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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Виклики нестабільності, породжені глобальною

фінансовою кризою 2008 р., актуалізували викорис�
тання нових форм захисту з метою реакції на "нову
норму" світової економіки, до яких відносимо: вира�
жене уповільнення темпів економічного росту по�
рівняно з попереднім десятиліттям; високі показни�
ки безробіття і старіння населення як в країнах ОЕСР,
так і в швидкозростаючих країнах, що розвиваються;
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загострення боргових проблем; значна невизначеність
на ринках і подальші зрушення глобальної економіч�
ної активності у бік країн з ринками, що формуються
(навіть за сценарієм обмеженої глобалізації на чолі з
КНР). Таким чином, глибинна мотиваційна філософія
нових проявів протекціонізму, нерідко ініційованого
на наднаціональному рівні, є не лише експансіоністсь�
кою за своєю природою, а й захисною, а об'єктом
бажаного впливу однаковою мірою виступають як
зовнішні рики, так і внутрішні процеси в національ�
них економіках.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Дж. Бхагаваті та Р.Е. Х'юдек [1] "новим протекці�
онізмом" називають тенденцію обходити правила
СОТ, використовуючи лазівки в угодах та встановлен�
ня таких типів бар'єрів, які не регулюються відповід�
ними угодами. На нинішньому етапі як міжкраїнової
взаємодії, за переконанням О. Довгаль [2], так і влас�
не місцевої організації економічного життя, "чистий

лібералізм" і "чистий протекціонізм" відсутній, а тому
до нових форм прояву протекціонізму автор відносить
такі: переважання його наступального характеру з яс�
краво вираженими агресивними експансіоністськими
рисами; появу "колективного макрорегіонального
протекціонізму" сучасних інтеграційних союзів; роз�
ширення арсеналу інструментів за рахунок викорис�
тання порівняно нових, тих, які важче піддаються
міжнародному регулюванню. Ми погоджуємось з

___________________________________________
Примітка * Огляд існуючих підходів до аналізу протекціонізму дозволив виокремити акценти на ідентифікуванні протекціонізму як:
1. Набору інструментів політики, що перш за все впливають на торгівлю товарами.
2. Інструментів політики, охоплені СОТ або критерії, засновані на правових актах СОТ.
3. Критерії, основані на аналізі намірів розробника політики.
4. Критерії, основані на аналізі рестрикційного потенціалу імплементованих державою заходів, об'єктом яких виступає міжна�

родна торгівля.
5. Критерії, основані на аналізі  рестрикційного потенціалу імплементованих державою заходів, об'єктом яких виступають

закордонні фірми чи інші комерційні інтереси.
6. Критерії, основані на аналізі потенціалу до "викривлення ("спотворення")" ринків імплементованими державою заходами.

Таблиця 1. Підходи до моніторингу протекціонізму на інституційному рівні

Джерело: [5].

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 С

О
Т 

G
lo

ba
l T

ra
de

 A
le

rt
 

Ін
де
кс

 р
ес
тр
ик

ці
йн
ос
ті

 
по
лі
ти
ки

  
(С
ві
то
ви
й 
ба
нк

) 

Ін
де
кс

 р
ес
тр
ик

ці
йн
ос
ті

 
то
рг
ів
лі

 п
ос
лу
га
м
и 

(С
ві
то
ви
й 
ба
нк

) 

Ін
де
кс

 р
ес
тр
ик

ці
йн
ос
ті

 
то
рг
ів
лі

 п
ос
лу
га
м
и 

(О
Е
С
Р)

 

О
Е
С
Р/

 
Ю
Н
К
ТА

Д
 

Д
оп
ов
ід
ь 
з і
нв
ес
ти
ці
й 

О
Е
С
Р 
ін
де
кс

 
ре
ст
ри
кц
ій
но
ст
і П

ІІ
 

Є
вр
оп
ей
сь
ка

 
К
ом

іс
ія

 

Т
ор
го
ве

 
пр
ед
ст
ав
ни

цт
во

 С
Ш
А

 
(U

ST
R

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Географічна 
приналеж-
ність 

G20 + 87 
членів 
СОТ 

233 країни 78 країн 109 країн 40 країн G20 58 країн 
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Товари Послуги, 
ПІІ, рух 
людей 

Послуги, 
ПІІ, рух 
людей 

ПІІ та 
інші види 
капіталів  

ПІІ, потоки 
капіталів та 
рух людей 

Товари, 
послуги і 
інвестиції 

Товари, послуги, 
інвестиції, 
електронна 
комерція 

Тип 
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заходів  
 
 
 
 

Тарифи і 
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що 
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послуг, рух 
висококва-
ліфікова-
ного персо-
налу 

Обмеження 
послуг, рузу 
людей і 
бар’єри 
конкуренції. 
Рівень 
регулятор-
ної конку-
ренції  

Заходи, 
що 
дискри-
мінують 
іноземних 
інвесто-
рів, об- 
меження 
на рух 
капіталів 

Обмеження 
іноземних 
інвестицій, 
операційні 
обмеження, 
обмеження 
іноземцям 
займати 
ключові 
посади 

Тарифи і 
нетарифні 
бар’єри, 
субсидії, 
бар’єри для 
послуг й 
інвестиційні 
бар’єри 

Тарифи і 
нетарифні 
бар’єри, субсидії, 
бар’єри для 
послуг й 
інвестиційні 
бар’єри, 
зловживання 
правами 
інтелектуальної 
власності, 
антиконкурентна 
практика, 
хабарництво і 
корупція  

Підхід до 
протекціо-
нізму* 

Набір 
політич-
них 
інстру-
ментів  (1) 

Дискримі-
наційний (5) 

Обме-
ження 
торгівлі 
(4) 

Обмеження 
торгівлі, 
дискримі-
нація (4, 5) 

Обмеження 
торгівлі, 
дискримі-
нація, «ви-
кривлення»  
ринків (4, 5, 
6) 

Обме-
ження і 
дискримін
ація (4, 5) 

Дискри-
мінація (5) 

Обмеження 
торгівлі, 
дискримі-
нація, 
«викрив-
лення» рин-
ків (4, 5, 6) 

Обмеження 
торгівлі, 
дискримінація, 
«викривлення» 
ринків, відсут-
ність належного 
управління (4, 5, 
6) 
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підходом Н. Резнікової та О. Іващенко, які розгляда�
ють неопротекціонізм як інобуття лібералізму в кон�
тексті пошуку країнами нових інструментів подолан�
ня відносин асиметричної залежності. До них авто�
рами зараховано ті інструменти національної еконо�
мічної політики, що є реакцією на нівелювання
наслідків циклічних коливань глобальної кон'юнкту�
ри та спрямовані на зменшення зовнішньої залежності
країни шляхом уникнення штучно насаджених умов
співпраці, прописаних у межах інституційних домо�
вленостей у різних сферах міжкраїнової співпраці (ва�
лютної, фінансової, торговельної, інвестиційної), ба�
зованих на принципах глобальної лібералізації [3, с.
5]. Під "неопротекціонізмом" А. Келічавий розуміє
політику встановлення адміністративних, фінансових,
кредитних, технічних та інших бар'єрів, які значно
ускладнюють вільне пересування товарів через кор�
дони держав [4]. Втім, на нашу думку, запропонова�
ний підхід виглядає обмеженим і таким, що концент�
рується на створенні перешкод виключно на шляху
руху товарів, ігноруючи при цьому розгляд інших
факторів виробництва.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті полягає в дослідженні підходів щодо мо�

ніторингу протекціонізму на інституційному рівні і до�
веденні, що жоден з них не дозволяє відслідкувати про�
яви протекціонізму в міжнародних економічних відно�
синах, адже новий протекціонізм не обмежується сфе�
рою міжнародної торгівлі і передбачає множинність
рівнів реалізації. Ми ставимо за мету довести на�
гальність введення у термінологічний обіг поняття "нео�
протекціонізм", яке синтезує в собі як форми класич�
ного протекціоністського захисту, так і новітні. Саме це
унеможливлює використання для аналізу сучасної
міжнародної економічної та інтеграційної політики як
терміну "новий протекціонізм", адже за змістом ос�
танній мав би докорінним чином відрізнятись від "кла�
сичного", так і терміну "протекціонізм" через не�
відповідність його категоріального апарату відтворити
логіку його модифікацій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Підходи до трактування протекціонізму різняться

широко між різними інституціями (див. табл. 1).
1. Набір політичних інструментів. Цей підхід грун�

тується на положенні про фрагментацію світової
торгівлі з розширенням глобальних ланцюгів створен�

ня вартості, поширенням цифрових технологій (т. зв.
"діджіталізацією" економіки) і зростанням торгівлі по�
слугами. Часто вибір інструментів залежить від наяв�
ності даних, наприклад про тарифи і заходи із захисту
торгівлі. Значним недоліком цього підходу є його
вузькість, і через це він не придатний для комплексних
досліджень міжнародної торгівлі.

2. Відповідність/законність заходів у контексті
СОТ. Перевагою підходів, спрямованих на визначення
відповідності того чи іншого заходу угодам СОТ і/або
його законності в рамках СОТ, є їх легітимність у ши�
рокому сенсі. Однак їх основним недоліком є той факт,
що угоди з міжнародної торгівлі є суто політичними
домовленостями і не грунтуються на систематичному
аналізі природи протекціонізму. Крім того, багато но�
вих інструментів захисту інтересів країн не підпадають
під "класичне" визначення протекціонізму. Цей підхід,
не будучи багатоосяжним, ризикує, не відтворивши су�
часні тенденції в міжнародній економічній політиці, не
забезпечити належних механізмів реакції і протидії на�
ростаючому протекціонізму. Якщо в основу визначен�
ня протекціонізму покладено законність (неза�
конність) згідно з правилами ВТО, тоді, наприклад, за
межами цього визначення опиняться майже всі сучасні
тарифи, що робить його вразливим перед критикою
опонентів.

 3. Підхід, оснований на намірах. Цей підхід є най�
більш інтуїтивним серед інших підходів. Крім іншого,
запровадження протекціоністських заходів припускає,
що політики мають намір щось захистити (робочі місця
або всю промисловість). Недоліком цього підходу є те,
що він вимагає від експертів знання мотивів політиків,
які є часто різноманітними і складно розпізнаються.
Через це його не дуже просто застосовувати на прак�
тиці. Крім того, підходи, основані на намірах, спонука�
ють політиків до висловлювання несправжніх мотивів
для заходів, що впливають на торгівлю [5].

4. Торговельні обмеження. У цьому підході викори�
стовуються критерії для визначення того, чи є заходи
обмежувальними для торгівлі. Крім того, чіткі критерії
дозволяють проводити компаративний аналіз вжитих
країнами заходів у розрізі галузей, інструментів і видів
торговельних потоків. Водночас визначення обмежень
для торгівлі зазвичай потребує оцінювання того, чи при�
зводять заходи до скорочення торгівлі, тобто оцінюван�
ня, яке може стати суб'єктивним, якщо при цьому не оці�
нено фактичний вплив на торгівлю. Більше того,
кількісне оцінювання впливу на торгівлю пов'язано зі

Таблиця 2. Торговельна політика та інвестиційні заходи, пов'язані з торгівлею

Джерело: [8] FDI Policy Instruments: Advantages and Disadvantages UNITED NATIONS working paper 01 /2009.

Торговельна політика 
Політика щодо імпорту Політика щодо експорту 

Нетарифні бар’єри (НТБ). 
Імпортні квоти (обмеження на добровільний 
експорт, наприклад, японських автомобілів). 
Імпортні ліцензії. 
Передоплата за імпорт. 
Антидемпінг. 
Спеціальне маркування. 
Здоров’я і безпека. 
Митна процедура. 
Акцизні документи. 
Субсидії національним виробникам. 
Вимоги щодо місцевого компонента. 
Державні контракти 

Фіскальні стимули.
Експортні кредити і гарантії. 
Цільовий експорт. 
Закордонні агентства сприяння експорту.  
Вільні економічні зони (особливі експортні 
зони) або території пріоритетного розвитку 
Заборона на експорт товарів стратегічного 
призначення. 
Маніпуляції з обмінним курсом 
 

Інвестиційні заходи, пов’язані з торгівлею 
Торговельні заходи Вплив на ПІІ 

Тарифи, кількісні обмеження на імпорт.
Регіональні угоди про вільну торгівлю. 
Правила походження. 
Особливі експортні зони. 
Експортний контроль. 
Фінансування експорту. 
Угоди про негрошову торгівлю. 
Здоров’я, безпека і національні стандарти 

Заохочує до імпортозаміщувальних ПІІ. 
Сприяє ПІІ в країнах-членах регіонального 
об’єднання. 
Заохочує до експортноорієнтованих ПІІ. 
Заохочує до експортозаміщувальних ПІІ. 
Змінює галузевий баланс ПІІ 
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значними проблемами з даними і методологією. Іншою
проблемою цього підходу є той факт, що існує багато
прикладів, коли впровадження того чи іншого держав�
ного заходу, яке всіма розглядається як розумна по�
літика, може в результаті привести до скорочення
торгівлі. Під цю категорію підпадає більшість оцінок са�
нітарних і фітосанітарних заходів або технічних бар'єрів
в торгівлі. З іншого боку, заходи на рівні країни, які заз�
вичай пов'язуються з протекціонізмом (як то субсидії
та заходи на підтримку експорту), можуть призвести до
збільшення торгівлі.

5. Дискримінація. Критерії для виявлення спрямо�
ваності заходів на дискримінацію іноземних фірм або
інших комерційних інтересів є ключовою характеристи�
кою дискримінаційного підходу. Перевагою такого
підходу є теза, що недискримінаційна норма має міцну
правову основу в основних угодах СОТ. Крім того, мож�
на стверджувати, що той чи інший протекціоністський
намір впроваджується, коли ставлення до іноземних
економічних суб'єктів є менш сприятливим, ніж до їх
національних колег. Його недоліком є те, що він не
включає всі заходи, які обмежують або викривлюють
торгівлю, наприклад санітарні і фітосанітарні заходи,
які обмежують торгівлю, не будучи основані на "до�
статніх наукових доказах" і/або на "об'єктивних оцін�
ках ризику".

6. Викривлення ринку. Цей підхід спрямований на
визначення того, чи викривлюють заходи ринки. Інши�
ми словами, його метою є не стільки оцінка впливу на
торгівлю як таку, скільки впливу на ефективність ринків.
Фактично він спрямований на визначення заходів, що
негативно впливають на добробут. Він, знову ж таки,
приваблює з теоретичної точки зору, але важко зрозу�
міти, як його застосовувати в більш широкому контексті.
Врешті�решт, регуляторні системи багатьох країн об�
межують конкуренцію і викривлюють ринки, не поділя�
ючи при цьому суб'єктів на іноземних і національних.
Отже, підхід, оснований на викривленні ринку, не доз�
воляє побачити чітку межу між політичними заходами
щодо торгівлі і національною регуляторною системою
[5].

Варто відзначити два моменти. По�перше, бар'єри
торгівлі товарами і послугами різко скоротилися; світ у
цілому стає менш закритим. Структура світової торгівлі
зміщується в бік менш багатих країн (особливо в бік
Китаю та Індії), а ці країни загалом є більш протекціо�
ністсько налаштовані. Структура світового виробницт�
ва також зміщується від промислового виробництва в
бік послуг. Обидва ці зміщення у структурі виробницт�
ва роблять світ у цілому менш відкритим і пом'якшують
тенденції лібералізації, котрі виникають в усіх країнах,
де знижуються бар'єри.

По�друге, інтеграція ринків товарів і послуг ще да�
леко не завершена. Один із способів оцінити те, як да�
леко світові до повної глобалізації, — це порівняння
показників фактичної торгівлі з показниками, що перед�
бачаються простою гравітаційною моделлю торгівлі без
перешкод. Як показують П. Кругман [6] і Дж. Андерсон
[7], за умови безперешкодної торгівлі, частка торгівлі у світі
зворотно пропорційна розподілу ВВП по країнах — чим
більш рівномірний розподіл, тим більша частка світової
торгівлі.

Прикметно, що якщо індекс рестрикційності послуг
розробляється як Світовим банком, так і окремо ОЕСР,
який, серед іншого, є ще й упорядником індексу рест�

рикційності ПІІ, окремо не запропоновано індексу, що
врахував би регуляторні викривлення потоків товарів.
Більше того, торговельна та інвестиційна політики є
сильно взаємопов'язаними, і ререгуляція сфери торгівлі
може опосердковано передбачати приховану регуляцію
потоків інвестицій, і навпаки, впровадження заходів зі
стимулювання інвестиційних потоків здатне істотно
трансформувати структуру експортно�імпортних опе�
рацій країни, а отже, позначитись на стані платіжного
балансу не лише в частині балансу руху капіталів, але й
через поточний платіжний баланс (див. табл. 2). Звер�
тає на себе увагу той факт, що згідно з розглянутими
підходами Світового банку та ОЕСР, перешкоди на шля�
ху руку робочої сили розглядаються в більш широкому
контексті — перешкод на шляху руху людей без зазна�
чення ступеня їхньої кваліфікації, отже, перешкоди сто�
суються імміграції як такої. Причина полягає не стільки
у відстоюванні високих ідеалів гуманізму, скільки ле�
жить у площині макроекономічних взаємозалежностей.

Твердження, що імміграція має важливіші наслідки
для ринку праці, ніж торгівля, не є науково обгрунтов�
ним. У стандартній моделі торгівлі Хекшера — Оліна не
можна аналізувати торгівлю і рух факторів виробницт�
ва незалежно один від іншого. Р. Манделл ще у 1957 році
розглядав імміграцію і торгівлю як ідеальні замінники.
Якщо країна обмежує імміграцію, це стимулює торгові
потоки; якщо країна вводить тарифи, це стимулює
імміграцію. Тільки шляхом обмеження торгівлі, імміг�
рації та потоків капіталу країна дійсно дистанціюється
від світової економіки.

У нових моделях торгівлі, які обгрунтовують тор�
гівлю через зростаючу віддачу або через відмінності в
технології в різних країнах, імміграція відіграє більшу
значну і особливу роль. Передача технологій через осіб,
що пройшли навчання в розвинених країнах, до найменш
розвинутих країн може значно поліпшити добробут цих
країн за рахунок розвинених країн. Імміграція з най�
менш розвинених країн у розвинені країни, яка поши�
рює передові технології серед більшої кількості праці�
вників, знижує умови торгівлі розвинених країн. В той
же час, рух високоосвічених працівників з найменш роз�
винених країн у розвинені країни може покращити доб�
робут розвинених країн через переїзд найздібніших з
найменш розвинутих країн.

Слід визнати, що у кожному із розглянутих підходів
дискримінація і обмеження торгівлі як іманентні його
(підходу) прояви згадуються у кожному із них. Дискрі�
мінаційні тарифи та обмеження торгівлі як домінуючі
інструменти в одних підходах співіснують з експортни�
ми субсидіями, що дискримінують імпортерів водночас
не обмежуючи при цьому імпорт — в інших. І навпаки,
існує цілий діапазон технічних бар'єрів у торгівлі та са�
нітарних і фітосанітарних заходів, які обмежують тор�
гівлю, не обов'язково розрізняючи іноземних і вітчиз�
няних економічних операторів. Таким чином, яскраво
виокремлюються два підходи до визначення природи
протекціонізму — дискрмінаційний і рестрикційний
(див. табл. 3). Водночас, екстраполюючи запропонова�
ний класифікаційний підхід до аналізу міжнародної
торгівлі у ХХІ ст. визнаємо його обмеженість та скон�
центрованість власне на торгівлі.

Хоча експортні субсидії можуть зашкодити експорт�
ним можливостям інших країн, вони призначені для сти�
мулювання експорту власної країни. У цьому сенсі вони
не обмежують торгівлю. Однак у разі, коли чисті виграші

 Обмежуючий торгівлю Не обмежуючий торгівлю 
Дискримінаційний Тарифи, квоти Експортні субсидії

Недискримінаційний 

Окремі технічні бар'єри у 
торгівлі та санітарні й 
фітосанітарні заходи 

Пруденційні, 
недискримінаційні, 
регулювання, що не 
обмежує торгівлю 

Таблиця 3. Підходи до протекціонізму: дискримінаційний VS обмежуючий торгівлю

Джерело: [9].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 3/201826

від міжнародної торгівлі під впливом експортних суб�
сидій стають меншими, експерти визнають їхній потен�
ціал до "викривлення" ("спотворення") ринків. Позбав�
лений новизни і масштабності спостережень протекці�
оністських інтенцій, що мали були б бути поставлені у
обов'язок міжнародним інституціям, що визначають
глобальний порядок денний у торгівлі, і підхід, що под�
іляє протекціоністські заходи держав за критерієм на�
явності чи відустності фіскальних стимулів. До першої
групи стимулів віднесено: податкові канікули, безподат�
ковий імпорт, звільнення від податків. Нефіскальні сти�
мули, в свою чергу, обмежуються запроваджуваними
методами амортизації, кредитною політикою банку роз�
витку, підтримкою досліджень і розробок, підтримкою
екологічних стандартів, підтримкою підготовки кадрів,
державними субсидіями.

Ми стверджуємо, що протекціонізм у процесі гло�
балізації економіки перетворився з фокусування на тор�
говельній політиці, базованій на впровадженні тариф�
них обмежень, а пізніше і нетарифних інструментів за�
хисту, у складний комплексний механізм економічної
політики, спрямований на підвищення конкурентоспро�
можності національної економіки та її адаптивних до
"нової норми" світової економіки властивостей, що ми
називаємо неопротекціонізмом (див. рис. 1).

Хоча життєздатність теорії протекціонізму ставить�
ся під сумнів на етапі економічної глобалізації, що про�
низує чотирма свободами міжкраїнові відносини, пере�

осмислення "класичної" версії "протекціонізму" шляхом
впровадження у термінологічний обіг поняття "неопро�
текціонізм" дозволяє вирішити фундаментальну супе�
речність, що виникає між національними інтересами та
встановленими міжнародними інституціями правилами
глобального співіснування, а отже, між необхідністю
"захисту" та "вільної торгівлі". Неопротекціонізм не
скасовує, а передбачає використання потенціалу ідео�
логії вільного ринку. Зокрема Голова КНР Сі Цзіньпін,
якого звинувачують у проведенні політики конкурент�
них девальвацій (що за нашою класифікацією відносить�
ся до інструментів валютного неопротекціонізму), на
засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі у
2017 р. виступив з промовою на захист глобалізації та
вільної торгівлі в контексті розбалансованого глобаль�
ного економічного порядку. Сі Цзіньпін зазначив, що
процес глобалізації сприяє світовому економічному
розвитку, активізації світової торгівлі і переміщення
товарів, водночас і призводить до виникнення нових
проблем. Сі Цзіньпін заявив, що не було "ніякого сенсу
звинувачувати економічну глобалізацію в світових еко�
номічних проблемах", додавши, що міжнародні фінан�
сові кризи викликані надмірним прагненням до отриман�
ня прибутку, а тому слід відмовитися від протекціоні�
стської торгової політики, попереджаючи, що "ніхто не
вийде переможцем в торгових війнах" [10].

Теоретичне переосмислення протекціонізму (див.
табл. 4) дозволяє стверджувати, що він трансформуєть�

Рис. 1. Місце протекціонізму та неопротекціонізму в економічній політиці
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ся в більш потужний за своїм інструментарієм прояву
феномен неопротекціонізму, виступаючи іманентною
рисою "ери трансформацій" в світовій економіці та світо�
вому господарстві.

Таким чином, неопротекціонізм, на відміну від про�
текціонізму, не є архаїчним; він не створює перепони на
шляху глобалізації. Неопротекціонізм віддзеркалює
ідею подальшого поглиблення міжнародного поділу
праці, а також розширення міжнародних економічних
зв'язків, але при цьому він зосереджується на країні, її
виробничих силах і ролі держави у процесі сприяння
розвитку та захисту національної економіки.

ВИСНОВКИ
Попри множинність підходів до аналізу протекціо�

ністських проявів у системі міжнародних економічних
відносин, слід визнати апроксиматичність висновків
кожного з них, адже межа між протекціонізмом як на�
ступом на ідеї вільного ринку та протекціонізмом як
інструментом реалізації потреб економічної безпеки
держави — вкрай хитка та ілюзорна. В залежності від
позиції, яку займає той експерт, який фактично вино�
сить вирок відповідності чи невідповідності вжитих
країною заходів засадам вільної конкуренції і по який
бік оцінюваних подій він знаходиться, будь�який інстру�
мент протекціонізму може бути інтерпретований як за�
хисний чи наступальний з огляду на дивергенції глобаль�
ного економічного розвитку, проявлені в соціально�еко�
номічній стратифікації світу.

Аналіз існуючих підходів до моніторингу протек�
ціонізму дозволив встановити, що на інституційному
рівні бракує інструментів визначення новітніх проявів
протекціонізму, а ті, які досліджуються, здебільшого
обмежуються сферою міжнародної торгівлі і потоків ка�
піталів. Виокремлюється два підходи до визначення при�
роди протекціонізму — дискрмінаційний і рестрикцій�
ний. Доведено, що підхід, що поділяє протекціоністські
заходи держав за критерієм наявності чи відустності
фіскальних стимулів, позбавлений новизни і масштаб�
ності спостережень протекціоністських інтенцій.

Використання для аналізу сучасної міжнародної
економічної та інтеграційної політики терміну "новий
протекціонізм" не є виправданим, адже за змістом
останній мав би докорінним чином відрізнятись від "кла�
сичного" протекціонізму. Використання терміну "про�
текціонізм" для опису запроваджуваних у сучасних умо�
вах регуляторних обмежень на ринках товарів, послуг і
капіталу втрачає свою актуальність через невідпо�
відність його категоріального апарату відтворити логі�
ку сучасних модифікацій форм захисту.

Теоретичне переосмислення протекціонізму дозво�
лило стверджувати, що він трансформується в більш
потужний за своїм інструментарієм прояву феномен
неопротекціонізму, виступаючи іманентною рисою "ери
трансформацій" в світовій економіці та світовому гос�
подарстві. Неопротекціонізм, на відміну від протекціо�
нізму, не є архаїчним; він не створює перепони на шля�
ху глобалізації.
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