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Протекціонізм і економічне зростання несировинних секторів: досвід Азербайджану
У сучасному світі багато країн, що розвиваються, вживають захисних заходів для розвитку вітчизняної
промисловості та диверсифікації своєї економіки з метою забезпечення економічної стійкості. Це питання є
пріоритетним, особливо в тих країнах, де економічний розвиток забезпечується головним чином за рахунок
експорту природних ресурсів. Метою статті є оцінка впливу протекціоністських заходів на розвиток
несировинних секторів економіки. Об’єктом дослідження є ненафтовий сектор економіки Азербайджану, де
доходи від продажу нафти становлять понад 80% всього експорту країни. Дослідження охоплює 2005-2019 рр.
Для виявлення і оцінки причинно-наслідкового зв’язку між протекціоністськими заходами і розвитком
ненафтового сектора було використано тест Гренджера на причинність в контексті вартості під ризиком. Було
виявлено, що такі показники як «митні доходи» і «валютний курс» не збільшують ВВП ненафтового сектора.
Результати дослідження свідчать про те, що підвищення ефективності протекціонізму (з точки зору
економічного зростання) вимагає більш розумних і послідовних заходів регулювання. Одним з пріоритетних
завдань для оцінки їх доцільності є також визначення пріоритетних секторів і створення механізмів
моніторингу результатів протекціоністських заходів.
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Ильгар Сейфуллаев
Протекционизм и экономический рост несырьевых секторов: опыт Азербайджана
В современном мире многие развивающиеся страны принимают защитные меры для развития отечественной
промышленности и диверсификации своей экономики с целью обеспечения экономической устойчивости.
Этот вопрос является приоритетным, особенно в тех странах, где экономическое развитие обеспечивается
главным образом за счет экспорта природных ресурсов. Целью статьи является оценка влияния
протекционистских мер на развитие несырьевых секторов экономики. Объектом исследования является
ненефтяной сектор экономики Азербайджана, где доходы от продажи нефти составляют более 80% всего
экспорта страны. Исследование охватывает 2005-2019 гг. Для выявления и оценки причинно-следственной
связи между протекционистскими мерами и развитием ненефтяного сектора был использован тест Гренджера
на причинность в контексте стоимости под риском. Было выявлено, что такие показатели как «таможенные
доходы» и «валютный курс» не увеличивают ВВП ненефтяного сектора. Результаты исследования
свидетельствуют о том, что повышение эффективности протекционизма (с точки зрения экономического
роста) требует более разумных и последовательных мер регулирования. Одной из приоритетных задач для
оценки их целесообразности является также определение приоритетных секторов и создание механизмов
мониторинга результатов протекционистских мер.
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