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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК

ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Приблизно протягом останніх трьох десятиліть
Йорданія проводить дуже активну політику лібералі%
зації торгівлі. Їй вдалося приєднатися до СОТ у 2000
році, а також підписати багато інших регіональних і
міжнародних угод про вільну торгівлю. Хоча така по%
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літика лібералізації торгівлі вплинула на розширення
зовнішньої торгівлі Йорданії, вона сприяла і збільшен%
ню її торговельного дефіциту.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

М. Найт, Н. Лоайза, Д. Віллануева розглядали про%
цес залучення у міжнародну торгівлю через аналіз умов
доступу до світових ринків, зростання конкуренції і

У статті розглядається вплив торговельної інтеграції на економічне зростання країн. Досліджуються

особливості реалізації економічної інтеграції в країнах Периферії. Аналізується участь Йорданії в регіо?

нальних торговельних угодах та зонах вільної торгівлі з країнами Периферії та Центру.

The objective of this paper is to assess the impact of trade liberalization on Jordan economy. It outlines the

features of the realization of economic integration in the countries of the periphery. Jordan's participation in

regional trade agreements and free trade areas with the Periphery countries and the Centre countries is

emphasized.
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збільшення виробничої активності, що об'єктивно має
сприяти економічному зростанню. У дослідницькому
ракурсі Е. Берг, А. Крюгер та Р. Болдвіна опинилась лібе%
ралізація як драйвер інтеграції і підвищення конвер%
генції темпів економічного зростання країн, що укла%
дають інтеграційні угоди. П. Ромер, Дж. Ґросмен, Е. Гел%
пмен досліджували лібералізацію як засіб залучення
прогресивних інвестицій, менеджменту, бізнес%практи%
ки та акумуляції знань, тоді як для Д. Ко, Е. Гелпмена,
А. Гофмайстера, Б. де Лонга та Л. Самерса позитивні
ефекти торговельної інтеграції пов'язуються зі зняттям
торговельних обмежень та імпортом устаткування і тех%
ніки, що призводять у підсумку до зростання продук%
тивності. Ґ. Бекерт, К. Гарві, К. Лундбленд, Ф. Мишкін
вивчали ефекти супутньої лібералізації ринку капіталу
та притоку ПІІ, що супроводжуються зростанням по%
питу на фінансові інструменти, через призму активного
залучення у міжнародну торговельну систему. В. Шев%
чук наголошував на неможливості виокремлення конк%
ретних механізмів впливу відкритості на зростання еко%
номіки.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Враховуючи активізацію процесів міжрегіональної

економічної інтеграції як серед країн Периферії, так і
між країнами Периферії та Центру, що характеризуєть%
ся нами як ознака відносин неозалежності, ключові до%
слідницькі завдання статті полягають у вивченні досві%
ду реалізації інтеграційних ініціатив країн, що розвива%
ються на прикладі Йорданії, що є класичним прикладом
малої відкритої економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Визнаючи важливість торгівлі та економічної інтег%

рації в епоху глобалізації, йорданські політики ухвали%
ли зовнішньополітичну стратегію для досягнення цілей
економічного розвитку. Завдяки їй Йорданія стала
відігравати активну роль у зусиллях, спрямованих як на
лібералізацію міжнародної торгівлі, так і на посилення
міжнародної інтеграції з країнами регіону та іншими
країнами світу. Така політика грунтується на позитив%
ному баченні Йорданією економічних партнерств як
інструментів, що забезпечують як досягнення взаємних
інтересів, так і отримання справедливих дивідендів.

Окрім посилення механізмів функціонування рин%
кової економіки, побудованої на активній ролі приват%
ного сектору в економіку, Йорданія досягла значного
прогресу на шляху економічної та торговельної лібера%
лізації. Це стало можливим завдяки інтенсивному про%
цесу реформ, які почалися наприкінці 80%х рр. минуло%
го століття і призвели до успішного формування сучас%
ного та сприятливого нормативно%правового середови%
ща для бізнесу та інвестицій. Йорданії вдалося стиму%
лювати її економічні зв'язки із сусідніми арабськими
країнами завдяки вступу до Великої арабської зони
вільної торгівлі, ГАФТА (Greater Arab Free Trade Area,
GAFTA). До її складу увійшли 18 з 22 держав Ліги
арабських держав (ЛАД): Алжир, Бахрейн, Єгипет, Ірак,
Йорданія, Ємен, Катар, Кувейт, Ліван, Лівія, Марокко,
Оман, ОАЕ, Палестина, Саудівська Аравія, Сирія, Су%
дан і Туніс. На країни%члени припадає 96% взаємної
арабської торгівлі та 95% арабського товарообігу з по%
зарегіональними країнами [17]. ПАФТА стала найбіль%
шою інтеграційною ініціативою в регіоні Близького Схо%
ду та Північної Африки зі стратегічною метою створен%
ня зони вільної торгівлі. Держави взяли зобов'язання
за такими напрямами, як: скорочення ставок митних
зборів на 10% в середньому щорічно за умови, що краї%
ни передадуть національні програми зниження мит до
Ради безпеки Ліги арабських держав для їх координації;
врахування принципу місцевого компонента при визна%
ченні країни походження товару.

Крім того, слід відзначити приєднання Йорданії до
угоди про асоціацію з ЄС; укладення нею угоди про

вільну торгівлю зі США невдовзі після успішного всту%
пу до Світової організації торгівлі (СОТ) у 2000 році; а
також підписання угоди про вільну торгівлю з країна%
ми%членами Європейської асоціації вільної торгівлі
(EFTA) та Сингапуром. Останнім часом Йорданія підпи%
сала дві угоди про вільну торгівлю з Канадою та Туреч%
чиною.

Водночас досвід інтеграційних альянсів у регіонах,
які розвиваються, свідчить про те, що навіть за велико%
го бажання інтегруватися, країни, як правило, не готові
до цього через ряд об'єктивних причин [18]:

1) перебуваючи на початковій індустріальній стадії
розвитку, країни виробляють вузький набір продукції
за відсутності поділу праці; низький рівень доходів і
платоспроможного попиту зумовлює орієнтацію на
ринки розвинених країн як споживачів сировинних при%
родних ресурсів;

2) маючи можливості для внутрішньо%регіонально%
го поділу праці й інтеграції національних економік, краї%
ни постають перед необхідністю захисту промисловості,
що обмежує потенціал інтеграції;

3) високий рівень диференціації показників еконо%
мічного розвитку всередині регіонів, коли багатші краї%
ни відіграють роль донорів для бідних, нівелює факто%
ри конкурентоспроможного розвитку.

Крім того, завдяки зусиллям щодо подальшого по%
ліпшення інвестиційного середовища в країні Йорданія
уклала понад 35 угод із захисту і просування інвестицій
та понад 30 угод щодо уникнення подвійного оподатку%
вання з арабськими і неарабськими країнами. Йорданія
також є підписантом декількох угод з економічної і тор%
говельної співпраці з країнами всього світу. Такими уго%
дами формуються спільні комітети, які проводять регу%
лярні зустрічі та забезпечують заходи для розвитку і
посилення торговельних відносин між Йорданією та її
торговельними партнерами (рис. 1).

Така політика лібералізації торгівлі та економічної
інтеграції спрямована на розширення торгівлі Йорданії
всередині регіону та в усьому світі, а також на сприян%
ня реальному економічному зростанню. Крім того, зов%
нішня торгівля відіграє вирішальну роль для такої малої
країни як Йорданія, дозволяючи їй вирішувати пробле%
му внутрішнього дефіциту товарів споживчого і вироб%
ничого призначення. Вона також сприяє розширенню
зовнішніх ринків, даючи цій країні можливість підвищен%
ня ефективності виробничих потужностей.

Однак розширення зовнішньої торгівлі, яка охоп%
лює як експорт, так і імпорт, приводить і до структур%
ного дисбалансу торгівлі. Для такої країни як Йорданія
підвищення рівня відкритості супроводжувалося хро%
нічним і зростаючим торговельним дефіцитом. Це
піднімає питання стосовно рального впливу лібералі%
зації торгівлі на економічне зростання Йорданії.

Однак протягом останнього десятиліття було опуб%
ліковано численні дослідження різних форм регіональ%
ної та глобальної економічної інтеграції країн. В одно%
му з таких досліджень [14] виконано аналіз економіч%
них і соціальних наслідків угоди від 2001 року між Йор%
данією та США (JUSFTA). Угода JUSFTA була як нова%
торською, так і суперечливою при підписанні, і зали%
шається такою й на сьогодні. Проведдений аналіз пока%
зав, що економічні здобутки Йорданії, досягнуті завдя%
ки угоді про вільну торгівлю, виявилились менше, ніж
за даними урядовців та експертів. Аналіз вказує на до%
волі неоднозначні результати JUSFTA.

По%перше, вигоди від стрімкого зростання експор%
ту одягу з Йорданії до США після 2001 року в основно%
му отримали іноземні фірми та іноземні робітники.

По%друге, після завершення строку дії Multi%Fiber
Agreement (MFA — Угода, що дозволяє двом країнам
обумовлювати взаємні обмеження імпорту текстильної
продукції в обхід настанов ГАТТ) і запровадження спе%
ціальних промислових зон (СПЗ) у Єгипті фірми — ви%
робники одягу пішли з ринку Йорданії попри існуючі
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урядові гарантії доступу на безмитний ринок за умова%
ми JUSFTA.

По%третє, положення JUSFTA стосовно прав інте%
лектуальної власності не сприяють перетворенню Йор%
данії на регіональний інформаційно%телекомунікацій%
ний хаб.

По%четверте, хоча ефекти JUSFTA для фармацевтич%
ної промисловості є позитивними, вони дуже малі і тому
не мають значного впливу на йорданську економіку.
Хоча такі сектори, як інформаційні технології, фарма%
цевтика і туризм показують ознаки сильного і сталого
зростання, їх сукупний внесок у зростання неспромож%
ний компенсувати втрату майже 1 млрд дол. США від
експорту текстильної та швейної промисловості, отри%
маних у 2007 році. Крім того, JUSFTA не забезпечує всі
переваги, потрібні Йорданії для розвитку цих секторів,
такі як освічений людський капітал і допомога у подо%
ланні нетарифних бар'єрів.

Для невеликої економіки з обмеженими природни%
ми ресурсами, якою є Йорданія, двосторонні та регіо%
нальні торговельні відносини відіграють важливу роль
у підвищенні конкурентоспроможності, збільшенні мас%
штабів економіки та компенсуванні внутрішнього товар%
ного дефіциту. Вигоди відкритості торгівлі — у розуміні
політиків — спрямували їх до ухвалення стратегії лібе%
ралізації торгівлі та економічної інтеграції як на регіо%
нальному, так і на міжнародному рівні. Щоб підготува%
ти грунт для реалізації цієї стратегії, Йорданія запро%
вадила масштабні економічні та правові реформи, спря%
мовані на подолання викривлень внутрішнього ринку,
включаючи модернізацію законодавства щодо інвес%
тицій та торгівлі, приватизації, лібералізації, телекому%
нікацій та фінансових послуг.

Завдяки безперервнму процесу реформ Йорданія
увійшла до групи найбільш передових країн у сфері за%
хисту прав інтелектуальної власності, а також прийня%
ла закони щодо захисту авторських прав, патентів та
промислових розробок. Було також підготовлено грунт
для переговорів зі СОТ щодо участі в багатостронній
торгівлі, і 11 квітня 2000 року Йорданія врешті%решт
стала членом СОТ.

Подальша лібералізація зовнішньої торгівлі Йор%
данії відбулась завдяки участі у декількох регіональних
і міжнародних торговельних організаціях. На регіональ%
ному рівні Йорданія була одним із членів%засновників
Great Arab Free Trade Area (GAFTA). З 1 січня 2005 року

угодою досягнуто повну лібералізацію торгівлі товара%
ми шляхом повного звільнення від митних зборів і пла%
тежів усіх арабських країн%членів GAFTA, крім Судану
та Ємену, які є найменш розвиненими країнами, де митні
збори і платежі, починаючи з 1 січня 2005 року, щоріч%
но зменшувалися на 16% аж до повного їх скасування
наприкінці 2010 року.

На тому ж самому регіональному рівні в Рабаті 25
лютого 2004 року було підписано Агадірську угоду у
відповідності з Агадірською декларацією, підписаною
Йорданією, Єгиптом і Тунісом 8 травня 2001 року. Ага%
дірською угодою, яка набула чинності 6 липня 2006 року,
затверджено Пан'європейсько%Середземноморське
партнерство (з питань визначення правил походження
товарів), яке забезпечує діагональну кумуляцію поход%
ження між країнами%членами через можливість вико%
ристання ресурсних компонентів виробництва, які по%
ходять з будь%якої країни — члена Агадірської угоди,
країн ЄС або країн EFTA, для забезпечення відповід%
ності правилам походження для потреб експорту їх про%
дукції на ринки ЄС, звільнені від митних зборів згідно з
їх угодами про асоціацію з ЄС.

Агадірська угода забезпечує повну лібералізацію
торгівлі промисловими і сільськогосподарськими това%
рами починаючи з дати набуття нею чинності. Крім того,
країни%члени за цією угодою зобов'язані скасувати всі
можливі нетарифні бар'єри, включаючи кількісні обме%
ження, фінансові, адміністративні та технічні бар'єри
для імпорту.

На міжнародному рівні зусилля з лібералізації зов%
нішньої торгівлі Йорданії з рештою світу призвели до
підписання декількох двосторонніх угод вільної
торгівлі. Найбільш важливою є угода про асоціацію між
Йорданією та ЄС, яка підписана в листопаді 1997 року,
ратифікована урядом Йорданії у вересні 1999 року і на%
була чинності в травні 2002 року. Економічна складова
цієї угоди спрямована на покрокове формування євро%
пейсько%йорданської зони вільної торгівлі до 2017 року.
Першим кроком до створення цієї зони вільної торгівлі
є укладення повного пакету угод між ЄС та його парт%
нерами у середземноморському регіоні, який надає
взаємні торгові преференції. Ці угоди замінюють угоди
зі співпраці, укладені у 1970%х роках, якими передбача%
лись односторонні торгові преференції. Угоди про асо%
ціацію між ЄС і середземноморськими країнами (Алжир,
Туніс, Марокко, Ізраїль, Йорданія, Ливан, Палестинсь%

Рис. 1. Участь Йорданії в торговельних угодах в країнах Близького Сходу і Північної Африки

Джерело: [10].
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ка автономія та Єгипет) набувають чинності починаючи
з 1998 року. Угода про асоціацію із Сирією була ініційо%
вана 18 жовтня 2004 року.

Угода про асоціацію між Йорданією та ЄС передба%
чає формування комплексної бази для співпраці у сфері
політики, торгівлі, економіки та фінансів. Вона вимагає
вільного доступу йорданських виробників на євро%
пейські ринки і спрямована на спрощення як еспорту
йорданських підприємств до ЄС, так і бізнесу компаній
ЄС у Йорданії.

Другою за важливістю є зона вільної торгівлі між
Йорданією та США, угоду про яку підписано 24 жовт%
ня 2000 і яка набула чинності 17 грудня 2001 року. Ця
угода про вільну торгівлю вперше включила окремі
блоки положень щодо торгівлі та навколишнього се%
редовища, торгівлі та правці, а також електронної
торгівлі. Інші її положення стосуються захисту прав
інтелектуальної власності, платіжного баланку, пра%
вил похоження, гарантій та процедурних питань таких,
як консультації та влагодження спорів. Угодою скасо%
вано тарифи для мафже всієї торгівлі між двома краї%
нами протягом 10 років. Зниження тарифів відбувати%
муться у чотири фази: поточні тарифи менше 5% ска%
совуються через два роки; тарифи 5—10% — через чо%
тири роки, тарифи 10—20% — через 5 років, тарифи
вище 20% — через 10 років.

У суміжній та додатковій угоді дві країни погоди%
лись створити спеціальні промислові зони (СПЗ). США
визначили тринадцять таких зон у Йорданії. 6 березня
1998 року торговельний представник США визначив
промислову зону Аль%Хассан у північному йордансько%
му місті Ірбід в якості першої в світі СПЗ. СПЗ забезпе%
чують вільний доступ до американського ринку про%
дукції, виробленої в Йорданії, без будь%яких квотних
обмежень. Виробники такої зони працюють в Міжна%
родній промисловій зоні в місті Акаба, яка створена зав%
дяки цій угоді. Угодою визначено, що продукція може
мати право на преференції в рамках СПЗ, якщо щонай%
менше 35% її оціночної вартості створено спільно йор%
данцями та ізраїльтянами, з можливою участю амери%
канців або палестинців. СПЗ надає можливість безмит%
ного та безквотового доступу на американський ринок
— найбільший та найбагатший у світі споживчий ринок.

 Крім того, Йорданія підписала дві інші менш впли%
вові угоди вільної торгівлі. Першу угоду — з країнами
EFTA (Ісландія, ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія)
21 червня 2001 року. Вона спрямована на створення
сприятливих умов для розвитку і диверсифікації торгівлі
і на розширення торговельної та економічної співпраці
в сферах спільного інтересу на основі рівності, взаємо%
вигоди, недопущення дискримінації та міжнародного
права. Попередня Угода зі Швейцарією, яка набула чин%
ності 1 січня 2002 року, охоплює економічну співпрацю
та технічну допомогу в ряді сфер, від інтелектуальної
власності до митних питань і технічних норм. Вона так і
не запрацювала на повну силу через затримки реалізації
поступової лібералізації, що мала б завершиться за два%
надцять років. Угода охоплює торгівлю промисловою,
сільськогосподарською, рибною та морською продук%
цією. Ця зона торгівлі є завершенням повного пакету
європейсько%середземноморських угод про асоціацію
між ЄС та середземноморськими країнами, які надають
взаємні торговельні преференції.

У дату набуття угодою чинності країни EFTA мали
скасувати всі митні збори та інші платежі на імпорт про%
мислової продукції, що походить із Йорданії. Йорда%
нія поступово скасовуватиме митні збори на ті ж самі
види продукції, що походять із країн EFTA, згідно з дво%
ма етапами строком від 4 до 12 років, залишаючи тари%
фи на обмежену кількість категорій продукції, стосов%
но якої переговори почнуться через чотири роки після
набуття чинності угодою.

Другу угоду було підписано 16 травня 2004 року в
Сингапурі. Вона спрямована на зміцнення економічних

зв'язків між двома країнами, розширення торгівлі то%
варами та послугами, покращення інвестиційного
клімату і просування бізнес%альянсів між приватними
підприємствами країн для пошуку можливостей для
бізнесу і нових експортних ринків у третіх країнах, вод%
ночас вигідно використовуючи передовий досвід Син%
гапуру стосовно економічного і технологічного роз%
витку. Згідно з угодою, продукція, що походить з Йор%
данії, звільняється від митних зборів одразу ж після
набуття чинності угодою. Що стосується продукції,
яка походить із Сингапуру, для неї митні платежі ско%
рочуватимуться поступово, протягом обумовлених
часових періодів. Угода також забезпечує чіткі механ%
ізми стосовно гарантій, антидемпінгу та компенсацій%
них заходів.

Як і очікувалось, ці угоди значно сприяли розширен%
ню зовнішньої торгівлі Йорданії, хоча і різною мірою.
Як показано в таблиці 1, вартість імпорту перевищува%
ла відповідну вартість експорту в усіх угодах про вільну
торгівлю за винятком угоди між Йорданією та США, де
Йорданія мала невеликий торговий профіцит у 187,1 млн
йорданських динарів.

Найвищий торговий дефіцит Йорданія мала у спів%
праці з ЄС, який сягнув 2,3 млрд динарів у 2008 році,
потім — у співпраці з GAFTA з дефіцитом у 2,27 млрд
динарів у тому ж році. Найбільший рівень імпорту Йор%
данія мала у співпраці в рамках GAFTA — приблизно 4
млрд динарів у 2008 році, потім в рамках співпраці з
ЄС — сукупний імпорт приблизно в 2,5 млрд динарів у
тому ж році. Йорданськй ескпорт в основному йде до
арабських країн по лінії GAFTA (1,7 млрд динарів),
потім до США, близько 736 млн динарів. Частка EFTA
і Сингапуру в торгівлі Йорданії в рамках угод про
вільну торгівлю залишається скромною, із сукупною
вартістю 202,34 млн динарів і 37,7 млн динарів відпові%
дно.

Проведений А. Сапіром, Б. Хоекманом та Дж. Зару%
ком [12; 14] аналіз свідчить, що лібералізація торгівлі
Йорданії через ці угоди про вільну торгівлю більше
вплинула на розширення імпорту, ніж експорту. Слід
визнати існування невиразного позитивного ефекту
лібералізації торгівлі для реального економічного зро%
стання. Оцінка еластичності зростання стосовно індек%
су відкритості торгівлі становить 0,75, що свідчить про
нееластичний ефект. Динамічний кумулятивний ефект
від відкритості торгівлі для реального ВВП на душу на%
селення також виявився позитивним і статистично зна%
чимим на рівні 5%. Згідно з розрахованим коефіцієнтом,
1% зростання індексу відкритості торгівлі призводить
до збільшення у часі ВВП на душу населення близько на
341 йорданський динар. Модель зростання, оцінена на
галузевому рівні, свідчить про існування позитивного і
значимого ефекту від відкритості торгівлі для випуску
на душу населення як у промисловості, так і в будів%
ництві. Коефіцієнт у секторі послуг виявився статистич%
но незначимим, що свідчить про меншу відкритість цьо%
го сектору та/або більш неринковий характер сектору
послуг порівняно з іншими галузями — виробниками
товарів.

Такі висновки дозволяють йорданським політикам
та економістам%експертам пов'язати структурний де%
фіцит торгівлі з політикою лібералізації торгівлі. Од%
нак через здебільшого внутрішні ресурсні обмеження
Йорданія потерпала від хронічного дефіциту торгівлі за%
довго до початку дії чих угод про вільну торгівлю, хоча
й набагато менше. Водночас йорданські політики розг%
лядають лібералізацію як одну зі стратегічних цілей і не
мають наміру згортати цю політику. Після початку гло%
бальної кризи 2008 року підписано ще дві угоди про
вільну торгівлю: перша — з КНР 28 червня 2009 року і
друга — з Туреччиною 2 грудня 2009 року. Однак жод%
на з них ще не набула чинності. Такий стан речей актуа%
лізує питання щодо ефективності таких угод для йор%
данської економіки.
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Відношення продуктивності капіталу до продуктив%

ності праці є позитивним і статистично значимим, пере%
вищуючи 5% як у секторі будівництва, як і у секторі по%
слуг, хоча у промисловому секторі воно виявилося ста%
тистично незначимим. Індикатор продуктивності є ста%
тистично значимим в усіх секторах, що свідчить про
позитивний технологічний ефект для зростання протя%
гом часу. Індикатор ефективності відкритості торгівлі
виявився позитивним і статистично значимим як для
промисловості, так і для будівництва, втім, незначимим
для сектору послуг. Це може свідчити про меншу
відкритість йорданського сектору послуг для торгівлі
та/або про більш неринковий характер цього сектору
порівняно з іншими секторами.

Торгівля послугами могла б стати вагомим джере%
лом доходів у майбутнього. Тим не менш, для досягнен%
ня суттєвого прогресу зниження тарифів буде недостат%
ньо, адже основні передумови для подальшої торгівлі
включають як ефективне управління, так і незалежне
функціонування правової системи.

Існують два способи взаємодії між міжнародною
економічною інтеграцією та міжнародною політичною
кооперацією. Законодавці, перш за все, концентрують
свою увагу на очікуваному впливі політичної кооперації
на економічну інтеграцію. Наприклад, аналіз політики
стосовно членства в регіональних торговельних угодах,
або стосовно міжнародної регуляторної інтеграції за%
звичай зосереджений на можливостях підвищити рівень
торгівлі та економічних обмінів за рахунок таких угод.
З іншого боку, можливою є також ситуація, за якої еко%
номічна інтеграція створює попит на посилення еконо%
мічної кооперації. Так, зона вільної торгівлі може та%
кож бути скоріше відповіддю, аніж причиною зростан%
ня торговельних потоків. Очевидно, що держави схи%
ляються до формування зон вільної торгівлі, оскільки
вигоди від їх створення переважають витрати. Більше
того, зростання економічного обміну між країнами
сприятиме внутрішній політичній підтримці міжнарод%
них угод, які передбачають подальше поглиблення інтег%
рації та забезпечують захист приватних інтересів від
опортуністської поведінки іноземних урядів.

Після досягнення певного рівня економічної інтег%
рації, пов'язаного з усуненням митних бар'єрів таких,
як тарифи та квоти, на передній план виходять перешко%
ди до торгівлі, пов'язані з відмінностями у "немитних"
політиках, внаслідок чого зростає попит на поглиблен%
ня інтеграції. Д. Болдвін дещо поетично порівнює про%
цес із осушенням болота, коли при спаданні рівня води
стають помітними усі підводні камені нетарифних
бар'єрів, які потрібно усунути. Водночас держави мо%
жуть спрямувати свою обмежувальну політику в інше
русло, наприклад, використовувати нетарифні бар'єри
через зростання обмежень у використанні тарифних
бар'єрів. Дж.%П. Тратчман описав це явище як "…пер%
ший закон торговельної динаміки: закон збереження
захисту…Таким чином, внутрішнє регулювання може
стати наступною лінією оборони" [15, p. 17].
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