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22─1 Вихідні припущення моделі 

Хекшера─Оліна─Самуельсона 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigkrzm_ovLAhUCDZoKHb1xDA8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsnbchf.com%2Feconomic-theory%2Fcomparative-cost-theory-heckscher-ohlin-model-product-lifecycle%2F&bvm=bv.114733917,d.bGs&psig=AFQjCNHbpq1osVyg5sqHrD4nnSPtMK4X1A&ust=1456251780772665
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ6b6k_4vLAhVlDJoKHTBVDp8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.nobelprize.org%2Feducational%2Feconomic-sciences%2Ftrade%2Fohlin.html&bvm=bv.114733917,d.bGs&psig=AFQjCNHBoNlOCF-V866YoBLpSsAYJnuJuQ&ust=1456251896186150
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6v7jc_4vLAhWHhSwKHWrJBS0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fclincy123%2Fheckscherohlin-theory-of-international-trade-o-theory&bvm=bv.114733917,d.bGs&psig=AFQjCNHBoNlOCF-V866YoBLpSsAYJnuJuQ&ust=1456251896186150


Засаднича логіка: переваги від зовнішньої 

торгівлі мають всі країни  
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Вихідні припущення  

моделі Хекшера─Оліна─Самуельсона:  

1. Розглядаються дві країни, що володіють двома гомогенними 
чинниками виробництва (робоча сила і капітал) і 
виробляють два товари (Q1 і Q2). 

2. Однаковий рівень технологій.  

3. Постійна віддача на чинники виробництва. 

4. Сильна інтенсивність використання чинників виробництва.  

5. Неповна спеціалізація.  

6. Досконала конкуренція (діє правило однієї ціни).  

7. Досконала внутрішня мобільність та відсутність зовнішньої 
мобільності чинників виробництва.  

8. Подібність кривих байдужості.  

9. Відсутність торговельного протекціонізму.  

10. Відсутність транспортних коштів. 

 

 



Інтенсивність використання чинників 

виробництва 

 

Товар 

Витрати на одиницю продукції 

L К 

Q1 6 2 

Q2 8 4 

Товар Q1 інтенсивніше використовує робочу силу, а 

товар Q2 ─ капітал 



22─2 Поняття про абсолютну і 

відносну перевагу 

 Розробили Давид Рікардо і Роберт Торренс 

 Головний висновок ─ відносну перевагу мають всі без 

винятку країни 
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Ілюстративний приклад 

 

Товар 

Виробництво на одного робітника 

Країна А Країна В 

Q1 100 30 

Q2 100 90 

Країна А має абсолютну перевагу у виробництві обох 

товарів, тоді як відносну ─ по товару Q1. Відповідно 

країна В має відносну перевагу по товару Q2. 



Графічна ілюстрація (закрита економіка) 

Країна А 

100 

100 

Q1 

Q2 30 

70 

Країна B 

30 

90 

Q1 

Q2 30 

20 

1:1 

1:3 

●  

●  



Графічна ілюстрація (відкрита  економіка) 

Країна А 

100 

100 

Q1 

Q2 30 

70 

Країна B 

30 

90 

Q1 

Q2 

 
 

30 

20 

1:1 

1:2 

1:2 

45 

25 

●  

●  



Графічна ілюстрація (відкрита  економіка) 

Країна А 

100 

100 

Q1 

Q2 30 

70 

Країна B 

30 

90 

Q1 

Q2 

 
 

30 

20 

40 

45 

25 

Експорт Q2 

Імпорт Q1 

75 

50 

Імпорт Q2 

Експорт Q1 

●  

●  



 

Країна 

 

Курс 

Товар Q1 Товар Q1 

імпорт (-) 

експорт (+) 

Товар Q2 Товар Q2 

імпорт (-) 

експорт (+) 
Виробництво Споживання Виробництво Споживання 

Закрита економіка 

А 1:1 70 70 0 30 30 0 

В 1:3 20 20 0 30 30 0 

Загалом 90 90 0 60 60 0 

Відкрита економіка 

А 1:2 100 75 +25 0 50 50 

В 1:2 0 25 25 90 40 +50 

Загалом 1:2 100 100 0 90 90 0 

Виграш від торгівлі 

А +30 +5 30 +20 

В 20 +5 +60 +10 

Загалом +10 +10 +30 +30 

Результати зовнішньої торгівлі 



Основні висновки: 

 Обсяги споживання та виробництва збільшуються в 

обох країнах 

 Товар Q2 продається у країні А, попри те, що він 

ефективніше виробляється у цій країні. Чому?  

Відповідь: у країні В є нижчою заробітна плата 

 

Відмінності у заробітній платі: 

 Країна А (100х2=200)/100=2 долари,  

 Країна В (90/100)=0,9 долара 

 

 



Підстави для торговельного 

протекціонізму: 

 Країна А 

 заробітна плата в країні В є настільки низькою, що 

під загрозою рівень життя працюючих, 

 імпортне мито потрібне для захисту національного 

товаровиробника 

 Країна В 

 дешевші товари з-за кордону “придушують” 

національного товаровиробника, 

 потрібні митні тарифи для заохочення виробництва 

технологічної продукції (“науковий” тариф) 



Трансформаційна крива 

Використовується  

принцип зростаючих  

коштів заміщення,  

який запропонував  

Готфрід Хаберле у 1920-х роках 

Граничні кошти 
трансформації 

Q1 

Q2 

●  
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Крива байдужості 

Граничні кошти 
заміщення 

Q1 

Q2 

●  
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Бюджетні обмеження 

Лінія з нахилом P2/P1 
показує відносну ціну 

товарів Q1 i Q2 

Q2 

Q1 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT2Nn4g4zLAhWkpnIKHbY9DwwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.web-books.com%2FeLibrary%2FON%2FB0%2FB63%2F038MB63.html&bvm=bv.114733917,d.bGQ&psig=AFQjCNE96KmeJV5Be5pHmRehh8XKKjDUPQ&ust=1456253117407059
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT7ZSdhIzLAhUHvXIKHbRtAUIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fingrimayne.com%2Fecon%2FLogicOfChoice%2FBudgetLine.html&bvm=bv.114733917,d.bGQ&psig=AFQjCNEkzoi5BkQCJwzZKABrd4QQNaW7gQ&ust=1456253232340716


Рівновага у закритій економіці 

Нахил 
P2/P1  

L 

K 

●  



Рівновага у малій відкритій економіці 
Q1 

Q2 

 

 

E 
2
1Q

0

1Q
1

1Q

1

2Q0

2Q2

2Q

●  
●  ●  



Ізокванта 

K 

L 

2
R

W

2

1


R

W●  

●  

●  
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22─3 Елементи моделі 

Хекшера─Оліна─Самуельсона 

 Теорема Рибчинського 

 Теорема Хекшера─Оліна 

 Теорема про вирівнювання вартості чинників 

виробництва 

 Теорема Столпера─Самуельсона 



Теорема Рибчинського 

За умови, що виробнича функція залишається незмінною і всі 

чинники виробництва використовуються повністю, 

збільшення пропозиції одного з чинників виробництва 

спричинює зростання виробництва того товару, який 

використовує даний чинник більш інтенсивно 

L K 

Q1 4 1 

Q2 2 3 

Виробнича функція 

Ресурси: 900L i 600K 



Виробнича програма 

600 

Q1 

150 

225 

●  

450 200 150 600 Q2 



Припустимо, що пропозиція 

чинника виробництва L 

збільшується з 900 до 1200 

450 200 150 120 600 Q2 

600 

Q1 

150 

225 

240 

300 

●  

●  



*C

*V

Q1 

Q2 

J 

 

 

*J

H 

*Q

С 

V 

Q 

Країна А: надлишок 
капіталу 

Країна В: надлишок 
робочої сили 

●  
●  

●  

●  ●  

●  

Країна має порівняльну перевагу у 

виробництві того товару, який 

найбільш інтенсивно використовує 

надлишок виробничого ресурсу 

Теорема Хекшера─Оліна 



L 

K 

1Q

2Q
W

R

●  

●  

●  

●  

Теорема про вирівнювання 

вартості чинників виробництва 

Вільна торгівля вирівнює 

віддачу на чинники 

виробництва і таким 

чином діє як замінник 

мобільності чинників 

виробництва 



Рівноважний стан 

 

 

Рівновага 

Країна А 
(capital-intensive) 

Країна В  
(labor-intensive) 

R

W

K

L

P

P

●  



Крива пропозиції 

Q1 

Q2 

E 

P=2 

Імпорт 
Q1 

Експорт Q2 

P=1 

P=2 
A 

P=1 

●  
●  

●  
●  



QT 

QL 

TP

P

T

L



T

L

P

P

●  

●  

Теорема Столпера─Самуельсона 

    Підвищення відносної ціни 

окремого товару збільшує віддачу 

на чинник виробництва, що 

інтенсивніше використовується у 

виробництві даного товару, і таким 

чином зменшує віддачу на інший 

чинник виробництва 



22─4 Парадокс Леонтьєва 

Країни з капіталоємною економікою 
характеризуються нижчою 
капіталоємністю експорту порівняно з 
імпортом 
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Пояснення:  

 в США надлишок кваліфікованої робочої сили і нестача 

некваліфікованої робочої сили  експорт технологічної 

продукції з високою часткою доданої вартості 

(=капітал) 

 імпорт сировини  

 вплив імпортного мита для захисту працеємних 

галузей промисловості 

 преференції для капіталоємних товарів у приватному 

споживанні 

 вплив технологічного чинника 



2─5 Деіндустріалізація промислових 

країн: причини та наслідки 
Деіндустріалізація передбачає:  

1) істотне зниження ролі обробної 

промисловості в господарстві країни,  

2) докорінну зміна у співвідношенні сфер 

матеріального і нематеріального 

виробництва внаслідок глибокої 

структурної перебудови в економіці, що 

зумовлює домінування сфери послуг або 

фінансово-кредитної сфери;  

3) перетворення індустріально розвинених 

країн в аграрно-індустріальні або аграрні 

через деградацію економічної системи 
 

Джерело: Економічний енциклопедичний 

словник  
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United Kingdom 
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Деіндустріалізація промислових країн стала 

наслідком:  

 перенесення низько- і середньотехнологічних 

виробництв до Китаю (з кінця 1990-х років) 

 нижча заробітна плата 

 дисциплінована робоча сила 

 відсутність жорстких екологічних стандартів 

 зниження транспортних коштів 

 акцентування переваг “економіки знань” у 

промислових країнах  



Деіндустріалізація зачепила 

країни Латинської Америки та 

колишнього Радянського Союзу 



Чи можуть бідніші країни 
обійтися без промисловості? 
(The Economist May 19th 2011 ) 
Навряд, але ситуація 
змінюється.  

 Промисловість дозволяє отримати переваги від спеціалізації та 
масштабу виробництва, що необхідно для підвищення 
продуктивності праці 

 Ресторани і перукарні не збільшують ні продуктивності, ні експорту 

 Проте послуги стають все більше предметом торгівлі, а також 
мають низку інших переваг:  
 Працевлаштування жінок  

 Більша екологічність 

 Прискорення урбанізації 

 Можуть сприяти збільшенню експорту 

Етапи модернізації: сільське господарство  

промисловість  послуги  



Останнім часом все більше 
американських та європейських фірм 
покидають Китай (reshoring) 

Японська Toyota експортує до Пд. 

Кореї автомобілі з фабрики в штаті 

Кентуки. Німецький Siemens 

виробляє турбіни для саудівської 

ТЕС в Північній Кароліні. 

Англійський Rolls-Royce відкрив 

фабрику в штаті Вірджинія 

Boston Consulting Group (BCG) передбачає, що в 2015 р. кошти 

виробництва на території США будуть на 15% нижчими, ніж в Німеччині та 

Франції, на 21% ─ ніж в Японії. І лише на 7% вищими, ніж у Китаї.  



According to a survey by Boston 

Consulting Group, 37% of U.S.-based 

manufacturing executives at 

companies with sales greater than $1 

bn are planning to bring back 

production to the U.S., or are “actively 

considering” doing so. The rate was 

even higher, 48 percent, among 

executives at companies with $10 bn 

or more in revenues.  

http://www.bcg.com/
http://www.bcg.com/


Причини промислового ренесансу США:  

 значно нижча вартість енергоносіїв 

 слабкість профспілок 

 значні регіональні відмінності в заробітній платі 

 податкові пільги для компаній, що практикують reshoring 

 придбання товарів "made in USA" стало модним і 

патріотичним  

 у 21% випадків  

     reshoring став наслідком  

     політичного і суспільного  

    тиску щодо створення  

    місць праці в США)  

 



22─6 Сучасні моделі нової 

економічної географії 

Агломераційний ефект означає отримання переваг від 

зосередження економічної діяльності на певній території  

 Локалізація (внутрішньогалузеві ефекти) 

 транспортні кошти мають вигляд айсберга 

 Урбанізація (міжгалузеві ефекти) 

Традиційні аргументи на користь агломерації спираються на так 

звані зовнішні ефекти А. Маршалла:  

 обмін технологіями між виробниками („виробничі секрети перестають 

бути таємницями” ) 

 виробнича спеціалізація  

 ефективніше використання робочої сили  



Переваги від локалізації діяльності  

на певній території 

 кращий зв’язок між виробниками і постачальниками 

(англ. buyer-supplier linkages) та можливості 

спеціалізації на виробництві певних товарів та послуг  

 наявність спеціалізованої робочої сили  

 інформаційний ефект  

 краща інфраструктура для реалізації технологічних 

проектів 

Переваги Китаю: гігантські розміри фабрик, більша кількість інженерів 

середнього рівня, здатність китайських працівників до мобілізації (на 

приклад, така потреба виникла за місяць до прем’єри iPhone, коли Стів 

Джобс вирішив, що екран має бути зі скла), виробництво комплектуючих 

розміщено практично через вулицю  



Переваги від урбанізації 

 доступ до супутніх послуг (транспорт, зв’язок, банки, 

маркетинг, реклама, юридичні послуги, облік)  

 більша пропозиція робочої сили 

 міжгалузевий обмін інформацією  

Шанхайський Пудун: "пустуючий" проект міського будівництва з 1990-х років 

став повністю заселеним міським центром з населенням 5,5 млн чол. Проект 

базувався на перевагах району для іноземних інвестицій та ресурсній базі 

великого міста. На міста Шанхай, Сучжоу, Усі, Нанкін, Нінбо і Ханчжоу 

припадає 70% регіональних FDI. З-поміж компаній: General Motors, Shell, 

Matsushita, Exxon, Siemens, Sony, Volvo, LG. На Шанхай і Цзянсу припадає 

57% виробництва інтегральних схем. Разом Цзянсу і Чжэцзян виробляють 

70% китайського виробництва хімічних волокон. Цзянсу і Чжэцзян є 

основними виробниками одягу, текстилю і продукції машинобудування.  



Прихильники нової економічної географії 
наголошують: 

 кращі можливості для використання знань,  

 розвиток нових технологій 

 збільшення експорту, передусім дрібнішими 
підприємствами  

 значення персональних контактів 
 кооперація в наукових дослідженнях  

  взаємна синергія між приватним і державним секторами  

 дифузія технологій  

 рух працюючих  

 нівелювання чинника непевності 



 Краще функціонування ринку праці 

 нижча віддача на освіту  немає підвищення заробітної 

плати понад середній для країни рівень  

 легше знайти місце праці або створити нове підприємство  

 вища професійна мобільність робочої сили   

 На регіональному рівні агломераційний ефект 

може посилюватися так званими технологічними 

„точками зростання”, що використовують місцеві 

можливості у сферах освіти, робочої сили і 

людського капіталу 
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Потенційні обмеження:  

 перенаселення  

 забруднення навколишнього середовища 

 високі ціни на землю та нерухомість  

 злочинність  

 послаблення сімейних зв’язків  

 розміщення виробничої діяльності корпорацій не 

враховує добробуту тієї частини робочої сили, яка не є 

мобільною  



 спеціалізація у традиційних галузях промисловості 

знижує переваги від запровадження більш сучасних 

технологій, наприклад інформаційних, що у поєднанні 

з невисоким попитом на високотехнологічну 

продукцію послаблює стимули для технологічних 

інвестицій 

 позитивні ефекти від інтернаціоналізації діяльності 

можуть нейтралізуватися такими явищами, як 

„групова” оцінка інформації про нові тенденції 



Приклади агломерацій:  

 Силіконова долина (США) 

 регіони Великого Лондону, 

Роттердаму/Амстердаму, 

Франкфурту, Штутгарта, 

Мюнхена, Ліона, Півночі 

Італії  
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Загальна логіка моделей нової економічної 

географії (Krugman 2001) 

Вихідні припущення:  
 Виробник діє на двох ринках і може змінювати місце продукції.  

Приймається, що обсяги продажу продукції є сталими на обох 
ринках і становлять S і S* одиниць товару (S > S*)   

 Транспортні кошти на одиницю товару, що перевозиться з 
одного на інше місце, становлять  

 Виробник може мати одну або дві фабрики. Відкриття другої 
фабрики дозволяє уникнути транспортних коштів, але створює 
додаткові сталі кошти F 

 
Якщо виробник вирішує мати лише одну фабрику, то відкриває її там, 
де більший ринок. Чи слід очікувати концентрації продукції? Лише тоді, 
якщо F > S*. Висновок: якщо економія від масштабу виробництва F/S* 
є достатньо високою порівняно з транспортними коштами, то 
виробництво буде відбуватися в одному місці – там, де більший ринок 



Підприємства поступають подібним чином, але не всі засоби 
виробництва є мобільними.  

 

Нехай S oзначає загальну величину ринку, m oзначає частку ринку, 
яка відноситься до „мобільної” produkcji, a також існують дві 
симетричні локалізації. У такому випадку можлим є такий стан 
рівноваги, коли всі „мобільні” чинники продукції концентруються в 
одному місці. У такому випадку альтернативна локалізація – 
менший ринок – створювати попит на S (1 – )/2 одиниць товару.  

 

Концентрація виробництва буде підтримуватися у самодостатній 
спосіб, якщо F > S (1 – )/2 або F/S >  (1 – )/2. Така умова 
визначає можливість тривалої просторової концентрації обсягів 
виробництва. 
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Модель П. Мартіна 

де A ─ індекс агломерації (наприклад, частка фірм 
центрального регіону в загальній кількості компаній),  

R ─ індекс регіонального майнового розшарування, 

K ─ людський капітал,  

y ─ темп зростання доходу  
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Проблеми для обговорення: 

 Якими є абсолютні переваги України у зовнішній торгівлі? 

Порівняльні переваги?  

 За рахунок чого країна отримує порівняльну перевагу? 

 Теорію прямих іноземних інвестицій Р. Вернона і модель 

Хекшера─Оліна об’єднують декілька спільних рис. Яких 

саме? 

 Припустимо, що преференції споживачів зміщуються на 

користь працеємного товару. Як це вплине на порівняльну 

ціну двох товарів – працеємного і капіталоємного? 

Проілюструйте графічно.  



 Країни А і В торгують двома товарами: Q1 і Q2. Сукупну 
пропозицію визначено так: 

 Q1=10(Q2)
2 + 5Q2   (країна А) 

 Q1=-5(Q2)
2 + 20Q2  (країна В) 

 Якими є умови торгівлі товарами Q1 і Q2 для автаркії?  Як 
зміняться умови торгівлі з переходом до зовнішньої 
торгівлі? Якою є виробнича програма та структура 
споживання в обох випадках? Виконайте необхідні 
розрахунки і проілюструйте графічно  

 За допомогою моделі Мартіна проілюструйте наслідки 
зменшення коштів інновацій. Як цього досягти на 
практиці? 

 Де в Україні можна отримати агломераційний ефект, а на 
його основі ─ порівняльні переваги у зовнішній торгівлі?  

 



 

The End 


