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"Прихований протекціонізм як інструмент сучасної міжнародної
торгівельної політики"
Формальне домінування парадигми вільної торгівлі повсякчас
стикається з проявами прихованого протекціонізму в міжнародній торгівлі.
Перебуваючи в сучасному економіко-політичному просторі та маючи
численні міжнародні зобов'язання, країни активно використовують
політику прихованого протекціонізму.
Під прихованим протекціонізмом слід розуміти застосування
країною інституційних перешкод у зовнішній торгівлі без формального
порушення міжнародних зобов'язання відносно інших країн з метою
відстоювання власних геополітичних та соціально-економічних інтересів.
На основі аналізу торговельних бар'єрів у міжнародній торгівлі
встановлено, що за рахунок використання інституційних бар'єрів провідні
економіки світу обмежують доступ товарів та послуг на свої ринки.
Виявлено, що разом із пропагандою вільної торгівлі та вимаганням
вільного доступу на ринки інших країн ЄС, США, Китай, Індія, Росія тощо
активно перешкоджають доступу іноземних товарів на власні ринки.
Проаналізовано приклади торговельних бар'єрів у міжнародній торгівлі.
Встановлено, що використання торгівельних бар'єрів значно скорочує
обсяги світового експорту та динаміку розвитку міжнародної торгівлі.
За результатами дослідження встановлено, що серед інструментів
прихованого протекціонізму найбільшого поширення набули: експортні
мита, фіскальні бар'єри, квотування експорту або імпорту, фітосанітарний контроль якості товарів, посилені вимоги до стандартизації
продукції, експортні субсидії виробникам, держзакупівлі в національних
виробників, девальвація національної грошової одиниці.
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