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Постановка проблеми. Політика лібералізації міжнародної торгів-

лі ГАТТ/СОТ призвела до скорочення тарифних бар’єрів для 95% та-

рифних ліній на рівні «зв’язування» для понад 150 країн світу. Підпи-

сання Марракеської угоди сформувало правове поле, у тому числі для 

уніфікації політики технічних бар’єрів, санітарних та фітосанітарних 

норм, державних закупівель, надання державної допомоги у сільсько-

му господарстві – інструментів прихованого протекціонізму. Глобаль-

на фінансово-економічна криза 2008 р. спричинила різкий спад еконо-

мічної активності країн та посилення економічної нестабільності у сві-
ті, що власне змусило багатьох країн-членів СОТ вдатися до протекці-

онізму. Питання про приховані торговельні бар’єри набуває особливої  

актуальності, оскільки, з одного боку, країни намагаються захистити 

національний ринок від іноземної конкуренції нетарифними інструме-

нтами, а, з іншого, отримати  вигоди від торгівлі задля подолання не-

гативних наслідків економічної кризи.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останні звіти СОТ, 

центру дослідження економічної політики (CEPR) підтверджують кар-

динальні якісні зміни у торговельних потоках [9−12]. Зростаюча інтер-
націоналізація виробництва сформувала стійку тенденцію зростання 

внутрішньокорпоративного обміну проміжними товарами через фор-

мування виробничих ланцюгів міжнародними компаніями США, ЄС та 

Японії із долученням підприємств країн, що розвиваються, та мають  
дешеву робочу силу й сировинну базу. Обов’язковою умовою для ефе-

ктивної кооперації є надання гарантій донору про захист інвестицій, 

проведення економічної, правової, інституційної реформи через адап-

тацію національного законодавства до міжнародних правил та норм 

країни-партнера. Таким чином, при підписанні дво- та багатосторонніх 
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регіональних торговельних угод на країни, що розвиваються, поши-

рюються захисні механізми внутрішнього ринку розвинених країн, які 

носять прихований характер по відношенню до світової спільноти. Пи-
тання про включення інвестиційної, міграційної політики, політики 

конкуренції та розширення інструментарію регулювання міжнародної 

торгівлі у СОТ залишаються дискусійними, особливої актуальності 

для промислово розвинених країн набувають питання про дозволені 

інструменти державної підтримки «зеленої економіки».   

Проблемам регулювання міжнародної торгівлі присвячені праці ві-

домих зарубіжних та вітчизняних учених: В. Білоцерківець, Ч. Бовна, 

Р. Болдвіна, І. Бураковського, В. Голомовзого, В. Драганова, І. Дюму-

лена, Д. Ірвіна, О. Киреєва, Д. Лук’яненка, Ю. Макогона,  Л. Панкова, 

П. Пашко, В. Свінухова, Т. Циганкової,  В. Храмова та ін. [1-3, 5, 10]. 

Механізми та наслідки нетарифного регулювання для країн досліджу-
вали О. Гребельник, Н. Горін, Г. Костюнина, Н. Науменко, Н.Ткаченко 

[4], особливості використання захисних заходів у посткризовий період 

розглянуті у роботах С. Дж. Евенетта, Н. Краснікової, В. Олеференка, 

Б. Ревчуна, Ю.Солодковського та інших [6−8]. Науково-практичний 
інтерес простежується з боку міжнародних економічних організацій, 

зокрема, СОТ, МВФ, ЮНКТАД, ОЕСР та  аналітичного  центру Global  

Trade  Alert (GTA) [9−12].  

Визначення невирішених раніше частин загальної проблеми. 
Незважаючи на значний доробок, у науковій літературі залишається 

недостатньо розкритим питання особливостей та ролі прихованих тор-

говельних бар’єрів на сучасному етапі розвитку міжнародної торгівлі.  

Формулювання мети. Мета роботи полягала у тому, щоб встано-

вити особливості та роль інструментів прихованого протекціонізму у 

практиці регулювання міжнародної торгівлі розвинених країн світу. 

Для досягнення поставленої мети використовувались методи компара-
тивного та структурного аналізу, синтезу, наукової абстракції, уза-

гальнення, динамічних рядів. 

Виклад основного матеріалу. Приховані торговельні бар’єри роз-

глядають як  інструменти протекціоністської торговельної політики. 

Протекціонізм – це державна політика захисту внутрішнього ринку від 

іноземної конкуренції шляхом використання інструментів тарифного і 

нетарифного регулювання [1]. За визначенням О. Киреєва, прихований 

протекціонізм передбачає використання різноманітних інструментів 

нетарифного регулювання країнами для обмеження в односторонньо-

му порядку імпорту або експорту, серед яких технічні бар’єри, податки 

та збори, вимоги щодо вмісту місцевих компонентів, державні закупі-
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влі [2]. На думку В. Храмова, Ю. Бовтрука непрямі заходи відіграють 

помітну роль у торгово-політичній боротьбі, на перший погляд стосу-

ються лише внутрішнього товарообороту або лише регулюють правила 

виготовлення, упакування, маркування товару і начебто не мають від-

ношення до міжнародної торгівлі [3]. Проте вплив заходів, у тому чис-

лі стандартів, вимог, пов’язаних із охороною здоров’я, навколишнього 

середовища, промисловістю та технікою безпеки, ведення зовнішньо-

торговельного діловодства, залишається великим.   

Особливістю прихованого протекціонізму на сучасному етапі роз-
витку міжнародної торгівлі є важкість ідентифікації інструментів дис-

кримінації іноземних товарів та послуг і непрозорість виконання пев-

ного процесу ведення зовнішньоекономічної діяльності. Застосування 

прихованих бар’єрів пов'язано зі специфікою адміністративних проце-

дур, неопублікованими відомчими інструкціями, сформованою ринко-

вою та підприємницькою структурою, діяльністю політичних, громад-

ських і культурних організацій. Треба також зазначити, що приховані 

торговельні заходи можуть встановлюватись не внаслідок дискриміна-

ційних міркувань, а в силу необхідності уніфікації виробничих вимог 

[4]. Однак такі традиційні нетарифні обмеження як технічні бар’єри, 

внутрішні податки і збори не завжди носять прихований характер. 

Дискримінаційними вони будуть у разі, коли застосовуються лише для 

імпортованих товарів, а для національних − не застосовуються. 
На думку І. Дюмулена, на сучасному етапі можна виділити наступ-

ні причини зростання прихованих торговельних бар’єрів: 1) великі ко-

рпорації найчастіше використовують приховані методи протекціоніз-

му, щоб в конкурентній боротьбі домогтися найбільшої вигоди через 

глобальні виробничі мережі; 2) ТНК удаються до вживання прихова-

них протекціоністських дій для збільшення обсягів внутрішньокорпо-

ративної торгівлі, що стало б неможливим при використанні «прямо-

го» протекціонізму; 3) підтримка торгівлі проміжними товарами в об-

хід митним бар’єрам призводить до росту застосування прихованого 

протекціонізму; 4) зміна валютних курсів (особливо до долара) стала 

важливим інструментом переходу від традиційного протекціонізму до 
прихованого; 5) практика відмови багатьох країн, що розвиваються, 

допускати на свої ринки імпортні товари і послуги провокує зростання 

числа прихованих методів протекціонізму, оскільки офіційне застосу-

вання бар'єрів у рамках СОТ заборонено.                    

Різноманітність нетарифних інструментів регулювання зовнішньо-

економічної діяльності ускладнює тлумачення терміну прихованого 

протекціонізму у міжнародній торгівлі. На нашу думку, всі інструмен-

ти непрямого регулювання міжнародної торгівлі, що призначені для 
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обмеження переважно імпорту, адаптовані у національному законо-

давстві як заходи національної економічної політики, котрі не мають 

прямого відношення до зовнішньоторговельних відносин, але поши-
рюються на країни-торговельні партнери, можна вважати  інструмен-

тами прихованого протекціонізму. 

З початку 90-х рр. країни «Великої вісімки» (включаючи Росію) 

створюють близько 60% світового ВВП, повсякчасно використовують 

приховані торговельні бар’єри. Країни G-8 (окрім Росії), які стояли у 

витоків СОТ, де-факто встановлюють певні правила міжнародної тор-

гівлі, де-юре СОТ забороняє використання багатьох інструментів не-

тарифного обмеження. Сучасну практику використання прихованих 

торговельних інструментів країнами G-8 характеризують дані таблиці.  

Таблиця 

Дискримінаційні заходи країн G-8 по відношенню до торговельних 
партнерів  з червня 2012 р. по травень 2013 р. * 

Країни «Великої вісімки» (G-8) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 у відсотках від усіх вживаних заходів, % 

Міграційні за-

ходи  
32,43 - - 1,14 - 1,99 16,09 - 

Заходи торго-

вельного захи-

сту 

24,32 53,41   51,09 53,41 6,98 9,96 54,02 41,51 

Інвестиційні 

заходи 
10,81 2,27 1,09 3,41 - 1,59 2,30 1,89 

Вимоги щодо 
місцевих ком-

понентів 

8,11 1,14 - - - 1,59 - 9,43 

Заходи держа-

вної допомоги  
5,41 22,73 32,61 22,73 16,28 43,43 13,79 13,21 

Санітарні та 

фітосанітарні 

заходи 

2,70 - - - - 0,80 - - 

Технічні 

бар’єри 
2,70 - - - - 0,40 - 1,89 
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продовження таблиці  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Фінансування торгі-

влі 
2,70 1,14 - 1,14 51,16 - - 1,89 

Експортні субсидії - 7,95 5,43 6,82 4,65 1,59 6,90 1,89 

Квоти (вкл. тарифні) - 5,68 5,43 5,68 - 1,59 5,75 - 

Субсидіювання спо-

живання 
- 1,14 - - 2,33 0,80 - - 

Тарифні заходи - 1,14 1,09 1,14 - 15,54 1,15 9,43 

Інші заходи, що сто-

суються сектора по-

слуг 

- -   1,09 - - 2,39 - 1,89 

Контрольовані дер-

жавою компанії 
- - - 1,4 - 6,37 - - 

Регіональні державні 

заходи 
- - - - 4,65 - - - 

Експортні мита та 

обмеження 
- - - - 2,33 5,98 - - 

Заборона на імпорт - - - - 2,33 0,80 - 1,89 

Державні торговель-
ні підприємства 

- - - - - 1,99 - - 

Імпортні субсидії - - - - - 0,40 - - 

Всього заходів (кі-

лькість) 
37 88 92 88 43 251 89 53 

*складено автором на основі [9, С. 50,58, 66, 75, 83, 91, 99, 107] 

Країни G-8 несуть колективну відповідальність за 30% від усіх 

протекціоністських заходів, введених протягом  2012−2013 рр. Росія у 
зовнішній торгівлі продемонструвала прихильність до тарифних та не-

тарифних обмежень.  

Проведений аналіз свідчить, що до п’ятірки найуживаніших нета-

рифних інструментів, котрі застосовувалися державами-учасницями 

G-8, увійшли заходи торговельного захисту, державна допомога, нета-

рифні бар’єри, інвестиційні заходи та експортні субсидії. Вони певною 

мірою використовувались усіма країнами G-8 у контексті політики 

«розорення сусіда». У той же час, майже всі країни (окрім Канади та 

Японії) застосовували для захисту свого внутрішнього ринку тарифні 
заходи, їх частка у структурі захисних механізмів залишалась невисо-

кою, коливалась від 15,54% у Росії до 1,09% − у Німеччині. Серед при-
хованих інструментів захисту національного ринку Канада віддавала 

перевагу вимогам щодо вмісту місцевих компонентів, їхня частка в 
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структурі становила 8,11%, державні закупівлі переважали у структурі 

заходів США (13,21%), санітарні та фітосанітарні норми та технічні 

бар’єри використовувались тільки у Канаді, Росії та США. Непопуляр-
ними нетарифними інструментами серед країн були імпортні субсидії, 

регіональні державні заходи, внутрішня політика щодо державних тор-

говельних підприємств. Важливу роль у регулюванні торгівлі стали ві-

дігравати міграційні, інвестиційні заходи та заходи державної допомо-

ги. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Проведений 

аналіз свідчить про зростаючу тенденцію використання прихованих 

торговельних бар’єрів G-8 після глобальної фінансово-економічної 

кризи 2008 р. Поширенню непрямих інструментів національної еконо-

мічної політики розвинених країн на торговельних партнерів сприяє 

інтернаціоналізація потоків товарів, інвестицій, послуг, ноу-хау, робо-
чої сили у межах формування глобальних виробничих мереж («лан-

цюжків поставок»), укладання регіональних торговельних угод, поло-

ження яких часто суперечать правилам СОТ або виходять за межі 

встановлених глобальних правил торгівлі. До завершення Доського 

раунду СОТ використання прихованих торговельних бар’єрів країнами 

не тільки залишається можливим,  а й набиратиме обертів. Перспекти-

ви подальших досліджень будуть пов’язані з обґрунтуванням сценаріїв 

реформуванням СОТ, розробкою глобальних правил торгівлі проміж-

ною виробничою продукцією, включенням у міжнародне законодавст-

во питань з конкурентної й інвестиційної політики. 
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