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 چکیده

ببریم باید با  توسعه پایدارخواهیم این بخش مهم کشور را به سمت رونق اقتصادی در دنیای امروزی نیازمند به کارگیری معیارهای متفاوتی است که اگر می

اگرچه این مبارزه اندکی سخت و نفس شوند به مبارزه بپردازیم. استفاده از راهکارهای درست برای مقابله با تهدیدات بالقوه که با اشکال مختلفی نمایان می

دنبال خروج از وابستگی، تحقق تمام قد اقتصادی مقاومتی، روند مطلوب توسعه، توزیع عادالنه ثروت و در نهایت رسیدن به عدالت ه گیر است اما اگر ب

توافق صورت گرفته بعد از  های، کارشکنیهای ظالمانهتحریمبحث . نخواهیم داشت اقتصادای جز مقابله با آسیب های وارده بر پیکر اجتماعی هستیم، چاره

با توجه به اینکه  پیکره آن است. و در نهایت استفاده از ترفند دامپینگ همه و همه برای اعمال فشار بیشتر بر اقتصاد کشور و وارد نمودن جراحت بر ایهسته

باشد، بنابراین نیاز است گامی در جهت تدوین قوانینی داخلی در خصوص مبارزه با دامپینگ برداشته شود. در این ایران عضو سازمان تجارت جهانی نمی

چه قوانین و مقرراتی در این خصوص وجود دارد؟ و  مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که بهترین روش مبارزه با دامپینگ چیست؟ و در حال حاضر

های کشورهای اروپایی در خصوص مبارزه با دامپینگ، راه کارهای مناسب را شناسایی کنیم. در این تحقیق با استفاده از همچنین با مطالعه قوانین و روش

 ای و فیش برداری به جمع آوری اطالعات پرداخته شده است.روش کتابخانه
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 مقدمه

های نخستین الملل بوده است. این واژه از سالهای بحث برانگیز در عرصه تجارت بینعنوان یکی از معضل دامپینگ همواره به

ی تجارت شد. دامپینگ از اواخر قرن نوزدهم با پیشرفت صنعت و در پیوند با تسری دامنهقرن بیستم وارد ادبیات اقتصادی جهان 

الملل  ی داخلی کشورها به طور فراگیر رشد نمود. از زمانی که مرزهای داخلی در هم شکست و تجارت بینالملل به عرصه بین

ده از ابزارهای رقابتی ناعادالنه به منظور کسب عواید گذاری شد، در میان بازرگانان تمایل به استفادر سطح محدود خویش پایه

عنوان اولین کشوری نام ببریم  توانیم کشور انگلستان را بهبیشتر در بازارهای داخلی کشورهای دیگر بوجود آمد. در این باب می

ولیدکنندگان آمریکایی و کارگیری سیاست مکارانه، سعی در خروج ت که برای حذف رقبای خویش اقدام به دامپینگ کرد و با به

 .دست یافتن به انحصار بازار در این کشور نمود

گیری رقابت سالم نیازمند  گردد، شکلکه رقابت سالم در بازار یک کاال باعث مطلوبیت و کاهش قیمت آن کاال می ز آنجاییا

در بازارهای مذکور  رقابتی را داشته باشند یاهای تجاری توانایی بقا در بازار تا بنگاه ،باشدمشی و سیاست مناسب می وجود خط

های پس از جنگ جهانی دوم، دامپینگ به با مطرح شدن بحث تجارت جهانی و گسترش فضای رقابت آزاد در سال .تقویت گردند

وگوهای دور  گفت 1گاتتجارت  و تعرفه از زمان انعقاد موافقتنامه عمومی .المللی تبدیل گردیدیکی از مباحث مهم در محافل بین

های چشمگیری حاصل گردید. سازمان تجارت جهانی و الملل پیشرفتاروگوئه در زمینه رقابت تجاری در عرصه تجارت بین

گرفتن ضرورت ورود اعضای خود به بازار رقابت تجارت جهانی و خطرات موجود در چنین بازاری، برای  نظر اتحادیه اروپا با در

ضو با پذیرش نظام تجارت آزاد، به تنظیم قوانین منسجم و کارآمد جهت مقابله با دامپینگ و جلوگیری از انزوای کشورهای ع

کاهش آن پرداختند. در همین راستا، اقداماتی نظیر وضع و تحمیل عوارض اضافی برای مقابله با دامپینگ را در دستور کار قرار 

گردد تا امنیت اعضای خویش را در عرصه بازار رقابت ا اتخاذ میهوسط دولتت کننده داخلی دادند که معموالً به درخواست تولید

توانیم به موافقتنامه ضد دامپینگ سازمان اشاره نماییم. با نظر داشت نکات پیش گفته، و با در تضمین نمایند. در این خصوص می

با عنایت به این امر که ایران نه  همچنین ضرورت ورود به چنین بازاری، و ،نظر گرفتن رشد سریع و گسترده فضای رقابت آزاد

باشد، در این مقاله باشد بلکه در قوانین داخلی نیز در زمینه دامپینگ فاقد مقررات منسجم میتنها عضو سازمان تجارت جهانی نمی

با بررسی  و سپس سعی گردیده است ابتدا به مطالعه مفهوم دامپینگ، انواع آن و مقایسه دامپینگ با موارد مشابه پرداخته شود

 برداریم.ایران  در دامپینگ مقررات مربوط به مبارزه با دامپینگ بتوانیم گامی مؤثر در جهت کاهش

 

 مفهوم دامپینگ -1

به معنای زیر قیمت فروختن است. به طور کلی، از « دامپ»که وارد ادبیات اقتصادی جهان شده است، از ریشه « دامپینگ»واژه 

شود. برخی آن قوق داخلی کشورها و سازمان تجارت جهانی، ارائه شده که در این مقاله بررسی میدامپینگ تعاریف متعددی در ح

اند؛ دیگری آن را به بازارشکنی، قیمت شکنی، شکستن در بازار معنا کرده را به قیمت شکنی و ارزان فروشی عمده معنا نموده

ای از کارشناسان، معادل اند. عدهدر بازرگانی با خارج، معنا نمودهای دیگر نیز به رقابت مکارانه یا تبعیض در قیمت است. عده

                                                           
1
- General agreement on Traiffs and Trade (GATT). 



، «هاتبعیض در قیمت»، «رقابت مکارانه»هایی چون در زبان فارسی گاهی معادل .دانندمی« رقابت مخرب»فارسی این واژه را 

مزبور، ترجمه دقیق واژه دامپینگ های برای دامپینگ پیشنهاد شده است که هیچ یک از عبارات« قیمت شکنی»و « رقابت مخرب»

ها و گاه دارای جنبه« قیمت شکنی»دارای مصادیق دیگری نیز غیر از دامپینگ است و یا « رقابت مخرب»نیست، زیرا برای مثال 

  آثار مثبت است، در حالی که دامپینگ فاقد این ویژگی است و همواره بار منفی دارد.

مقرر  1۵۳۱قانون امور گمرکی، مصوب  ۷دامپینگ مورد استفاده قرار گرفته است. ماده در قوانین و مقررات ایران نیز، لفظ 

عادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود )دامپینگ( و این عمل  هرگاه کاالیی با قیمت نامتناسب با تسهیالت غیر»دارد: می

در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ورود کاالی تواند برای اقتصاد کشور، رقابت ناسالم تلقی گردد هیأت وزیران می

-یک اصطالح شناخته شده در بازرگانی بین« دامپینگ»در هر حال، واژه « ای برقرار کند.مزبور از آن کشور، سود بازرگانی ویژه

فروش »ارجی، به معنای های خدامپینگ در برخی لغت نامه .(Simon,0۱۱8:0۵) شود که معنای مشخصی داردالمللی تلقی می

جکوب وینر آن را به عنوان تبعیض در قیمت میان  تعریف شده است.« تر از ارزش معمولیکاالی خارجی در داخل کشور پایین

دامپینگ، هنگامی که کاالیی با ارزش  نامه ضدموافقت 01و نیز ماده  1۹۹۱گات  ۶طبق ماده  بازارهای ملی تعریف کرده است.

گیرد. بنابراین وقتی کاال به صورت دامپینگ ادی آن وارد جریان تجارت کشور دیگری گردد، دامپینگ صورت میکمتر از ارزش ع

آن کمتر از ارزش عادی آن کاال باشد؛ یعنی بهای متناظر آن کاال در جریان معمول تجارت « بهای صادرات»رسد که به فروش می

طبق تعاریف ارائه شده، مفهوم  کننده است. ه منظور مصرف در کشور صادرتولید شده ب« محصول مشابه»بازار، کمتر از بهای 

تولید که معیار قیمت  یهیک تعریف مبتنی بر قیمت و تعریف دیگر مبتنی بر هزین ،معیار تعریف شده است 0اساس  دامپینگ بر

 ای است.نسبت به معیار هزینه، دارای امتیازات عمده

 معیار قیمتمفهوم دامپینگ براساس  -1-1

تر از قیمت فروش همان کاالیی را در بازار خارجی در قیمتی پایین ،دهد که یک بنگاهاساس این معیار، دامپینگ زمانی رخ می بر

تواند از مواردی که کشوری برای در انحصار گرفتن بازار کشور کاال در بازار داخلی به فروش رساند. همچنین معیار قیمت می

های ویژه به تولیدکنندگان داخلی، هزینه نهایی تولید عین حال، فرار از وضع عوارض ضد دامپینگ با اعطای کمک کننده و در وارد

 دهد جلوگیری کند.را کاهش می

 مفهوم دامپینگ براساس معیار هزینه -1-2

 ز هزینه تولید آن به فروش رسد.تر ادهد که یک کاال در بازار خارجی در قیمتی پاییناساس این معیار، دامپینگ زمانی رخ می بر

ورود یک محصول به بازار کشوری دیگر با قیمتی کمتر »توان به صورت ذیل تعریف کرد: با توجه موارد یاد شده، دامپینگ را می

ار تعریف مذکور، مبتنی بر معیار قیمت باز«. از ارزش عادی آن محصول با محصول مشابه آن، به قصد بیرون راندن رقیب از بازار

چند یا جای تولید در یک کشور در یک ه نگ، اکنون در حال رواج است که محصول، بپیشایان ذکر است که نوعی دام است.

کجا است(. در این  أگردد و بنابراین مشخص نیست محصول نهایی در چه کشوری ساخته شده است )کشور مبدکشور تولید می

ها، و مقصد و تعیین قیمت أیر کردن چند کشور و سخت کردن تعیین کشور مبدکننده در صدد است با درگ نوع دامپینگ، تولید

ی به این نوع دامپینگ نشده اکاال را از شمول دامپینگ خارج سازد. در مقررات سازمان تجارت جهانی در تعریف دامپینگ، اشاره



با این نوع دامپینگ که به شدت در حال ثری ؤگردد که کشورهای عضو، نتوانند به نحو منامه، باعث مینقص موافقت است.

 گیرد.ثیر این امر قرار میأند و در نتیجه تجارت آزاد، تحت تافزایش است، مقابله کن

 

 محصوالت درگیر دامپینگ -2

کنند  دامپینگ مجاز نیست و کشورهایی که به این کار اقدام می، WTO) ) اساس قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی بر

توان به دامپینگ محصوالت  شکنی( کاالها در بازارهای جهانی می های بارز دامپینگ )قیمت شوند. از مثال حسوب میمتخلف م

سوم که   مریکا و کشورهای اروپایی اشاره کرد که سبب اختالف زیادی میان این کشور و کشورهای جهانآکشاورزی توسط 

های اخیر به  است. این واقعیتی انکارناپذیر است که دامپینگ طی سالکننده محصوالت کشاورزی هستند، شده  ترین صادر عمده

مریکا در زمینه صادرات محصوالت و کاالها به خصوص محصوالت کشاورزی مطرح آعنوان جزئی از مجموعه ابزارهای سیاسی 

ده است. تا آنجا که قیمت پنبه فریقایی وارد شآهای بسیاری به اقتصاد کشورهای در حال توسعه و فقیر  بوده و از این طریق زیان

درصد و  0۶رسد و این میزان برای برنج تا  تر از هزینه تولید در بازارهای جهانی به فروش می درصد ارزان ۱۷مریکا تا آتولیدی در 

مریکا همواره یکی از محورهای مورد بحث در اجالس گذشته آدرصد برآورد شده است. این عملکرد در  1۱سویا و ذرت تا 

های شکایتی که از  زمان تجارت جهانی از جمله اجالس دوحه قطر و اجالس کانگون مکزیک بوده و همچنان ادامه دارد. پروندهسا

مریکا، آها از  های ناشی از دامپینگ در سازمان تجارت جهانی تشکیل شده حاکی از آن است که بیشترین میزان شکایت آسیب

گران؛ بازار اقدام چین در قیمت شکنی کاالهایی مانند البسه ت. به عقیده بسیاری از تحلیلچین، ترکیه و کشورهای اروپایی بوده اس

مریکا و بسیاری کشورهای دیگر از جمله ایران را به آصنایع مرتبط با این کاالها در اروپا،  و کفش در بازارهای جهانی که تقریباً

ژاپن اقدام به دامپینگ در  ،میالدی ۹۱چین است. همچنین در دهه  سوی ورشکستگی و تعطیلی کشانده، نمونه بارزی از دامپینگ

 .مریکا و محصوالتی از قبیل اتومبیل و فوالد در بازار اروپا کردآقیمت محصوالتی مانند چون تلویزیون و فوالد در بازار 

 

 شرایط اعمال اقدامات ضد دامپینگ  -3

کننده شود، ممنوع بوده و  یبی بر صنعت داخلی و تولیدات در کشور واردفقط دامپینگی که باعث بروز خسارت یا آس به طور کلی

-گردد. اعضای سازمان تجارت جهانی فقط در صورتی میدامپینگ، با آن برخورد می توافقنامه ضد و 1۹۹۱گات  ۶اساس ماده  بر

صنعت داخلی و ارتباط علّی بین دامپینگ و دامپینگ را اعمال نمایند که پس از انجام تحقیقات ورود لطمه به  توانند اقدامات ضد

 (John Terraine,621:3691) .وارده را احراز کنند یهلطم

 ورود لطمه اقتصادی به صنعت داخلی -3-1

به صنعت داخلی کشور « لطمه»دامپینگ تنها زمانی اعمال خواهد شد که مرجع رسیدگی، در نتیجه اقدامات، ورود  اقدامات ضد

« دامپینگ تصادفی»احراز نماید. در غیر این صورت، اقدامی در برابر ورود کاال صورت نخواهد گرفت که به آن کننده را  وارد

شود. در این گونه موارد با توجه به عدم ورود خسارت، اقدام تالقی جویانه نیز انجام نخواهد شد؛ زیرا فلسفه وضع اطالق می

گات و موافقتنامه دامپینگ به معنای آسیب  ۶در ماده « لطمه»وارده است. واژه  عوارض گمرکی اضافی، کاهش یا از بین بردن لطمه

مفهوم  گیری صنعت داخلی است.جدی به صنعت داخلی، خطر ایراد خسارت مهم به صنعت داخلی و یا تأخیر مهم در شکل



افقتنامه، صنعت داخلی در واقع مو 1-۱ اساس ماده شود. براز معنا و مفهوم محصول مشابه، ناشی و مشتق می« صنعت داخلی»

کننده باشند. صنعت داخلی، همان نهادی  همان تولیدکنندگان داخلی محصول مشابه هستند که البته ممکن است یک یا چند تولید

های مورد نیاز برای تعیین خسارت دهد و دادهدامپینگ را ارائه می است که دادخواست یا درخواست شروع روند بررسی ضد

کنندگان محصول مشابه در مفهوم صنعت داخلی امری منطقی  اساس موافقتنامه، لحاظ نمودن تمام تولید کند. برا فراهم میوارده ر

کننده آن محصول  کنندگان بوده و یا خود وارد کنندگان یا وارد کنندگان، ممکن است مرتبط با صادر نیست، چرا که این تولید

  تولیدکنندگان داخلی سهیم نباشند.، ممکن است در کل سود حاصله توسط دامپ شده باشند. تولیدکنندگان مرتبط

های گمرکی مانند اتحادیه اروپا که با وجود بازار واحد متحد، در ای مانند مناطق تجارت آزاد یا اتحادیههای منطقهدر اتحادیه

های عضو این اتحادیه محسوب به همه دولتهر یک از این مناطق تجاری است، هر لطمه به صنعت موجود در آن اتحادیه، لطمه 

به چنان  1۹۹۱گات  0۱ماده  1شود. به عبارت دیگر، در مواردی که یک یا چند کشور طبق مقررات قسمت )الف( از بند می

سطحی از ادغام دست یابند که خصوصیات بازار واحد را پیدا کنند، صنعت در سراسر منطقه موضوع ادغام، به معنای صنعت 

دامپینگ، مقامات تحقیق کننده کشور  داند که برای اعمال اقدامات ضددامپینگ مقرر می موافقتنامه ضد ی خواهد بود.داخل

تعریف نشده است، اما مقرر « لطمه»واردکننده عضو، باید لطمه به صنعت داخلی را تشخیص دهند. هر چند در موافقتنامه واژه 

ارک مثبت و شامل بررسی عینی دو عامل به شرح زیر باشد: حجم واردات زیر قیمت دارد که تشخیص لطمه باید مستند به مدمی

لیدکنندگان داخلی چنین و اثر واردات زیر قیمت بر قیمت محصوالت مشابه در بازار داخلی؛ و اثر بعدی واردات مزبور بر تو

  محصوالتی.

شمارد، ولی قواعد چندانی در مدنظر قرار گیرد، برمی« لطمه»موافقتنامه، چند عامل دیگر را نیز که باید در ارزیابی  ۵ماده 

اساس  دارد که خطر لطمه مهم باید بردهد. موافقتنامه، مقرر میخصوص این که این عوامل را چگونه باید ارزیابی کرد، ارائه نمی

ن است که لطمه قریب الوقوع به واقعیات و نه صرفاً مبتنی بر ادعا، حدس یا احتمال بعید، مشخص شود. مقصود از خطر مهم آ

پردازد. از جمله این موافقتنامه به بررسی عواملی که در خصوص اثبات لطمه ضرورت دارد می بینی باشد.وضوح، قابل پیش

ها است. در این خصوص، مرجع تحقیق باید بررسی کند که آیا افزایش قابل عوامل، حجم واردات دامپ شده و تأثیر آن بر قیمت

در واردات دامپ شده نسبت به تولید یا مصرف کشور واردکننده صورت گرفته است یا خیر. در رابطه با اثر واردات  مالحظه

های ها نیز، مقامات تحقیق کننده بررسی خواهند کرد که آیا فروش کاالهای دامپ شده در مقایسه با قیمتدامپ شده بر قیمت

تر بوده است یا خیر. از جمله عوامل دیگر، تأثیر واردات دامپ گیری پایینشممحصوالت مشابه، در کشور واردکننده به نحو چ

دارد که در بررسی اثر واردات زیر قیمت بر صنعت شده بر تولیدکنندگان داخلی چنین محصوالتی است. موافقتنامه مقرر می

خسارت »ور که پیشتر گفته شد، اصطالح طهمان ثر بر صنعت داخلی را مدنظر قرار داد.ؤداخلی، باید تمام عوامل اقتصادی م

تواند خطر بروز آسیب مالی را در متن موافقتنامه، تنها به خسارت بالفعل وارد شده بر صنعت داخلی اشاره ندارد، بلکه می« وارده

و ادعای اساس حقایق و شواهد صورت گیرد و حدس و احتمال  موافقتنامه این خطر باید بر ۷-۵اساس ماده  نیز شامل شود. بر

گیری شود که شکلدامپینگ شود. ورود خسارت، همچنین شامل مواردی می تواند توجیهی برای اعمال اقدامات ضدسایرین نمی

شود. برای تأیید چنین صنعت داخلی، دچار اختالل شده و ایجاد یک صنعت داخلی جدید، دچار کندی یا تأخیر قابل توجه می

های موجود برای ایجاد یا توسعه صنعت مورد نظر، اسناد مربوط به سفارش ها و نقشهرخدادی، شواهدی قطعی همچون طرح

 تجهیزات و ماشین آالت، باید توجه داشته باشد.



 رابطۀ علّی -3-2

ای منطقی و قطعی اثبات گردد. برای موافقتنامه، باید بین دامپینگ و خسارت وارده بر صنعت داخلی، رابطه ۵-۳اساس ماده  بر

اساس  ربط مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در واقع براین رابطه، باید تمام شواهد موجود توسط مسئولین ذیتشخیص 

 (Jacob,1۹۶۶:1۱). موافقتنامه، واردات دامپینگ همواره علت اصلی و اساسی در بروز آسیب و خسارت به صنعت داخلی نیست

اثبات وجود ارتباط منطقی بین دامپینگ و خسارت وارده بر صنعت داخلی دخیل توانند در موافقتنامه، عوامل مختلفی را که می

باشند، بیان داشته است. این عوامل عبارتند از: بها و حجم صادرات فروخته شده در بهای دامپینگ، کاهش تقاضای محصول یا 

وسعه فناوری، صادرات و تولید در تغییر در الگوی مصرف، محدودیت تجارت و رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی، ت

-آمده و معنا و مفهوم آن این است که مسئولین ذی« عوامل غیرمرتبط»موافقتنامه، اصطالحی با عنوان  ۵-۳در ماده  صنعت داخلی.

سایی ربط، در امر تشخیص دامپینگ باید تمام فاکتورهای آسیب زننده به صنعت داخلی را در کنار عامل واردات دامپینگ مورد شنا

 اساس موافقتنامه ضد ها به واردات دامپینگ خودداری کنند. از آنجا که برها را کنار گذاشته و از ارتباط دادن آنقرار داده، آن

دامپینگ، همواره دلیل بروز خسارت در صنعت داخلی، واردات دامپینگ نیست، از این رو مسئولین ذی ربط باید تمام فاکتورهای 

ها بر صنعت داخلی را به واردات ت و آسیب در صنعت داخلی را ارزیابی و شناسایی کرده و تأثیر منفی آنمرتبط با بروز خسار

  دامیپنگ نسبت ندهند.

ابی ثر در اثبات رابطه منطقی و حقیقی بین دامپینگ و خسارت اقتصادی، ارزیابی کلی است. منظور از ارزیؤآخرین عامل م

ز واردات دامپینگ در چندین کشور در تشخیص این مهم که آیا دامپینگ منجر به بروز ثیرات ناشی اأکلی، در نظر گرفتن ت

ها و شرایط، الزامی و اجباری نیست خسارت و آسیب در صنعت داخلی شده است یا نه. این گونه ارزیابی کلی، در تمام موقعیت

باشند: حد دامپینگ به دست آمده در ارتباط با  ربط موارد زیر را تشخیص دادهو فقط زمانی مجاز خواهد بود که مسئولین ذی

درصد بهای صادرات باشد و حجم واردات از هر کشور قابل توجه باشد. یعنی به طور عادی  0واردات از هر کشور، بیشتر از 

قابت تجاری درصد واردات محصول مشابه در بازار کشور واردکننده باشد. ارزیابی کلی مورد نظر در راستای شرایط ر ۵بیشتر از 

دامپینگ،  به طور خالصه، برای انجام اقدامات ضد گیرد.بین محصوالت وارداتی و محصوالت مشابه متناسب و منطقی صورت می

ای به صنعت داخلی کشور واردکننده، وارد شود و سپس رابطه منطقی بین دامپینگ و خسارت وارده، نخست باید لطمه عمده

 وجود داشته باشد.

 بله با دامپینگ )تحقیق(روند مقا -۱

ها را شروع کنند تا تحقیقات و بررسی های حقوقی، ابتدا باید یک رشتهکشورها برای مقابله با دامیپنگ خطرزا، همانند دادرسی

بار رخ داده است. سپس در مورد نحوه مقابله با آن و این که چه نوع اقدامات جبرانی باید معمول اثبات گردد که دامپینگ زیان

موافقتنامه شرایط و آیین انجام تحقیقات را مقرر داشته و آن را به عنوان الگو به کشورهای عضو،  ۳اشت، تصمیم بگیرند. ماده د

 ( Douglas Haig,62:9311) .پیشنهاد داده است

به دو صورت  موافقتنامه، تحقیق 1-۶و  1-۳دامپینگ، اولین مرحله انجام تحقیقات است. طبق مواد  برای اعمال اقدامات ضد

کنند یا متعاقب درخواست کتبی صنعت داخلی، این شود: یا مقامات مجاز کشور واردکننده، خود اقدام به آغاز تحقیق میآغاز می

ربط تصمیم بگیرند که بدون دریافت شود. چنانچه در اوضاع و احوال خاص، مقامات ذیتحقیقات توسط دولت آغاز می

لی تحقیقات را شروع کند، ضرورت دارد مدارک کافی در دست باشد که دامپینگ رخ داده و درخواست کتبی از یک صنعت داخ



اما در شیوه آغاز  این دامپینگ به صنایع داخلی، خسارت وارد کرده و بین دامپینگ و خسارت وارده نیز رابطه علیت وجود دارد.

مانند هر دعوای حقوقی  ،ها ارائه شودا از جانب آنتحقیق با درخواست صنعت داخلی، باید درخواستی از سوی صنعت داخلی ی

موافقتنامه، درخواست به عمل آمده در صورتی توسط یا از جانب  ۱-۳اساس ماده  نفع باید درخواست رسیدگی بنماید. برکه ذی

درصد کل  ۳۱ شود که مورد حمایت آن دسته از تولیدکنندگان داخلی باشد که مجموع تولیدشان بیش ازصنعت داخلی تلقی می

اند، باشد. البته وقتی تولید محصول مشابه تولید شده در آن بخش از صنعت داخلی، که حمایت خود را با درخواست ابراز داشته

درصد کل تولید محصول مشابه  0۳کنند، کمتر از آن دسته از تولیدکنندگان داخلی که از درخواست مزبور صراحتاً حمایت می

 شند، هیچ تحقیقی آغاز نخواهد شد.خلی را در اختیار داشته باتولید شده در صنعت دا

درخواست شروع تحقیق، باید حاوی مدارکی در مورد دامپینگ، لطمه و رابطه علّی میان واردات دامپ شده و لطمه ادعایی 

فی تلقی گردد. درخواست مزبور تواند از لحاظ موافقتنامه، کاباشد. تنها ادعا، بدون این که طبق مدارک مربوط اثبات شده باشد نمی

باید حاوی مطالب زیر باشد: مشخصات طرفین؛ حجم و ارزش تولید داخلی محصول مشابه توسط متقاضی در مواردی که 

های فروش محصول درخواست کتبی از جانب صنعت داخلی به عمل آید؛ نوع محصول دامپ شده؛ اطالعاتی در مورد قیمت

های صادراتی و بازارهای داخلی کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرکننده؛ اطالعاتی در مورد قیمتمورد بحث، به منظور مصرف در 

ها، به خریدار داخلی در قلمرو کشور هایی که محصول برای بار اول به آن قیمتیا در صورت اقتضا، اطالعاتی در خصوص قیمت

های ن زمان واردات دامپینگ مورد ادعا؛ اثر واردات مزبور بر قیمتشود؛ اطالعاتی در مورد تعییواردکننده عضو، مجدداً فروخته می

در مواردی هم که مقامات تشخیص دهند که حاشیه  محصول مشابه در بازار داخلی و اثر بعدی این واردات بر صنعت داخلی.

باشد، تحقیق فوراً متوقف ی میدامپینگ یا حجم واردات زیر قیمت بالقوه یا بالفعل در حد قابل اغماض است، یا لطمۀ وارده جزئ

 گردد.می

نکته دیگر در مورد تحقیق این است که مقامات تحقیق، از علنی کردن درخواست آغاز تحقیق باید خودداری کنند، مگر این 

که تصمیمی در خصوص آغاز تحقیق اتخاذ شده باشد. مقامات تحقیق، مکلفند قبل از انجام تحقیقات ضد دامپینگ، دولت 

صادرکننده را از دریافت شکایت، مطلع نمایند. به محض آغاز تحقیقات، مقامات باید متن کامل تقاضانامه کتبی را در اختیار دولت 

ها نفع در مورد اطالعاتی که مقامات الزم دارند اطالع و به آنهای ذیصادرکننده قرار دهند. با شروع تحقیقات، به تمام طرف

دانند، کتباً ارائه نمایند و همچنین شد که تمام مدارکی را که در زمینه تحقیق مورد بحث، مرتبط می فرصت مناسبی داده خواهد

نامه های شان داده خواهد شد. به صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی دریافت کننده پرسشفرصت کافی برای دفاع از منافع

 .روز از زمان دریافت پرسشنامه پاسخ دهند ۵۱که حداقل شود مورد استفاده در تحقیق ضددامپینگ، فرصت داده می

(Mario,1۹۹۶:10۱) 

موافقتنامه، به طور روشن و آشکار  در نکته دیگری که باید در روند تحقیقات مدنظر قرار داد، مقامات تحقیق کننده است.

ه واژه مقامات در موافقتنامه حاضر به کار وقتی ک»موافقتنامه آمده است:  1-0-0اند. در زیرنویس ماده مقامات تحقیق، معین شده

 تحقیق جز در اوضاع و احوال خاص ظرف یک «.باید آن را به معنای مقاماتی که در رده مناسبی قرار دارند، تفسیر کرد رود،می

 شود.ماه پس از آغاز، تمام می 18سال و حداکثر طی 

 اقدامات حین رسیدگی )اقدامات موقتی، تعهد قیمت( -۳



دامپینگ همیشه  تصمیم نهایی در مورد دامپینگ، مستلزم انجام تحقیقات کامل است. با این حال، رسیدگی به دعوای ضد اتخاذ

آید که مرجع رسیدگی، مکلف به اتخاذ تصمیم در مورد جریان ساده و عادی نداشته و گاه در خالل رسیدگی، مسایلی پیش می

ست که مبلغ ا همچنین میزان عوارض با مقامات کشور واردکننده است. قاعده اینها است. تصمیم نهایی در رابطه با وضع و آن

حقوق و عوارض ضددامپینگ از )حاشیه دامپینگ( تجاوز نکند، ضمن اینکه موافقتنامه استفاده از قاعدۀ عوارض کمتر از نیز 

 (::Cain,62123). تشویق می کند

ای در خصوص امکان اتخاذ اقدامات موقتی در طول جریان رسیدگی، در خصوص اقدامات موقتی موافقتنامه، مقررات ویژه

شود که به طور مقدماتی تشخیص داده شود که دامپینگ و لطمه بعدی بینی کرده است. البته این اقدامات، در صورتی اتخاذ میپیش

تواند اعمال شود که مقامات موافقتنامه، اقدامات موقتی در صورتی می 1-۷آن به صنعت داخلی، محقق شده است. طبق ماده 

شود، ضروری تشخیص دهند. مربوطه، چنین اقداماتی را برای جلوگیری از ضرری که در خالل تحقیقات از دامپینگ ناشی می

شوند. اقدامات موقتی، به شکل وضع عوارض موقتی یا ترجیحاً وثیقه، اعم از های گوناگون تعیین میاقدامات موقتی به صورت

دامیپنگ است که به طور موقت تخمین زده شده است و نباید از میزان  یا ضمانتنامه، معادل میزان عوارض ضد وجه الضمان

اجرا نخواهد شد و اجرای اقدامات  تحقیقاتروز پس از تاریخ آغاز  ۶۱فراتر رود. اقدامات موقتی، زودتر از « حاشیه دامپینگ»

کنندگانی که در ربط و درخواست صانخواهد کرد و یا بنا به تصمیم مقامات ذی ماه تجاوز ۱موقتی، برای مدت کوتاهی بوده و از 

تعهد قیمت، از جمله اقدامات دیگر حین  ماه خواهد بود. ۶درصد قابل توجهی از تجارت مورد نظر را در اختیار دارند، حداکثر 

عهد شود که با افزایش قیمت محصول دامپ شده، تواند در اثنای تحقیقات، متکننده می کننده یا کشور صادر رسیدگی است. صادر

دامپینگ، منصرف کند. در مواردی هم که محصول صادراتی از یارانه غیرمجاز برخوردار  کشور واردکننده را از وضع عوارض ضد

ی قبول تعهد، ها خودداری کند. براشود که از اعطای این دسته یارانهاست، قبول تعهد بدین معنی است که دولت مزبور ملتزم می

دهد تا مرجع مزبور در خصوص قبول کننده ارائه می کننده، پیشنهادی را به مرجع رسیدگی کشور وارد کننده یا دولت صادر صادر

یابد که وضعیت مخرب ناشی از دامپینگ یا یارانه رفع شود و با یا رد آن، تصمیم بگیرد. تعهد، در صورت قبول، تا زمانی ادامه می

تواند عوارض موقت را با توجه به گردد. چنانچه تعهد از سوی متعهد نقض گردد، مرجع مزبور می، تعهدات لغو میرفع شدن آن

یابد و اوضاع و احوال قضیه وضع کند و در صورتی که رسیدگی به دعوی به حالت تعلیق در آمده باشد، تعلیق خاتمه می

  .(Mc Govern,0۱۱۳:1۱۷) .شودرسیدگی مجدد آغاز می

کننده  کننده یا صادرکنندگان جدیدی، همان محصول را به کشور وارد دامپینگ، صادر گاهی در حین رسیدگی به دعوای ضد

کنند. از آنجا که بر اثر واردات محصول دامپ شده، صنعت داخلی دچار خسارت با تهدید جدی شده است، ورود همان صادر می

 ۳-۹تواند خطرساز باشد. این موضوع تنها در ماده نگ به آنان منتسب نیست، میمحصول هر چند از سوی صادرکنندگانی که دامپی

کنندگان که در دوره رسیدگی کاالی مورد نظر را به کشور واردکننده، صادر  کنندگان یا تولید موافقتنامه آمده و طبق آن، صادر

گ را معین کند. اگر صادرکنندگان جدید بتوانند ثابت کنند توانند کتباً از مرجع تحقیق، درخواست کنند که حاشیه دامپیناند میکرده

 شود.که کاالهای آنان با کاالهای مشمول اقدامات ضددامپینگ، ارتباطی ندارد، حاشیه دامپینگ نسبت به کاالهای آنان، اعمال نمی

 های مقابله با دامپینگراه -6

تواند تقاضای انجام مقابله با دامپینگ را داشته متضرر از دامپینگ میپس از انجام تحقیقات کامل و اثبات وقوع دامپینگ، کشور 

 یههای مقابله ارائسازد. یکی از این راههای مقابله با دامپینگ را معین میدامپینگ سازمان تجارت جهانی راه باشد. موافقتنامه ضد



های بین المللی از یک سو و منافع ملی از سوی ویهباشد. ردامپینگ در کشورهای عضو می چارچوبی برای تدوین قوانین ملی ضد

بر تدوین مقررات ملی اثربخش و سازگار با سازمان  سعیها دیگر وجود قوانین ضددامپینگ ملی را ضروری ساخته است. و دولت

و از الزامات شود سازگاری مقررات ملی با مقررات سازمان جهانی تجارت که شرط مطابقت خوانده می تجارت جهانی را دارند.

شود عالوه بر آن، ساز و کار آید، مانعی برای لحاظ مالحظات سیاستی ملی محسوب نمیبه شمار می WTOالحاق به سازمان 

دامپینگ نیز  عوارض ضد طلبد.ثر آن قوانین را داشته باشد، میؤدامپینگ قانونگذاری که ظرفیت اجرایی کافی در اجرای م ثر ضدؤم

 باشد. بله به این پدیده میهای مقایکی از راه

عوارض »دارد: دامپینگ، یک قاعده کلی مقرر می موافقتنامه، با توجه به اصل تجارت آزاد و استثنایی بودن وضع عوارض ضد

ای اجرا و اعمال خواهد شد که برای خنثی کردن اثر رسیدگی به مسبب خسارت است، ضروری دامپینگ تنها تا مدت و اندازه ضد

موافقتنامه، برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی کشورها و ممانعت از این که کشورها به بهانه خنثی شدن اثر دامپینگ، «. باشد

، مدت مجاز اعمال عوارض قطعی را مشخص کرده است. به ۵-11های متمادی اعمال نمایند، در ماده عوارض اضافی را سال

در  0سال از تاریخ اعمال )یا از تاریخ آخرین تجدیدنظر، مطابق بند  ۳حداکثر  دامپینگ هرگونه عوارض ضد»موجب این ماده، 

تعیین سقف مزبور گویای آن است که تدوین «. یابدصورتی که تجدیدنظر، هم دامپینگ هم خسارات را شامل شود( خاتمه می

زمان تجارت جهانی، به عوارض دامپینگ به کنندگان مقررات موافقتنامه به تبعیت از اصل تجارت آزاد و روح حاکم بر مقررات سا

اند تا قلمرو آن را تا حد امکان مضیق سازند. برای این که اعمال این حقوق و عوارض، باعث چشم یک استثنا نگریسته و کوشیده

موافقتنامه  شود.از بین بردن رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی نشود، عوارض مزبور در یک دورۀ زمانی معین، اعمال می

 دامپینگ را مقرر نموده است. طبق این ماده، عوارض ضد برای اولین بار شرط افول یا لغو اتوماتیک حقوق و عوارض ضد

 (Jackson,62123::1) .سال پس از وضع آن یا تاریخ آخرین تمدید تجدیدنظر، لغو خواهد شد ۳دامپینگ قطعی حداکثر 

خواهی است، شود، قابل تجدیدنظردامپینگ اتخاذ می تی که در پایان دعوای ضداز موافقتنامه، تصمیما 0-11طبق ماده 

عمل خواهد آمد. همچنین طبق موافقتنامه اگر مدت معقولی از تاریخ وضع ه کننده ب تقاضای تجدیدنظر از مقامات کشور وارد

به تجدیدنظر ارائه شود، نیاز  نفع که اطالعات مثبتی دال بردامپینگ گذشته باشد به تقاضای هر ذی عوارض قطعی ضد

نفع را برای تجدیدنظر، مشروط به یک مدت معقولی نموده است خواهی انجام خواهد شد. موافقنامه، درخواست ذیتجدیدنظر

گردد عوارض وضع شده از سوی مرجع تحقیق باشد. این مسئله باعث میولی در مورد این که چه مدتی معقول است، ساکت می

 نماید.قابل اعتراض باشد و قطعیت تصمیم صادره را متزلزل میها این مدت

 مقابله با طفره فریب کارانه -6-1

است. طفره « طفره فریب کارانه»از جمله مشکالتی که ممکن است پس از خاتمه رسیدگی و وضع عوارض ضددامپینگ بروز کند، 

-های متقلبانه است؛ مانند وارد کردن قطعات و سوار کردن آندامپینگ از طریق شیوه زدن و فرار از عوارض ضد فریب کارانه دور

 های چند ملیتی و مانند آن برمحصول توسط شرکت أها )مونتاژ محصول( و یا اعمال تغییرات اندک در محصول و یا تغییر مبد

در قالب یک محصول ترکیبی، به  وردامپینگ، محصول صادراتی را به جای صد کننده برای فرار از عوارض ضد اساس، صادر

کند؛ مثالً به جای صدور خودرو آن را در چند مرحله و قطعات مختلف تجربه کرده و همان محصول را در قالبی متفاوت صادر می

 (ames Bovard,6226391) .کنداز طریق صدور قطعات مخلتف به کشور خارجی وارد می



اتحادیه اروپا و آمریکا را به وضع قوانین ملی در این زمینه برانگیخت  1۹8۱نگرانی در خصوص این موضوع، در اواخر دهه 

گونه توافقی نسبت به آن حاصل نشد. با این و حتی در مذاکرات دور اروگوئه نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت؛ ولی هیچ

ترین زمان ممکن، قواعد هانی، در سریعدامپینگ سازمان تجارت ج های ضدحال، در نشست مراکش مقرر گردید که کمیته رویه

کنون اقدام نتیجه بخشی در این زمینه صورت نگرفته است و از این رو  متحدالشکلی برای مقابله با این اعمال، وضع نماید. تا

این حال، مقرره خاصی برای مقابله با طفره فریب کارانه در موافقتنامه یا سایر اسناد سازمان تجارت جهانی، وجود ندارد. با 

 اند.بسیاری از کشورهای در حال توسعه آمریکای التین به طور یک جانبه به وضع مقررات ملی در این خصوص اقدام کرده

 دامپینگ درایران -7

نامه موافقت پذیر است.مبارزه با دامپینگ برای کشورهای عضو یا غیر عضو سازمان جهانی تجارت از طریق مالیات جبرانی امکان

تعرفه و تجارت )گات( برای خنثی کردن اثرات دامپینگ با وضع حقوق و عوارض گمرکی مخصوص موافقت کرده است عمومی 

 (نامه مذکورموافقت ۶)ماده  مشروط به اینکه انجام این عمل اثبات شود.

 قانون برنامه چهارم توسعه 33بند ح ماده  -7-1

تدابیر و  ت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و نظر موافق،أهی ،رم توسعهن برنامه چهاقانو ۵۵در ایران در اجرای بند ح ماده 

های قدیمی تجار و اقدامات حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ را برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی که یکی از خواسته

مدونی گردیده( ایجاد نموده که بر این اساس  نامهتبدیل به آیین 8۶به آن پرداخته و در سال  8۳)در سال  تولیدکنندگان بوده است

ها و سازمان استاندارد را برای این کار ت وزیران کارگروهی متشکل از اتاق بازرگانی، تعاون، صنایع، کشاورزی، گمرک، بانکأهی

واقعی با نیت دامپینگ تعیین نموده است که در صورتی که این کارگروه گزارشی مبنی بر ابزار نگرانی از وجود کاالیی با نرخ غیر 

که ایران عضو سازمان جهانی تجارت نیست  از آنجایی هایی را اتخاذ خواهد نمود.ارائه کند در جهت مبارزه با قیمت شکنی روش

تر از قیمت واقعی آن در مواقعی که احساس شود قیمت کاال پایین باشند،و گمرکات اجرایی ملزم به پذیرش ارزش واقعی کاال نمی

نامه اجرایی آن اقدام نموده و با مراجعه به بازار و مالک قانون امور گمرکی و آیین 101و  1۱، 11مرکات مطابق مفاد مواد است گ

قرار دادن قیمت کاالی مشابه موجود وارده در بازار، از آن حقوق و عوارض گمرکی دریافت و تا حدودی ضرر و زیان حاصل از 

 .نماینددامپینگ را جبران می

 1331قانون امورگمرکی  -7-2

های نامهبررسی الیحه قانون امور گمرکی از دیدگاه مقررات سازمان جهانی تجارت، با توجه بـه جایگاهی کـه گمرک در موافقت

-مختلف سازمان جهانی تجارت دارد، در سه گفتار انجام شده است. گفتار نخست نقش گمرک را در اجرای قواعد مربوط به رویه

گذاری گمرکی، قواعد  نامه ارزشنماید که در آن به ویژه سه موافقتدر پرتو مقررات سازمان مذکور مشخص می های تجاری

های گیرند. گفتار دوم به وظایف گمرک در زمینه مجازاتهای تجاری حقـوق مالکیت فکری در این حوزه قرار میو جنبه أمبد

جع به اقدامات ضد دامپینگ، انی تجارت به طور خاص سه موافقت نامه راه از نظر مقررات سازمان جهگردد کتجاری مربوط می

ایی که به ام در گفتار سوم، موضوع تسهیل تجاری جگردند. سرانجا و اقدامات جبرانی، و اقدامات حفاظتی مطرح میههیاران



مل است با عنایت به أل تد محدر الیحه کـه بـه نوبـه خـو نظر از گسیختگی مباحث و موضوعاتگردد، صرفگمرک مربوط می

مفهوم آن در سازمان جهانی تجارت سعی شده در سراسر مقررات الیحه دیده شـده است، که این مهم در قانون فعلی در قالب 

 برای اتخاذ هر سیاستی که در جهت تسهیل تجاری است، دست گمرک ایران را باز 1۵۳1نامه قانونی مصوب آیین ۵۹۱ماده 

ضو سازمان مذکور عب ای مربوط، قوانین مربوط در چند کشور منتخهاین بررسی عالوه بر مقررات موافقت نامه در. گذاشته است

یعنی، پاکستان، ترکیه و چین مد نظر قرار گرفته است تا اجرای این مقررات در عمل، و بـه ویژه در میان کشورهای در حال 

های مورد ی کشور نیـز در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت در حوزهتوسعه، لحاظ گردد. به عالوه به مقررات موجود گمرک

ـش شـده کـه تصویری جامع از نظام گمرکی کشور از نظر الزامات سازمان مـذکور و با شمطالعه نیز توجه شده است. سرانجام کو

 .نرسد ارائه گردد اجرایی داخلی، جدای از این که الیحه یه تصویب برسد یا -توجه بـه الزامات نظام حقوقی

 نامه ضددامپینگ در ایرانتصویب -7-3

قیمت  در خصوص اقدامات ضد 1۶/۵/1۵۹۶ در تاریخ ۳۵۳۵۷/ت۵۱۱۱8به شماره  نامهتصویبدر ایران در خصوص دامپینگ 

 .اندشدهها قیمت گذاری به منظور مقابله با اثرات منفی واردات کاالهایی که به کمتر از ارزش عادی آن گ(شکنی )دامپین

شکنی )دامپینگ( صادرات کاال به بازار ایران به قیمتی کمتر از ارزش عادی آن است. ت دولت، مبنی بر قیمتأمصوبه جدید هی

این تصویبنامه که برای مقابله با اثرات منفی واردات  ۹تا  ۷شکنی یا اقدامات موضوع مواد قیمت در این مصوبه اقدامات ضد

دامپینگ  جزئیات مصوبه جدید ضد 1در ماده .  شود اند، اعمال می گذاری شده ها قیمتارزش عادی آن کاالهایی که به کمتر از

ت دولت برای مقابله با واردات زیر قیمت آمده است، که قیمت شکنی )دامپینگ( به صادرات کاالهای به بازار ایران به قیمتی أهی

ت قابل مقایسه در جریان معمول تجارت برای کاالی مشابه که جهت شود. به عبارتی، قیم کمتر از ارزش عادی آن اطالق می

نفعان آن شامل سه گروه  اساس این ماده قانونی، ذی کننده در نظر گرفته شده است. همچنین بر مصرف در کشور صادر

دگان یا صادرکنندگان دولت خارجی، تولیدکنن»، «تولیدکنندگان داخلی کاالی مشابه یا تشکل مربوط یا دولت به نیابت از آنان»

کنندگان عمده و کاربران صنعتی و  مصرف» نهایت و در« ربط آنان خارجی کاالی مورد تحقیق یا واردکنندگان آن کاال یا تشکل ذی

این مصوبه به موضوع کارگروه تحقیق اشاره شده و این  0همچنین در ماده  .روند به شمار می« کشاورزی کاالی موضوع تحقیق

های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، سازمان برنامه  مرکب از نمایندگان وزارتخانهکارگروه را 

این  ۵این تصویبنامه هستند. همچنین، در ماده  ۵های اجرایی دانسته است که موظف به اجرای ماده  و بودجه کشور و سایر دستگاه

دریافت و ثبت »اساس آن، مواردی چون  مورد اشاره و بررسی قرار گرفته که برترین وظایف کارگروه تحقیق  مصوبه، مهم

درخواست تحقیق مطرح شده از طرف تولیدکنندگان داخلی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران یا 

له با قیمت شکنی یا یارانه و اخذ تعهدات قیمتی های موقت در مقاب هر یک از اعضای کارگروه، تشخیص مقدماتی برای اتخاذ اقدام

 .گیرد می دربر را «…یی و ( این تصویبنامه و دریافت گزارش دوره۷موضوع ماده )
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های اروپا طی سالایران به اتحادیه  HS سیستم ۷0روند صادرات محصوالت تحت فصل  Comtrade UN های بر اساس داده

شـود بیشـترین صـادرات فـوالد ایران به اروپا زیر بوده است. همانطور که مشاهده می( 1) به صورت نمودار 0۱1۳الی  0۱۱۳

بـه بعد روند افزایشی  0۱10های میلیون دالر بوده است. صادرات فوالد ایران طی سال ۳00و به ارزش  0۱۱۶مربوط به سال 

 .1برابر شده است ۷.۵تقریباً  0۱10نسبت به سال  0۱1۳رقم صادرات در سال داشته به نحوی که 

 

 ،میلیون دالر2113-2113روند واردات فوالد اروپا از ایران  - 1 نمودار

های اشاره شده در شکوائیه مربوط، بیشـترین واردات فوالد ایران بـه اروپا با توجه به اعتراض به واردات فوالد تحت تعرفه

ایران حدود یک میلیون تن و به  أاروپا برای این تعرفه از مبد 0۱1۳بوده که ارزش واردات سال  ۷0۱8رقمی  ۱به تعرفه مربوط 

ایران به اروپا  ۷0۱8از ایران( بـوده است. واردات تعرفه  ۷0از کل واردات فصل  % ۹۱میلیون دالر )یعنی نزدیک به  ۱1۶ارزش 

برابر شده  ۳رسیده که تقریباً  :996  میلیون دالر در سال  ۱1۶بـه  0۱1۵ون دالر سـال میلیـ ۷۹طی چهار سال گذشته از رقم 

بوده  ۷0۱8۵۹و  ۷0۱8۵8، ۷0۱8۵۷های اروپا از ایران مربوط به تعرفه 0۱1۳در سال  ۷0۱8بیشترین واردات تحت تعرفه   .است

 .0دگیراز کل ارزش واردات تحت این تعرفه را در بر می % ۹۳که در مجموع 

 های جدید )اسنپ(پرونده دامپینگ با استارتاپ -7-3

 فروشی عنوان کرده است شکایتی تنظیم کرده که دلیل آن را دامپینگ قیمتی یا ارزان« تپسی»و « اسنپ»اتحادیه تاکسیرانان از  اخیراً

ها نیز خدماتی گران را در بوده و آنداران  شهری در انحصار دو گروه تاکسیرانان و آژانس  نقل درون و  ها است بازار حمل سال.

فروشی  های فعال در بازار اتهام ارزان آپ دادند. حال که این بازار از انحصار خارج شده، به استارت اختیار مشتریان قرار می

  .زنند می

اند خدماتی  توانستهکار اینترنتی،  و  های نوین کسب واسطه شیوه  های خود به حالی که اسنپ و تپسی تنها با کاهش هزینه در

دهد که اعتراض طیف سنتی همچنان ادامه  تر به مشتریان ارائه دهند. شکایت تاکسیرانان از این دو اپلیکیشن، نشان می بهتر و ارزان

 ها حاکی از این است که شورای رقابت اتهام وارد شده به اسنپ و تپسی را رد کرده و پرونده آن بسته شده اما هرچند شنیده .ددار

                                                           
6- Testimony of Andrew Carnegie before the House Ways and Means Committee, December 96, 6291, pp. 61::-61::. President Schwab of the 

U.S. Steel Corporation testified as follows before the U.S. Industrial Commission in 6296: "It is quite true . . . that export prices are made at a 
very much lower rate than those here; but there is no one who has been a manufacturer for any length of time who will not tell you that the reason 

he sold, even at a loss, was to run his works full and steady." United States Industrial Commission Report, (6296), Vol. XIII, p. 9::. 
9- Joseph Chamberlain used the example of the sugar industry: "Free imports have destroyed sugar refining . . . one of the great staple industries 

of the country, which it ought always to have remained. . . . Sugar has gone; let us not weep for it; jam and pickles remain." Cited in William 

Smart, Return to Protection: Being a Re-Statement of the Case for Free Trade (London: MacMillan and Co. Ltd, 6291), p. 6:9. 
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شود شورای رقابت شکایت اتحادیه  سازی علیه ارزانی همچنان ادامه خواهد داشت یا خیر؟ شنیده می باید دید که آیا پرونده

زودی این حکم خود را با جزئیات   صورت گرفته بود، رد کرده و به« دامپینگ قیمتی»تاکسیرانان از این دو شرکت را که به علت 

 د.منتشر خواهد کر

 

 نتیجه گیری

ها و نبود قانون مدون و مشخص مواجه است. کشورهای در حال همانگونه که اشاره شد در زمینه دامپینگ مقررات ایران با خالء

جمله ایران برای ورود به بازار تجارت آزاد نیاز به حمایت دارند تا به واسطه معضل دامپینگ از صحنه رقابت خارج  توسعه، از

عنوان ابزاری برای حمایت از کشورهای مذکور در بازار رقابتی  دامپینگ و عوارض جبرانی به نگردند. از این رو، قوانین ضد

کارگیری اقدامات ضد دامپینگ بیانگر سطح باالی نیاز و استفاده از چنین قوانینی در عرصه بین  ضروری است. بررسی و میزان به

ی یک کشور ضرورت تدوین قوانینی به عنوان قانون خاص در گیری دامپینگ در میان صنایع داخلتوجه به شکل الملل است. با

گردد و در صورتی که ایران عضو سازمان تجارت جهانی گردد و صنایع داخلی ما در عرصه این باب در عرصه داخلی احساس می

ت را داشته باشند؛ از این رو، باشند تا توان ماندن در عرصه رقاببازار رقابت آزاد گام نهند نیازمند قوانین ضد دامپینگ وحمایتی می

دارای  در حال حاضر مقررات ضد دامپینگ ایران،. باشیمتری در باب ضد دامپینگ میقوی نیازمند تدوین مقررات ملی منسجم و

 باشد و مقررات مدون و منسجمی نیز در این باب نداریم.آن، فاقد رویه اجرایی الزم میبر عالوه . ابهام و اجمال فراوانی است

کارگیری ابزارهای ضد  ویژه کشورهایی که در به توانیم با مطالعه تطبیقی مقررات ضد دامپینگ در کشورهای مختلف بهلکن می

ثر ؤتر هستند و کشورهایی که ساختاری اقتصادی و حقوقی مشابه با کشورمان دارند به تدوین قوانین ضد دامپینگ مدامپینگ فعال

 یم. تری دست یابو راهکارهای محکم

گردد تا صادرکنندگان علم و آگاهی بیشتری های تجاری ایران، باعث میهای ضد دامپینگ طرفاز طرف دیگر، آشنایی با نظام

های بیشتری در دفاع از منافع خود به هنگام اتخاذ نمایند و از این رو فرصت نسبت به اهداف آنان در بازارهای مقصد کسب

تجارت  ند. الزم به ذکر است، با آنکه مقررات ضد دامپینگ کشورهای عضو سازمان،آوراقدامات ضد رقابتی بدست می

باشد، اما تدوین مقررات ملی را نباید می WTO از جمله اتحادیه اروپا، منعکس کننده مفاد موافقتنامه ضد دامپینگ  WTOجهانی

نیاز است شرایط ملی و سیاسی کشورها نیز مورد گنجاندن ساده مقررات سازمان تجارت جهانی در قانون ملی تلقی نمود، بلکه 

هایی مناسب برای قدرت اجرایی بخشیدن به مقررات مذکور لحاظ گردد. با آن که توجه قرار گیرد و ضرورت دارد روش

 شود، از الزامات الحاق به سازمان مذکورسازگاری مقررات ملی با مقررات سازمان تجارت جهانی که شرط مطابقت خوانده می

پذیر کردن قوانین داخلی خود و منطبق باشد. از این رو، با انعطافاست، لکن مانعی برای لحاظ کردن مالحظات سیاسی ملی نمی

 و این امر جهت توسعه یافتگی برای صنایع داخلی خویش برداریم توانیم گامی مهم درشدن با قوانین سازمان تجارت جهانی می

المللی قوی و تربیت متخصصان مجرب در زمینه تنظیم قواعد ضد  کادر حقوقدانان بین ازگیری مستلزم آن است که با بهره

-عنوان وکیل یا داور، در چنین مجامعی به این مهم دست یابیم. در نهایت رویه دامپینگ و نیز در زمینه حل و فصل اختالفات به

گردد که حایز اهمیت است. در ادامه این موضوع مطرح میثر مقررات ؤهای الزم در اجرای مسازیهای مناسب سازمانی و ظرفیت

ضد دامپینگ فراهم   (WTO ADA) سازمان تجارت جهانی ۵0موافقتنامه ضد دامپینگ چهار چوبی برای تدوین مقررات ملی 

کشورهای توسعه  های سازمان که در بیان در صدها و احکام، در زمینه دامپینگ، تفاوتی میان بر خالف برخی موافقتنامه .آوردمی

یافته و در حال توسعه قایل نشده است و این موضوع مانع برخورد متعادل، میان کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال 



کند تا در اقدامات ضد دامپینگ، خود کشورهای توسعه یافته عضو را ملزم می 1۳ی گردد؛ موافقتنامه پیش گفته در مادهتوسعه می

ه صنایع کشورهای در حال توسعه نمایند. اما این ماده فاقد ضمانت اجرایی مشخصی است و به همین دلیل چندان ای بتوجه ویژه

است اشاره  گیریگردد. از سویی دیگر، موافقتنامه به طور صریح در مورد نوعی خاص از دامپینگ که در حال شکلرعایت نمی

های وارد شده توسط  اشد، بدین صورت که محصوالت یک کشور، با بخشبننموده است. دامپینگی پنهان که در حال ترویج می

هایی که در قوانین و مقررات ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی  شود. با تمام کم و کاستیکشور یا کشورهای دیگر ساخته می

اتحادیه اروپا در تنظیم مقررات ضد توانیم اینگونه بیان نماییم که ها اشاره نمودیم، میوجود دارد، از جمله مواردی که به آن

تر وارد عمل گردیده و برخی از نقاط ضعف موجود در قانون ضد دامپینگ دامپینگ برای جامعه خویش تقریباً ریزبینانه و دقیق

ات ضد تری در مقررات قانونی خود تنظیم نموده است، از جمله قوانینی که در زمینه فرار از مقررسازمان مذکور را به طور کامل

خود برای  1۵ی باشد که موافقتنامه مذکور در این باب قانون خاصی را وضع ننموده است، اما اتحادیه اروپا در مادهدامپینگ می

مناسبی را تنظیم کرده است. در بحث وضع عوارض حاشیه دامپینگ، اتحادیه به وضع عوارضی  مقابله با طفره فریبکارانه، مقررات

نگ در صورت جبران خسارت اشاره نموده است لکن موافقتنامه سازمان چنین وضعیتی را مورد لحاظ قرار کمتر از حاشیه دامپی

عنوان الگوهایی  دامپینگ اتحادیه اروپا به ها برای آن است که این موافقتنامه و همچنین مقررات ضدننموده است. بیان این نمونه

های  باشند. امید است با توجه به قوانین موجود و الگوبرداریاهمیت می ئزنسبتاً کامل برای الگوبرداری در تدوین قوانین حا

الملل و در صحنه بازار تجارت آزاد، با  های جدی و محکمی را در این عرصه بردارد تا در جامعه بینمناسب، کشور ما نیز گام

 .فتگی را پیگیری نمایدیا های محکم رشد روز افزون، رسیدن به قدرت اقتصادی، و حرکت به سوی توسعهگام
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