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АЗІЇ

Метою даного дослідження є характеристика особливостей торговельної політики
Малайзії в умовах інтеграційних процесів Південно-Східної Азії. Науковий інтерес викликаний
економічною стійкістю країни в період економічних криз. І, на думку автора статті, це є
наслідком продуманої зовнішньоторговельної політики Малайзії, яка в умовах інтенсивної
інтеграції в регіональну азійську економіку «піклується» про внутрішнього виробника.
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Для країн Східної Азії ХХІ століття характеризується інтенсифікацією товарного
виробництва, значним розширенням сфери та секторів обміну, що вимагає великих зусиль у
напрямку інтеграції національного законодавства до вимог міжнародного стандарту.

Східна Азія представлена низкою держав, у яких діють свої чинні закони, порядки і де
використовуються власні механізми торговельної політики. У даному регіоні відбуваються
інтенсивні інтеграційні процеси, які об’єднують усі держави Північної та Південно-Східної
Азії в єдину систему, у якій існує тісний взаємозв’язок між національними економіками. Саме
розширення регіональної та міжнародної торгівлі товарами і послугами спонукає
вищезазначені країни до інтеграції у світову спільноту.

Науковий інтерес викликають інструменти, які застосовувала Малайзія для здійснення
реформ у сфері торговельних відносин в умовах інтенсифікації інтеграційних процесів на
території Південно-Східної Азії, і досвід застосування протекціоністської політики для захисту
товарів експортного призначення. Це дослідження є актуальним у світлі нещодавнього вступу
України до Світової організації торгівлі. Тому результати цієї розвідки можуть бути
використані при виборі оптимальних тарифних ставок на конкретні види товарів.

Композиційно дослідження складається з таких частин, як аналіз особливостей
спеціалізації Малайзії за основними секторами економіки (роки дослідження – 2001–2005 рр.,
тому що дана країна лише накопичувала досвід до цього періоду); характеристика
особливостей ведення зовнішньоторговельної політики з урахуванням експортного й
імпортного потенціалу країни (дані наведені за 2006–2007 роки), практика застосування
тарифних обмежень у межах участі в СОТ.

На початку ХХІ століття економіка Малайзії зіштовхнулася з низкою таких серйозних
викликів, як глобальне уповільнення економічного розвитку в 2001 році й зростання цін на
нафту 2004–2005 рр. Це змусило уряд вжити масу заходів (ідеться про податкову та грошово-
кредитну політику) для підсилення економіки, особливо для збільшення внутрішнього попиту,
отже, створюючи стіну на шляху впливу негативних чинників зовнішнього середовища. І, як
засвідчив досвід, ці зусилля не були марними, адже протягом 2001 – 2007 років економіка
Малайзії розвивалася стабільно, що свідчить про успішність діяльності малайзійських
політиків та економістів у момент кризових ситуацій. Заходи, які вживалися політико-
економічною елітою, зосереджувались на підтримці зростання продуктивності праці основних
сфер виробництва і сектора послуг, заохоченні активнішої участі приватного сектора і
підтримці розвитку людського ресурсу. Така політика проводилась допоки диверсифікація
експортних прибутків і торговельних ринків не послабила залежність малайзійської економіки
від традиційних зовнішніх джерел зростання.

Спеціалізації Малайзії за основними секторами економіки
Сучасне зростання економіки Малайзії (в середньому 5,5% за чотири роки (2001–2006

рр.) все більше характеризується всеосяжним розширенням у господарській діяльності,
зростанням внутрішнього попиту та зовнішніх джерел прибутків.

Декілька пакетів програм зі стимуляції вітчизняної економіки, здійснюваних у 2002 і



2003 роках, згодом (у 2004-му) призвели до зростання внутрішнього попиту на рівні
7,5%. У 2005 р. таке зростання попиту все ще залишалось високим (6,9%), що частково
відбувалося завдяки зростанню приватних інвестиційних витрат і приватним споживанням.

Від моменту проголошення незалежності в 1957 році Малайзія спеціалізувалась на
виробництві олова, каучука й пальмової олії, що забезпечувало значний дохід до ВВП. Нині
виручка від реалізації пальмової олії залишається істотною, але Малайзія переходить
поступово до виробництва електроніки і побутової техніки. Як показано в Таблиці 1,
промисловий сектор забезпечував майже 83% експорту в 2004 році і 31% ВВП. 2001 року було
прийнято Восьмий Малайзійський План, відповідно до якого економіка цієї країни переходить
від факторонасиченого до інформаційно-керованого виробництва з метою належного
економічного зростання і підтримки конкурентоспроможності. Як було зазначено під час
доповіді в 2005 році, уряд Малайзії працює в напрямку прискорення переходу до
продуктивнішої економіки, заснованої на інтелектуальному потенціалі. Пріоритет надається
просуванню інвестицій і розвитку виробництва в стратегічних сферах економіки: сільському
господарстві, промисловості та сфері послуг.

Таблиця 1
Структура виробництва та зайнятості, 2001–2005 рр. (%)

Джерело: складено на основі звітів – Ministry of Finance (2004), Economic Report
2004/2005; EPU (2005), The Malaysian Economy in Figures 2004.

Для розвитку сільського господарства уряд Малайзії докладає значних зусиль для
залучення нових інвестицій, особливо в харчову промисловість і галузі, пов’язані з
біотехнологією. Це дає змогу вітчизняним виробникам розширити свої експортні можливості,
про що свідчить частка даного під-сектору у валовому експорті на рівні 7,5% (2004 рік).
Виробничий сектор довго був каталізатором зростання ВВП, де всі урядові зусилля
концентрувались на структурному перетворенні промисловості на капіталомістку індустрію,

2001 2002 2003 2004 2005
Частка основних
секторів у реальному
ВВП (%)
Сільське господарство 8.8 8.6 8.7 8.5 8.4
Гірнича справа 7.2 7.2 7.2 7.0 6.7
Промисловість 30.0 30.0 30.8 31.6 31.5
Послуги 60.3 61.3 60.7 60.3 57.8
ВВП, річний приріст
(%)
Сільське господарство,
лісництво, рибальство -0.6 2.8 5.6 5.0 4.8
Гірнича справа -1.5 4.3 5.8 3.9 1.5
Промисловість -5.9 4.3 8.4 9.8 4.8
Послуги 5.8 6.2 4.3 6.4 5.8
Частка зайнятості (%)
Сільське господарство,
лісництво, рибальство 14.8 14.3 13.8 13.3 13.3b

Гірнича справа 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Промисловість 26.8 27.3 28.1 29.1 28.4
Послуги 58.0 58.0 57.7 57.3 50.8
Частка в експорті (%)
Сільське господарство,
лісництво, рибальство 10.7 12.2 13.4 12.8 17.1c

Гірнича справа .. .. .. .. ..
Промисловість 85.2 85.3 82.0 82.8 ..
Послуги .. .. .. .. ..



заснованої на провідних технологіях сучасності. Малайзія – один з найбільших
експортерів напівпровідників у світі. Тому нині вона намагається перевести свою галузь
електроніки від простого товарного виробництва чипів до процесів їхнього тестового
випробування і проектування. Усе це робиться для конкурентного випередження світових
лідерів даної галузі (див. таблицю 2). Проте малайзійська політика експортної орієнтації є
складною для реалізації, адже світове господарство характеризується зростанням кількості
країн, ВВП яких в основному поповнюється доходом від експорту. Певні проблеми Малайзія
має на ринку автомобілів, де впродовж значного періоду часу національний виробник
користувався сильним захистом із боку держави. Так, малайзійська компанія Proton, унаслідок
часткової лібералізації ринку, втратила значну ринкову нішу, так і не скориставшись
можливістю поглиблення регіональної спеціалізації завдяки співпраці з потужними
виробниками автомобілів.

Індекси виробництва 1995, 2000–2004 рр. (%)
Таблиця 2

Джерело: Malaysian Department of Statistics.

Виробничий сектор Малайзії продовжує відігравати роль домінуючого джерела доходів у
ВВП. Так, у 2003 році ВВП зріс на 8,4%, а в 2004-му – на 9,8%. Послаблення розвитку сфери
виробництва в 2005 році відбувалося завдяки повільному занепаду ринку напівпровідників.
Лише завдяки сектору послуг, якому вдалось підтримати зростання на рівні 5,8%, у 2005 році
вдалось забезпечити 58% надходжень до валового внутрішнього продукту, що визначило
зростання ВВП на третій квартал на рівні 7,3%. Сільське господарство, з часткою 8,5% від
ВВП, характеризувалося стабільним зростанням завдяки високим товарним цінам і політиці,
які була спрямована як на модернізацію даного сектору, так і на заохочення комерційно
життєздатних ризикованих підприємств.

Зростання реального валового внутрішнього продукту, який у 2001 році становив 0,3%,
зріс до 4,4% у 2002 р., 5,4% в 2003 р. і 7.1% в 2004 році. У третьому кварталі 2005 року
зростання становило 5,3%.

За період 2001 – 2007 років зросла кількість приватних інвестицій в основному у
виробництві, сфері послуг, нафтовій і газовій промисловості й секторах сільського

Галузі Частка
Річний приріст
1995 2000 2004

Індекс виробництва
(1993=100)

100.0 14.3 25.0 12.7

Експортноорієнтовані
галузі

71.8 14.5 25.8 14.2

Електроніка,
електроприбори

32.9 20.6 40.5 17.7

Хімікати, пластмаси 15.5 11.5 15.1 14.1
Деревообробка 7.7 6.0 4.0 12.7
Текстиль, одяг 5.6 5.4 8.7 -11.7
Каучук 4.6 13.0 4.0 14.8
Галузі національного
призначення

28.2 13.2 22.1 7.1

Будівельна 8.9 11.8 18.5 -0.6
Виплавка металу 4.5 9.1 33.8 29.2
Харчова 4.1 7.3 16.6 3.0
Транспортне
обладнання

3.7 36.1 19.1 8.6

Паливо 1.8 13.9 20.0 1.3
Паперово-целюлозна
промисловість

1.7 9.2 15.1 2.3



господарства. З 1 квітня 2005 року в Малайзії були спрощені правила регулювання
потоків зарубіжних інвестицій, що дозволило поліпшити умови бізнес-середовища і
запровадити широкий вибір механізмів управління ризиками. Зростання експортної виручки за
останні декілька років дало змогу здійснити додаткове фінансування інвестиційного
середовища. Зростання інвестицій у виробничий сектор у 2005 році було досить значним. Воно
становило 57,2% (19,9 млрд. малайзійських рінгітів (RM) за перші 9 місяців 2005 р., порівняно
з 12,7 млрд. у відповідному періоді 2004 року). У цьому контексті приріст внутрішніх
інвестицій становив 34,9% (RM 9,5 млрд), тоді як іноземні інвестиції збільшилися на 85,3% (до
RM 10,4 млрд). Більшість з цих інвестицій спрямовувались у виробництво електроніки,
електроприборів, металургії, у сферу переробки продуктів харчування і сектори транспортного
устаткування.

Малайзійські міжнародні резерви в 2005 році зросли до RM 285,2 млрд., тоді як у 2001
році вони становили RM 117,2 млрд., як у 31 грудні 2001 р. Ці резерви були в 5,7 разів більше
від короткострокових зовнішніх боргів. Така потужна резервна позиція є наслідком
восьмирічних надлишків поточного рахунку. Проте баланс сфери послуги перебуває
традиційно в дефіциті.

21 липня 2005 року фіксований режим обмінного курсу, який дорівнював RM 3,80 за
USD 1, був замінений на керовану плаваючу систему. Валютний курс малайзійського рінгіту
визначається за допомогою кошика валют. Причиною такого переходу було бажання
поліпшити позиції Малайзії в зовнішній торгівлі й отримати більше прибутків від економічної
діяльності суб’єктів. Головна мета політику обмінного курсу полягає в підтримці стабільності
обмінного курсу. Маючи малу та відкриту економіку, стійкий обмінний курс є важливим для
підтримуваного зростання і цінової стабільності.

Особливості торговельної політики Малайзії
Малайзійська торговельна політика продовжує зосереджуватися на інтенсивній інтеграції

країни у світову економіку, пропагуючи свою глобальну позицію як торгової нації. Малайзія
послідовно підтримувала свою позицію як 18-го найбільшого світового експортера і 20-го
найбільшого імпортера за останні декілька років. У 2005 році приріст експорту товарів
дорівнював 109,3% від ВВП, тоді як імпорт становив 89,4% відповідно. Протягом 2004-2005
років зовнішньоторговельний оборот (ЗТО) Малайзії зріс на 9,7%, досягнувши RM 710.6 млрд.
Експортні операції залишаються досить активними і вони становили на 2005 р. 55% ЗТО.
Відповідно до цього активне торговельне сальдо становило RM 54 млрд. у 2005 році, що є на 9
млрд. більше, ніж це було у 2004 р. Головними торговими партнерами виступають США,
Японія і Китай,  які разом забезпечують майже 40%  ЗТО. Торговельні операції з ASEAN
становлять близько 25% ЗТО.

Торговельна політика Малайзії базується на переконанні, що експортне зростання
залишатиметься стабільним у випадку наявності економічних суб’єктів на традиційних ринках
і поступового різностороннього розвитку нетрадиційних експортних ринків. На макрорівні всі
зусилля спрямовуються на просування високоякісної та інноваційної продукції, забезпечуючи
поширення національних торговельних марок і визнання споживача, а також – на
урізноманітнення ліній товарів національних виробників.

Торговий режим Малайзії характеризується лібералізацією відносин, що є складником
економічної політики. Відповідно до цього спрощено тарифну структуру для заохочення
імпорту. Малайзійські тарифні лінії відповідно до базисної вартості становлять 99.3% усієї
сукупності тарифних ліній. Сьогодні середній тарифний рівень дорівнює приблизно 8%, що на
1,5% менше, ніж це було до вступу до СОТ.

Нині на порядку денному в Малайзії стоїть пошук доступних ринків
сільськогосподарської та промислової продукції, а також сфери послуг. Відбувається пошук
двосторонніх і регіональних каналів збуту продукції для підсилення основи експортного
ринку. Першим вагомим наслідком даної політики був Договір про економічне малайзійсько-
японське співробітництво. Двосторонні відносини зараз ведуться з Австралією, Новою
Зеландією та Пакистаном.

Малайзія активно розвиває торговельні відносини на нових ринках, що з’являються в
Китаї, Індії, країнах Близького Сходу і нових членах ЄС.



Структура імпорту Малайзії в 2007 році [5]
Збільшення обсягів іноземних капіталовкладень у галузі виробництва підвищило

кількість імпортованої продукції (товари, що використовуються в подальшому виробництві й
основні засоби виробництва). У 2007 році малайзійській імпорт підвищився на 4,9% і становив
152,9 млрд. дол. США; 71,1% з усього імпорту становили товари з групи засобів виробництва.
Імпорт вищевказаної продукції у 2007 році підвищився на 6,8% і становив 108,63 млрд. дол.
США (у 2006 році – 107,13 млрд. дол. США).

Імпорт товарів що використовуються в подальшому виробництві (13,9% усього
малайзійського імпорту), підвищився на 7,3% і становив 21,21 млрд. дол. США. Також на 3,6%
підвищився імпорт товарів споживання (5,7% усього імпорту – 8,75 млрд. дол. США).

2007 року основними групами імпорту товарів були: електропобутові товари й
електронні прилади (імпорт підвищився на 1,8% і становив 61,78 млрд. дол. США); машини,
устаткування та запасні частини (зростання на 14,1% – 12,93 млрд. дол. США); хімікати та
хімічні продукти (зростання на 11% – 11,8 млрд. дол. США); вироби з металу (зростання на
12,2% – 27,32 млрд. дол. США); залізні та сталеві вироби (зростання на 24% – 7,52 млрд. дол.
США).

Основними країнами-імпортерами товарів до Малайзії були Китай (10,97 млрд. дол.
США), США (8,62 млрд. дол. США), Японія (7,33 млрд. дол. США), Сінгапур (6,55 млрд. дол.
США), Тайвань (5,46 млрд. дол. США). Товари, що були імпортовані з вищенаведених країн,
становили 63,2% від усієї групи електропобутових товарів та електронних приладів.

Структура експорту Малайзії в 2007 році [5]
У цілому економічне зростання Малайзії було досягнуте завдяки опануванню країною

нових ринків та утриманню провідних позицій на традиційних ринках збуту товарів. 2007 року
Малайзія активно співпрацювала з такими країнами: Китай, Японія, Австралія, Індонезія,
Нідерланди, Германія, Об’єднанні Арабські Емірати, Республіка Корея, В’єтнам, Індія,
Пакистан. Експорт товарів до вищеперелічених країн підвищився на 14,6%.

Опанування ринків африканських країн, країн Центральної та Північної Азії країн СНД
та нових членів Європейського Союзу дало змогу підвищити показники експорту в таких
країнах:

Іран – на 31,4% загальна сума експортних оборудок до цієї країни в 2007 році становить
640 млн. дол. США;

Угорщина – на 17,7% загальна сума експортних оборудок до цієї країни в 2007 році
становить 520 млн. дол. США;

Єгипет – на 30,6% загальна сума експортних оборудок до цієї країни в 2007 році
становить 490 млн. дол. США;

Польща – на 73,3% загальна сума експортних оборудок до цієї країни в 2007 році
становить 340 млн. дол. США;

Катар – на 47,3% загальна сума експортних оборудок до цієї країни в 2007 році становить
306 млн. дол. США.

Зростання показників експорту на вищевказаних ринках було досягнуте завдяки експорту
таких груп товарів: електропобутові й електронні товарів; хімікати й товари хімічної
промисловості; продукція машинобудівної та приладобудівної індустрії, металу й сталі;
пальмової олії; обробленої та необробленої деревини.

Основними країнами-імпортерами в азіатському регіоні були такі: Сінгапур (26,82 млрд.
дол. США), Японія (16,72 млрд. дол. США), Китай (16,06 млрд. дол. США), Таїланд (9,08
млрд. дол. США), Гонконг (8,47 млрд. дол. США), Корейська Республіка (6,97 млрд. дол.
США), Індія (6.12 млрд. дол. США).

Підписання двосторонньої регіональної угоди з вільної торгівлі (FTA) також
стимулювало зростання обсягів малайзійського експорту на азійському ринку. 2007 року було
укладено рамкову угоду «Про економічну співпрацю між країнами АСЕАН та Китаєм».
Відповідно до вищевказаної угоди було видано 12 456 сертифікатів про походження товарів,
завдяки чому експорт сягнув відмітки 1,7 млрд. дол. США.

Країни АСЕАН також залишаються важливими стратегічними партнерами Малайзії, у



2007 році експорт малайзійських товарів до країн АСЕАН становив 47,13 млрд. дол.
США. Частка експорту товарів до Індонезії становить 18,9% (5,37 млрд. дол. США), тоді як
експорт у країни CLMV (Камбоджа, Лаоська Народно-Демократична Республіка, М’янма та
В’єтнам) підвищився до 23% (303 млн. дол. США). Серед країн CLMV слід відзначити експорт
товарів до В’єтнаму, який підвищився до 23,8% (2,42 млн. дол. США).

Завдяки використанню обумовленої тарифної схеми митних зборів (CEPT), малайзійські
експортери отримали преференційний доступ до ринку країн АСЕАН. У 2007-му кількість
СОО досягла 130 147 (100 066 – у 2006 році), експорт становив 5,14 млрд. дол. США (3,23
млрд. дол. США – 2006 рік).

На 7,6% підвищився експорт малайзійських товарів до Північної Африки, у 2007 році він
склав 8,37 млрд. дол. США. Використання тісних економічних зв’язків з Індією дозволило
підвищити експорт малайзійських товарів на 7,6%, у 2007 році частка експортованих товарів
до Індії становила 73,1% усього експорту у країни Південної Азії.

Експорт товарів до Пакистану, другий за обсягами малайзійський ринок експорту,
збільшився на 39,4% та становив 1,30 млрд. дол. США (936 млн. у 32006 році). Загальна
кількість виданих відповідно до торговельної угоди між Малайзією і Пакистаном СОО
становила 290, що відповідає 16,78 мільйонам дол. США.

Особливості здійснення тарифної політики
Митна номенклатура Малайзії базується на основі Гармонізованої Системи 1996 року.

Нині вона складається з 10368 тарифних ліній і 73 ставок.
У таблиці 3 подано тарифні зобов’язання Малайзії, які були узгоджені під час

Уругвайського раунду переговорів 1995 року. У графі «Обмеження» вказано 65% усіх
тарифних ліній країни, які стосуються, зазвичай, товарів сільського господарства, харчової та
текстильної промисловості. Тарифну політику Малайзії можна схарактеризувати як досить
успішну, адже за 6 років 58,3% усіх тарифних ліній були зведеними до нуля (duty free).

Однак не все гладко розвивається в зовнішньоторговельній політиці Малайзії. На думку
професора Малайзійського інституту міжнародних досліджень Там Сью Єна, процеси
лібералізації зовнішньої торгівлі в Малайзії не є успішними. Причиною цьому є широкий
діапазон коливання тарифів (так званий «тарифний коридор»). Так, найвищою тарифною
точкою є ставка в автомобільній галузі, яка сягає 300%. Крім того, спостерігається значна
тарифна ескалація на ринку сировинних матеріалів: тарифи на ресурси до виробництва
дорівнюють 3%, напівоброблені ресурси – 7,7%, повністю оброблені – 13,6%.

Таблиця 3
Тарифні лінії Малайзії у рамках Уругвайського раунду

Товар Тарифні
лінії

Обмеження

Рибні продукти 74 Більшість 0%

Мінеральні продукти 56 Допустима межа
0–10%

Хімічні продукти (органічні
неорганічні)

509 0 – 30%

Фармацевтичні продукти 53 30%

Каучук 214 5 – 10%

Деревина 170 5 – 30%

Паперові вироби 197 5 – 25%

Пластмаси 500 20 – 25%

Текстиль 1100 20 – 25%

Взуттєві товари та головні убори 58 5 – 30%

Кераміка 35 5 – 30%

Скляні вироби 64 30%
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Необхідно також зазначити, що 27,3% усіх імпортних тарифних ліній підлягають
обов’язковому імпортному ліцензуванню. Найбільше це стосується хімічних виробів,
машинної техніки, електротоварів, транспортного обладнання, а також автомобілів. У секторі
останніх застосовуються часто механізми квотування для регулювання імпортного потоку.

У сфері експортування з 2001 року 36,2% малайзійських тарифних ліній підлягають
обов’язковому експортному ліцензуванню. Це стосується продуктів лісництва, тваринництва,
мінералів, хімікатів, текстилю й одягу, взуттєвої галузі, озброєння. Експортне мито не
накладається на виготовлені товари, тому що немає жодних експортних субсидій.

Аналізуючи стан виконання вищезазначених угод, слід відмітити той факт, що успішним
нині вважається виконання ADA й ASCM. А ось з TRIMS існують деякі проблеми. Річ у тому,
що до цих пір уряд Малайзії продовжує здійснювати жорстку, рестриктивну політику щодо
нових та існуючих експортерів двигунів. Але разом з цим, Малайзія надає значну фінансову,
технічну та іншу допомогу. Найпоширенішими є такі програми, як Industrial Linkage
Programme, Vendor Development Programme та Global Supplier Programme. Їхня мета – сприяти
розвитку малого й середнього бізнесу Малайзії, який відповідає за виробництво та постачання
деталей й вузлів великим корпораціям.

Ефективною вважається діяльність уряду Малайзії щодо адаптації до міжнародних
стандартів. На 2000 рік національні стандарти цієї країни вже на 76% відповідали
міжнародним. Нині існують 2 організації, які були акредитовані сертифікатом ISO 9000 – це
SIRIM QAS Sdn.Bhd. та AOQC Moody (Malaysia) Sdn. Bhd. Відповідно до інформації
Департаменту Стандартизації (DSM) (на лютий 2001 р.) 153 компанії отримали сертифікат ISO
9001 та 1663 компанії – ISO 9002. Також потрібно зазначити, що на території Малайзії
функціонують 185 лабораторій (державної і приватної форми власності), які є уповноваженими
DSM тестувати продукцію. Як бачимо, інтеграційні процеси проходять впевнено за чітко
визначеним напрямом політики.

Слід зазначити, що процеси індустріалізації Малайзії відбувались на основі таргетування
таких рушійних сил, як капітал та товарні потоки. Однак розвиток промислового сектору
характеризується дуалістичною природою. З одного боку, експортно-орієнтований сектор
(виробництво електроніки за підтримки ТНК), з другого, – сектор імпортозаміщення.

Отже, підсумовуючи досвід Малайзії в зовнішньоторговельній політиці, можна виділити
кілька її особливостей. По-перше, це диверсифікація експортних прибутків для послаблення
залежності малайзійської економіки від традиційних зовнішніх джерел зростання. По-друге, це
стимулювання внутрішнього попиту. У сфері промисловості відбувається поступовий, але
стабільний перехід від простого товарного виробництва до високотехнологічного. По-третє, на
ринку інвестицій реалізовано низку програм із запровадження механізмів управління
ризиками. По-четверте, у зовнішній торгівлі Малайзія спрямовує значні зусилля на освоєння як
традиційних, так і нетрадиційних ринків. Окрім цього, торговий режим характеризується
лібералізацією відносин, відповідно до чого відбувається заохочення імпорту через спрощення
тарифної структури.
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The purpose of the research is characteristic of basic peculiarities of trade policy of Malaysia
in conditions of integration processes of South-Eastern Asia. Scientific interest arises due to
economic stability of this country during economic crises. As the author considers, it’s promoted by
well thought foreign economic policy of Malaysia that in conditions of intensive integration into
regional Asian economy takes care of domestic producer.
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Главной целью этого исследования является характеристика особенностей торговой
политики Малайзии в условиях интеграционных процессов Южно-Восточной Азии. Научный
интерес вызван экономической стойкостью страны в период экономических кризисов. И, на
взгляд автора статьи, это является следствием продуманной взвешенной внешнеторговой
политики Малайзии, которая в условиях интенсивной интеграции в региональную азиатскую
экономику «заботится» о внутреннем производителе.

Ключевые слова: интеграция, глобализация, международная торговля, тариф, кризис,
секторы экономики, производство, АСЕАН, ВТО.
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