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ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék

REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN
„B”
5. hét

A gazdaságföldrajz háttere (2): külkereskedelem-elméletek

Békés Gábor és Rózsás Sarolta

1. Gazdaságföldrajz és külkereskedelem

Gazdaságföldrajz háttere, alapjai

1. Városi gazdaságtan

2. Külkereskedelem elmélet

3. Makró és Növekedés

4. Mikró - Térbeli verseny

1.0.1. Neoklasszikus külkereskedelem

Külkereskedelem elméletek
Országok a gazdaság szereplői

• Minden országnak van jellemzői de területi kiterjedése nincs

Főbb elméleti irányzatok

1. Ricardo és a komparatív előnyök

2. Heckscher-Ohlin és a tényező ellátottság

3. Krugman, Grossman-Helpman Új-külkereskedelem elmélet

4. Melitz: Új-új külkereskedelem elmélet

Ricardo

• Két ország (Anglia, Portugália), eltérő képességű emberek

• Két termék: ruha és bor

• Két input: szakképzett és szakképzetlen munkaerő

• Anglia: relatív több szakképzett

• Fogyasztók: megegyező preferencia

• Autarkia: Mivel Anglia könnyebben készít ruhát, ez ott olcsóbb lesz, ui portugáliában a bor lesz
olcsóbb

• Nyitott gazdaság: árak kiegyenlítődnek, drágább ruha és olcsóbb bor Angliában
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• Ezért Angliának megéri ruhára specializálódni

• Tényezőárak kiegyenlítődnek a két ország között

• Iparágak (inter-industry) közötti kereskedelem

Heckscher–Ohlin – tényező ellátottság

• 2x2x2 modell (2 ország, 2 tényező, 2 termék

• Heckscher, Ohlin, Samuelson, Vanek

• Két ország (Anglia, Portugália), de ugyanaz a termelési technológia

• De: eltérő termelési tényező (pl. tőke) ellátottság és két termék, amely más tényező igényeket
támaszt

• = Endogén termelékenységi különbség (Ricardo: exogén)

Heckscher–Ohlin – tényező ellátottság
Feltételek

• Megegyező termelési technológia a 2 országban (Ohlin: hosszátávú modell)

• Termelési tényező országon belül mobil (2 szektor között), de országok között nem

• CRS technológia (1 fokú homogén), pl. Cobb-Douglas: α,1 − α

• Eltérő termelési tényező felhasználás a 2 terméknél.

•
T = K0.7L0.3, B = L0.6K0.4 (1)

• Versenypiac

• termék árak nemzetközileg kiegyenlítődnek

• Nincs szállítási, tranzakciós költség

Heckscher–Ohlin – tényező ellátottság
Főbb eredmények

• Az az ország, amely tőkében gazdag (Anglia), tőkeintenzív hószágot exportál (textil) (H-O tétel)

• Amikor egy tényező mennyisége nő (pl. bevándorlás), az adott tényezőben intenzív jószág ter-
melése (bor) arányosnál jobban nő (Rybczynski tétel)

• Ha a világpiacon nő egy termék ára (pl. bor), akkor ez megemeli az adott termékhez intenzíven
szükséges tényező (munka) relatív árát. (Stolper-Samuelson tétel)

• Ha szabadkereskedelm van, a tényező árak kiegyenlítődnek a világban (ár-kiegyenlítődés tétele)

Heckscher–Ohlin – tényező ellátottság
Empirikus eredmények nagyon vegyesek

• Ha fenntartjuk az összes feltevést, gyenge eredmények

• Tényezőár kiegyenlítés a fő gond:

• Szállítási és tranzakciós költségek

• Más szempontok, pl. agglomeráció
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1.1. Új külkereskedelem-elmélet

Új külkereskedelem-elmélet
Krugman (1979, 1980), Helpman–Krugman (1985)

• Valóság1: H-O tesztek egyik fontos eredménye, hogy a hasonló országok „túl sokat” kereskednek

• Valóság2: Grubel és Lloyd (1975) megmutatja, hogy milyen jelentős az iparágon belüli kereskede-
lem

• Valóság3: Nagyvállalatok: növekvő skálahozadék nagyon fontos (már Ohlin is megmondta)

• Krugman talk

Új külkereskedelem-elmélet
Krugman (1979) “Increasing Returns, Monopolistic Competition and International Trade” JIE

• Két ország, hasonló méret: Német, francia

• Ugyanaz a tényező ellátottság, technológia

• De: Növekvő skálahozadék: lineáris költség függvény + fix költség.

• =Vagyis a cég endogén módon csökkentheti az átlagos költséget, ha többet termel

• Dixit–Stiglitz (1977) monopolisztikus verseny (jövő héten): többféle termék van egy iparágon belül

• Az emberek szeretik ha többféle terméket fogyaszthatnak (jövő héten), az egyes termékek nem
tökéletes helyettesítői egymásnak

Új külkereskedelem-elmélet
Krugman (1979) alapok

• A cégek szeretnének minél nagyobbak lenni – ennek korlátja a piacméret

• Kereskedelem liberalizáció: mindkét ország vállalatának jó, olcsóbban lehet többet termelni.

• De: csökken a termékek száma/ország, de nő az egy fogyasztó számára elérhető javak száma

• Jóléti hatások: olcsóbb ár és több jószág/fogyasztó

Új külkereskedelem elmélet
Krugman (1980) “Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of Trade, AER

• Az előző folytatása, de van szállítási költség és a jóléti hatás csak a több jószág miatt van (nem
kell növekvő kibocsátás/cég)

• Különböző országméret!

4



Új-új külkereskedelem elmélet
Melitz, Marc 2003. "The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry

Productivity".Econometrica

• A vállalatok kereskednek és nem az országok

• Mikro adatbázisok megjelenése

• Vállalati heterogenitás, minden vállalat egy saját terméket gyárt, monopolisztikus verseny Krug-
man 1980 folytatása

• Export koncentrációja kevés vállalatnál, csak termelékeny vállalat képes az exportra.

• A fogyasztók számára elérhető termékek variációja függ az ország jellemzőitől, szállítási költsé-
gektől

• Gazdaságpolitika, vállalatok közötti erőforrás szétosztása - termelékenyebbek élik túl a nagyobb
versenyt (liberalizáció)

1.2. Alkalmazások és példák

Külkereskedelem -alkalmazások
Piaci potenciál (Harris 1954)

•
MPi =

n

∑
j=1

Mj

Tij
, Tij = f (Dij) (2)

• ahol Mj a j terület kereslete, Tij a szállítási költség, amely a távolság, D függvénye

• Előny: jó empirikus magyarázat: USA államokban termelés korrelált a piaci potenciállal

• Hátrány: elmélet hiánya

Külkereskedelem -alkalmazások
Gravity

• Tranzakciós / szállítási költségek bevezetése (Tinbergen, 1962)

• Két ország között a külkereskedelem siman az ország mérettől és a távolságtól függ:

TFij = a
Mi Mj

Dij
(3)

•
ln(TFij) = a + β1 ln(Mi) + β2 ln(Mj)− β3 ln(Dij) + εij (4)

• ahol Dij a mérésekben a szállítási kapcsolatokra vonatkozó változók vektora

• Pl. távolság, kikötő, nyelv, gyarmati kapcsolat, stb.
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Külkereskedelem és földrajz: példa
Barbi-baba, 90-es évek

1. Példa. “The raw materials for the doll (plastic and hair) are obtained from Taiwan and Japan. Assembly
used to be done in those countries, as well as the Philippines, but it has now migrated to lower-cost locations in
Indonesia, Malaysia, and China. The molds themselves come from the United States, as do additional paints used
in decorating the dolls. Other than labor, China supplies only the cotton cloth used for dresses. Of the $2 export
value for the dolls when they leave Hong Kong for the United States, about 35 cents covers Chinese labor, 65 cents
covers the cost of materials, and the remainder covers transportation and overheads, including profits earned in
Hong Kong.” (Feenstra, 1998, p. 35-36)

Fogalmak

• Komparatív előnyök (R)

• Tényező ellátottság (H-O)

• Piaci potenciál

• Gravity egyenlet

• Iparágon belüli kereskedelem

Irodalom
Alapmű:

• Paul Krugman és Elhanan Helpman: Market Structure and Foreign Trade, Cambridge, MA: MIT
Press, 1985.

Egy jó összefoglaló néhány fontos újításról

• http://web.mit.edu/krugman/www/dixit.html

http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2008/ecoadv08.pdf
Kötelező olvasmány:-)

• http://web.mit.edu/krugman/www/mushy.html

2. Földrajz és szállítási költségek

2.1. Jéghegy

Alapok

• BGM 3.6 fejezet

• Szállítási költségek - szükséges elem

• Samuelson (1952) jéghegy szállítási költség - egy rész elolvad. Kültség = ami nem érkezik meg

• =von Thünen búza lepotyog a szekérről

• T > 1 egységnyi termék indul el azért h 1 egység megérkezzen. Pl. TAB = TDAB ahol DAB a
távolság A és B között. Ha D = 0, T = 1

• Előny: nincs külön szállítási iparág
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Kereskedelmi költségek

• A szállítási költségek számítanak.

• Miért? Tegyük fel, hogy nincs költség.

• Magyar ipar kibocsátás 85.8 mrd dollár (2006)

– Ebből 40 mrd Magyarországon lett eladva és 46 mrd export

– De: Magyar GDP: $138bn, világ GDP$54600bn. Vagyis a külföld 99.7% kellene legyen.

– Vagyis 99.7%-46/85.8= 46% „hiányzik”

• Még egy példa. Magyaro. vs Szlovákia (köszönet Koren M.)

– 2mrd (a 46-ból–>4.3%) Szlovákia. De: szlovák GDP a magyar 54.4%

– Vagyis 92% „hiányzik” (1-4.3/54.4%)

Kereskedelmi költségek

• Forrás: James E. Anderson - Eric van Wincoop (2004) TRADE COSTS, http://www.nber.org/papers/w10480

– Limao, Nuno and Anthony J. Venables (2001), “Infrastructure, Geographical Disadvantage,
Transport Costs and Trade,” World Bank Economic Review, 15, 451-79.

– Hummels, David (2001), “Toward a Geography of Trade Costs”, working paper, Purdue Uni-
versity

• Hogyan lehet mérni?

1. Direkt módon (szállítási költség és idő szolgáltatóktól)

2. Kereskedelem mennyiségéből

3. Árakból

Direkt mérés

• Szállítmányozási cégektől

• Az árak többféle módon kerülnek jegyzésre, pl.:

– Ex works (EXW) a szállítás előtt

– Free on board (FOB) a terméket felrakták a hajóra

– Cost, insurance, freight (c.i.f) a termék megérkezett (fizettek utána szállítási és biztosítási stb
költséget)

• Általában:

• export: FOB

• import: cif

7



Kereskedelmi költségek

• Barbi baba példa: anyagok költsége $1, végső USA ár $10.

• Az átlagos fejlett országra nézve a szállítási költség : 170% T = 2.7

• A teljes szállítási költség három fontos összetevője

– a helyi elosztás (55%)

– a nemzetközi szállítás (21%) kb fele effektív szállítási ktg, másik fele a várakozás stb átszá-
mított ktg

– a határátlépéshez köthető egyéb ktg (44%)

• T = The ∗ Ttr ∗ That = 1.55 · 1.21 · 1.44 = 2.7

• Érdekes: az átlagos tengeri kikötő nélküli ország esetében a költségek 55% magasabbak.

• Érdekes: Légi szállítás költsége km-tonna: $1250 (1955), $100 (2004)

Határ

• Összesen 44%

• Ebből

– 8% kereskedelem-politikai akadály (pl. vám, dömping)

– 7% nyelvi korlát

– 14% valuta különbség

– 6% információ

– 3% biztonság

• De nagy különbség ország/termék szerint

• Felbmayer-Toubal – ezt pontosítja...

Fix költség

• A kereskedelemnek nem csak változó (arányos) költsége van

• = Kritika a modellel szemben

• Valóság: rengeteg 0 a kétoldalú kereskedelemben

• Vállalati szint: fix költség exportáláshoz

8



Ami megváltoztatta a világot

9


	Gazdaságföldrajz és külkereskedelem
	Neoklasszikus külkereskedelem
	Új külkereskedelem-elmélet
	Alkalmazások és példák
	Földrajz és szállítási költségek
	Jéghegy






