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  نظريه هكچر ـ اهلین

ها در تولید و تجارت کاالها دهد که مزیت یسبی کشورکید قرار میأئوری ریکاردو این یکته را مورد تت

، یا کشور غنا ایران در تولید بریج برتری دارد اینکه آیا هند یسبت به. یاشی از تفاوت در باره وری آیااست

د که این کشورها تا چه ایدازه نکبه این بستگی پیدا می ،است یا یهتولید کاکائو کارآمدتر کره جنوبی در  از

وری ییروی کار ر این باور بود که تفاوت در بارهریکاردو ب. گیریدوری باال به کار میود را با بارهمنابع خ

الملل وری در کشورها الگوهای تجارت بینهای بارهتفاوت باشد.می کننده مزیت رقابتیبین کشورها تعیین

 دهد.را شکل می

مندی زیت یسبی از تفاوت در میزان بارهماستدالل یمودید که « دان سوئدیدو اقتصاد»هکچر و اهلین 

ا از این عوامل به طور مشخص یاآمنظور . شودحاصل می کشورها از منابع ملی )عوامل طبیعی تولید(

 ،کار و سرمایه بود.زمین

های عوامل تولید آیاا در یتیجه هزینه .منابع تولید متفاوت هستندکشورها از یظر میزان برخورداری از 

 شود.تأمین آن کمتر میتر باشد هزینه هر چه یک عامل تولید فراوان. ودشمتفاوت می

وان ااا از عوامل تولید فرکه در تولید آی کنندکشورها کاالهایی را صادر می پایه یظریه هکچر و اهلین، بر

اا عوامل کنند که در تولید آی،کاالهایی را وارد میدر مقابل و زیادی استفاده شده استبه میزان  کشور،

 الملل ران کوشیده است تا الگوی تجارت بینکمیاب آن کشور زیاد به کار رفته باشد. تئوری هکچر و اهلی

 کنیم توضی  دهد.ه اقتصاد جاایی مشاهده میگویه که در عرصآن

 

 اهلین و هكچر –مقايسه نظريه ريكاردو 

 ،وری تولیداما به جای تفاوت در باره دایند،د ریکاردو تجارت آزاد را مفید میدان همایناین دو اقتصاد

توان گفت یظریه وفور و می دایندمزیت یسبی کشورها می أمندی از عوامل تولید را منشتفاوت در باره

 های موجود سازگاری دارد.عوامل تولید با واقعیت

شود. بسیاری وب میالملل محستأثیرگذار در زمینه اقتصاد بینهای بسیار ن یکی از تئوریاهلی -هکچر یظریه

و بارها  فرضیات ساده کمتری در آن وجود دارد :دهند زیرابر تئوری ریکاردو ترجی  می ،هااز اقتصاددان

الملل را تواید الگوهای تجارت بینن باورید که تئوری به تناایی یمیای بر اما مورد آزمون قرار گرفته است.

 بینی کند.اید الگوهای تجارت خارجی را پیشتوتئوری مزیت یسبی ریکاردو باتر میو  توضی  دهد

 

 معماري لئونتیف

ت تری یسبمریکا منابع مالی بیشآعوامل با توجه به این که  استدالل لئویتیف این بود که بر اساس یظریه وفور

کننده در مقابل واردبر، الهای سرمایهکننده کارفت که صادرایتظار می، اختیار داشتبه سایر کشورها در 
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شد که صادرات این کشور کمتر از وارداتش از اشد. اما بر خالف تصور مشاهده میکاالهای کاربر ب

اهلین  -های یظریه هکچربینیون یتایج مطالعات لئویتیف با پیشاید چبر تشکیل گردیدههای سرمایهکاال

 را معماری لئویتیف یامیدید. آن ،کردمغایرت پیدا می

 

  نظريه سیكل عمر کاال

ارائه شده وریون  بوسیله آقای ریماید 1960الملل در اواسط دهه وره عمر کاال در زمینه تجارت بینیظریه د

ه شده مایند: ئخود دریافت که اکثر محصوالت ارا اتعها و مطالبررسی وریون در .است

ابداع و یی آمریکاهای مدارهای کامپیوتری و... در قرن بیستم توسط شرکت اتومبیل،کامپیوترهای شخصی،

-شرکت ،آمریکار بزرگ و تقاضای بالقوه زیاد در وجود یک بازا ،که به عقیده ایشان ارائه گردیده است

های تولید در بودن هزینه همچنین باال های صنعتی را به تولید و ابداع محصوالت جدید تشویق یموده است.

جویی در که منجر به صرفه هایی ترغیب یمودهسسسات تولیدی را به یوآوریؤها و مشرکت ،این کشور

اید که تولید خود را در دادههای آمریکایی ترجی  میدر این مرحله شرکت های تولید کرده است.هزینه

از  المللی و برخیاید تا جریان تجارت بینتالش کردهدهندگان این تئوری ارائه داخل کشور ایجام دهند.

 المللی را با این یظریه تجزیه و تحلیل یمایند.تغییر و تحوالت بازرگایی بین

 

 تحلیل نظريه سیكل کاال

بر  باشد،های سیکل عمر آیاا میو تغییراتی که یاشی از ویژگیرشد تولید و مصرف کاالهای جدید  روید

ی جدید هنگامی که کاال گذارد.د صادرات و واردات کشورها اثر میو روی الگوی تجارت جاایی

ن در اختیار سایر کشورها و از مرحله بلوغ به بعد تولید و صادرات آ شوددستخوش تغییر و تحوالت می

-خود را بر توسعه محصوالت جدید میتمرکز آمریکایی یا صنعتی های پیشتاز آیگاه شرکت. گیردقرار می

های بازار در مراحل اولیه تولید و عرضه آیاا برای خود موقعیت ایحصاری ایجاد یموده از فرصت و گذارید

پس از مدتی همان تغییر و تحوالت که برای محصوالت قبلی رخ داده بود برای  یمایند.ستفاده میبه خوبی ا

 یابد.ار شده و فرآیند مذکور ادامه میرمحصوالت جدید تک

 

  كل عمرکاالارزيابی نظريه سی

-یی که هزینهمریکا را به کشورهاآصنایع پیشرفته و به بلوغ رسیده  ایتقال برخی از این تئوری به طور آشکار

 دهد.تاژ و تولید کاالهای صنعتی در آیاا پایین است توضی  میهای موی

-یاا پایینآرا از کشورهایی که هزینه تولید  ییاز خودبه تدریج کاالهای مورد ،آمریکاییبرخی از خریداران 

 اید.تأمین یمودهتر بوده 
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ر برخی از کاالها از صادرکننده به ژاپنی به تدریج یقش خود را د ،ایگلیسی ،آمریکاییهای شرکت

 اید.واردکننده تغییر داده

 

 هايی نیز داردکه عبارتند از:تئوري سیكل عمر نارسايی

گران اروپایی و آسیایی یقد توسط تحلیل آمریکای جدید در ااع همه کاالهادعای وریون در خصوص ابد

اما  ،آمریکا تولید یا ابداع شده استدر 1975-1945های چه ممکن است در سال شده است زیرا اگر

های اخیر شیوه تولید قطعات مختلف عالوه بر این در سال استثناهای زیادی ییز در این خصوص وجود دارد.

های تولید در جات کاهش قیمت محصول یاایی منجر به ول در چند کشور با توجه به هزینهیک محص

 پراکنده شدن مراکز عملیات تولیدی در میان کشورهای صنعتی شده است.

کنندگان ممکن است در تولید و عرضه یکی از این قطعات از یوعی مزیت یسبی سویی هر یک از تولید از

وری برای لذا اگرچه ممکن است این تئ شود.ث کاهش قیمت محصول یاایی مین باعبرخوردار باشند و ای

مفید باشد اما با تعمیم آن با شرایط  آمریکاکوتاه تسلط جاایی  دوره الملل درتوضی  الگوی تجارت بین

 شود.های زیادی مواجه میروز با محدودیت

 

  هاي پیشتاز بودننظريه مزيت

شود آغاز میمطرح شده است. توسعه این یظریه از آیجا  1970الملل در اوایل دهه تئوری جدید تجارت بین

قبلی به آن اشاره شده بود  تگرایی را که در یظریارضیه بازدهی یزولی در زمینه تخصصها فکه اقتصاددادن

 قرار دادید. سؤالمورد 

 

 طرفداران اين تئوري براين باورند:

گرایی یا تولید تخصصی یی مقیاس در آیاا زیاد است، تخصصجورفهر بسیاری از صنایع که امکان صد

-توایایی کسب صرفه ،گراییوازات افزایش تولید یاشی از تخصصیعنی به م. شودعث افزایش بازدهی میبا

جویی صرفه )عمدتاً شود.به کاهش هزینه یک واحد محصول می و منجر شودجویی مقیاس ییز بیشتر می

 .شود(حاسبه میهای ثابت بر تعداد بیشتری از واحد محصول ماز طریق تقسیم هزینه لیدیاشی از مقیاس تو

-تقاضای جاایی تناا می، های مقیاسجوئیدر یتیجه باال بودن صرفه ،های ثابت تولیدبه دلیل باال بودن هزینه

 ها حمایت کند.معدودی از شرکت دتواید از تعدا

فقط به دلیل اینکه یک یا چند شرکت بزرگ و  کاال تسلط یابد،یک کشور ممکن است در صادرات یک 

یظر در این کشور وجود دارد. مزیت یک کشور در عرصه تجارت جاایی یاشی از موردپیشتاز در صنعت 




