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محايت الصناػت التحويليت يف الؼراق


بني هكافحت االغراق والسياست التجاريت

د ربيع خلف صالح.م.أ

: امللخص
.استيدفت الدراسة حماية الصناعة التحويمية في العراؽ وتغيير واقعيا الواىف الذي تتسـ بو
فقد ميزت الدراسة مابيف منيج السياسة التجارية ومنيج مكافحة االغراؽ في حماية الصناعة
 ومع اف كال المنيجيف مفقوديف حاليا في السياسة االقتصادية اال اف تاشير اىميتيما قد.المحمية

.تستفز متخذ القرار لالخذ بيما وتفعيؿ دورىما كؿ حسب مرحمتو

)) لقد عانت الصناعة في العراؽ مف انخفاض في كمية االنتاج الصناعي (( العاـ والخاص
 مما. تحت وطأة االنكشاؼ التجاري وغياب الدعـ والسياسات الحمائية والتشريع وانفاذ القانوف
مكف المصدر االجنبي مف ممارسة مختمؼ المبررات لالستحواذ عمى السوؽ العراقية واستخداـ

.مبررات االغراؽ واستغالؿ غياب سياسة تجارية وطنية لتحقيؽ تمؾ االىداؼ
لقد خرجت الدراسة باىمية استباؽ االنضماـ لممنظمة ببناء ىيكؿ كفوء لمتعرفة الجمركية

.والتييئة القانونية والمؤسسية ليتسنى تطبيؽ اتفاقية مكافحة االغراؽ عند االنضماـ

Abstract
This study aimed to protect the manufacturing industry in Iraq and change its
very weak shape. The study characterized and run within two approaches between
trade policy and anti-dumping duties to protect local industry. Although both
approaches is currently missing in Iraq's economic policy, but the signaling their
held importance to provoke the decision maker to take them and activate their
roles according to each phase (before and after WTO accession).
Industry has suffered in Iraq from a decrease in the amount of industrial
production in both public and private sectors and trodden under the exposure and
the absence of commercial support, protectionist policies, legislation and law
enforcement. Enabling the product of foreign practice of different justifications for
the takeover of the Iraqi market and the use of dumping grounds and the
exploitation of the absence of a national trade policy to achieve those goals.
The study emphasize to the importance of build up sufficient structure of tariffs
before WTO accession and giving attempts to be ready for anti-dumping with that
accession.
. جامعة بغداد/ كلية االدارة واالقتصاد

1

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية
الؼذد 37

املمذهت

في الوقت الذي يعاني اكثر مف مائة بمد في العالـ مف ظاىرة اإلغراؽ التجاري ( بمغ عدد

الشكاوي التي وردت الى منظمة التجارة العالمية اكثر مف  335الؼ شكوى) نجد اف السوؽ
العراقية تشيد اجتياحا سمعيا اجنبيا واسع النطاؽ  ،وال نعمـ فيما اذا كاف ىذا االجتياح اغراقا اـ
كفاءة لمنتج اجنبي .فتاسيسا عمى اف ظاىرة االغراؽ لـ تعد حك ارً عمى بعض التجار فحسب ،

وانما اصبحت تمارسيا بعض الدوؿ والشركات الكبرى ألغراؽ االسواؽ بالسمع بكميات كبيرة

وبأسعار مدعومة بيدؼ السيطرة عمى بعض االسواؽ العالمية مف خالؿ التغمب عمى المنتج
المحمي وابعاده واالحالؿ محمو  .تاسيسا عمى ذلؾ نجد اف المنتج االجنبي في غير حاجة الى تكبد
تكاليؼ االغراؽ العالية لمسيطرة عمى السوؽ المحمية وذلؾ الف المنتج المحمي وبسبب ضعفو

تخمى عف سوقو المحمية اصال وتحوؿ الى مجرد وكيؿ توزيع تسويقي لممنتج االجنبي  ،مما يدفعنا
الى استبعاد االغراؽ (نظريا عمى االقؿ) لتفسير االجتياح السمعي االجنبي لمسوؽ العراقية  .اف
لجوء الدوؿ المتضررة الى ممارسة فاعميات مكافحة االغراؽ بما ليا مف عيوب ومحاسف ،ينبغي

اف ال تنسينا اف ضوابط مكافحة االغ ارؽ ضمف  WTOميما كانت فاعمة فانيا اقؿ فاعمية مف
ممارسة الحكومة لمسياسة التجارية مف واقع سيادتيا .فالسياسة التجارية ذات آفاؽ اجرائية ارحب
مف مكافحة االغراؽ الف االخيرة تمثؿ في النياية قيدا عمى الحكومة في ممارسة سيادة الدولة

عمى التجارة الخارجية لتحقيؽ اىدافي ا ( ومنيا حماية الصناعة المحمية ) ميما كانت ضوابط
المنظمة لمكافحة االغراؽ مراعية لظروؼ الدوؿ االقؿ نموا.
اهويت وهشكلت البحث

اف اتباع سياسة االنفتاح لمسمع المستوردة المماثمة لممنتج المحمي والتي تستقطب شريحة
ميمة مف المستيمكيف ليا اث ارً سمبياً عمى النشاط الصناعي وخصوصا القطاع الخاص الذي يعاني

تحد مف استيراد السمع والخدمات الصناعية  .اف فرض قيود
اشد الضرر  ،اذا لـ تكف ىناؾ قيود ُ
حمائية تساىـ في حماية المنتجات الوطنية سوؼ تساعدعمى تنمية الصناعة العراقية سيما واف
اتفاقيات منظمة التجارة العالمية قد تضمنت بنودا تيدؼ الى مكافحة االغراؽ،ومع اف ىذه البنود
الترقى الى مصاؼ السياسة التجارية القائمة عمى السيادة الوطنية  ،اال اف المنظمة أجازت قياـ
حكومات الدوؿ المستوردة بتطبيؽ تدابير وقائية بيدؼ حماية صناعتيا الوطنية ومنيا امكانية
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تقييد حجـ االستيراد مف منتج معيف بزيادة الرسوـ الكمركية .اف ما اجازتو المنظمة لمدوؿ في
مجاؿ الحماية ىو بالتاكيد اضيؽ نطاقا مما تسمح بو السياسة التجارية السيادية قبؿ االنضماـ.

اف ما يسوغ اىمية ىذا القوؿ يكمف في اف العراؽ عمى اعتاب االنضماـ الى منظمة التجارة

العالمية وفي نفس الوقت يفتقر الى سياسة تجارية فاعمة في حماية انتاجو المحمي مما يضعنا
اماـ تناقض غاية في الخطورة والحساسية فالدوؿ الراغبة باالنضماـ تمجا قبؿ االنضماـ الى
ترصيف ورفع سقؼ سياستيا التجارية كي تتمكف مف تقديـ جداوؿ التزاماتيا حيف االنضماـ بشيء

مف التنازؿ عف سياستيا التجارية .اف حالة العراؽ تكاد تكوف شاذة بالمقارنة مع بقية الدوؿ
النامية واالقؿ نموا حيث يخطو لالنضماـ وليس لو سياسة تجارية ( مثؿ ما ليس لو ما يصدره ).
فرضيت الذراست:
اف انضماـ العراؽ الى منظمة التجارة العالمية بالوضع الحالي لمسياسة التجارية سيخمؽ
فوضى عارمة في االسواؽ المحمية وسيقضي عمى ماتبقى مف القدرات االنتاجية ( سيما في
الصناعة التحويمية ) وسوؼ لف تتمكف اجراءات مكافحة االغراؽ مف التصدي ليذه الفوضى.
هذف الذراست

اف مايعانيو قطاع الصناعة التحويمية حاليا ىو اوسع بكثير مما يقتضيو منيج مكافحة

االغراؽ ( لكونو بحاجة الى سياسة تجارية اوسع ورؤيا اكثر حكمة) لذا فاف الدراسة الحالية
ستعرج عمى مدخؿ مكافحة االغراؽ لمعالجة مشكمة االجتياح السمعي الذي تعاني منو االسواؽ
المحمية وذلؾ في معرض ىدفيا الى تحديد كيفية استخداـ ادوات السياسة التجارية لترصيف
القاعدة الصناعية قبؿ االنضماـ طالما اف استخداميا متاح حاليا  ...وتيدؼ الدراسة ايضا
الخروج بتوصيات تتوزع عمى محوريف االوؿ يركز عمى ما ينبغي عممو قبؿ االنضماـ الى منظمة

التجارة العالمية في اطار السياسة التجارية والثاني توصيات مابعد االنضماـ في اطار منظومة
مكافحة االغراؽ.
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( )1االغراق يف املنظور التأرخيي

تشكؿ الحواجز غير التعريفية مصد ار لمتوترات بالنسبة لممبادالت الدولية وياتي في مقدمة ىذه

الحواجز الرسوـ التعويضية المضادة لالغراؽ التي تعد مف االجراءات المنتشرة االستعماؿ مف طرؼ

البمداف المتقدمة سيما مف قبؿ الواليات المتحدة االمريكية .

اف اعتبا ر مناىضة االغراؽ شكال مف اشكاؿ الحماية يعد مفارقة صارخو اذ في الوقت الذي
ينظر فيو لالغراؽ كممارسة تجارية غير مشروعة نجد اف تطبيؽ الرسوـ التعويضية يعمؿ عمى
تسييؿ تدفؽ المبادالت وىكذا فاف تحميؿ ىذه المفارقة المتمثمة في التطور الذي عرفتو نظرية

االغراؽ وممارسا ت مواجيتو يستمزـ تسميط الضوء عمى ىاتيف الديناميكيتيف وذلؾ في اطار نظرية
االقتصاد الدولي المتسـ باالحتكار الناقص  .وىنا نالحظ اف مفيوـ االغراؽ قد تغير خالؿ القرف

العشريف منتقال مف شكؿ التمييز السعري الى ممارسة تؤدي الى االختالؿ السعري.
( )1-1التحليل التمليذي لالغراق -التوييز السؼري

اف مفيوـ االغراؽ الداخمي ينطبؽ عمى المبيعات المنخفضة االسعار في حالة تصفية

المشروعات او في اوقات التنزيالت  .اما االغراؽ الخارجي فيتمثؿ في تصريؼ فائض االنتاج الذي

لـ يتـ امتصاصو في االسواؽ الداخمية بسبب ضعؼ الطمب المحمي وبيعو في االسواؽ الخارجية
()1

بأسعار منخفضة

 .وىكذا اصبحت ىذه الممارسات متداولة في االنشطة ذات حجـ االنتاج

المرتفع .

وتجدر االشارة الى اف القطاع الصناعي الذي انتشرت فيو ستراتيجية االغراؽ ىو صناعة

الحديد  ،وبالتالي فاف اولى التدابير المضادة لالغراؽ قد اتخذت مف طرؼ الحكومة البريطانية في
نياية القرف التاسع عشر لمواجية الكارتؿ االلماني في قطاع الفوالذ وتمتيا القوانيف الكندية
 1903التي كانت ترمي الى حماية الصناعة المحمية ازاء تصرفات تروستات الحديد االمريكية .
) )1-1-1املماربت النظريت

عرفت ىيئة االمـ المتحدة الوؿ مرة مفيوـ االغراؽ عاـ  1922بانو وجود استراتيجية لالغراؽ

مسألة ممكنة اذا تمت المبيعات الموجية لمتصدير بأسعار تقؿ عف السعر المسجؿ في البمد
المستورد او بثمف ادنى مف سعر التكمفة .
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اف مفيوـ السعر الذي يستند اليو ىذا التعريؼ فانو يرمي الى تسييؿ تحديد ىامش االغراؽ
ويتيح ب التالي امكانية القياـ بالتصحيحات الالزمة  .كما انو ال يأخذ بنظر االعتبار مفيوـ البنية
الالتنافسية لسوؽ البمد المصدر وىكذا يبدو االغراؽ كاستراتيجية لمتمييز السعري باالضافة لكونو

استراتيجية تقوـ عمى البيع بأسعار تقؿ عف كمفة االنتاج.
وكانت ىذه الفكرة موضع انتقادات تستند الى نقطتيف االولى ذات طبيعة نظرية والثانية

عممية.وتتمثؿ االولى في اعتبار التمييز السعري كممارسة عادية قابمة لمتفسير في بعض الحاالت
الخاصة والمؤقتة مثؿ وفرة الموارد الطبيعية والمالية ووفرة اليد العاممة او تصريؼ انتاج فائض اما
الثانية فانيا تبيف اف االغراؽ عف طريؽ التكاليؼ امر مستحيؿ حسابو اذ يجب تقييـ تكاليؼ النقؿ
والتاميف والرسوـ والحقوؽ الكمركية بدقة  ،وبالتالي فاف التقنيف عمى اساس ىامش اغراؽ شي

مستحيؿ ايضا اننا نجد في ىذا االنتقاد القائـ عمى ادانة االغراؽ االطروحات القريبة مف تمؾ التي
تدافع ب اسـ حرية المنافسة عف امكانية التمييز السعري وىكذا فاف االقرار باالغراؽ يؤدي الى
معاقبة االداء االقتصادي الجيد ويقمؿ مف رفاىية المستيمكيف في الدوؿ االجنبية .

( )1-1-2هساهوتVINER

جاءت اعماؿ  VINERلتحقؽ خطوة حاسمة في طريؽ التوصؿ الى التعريؼ االقتصادي

لالغراؽ حيث التحميؿ التمييزي (المكاني) لالسعار والتي تتماشى مع المنافسة الناقصة  .وتستند
الفرضية االساسية في حصوؿ االغراؽ عندما تتمكف مؤسسة تممؾ سيطرة في سوؽ المنافسة
الناقصة الفصؿ بيف االسواؽ الداخمية والخارجية وتعمؿ عمى تعظيـ ربحيا عف طريؽ تطبيؽ

سياسة التمييز السعري  .فبخصوص التمييز السعري فانو يوضح باف اختالؼ السعر بيف االسواؽ
الداخمية والخارجية امر يمكف تفيمو وتبريره لذا فانو ينكب عمى تعميؽ مفيوـ التمييز اكثر مف

االغراؽ فيو يؤكد عمى تحقيؽ ىامش تمييزي معقوؿ يمكف اف يكوف مقبوال بيف المستيمكيف تبعا
لمكميات المستممة واالختالؼ في الجودة وتبعا لشروط االداء او مكاف واسموب التسميـ  .فيو
يالحظ بأف (( االغراؽ يييمف في البمداف الصناعية التي تتمتع بحماية فعالة ضد المنافسة

االجنبية مف خالؿ الرسوـ المرتفعة المفروضة عمى الواردات او في البمداف حيث تنتظـ الصناعات
()2

في التروستات اوالكارتالت))

.

وتجدر االشارة الى اف ىذه البنية غيرالمكتممة لسوؽ بمد المنشأ ترجع الػػػػػػى تطبيؽ استراتيجية

فعالة مف طرؼ السمطات العامة المتجسدة في فرض حقوؽ جمركية مرتفعة عمى الواردات
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باالضافة الى منح اعانات لمصادرات فضال عف وجود بنية سوؽ غير تنافسية(تروست او كارتؿ)
اليرتبط كثي ار بتدخؿ الدولة مادفع الى التفكير بقضية االحتكارات وتاثيرىا عمى تفشي االغراؽ.

وىكذا اعتقد  VINERعاـ 1966باف ىذا التخوؼ ىو الذي كاف وراء صدور اولى التشريعات

االمريكية المضادة لالغراؽ :البنود  800و  801مف مرسوـ  1961التي كانت تستيدؼ
()3

الكارتالت االلمانية لمفوالذ.

ويعتمد الشكؿ االخير لالغراؽ حسب  VINERعمى التمييز بيف التناوؿ اليجومي او الدفاعي

لممنافسة حيث يرمي االغراؽ اليجومي عف طريؽ حرب االسعار الى ارغاـ المنافسة عمى الخروج
مف السوؽ في حيف يعتبر االغراؽ الدفاعي رد فعؿ عمى اي ستراتيجية لشركة اجنبية مماثمة ،

وفي الحالتيف تتوقؼ استراتيجية االغراؽ عمى االمكانات المالية لممنافسيف.

( )2اتفاليت هنغ اإلغراق يف اطار هنظوت التجارة ألؼامليت Anti- Dumping
( )1-2انواع االغراق)(Types of Dumping

اف ظاىرة اإلغراؽ ىي ظاىرة اقتصادية ألحقت اض ار ارً بالتنمية الصناعية والتجارية ألسواؽ

العديد مف الدوؿ النامية بسمع مف خارج حدودىا دوف ضوابط او قيود تحمي الصناعات في بمد

المنشأ .واإلغراؽ مثمما عرؼ اوؿ مرة في عاـ  1947في اتفاقية الجات وفي االتفاقية الجديدة في
عاـ  1994ىو نفسو ،وىو الفرؽ بيف سعر البيع في دولة المصدر وسعر المنتج في الدولة
المصدر الييا .واإلغراؽ ُيعد مف االساليب السعرية التي تتبعيا الدوؿ او المشاريع االحتكارية
الضخمة التي تعمؿ عمى التمييز بيف االسعار الداخمية والخارجية مف خالؿ خفض سعر السمعة

المصدرة لمخارج عف مستوى سعرىا في الداخؿ مضافاً الييا تكاليؼ النقؿ ،وذلؾ لغرض القضاء
عمى المنافسة والسيطرة عمى السوؽ الخارجي ،وليذا اثره عمى المنتجات الوطنية المشابية

واالستقرار االقتصادي لمبمد.

()4

ينقسـ االغراؽ الى انواع ىي :
 )1اإلغراؽ العارض

 : SUDDEN DUMPINGوىو بيع السمعة في الخارج بأقؿ مف

تكاليؼ انتاجيا في الداخؿ السباب طارئة .

 )2اإلغراؽ قصير االجؿ  :SHORT- TERM DUMPINGويتـ مف خالؿ الخفض المؤقت
ألسعار البيع وذلؾ لمنع اقامة مشروعات جديدة او الدفاع ضد منافسة اجنبية طارئة.
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 )3اإلغراؽ الدائـ  :PERMANENT DUMPINGويحصؿ نتيجة لمتمييز االحتكاري في
االسعار ،ويرتبط بسياسة تستند الى وجود احتكار في السوؽ الوطنية وباالعتماد عمى
الحماية مف المنافسة االجنبية ،وبيذا فإف مف مصمحة المحتكر التمييز بيف االسواؽ مف

حيث السعر وحسب مرونة الطمب ،فبسبب انخفاض مرونة الطمب في االسواؽ الداخمية
يكوف السعر مرتفعاً ،وعمى العكس في االسواؽ الخارجية ،فيحقؽ المحتكر مف ىذا اقصى
قدر ممكف مف االرباح المتاحة في كال السوقيف.

 )4اإلغراؽ االفتراسي  -:والذي يحدث لفترة مؤقتو بغية منافسة وطرد المنافسة االجنبية
مستغمة قوتيا االحتكارية لترفع االسعار بعدىا.

 )5االغراؽ الدوري والذي يحدث خالؿ فترة الكساد (( االغراؽ الفصمي )) بيدؼ التخمص مف
فائض المخزوف .
اما اىـ مبررات اتخاذ سياسة االغراؽ في التجارة الدولية

()5
فيي :

 -1مبررات تنافسية ىدفيا ابعاد مف ينافسيا في السوؽ المستيدؼ
 -2مبررات تسويقية بيدؼ ادخاؿ منتجات لـ يعتد المستيمؾ عمييا
 -3مبررات استراتيجية ىدفيا الصناعة المحمية لتدمير قدراتيا االنتاجية
 -4مبررات سياسية دولية وىي احدى ممارسات الشركات متعددة الجنسية بيدؼ تخميؽ

المستيمؾ وتعويده عمى استيالؾ سمعة معينة بدال مف المحمية .

وقد حددت منظمة التجارة العالمية حدوث اإلغراؽ بثالثة شروط :
 تحديد ىامش االغراؽ (( ويتـ ذلؾ مف خال ؿ  15معيا ارً مف مثؿ (( سعر التصدير وتكمفة

االنتاج)) ومعظميا معايير كمية .

 اف يترتب عمى االغراؽ ضر ار لمدوؿ المصدر الييا .
 اف توجد عالقة سببية بيف ىذا االغراؽ والضرر.
تجدر االشارة الى انو اليجب فرض رسوـ االغراؽ اذا كاف ىامش االغراؽ  %2واف االنتاج
المحمي ال يفي بحاجة السوؽ المحمية مف تمؾ السمعة محؿ البحث اي اف المنتج المحمي اليغطي
 %50مف الطمب المحمي .

يالحظ عدد قضايا مكافحة االغراؽ قد زاد عاـ 1997بنسبة %94عف عاـ  1987وقد

اصبحت مكافحة االغراؽ اكثر انتشار خصوصا خالؿ المدة  1987وحتى عاـ1999اذتـ تقديـ
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اكثر مف  2500قضية في العالـ( .)6وتعتبر اوؿ حالة في دوؿ المنطقة الشكوى التي قدمتيا تركيا
ضد مصر خالؿ النصؼ الثاني مف عاـ  2001بدعوى عدـ احقية مصر في فرض رسوـ مكافحة
اغراؽ عمى منتجات حديد التسميح التركي عند تصديره الى مصر ،وىذه ىي الحالة االولى وتدخؿ

مف الناحية الموضوعية في مكافحة االغراؽ .
( )2-2هكافحت اإلغراق

يمتقي االغراؽ والدعـ في نقطتيف  .تتمثؿ النقطة االولى في انيما معنياف بتواجد السمعة في

السوؽ االجنبية بسعر اقؿ مف سعرىا في سوؽ البمد المصدر ،وبالتالي يمكف اف تحدد حالتا الدعـ
واالغراؽ عف طريؽ مقارنة االسعار في السوقيف الداخمية والخارجية ،وتتمثؿ النقطة الثانية في

انو عند التاكد مف الوضع  ،تسمح قواعد التجارة العالمية بفرض رسـ خاص لمعالجة ىذا السموؾ
التجاري غير العادؿ .وتكمف اىـ نقطة في االختالؼ بيف الدعـ واالغراؽ في اف االوؿ يمثؿ سياسة

حكومة والثاني يمثؿ سياسة شركة في التمييز بيف االسعار.
وتتضمف النصوص العامة مف اتفاؽ الجات  1994االتفاؽ عمى قواعد متعمقة بالقيود الكمية

والرسوـ واجراءات االستيراد وتحديد القيمة الجمركية اضافة الى ما نصت عميو المادة السادسة
والتي تسمح بفرض رسـ محددة لمكافحة االغراؽ الذي تتعرض لو بعض االستيرادات مف جية
معينة بما يتجاوز الرسوـ المثبتة وذلؾ في الحاالت التي يضر فييا االغراؽ بصناعة وطنية
محددة او ييددىا او يشكؿ عائقا مباش ار اماـ اقامة صناعة محمية .ويستكمؿ االتفاؽ الخاص

بتنفيذ المادة ( )6والمتعمؽ باالغراؽ ومكافحتو تفسيرات اضافية لتنفيذ وتطبيؽ المبادئ االساسية
وكذلؾ رسوـ مكافحة االغراؽ.فاذا ثبت قياـ جية بممارسة سياسة االغراؽ بما في ذلؾ التسبب
بالضرر لمصناعة الوطنية ،نشا الحؽ في رسـ تعويضي عمى السمع المستوردة عمى اال تتجاوز

قيمتو قيمة ىامش االغراؽ ،ويتطمب ذلؾ مايمي(-:)7

 )1وجود االغراؽ )2 .تحديد ىامش االغراؽ )3 .وجود الضرر.
أ – اجراءات التحقيؽ

تحديد الضرر  :يقضي اتفاؽ مكافحة االغراؽ بتحديد ىامش االغراؽ عمى الصناعة المحمية .
وجود االدلة عمى االغراؽ وتحديد ىامشو ،لذلؾ ينبغي اعطاء المعمومات المتعمقة

بالقيمة(العادية) واسعار التصدير .ثـ تاتي اخي ار اجراءات الوقايةوىي اجراءات مؤقتة لمواجية
زيادة واردات منتجات معينة تتسبب بضرر جسيـ ،او تيدد بالحاؽ ضرر جسيـ بالصناعة المحمية،
8
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وبحكـ قواعد نص المادة  19مف اتفاؽ الجات  1994ونصوص اتفاؽ الوقاية فاف تمؾ القواعد
تنظـ االجراءات التي قد تأخذ شكؿ ايقاؼ االلتزامات ،و/أو فرض قيود كمية (حصص) عمى
االستيرادات و/أو فرض زيادة عمى الرسوـ بأعمى مف المعدؿ المثبت .

وتطبؽ تمؾ االجراءات بناء عمى تحريات تجرييا الحكومة مف تمقاء نفسيا ،او بناء عمى
طمب تقدمو الصناعة المتضررة ،ويتـ تنفيذىا بعد انتياء التحقيؽ وتعتبر اجراءات الوقاية احد

التدابير التي تمكف الدوؿ االعضاء في منظمة التجارة العالميةمف توفير الحماية التجارية
لمصالحيا الى جانب تدابير مكافحة االغراؽ ،واالجراءات التعويضية التي تصب في إطار مواجية
الدعـ.

ويحدد االتفاؽ المعايير التي يجب عمى السمطات الوطنية استخداميا لمتحقؽ في ما اذا كانت

االستيرادات المتزايدة قد تسببت بضرر جسيـ لمصناعة الوطنية ،ويشمؿ االتفاؽ المبادئ االجرائية
االساسية الالزمة لمقياـ بالتحريات ،وتيدؼ االجراءات الى اتاحة الفرصة لممورديف والحكومات

االجنبية التي قد تتأثر مصالحيا سمبا باجراءات الوقاية مف مناقشة االجراءات  ،وطمب التعويض
بالتزامات اخرى توازي في قيمتيا التجارية االثار السمبية.
وعمى الجانب االخر  ،يكمف الغرض االساسي مف فرض الوقاية المؤقتة في اعطاء الشركات
الصناعية الوطنية المتضررة ميمة اعداد قدراتيا لممنافسة والتي حددىا االتفاؽ بمدة ثماني سنوات

كحد اقصى .

ب_ تحديد مفيوـ الضرر الجسيـ
يقضي االتفاؽ بانو اليجوز اتخاذ تدابير الوقاية اال بعد اف تكمؿ الييئة المختصة التحقيؽ

وتكوف قد تأكدت مف االتي(.)8

 استيراد منتج بكميات متزايدة بشكؿ مطمؽ او نسبي بالنسبة الى االنتاج المحمي.
 عالقة السببية بيف تزايد االستيرادات والحاؽ ضرر جسيـ بمنتجي المنتجات المماثمة او
المنافسة بشكؿ مباشر.
ويقصد بمفيوـ الضرر الجسيـ الذي يؤدي الى اضعاؼ الصناعة الوطنية بشكؿ كامؿ والذي
ينبغي اثباتو في التحقيؽ اف االستيرادات المتزايدة تمحؽ الضرر بالصناعة المحمية عمى النحو

الوارد في شكوى المنتجيف س واء كانت المنتجات المستوردة مماثمة لممنتجات الوطنية ،او منافسة
ليا بشكؿ مباشر ،بشرط اف تكوف نسبة الضرر عالية عمى االنتاج الوطني ،وال يكفي اف يمحؽ
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الضرر الجسيـ بمجموعة محدودة مف المنتجيف المحمييف لفرض التدابير الوقائية بؿ يجب التأكد
مف اف ضر ارً بالغاً يمحؽ بالصناعة الوطنية بشكؿ شامؿ واليقتصر عمى فئة مف المنتجيف.

يستمزـ تطبيؽ اتفاؽ الوقاية لمدوؿ االعضاء في منظمة التجارة العالمية استيفاء مطمبيف

اساسييف:
صدور تشريع وطني منسؽ مع الحقوؽ وااللتزامات واالجراءات الخاصة بالتحقيقات.

تحديد الجية االدارية المسؤولة عف تنفيذ التشريع واتخاذ االجراءات وفقاً لذلؾ.

ويتضمف االتفاؽ دعوة الدوؿ االعضاء الى تحديد الجية المسؤولة عف اجراءات التحقيقات
واالعالف عف االجراءات التي ُيقترح اتباعيا لكي تصبح معروفة لدى الجميع بما يحقؽ مبدأ
الشفافية.
جػ -تطبيؽ االجراءات الوقائية
بمجرد انتيا ء اجراءات التحقيؽ تثبت الحاجة الى اتخاذ اجراءات وقائية  ،وقد تتمثؿ تمؾ

االجراءات في:

 ايقاؼ االمتيازات او االلتزامات.
 فرض قيود كمية عمى االستيرادات عمى شكؿ حصص .
 اتخاذ اجراءات تعريفية بزيادة الرسوـ الجمركية عف حدود االلتزامات المحددة المثبتة في

جدوؿ االلتزامات.

وبصورة عامة تنقسـ ىذه االجراءات لمحماية المؤقتة الى مايمي :
 اجراء تعريفي يتمثؿ في زيادة رسـ االستيراد فوؽ مستوى الرسـ الجمركي المثبت ،او فرض

رسـ اضافي بخالؼ التعريفة المثبتو ،او تطبيؽ حصة تعريفية بمعنى تحديد كمية االستيرادات التي
تفرض عمييا التعريفة المثبتة ،وتطبيؽ تعريفة اعمى عمى الكميات الواردة التي تزيد عف تمؾ
الحصة التعريفية.
 اجراء غير تعريفي ،وذلؾ بتحديد حصة استيراد  ،او تطبيؽ تراخيص او اذونات استيراد
وتطبيؽ نظاـ الودائع مقابؿ االستيرادات.
وفي جميع االحواؿ  ،ينبغي ابالغ الوقاية(منظمة التجارة العالمية) باالجراءات التي تقرر

اتخاذىا  ،والتي يفترض اف تكوف مؤقتة بيدؼ اعطاء الصناعة الوطنية الميمة الزمنية الالزمة
لمتكيؼ مع المنافسة مف اماـ االستيرادات.
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وعمى الرغـ مف اف الحماية الكمركية تعد احدى وسائؿ الدعـ الفعالة لممنتج الوطني اذ تيدؼ
الى الحد مف مناف سة المنتجات االجنبية المستوردة ،وىي بذلؾ احدى وسائؿ الدعـ غير المباشرة

ال قد يؤدي المنع الكامؿ الى حماية
لمصناعة الوطنية ،اال انو قد يترتب عمييا بعض السمبيات ،فمث ً
الصناعة الوطنية مف منتج ما ولكنو في ذات الوقت قد يشكؿ نوعاً مف االحتكار السعري لعدـ

وجود بدائؿ بالسوؽ المحمية ،وقد يؤثر ذلؾ ايضاً عمى جودة المنتج المحمي لعدـ وجود منافس
لو ،فضالً عف االرتفاع الذي قد يط أر عمى اسعار المواد الخاـ المستوردة مف الخارج والمستخدمة
في تصنيع المنتج الوطني .ولذلؾ فإف فرض الرسوـ المرتفعة عمى المنتجات االجنبية المستوردة

المما ثمة لممنتج المحمي ينبغي اف يساىـ في فرض حماية جزئية لممنتج المحمي ،وفي ذات الوقت

يساعد الصناعات الوليدة في إثبات وجودىا بالسوؽ المحمي عف طريؽ زيادة الجودة مع مناسبة
()9

السعر بالمقارنة مع المنتج االجنبي المستورد المماثؿ لو.
( )3-2الذػن والرسوم التؼويضيت

وف قا لمفيوـ االتفاؽ الخاص بالدعـ واالجراءات التعويضية ،تعتبر الصناعة الوطنية صناعة

تتمقى دعما اذا تـ

()10

-:

 - 1التحويؿ مف الموارد الحكومية المباشرة بما في ذلؾ المنح واليبات ،القروض وضمانات
القروض  ،او شراء اسيـ في الشركة.
 - 2تنازؿ الحكومة عف تحصيؿ كؿ االيرادات المستحقة ليا او بعضيا.

 -3تقديـ السمع او الخدمات مف الحكومة او شراء المنتجات عف طريقيا.
ومع ذلؾ  ،الييدؼ االتفاؽ الى منع الحكومات مف اتخاذ سياسة لدعـ االنتاج الصناعي
بصفة عامة ،بؿ ييدؼ الى منع الحكومات مف استخداـ الدعـ الذي يؤدي الى اثار سمبية عمى

التجارة الدولية  ،وعدـ تشجيعيا عمى استخداـ ىذا الدعـ وقد تطرؽ االتفاؽ  ،في ىذا السياؽ ،

بيف الدعـ المسموح بو  ،والدعـ غير المسموح بو (المحظور) .ومف االىمية التوضيح اف احكاـ
ىذا االتفاؽ تطبؽ عمى المنتجات الصناعية

وعالج االتفاؽ االثار السمبية لمدعـ عمى التجارة الدولية مف حيث عدـ تكافؤ الفرص بيف

المنتج المدعوـ والمنتج غير المدعوـ في النفاذ الى االسواؽ العالمية .ويعالج ىذا االمر بحؽ
فرض رسوـ تعويضية لمعالجة االثار السمبية باالضافة الى الرسوـ الجمركية المثبتة في التزامات

كؿ دولة عضو .
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ويتطمب تنفيذ االتفاؽ (( توافر تشريع وطني يتوافؽ مع االلتزامات والحقوؽ الواردة في
االتفاؽ ،وكذلؾ وجود جياز اداري تناط بو مسؤولية التطبيؽ )) .
( )3أداء الصناػت يف الؼراق واتفاليت هنغ االغراق ..

ىناؾ جممو مف االسباب التي ادت الى اغراؽ السوؽ العراقيو ( او اجتياحيا سمعيا ) بسبب

انكش اؼ السوؽ عمى اسواؽ العالـ وعدـ معرفة مخاطر االغراؽ او االجتياح عمى االقتصاد مف
قبؿ الجيات المعنية .ويمكف توضيح الضرر الذي اصاب الصناعة الوطنية بفعؿ سياسة اإلغراؽ
او االجتياح مف خالؿ االتي -:
( )1انخفاض عدد المنشأت الصغيره مف  96ألؼ منشأه عاـ  2001إلى ( )10عشره أالؼ
منشأه وكانت نسبة االنخفاض ( . )%90و انخفاض عدد المنشآت المتوسطة مف  142منشأه

عاـ  2001إلى  76منشأه عاـ  2005وكانت نسبة االنخفاض ( . )%53وكذلؾ المنشات
الكبيرة التي انخفضت ىي األخرى مف  661منشأه عاـ  2001إلى  452عاـ  2005وبنسبة
( . )%32وما ترتب عف ذلؾ مف انخفاض عدد المشتغميف ومف اثار سمبية اخرى منيا قمة
وانخفاض الدخؿ وزيادة التبعية نحو الخارج .
( )2انخفاض كميات االنتاج الصناعي .
تعد كميو االنتاج مؤشر حقيقي وواقعي عمى االثر السمبي لسياسة االغراؽ عمى االنتاج
الصناعي فصناعو البطاريات الجافو والسائمو والدراجات اليوائيو قد توقفت لعامي 2005-2004

بسبب إغراؽ او اجتياح السوؽ مف ىذه المنتوجات المستورده  ،بينما انخفض انتاج الصناعات

االخرى كالزيوت النباتيو التي انخفضت مف 1712طف عاـ  2003الى 545طف عاـ 2004
حيث اي انخفاض االنتاج بنسبة ( ،)%68اال انو انعدـ عاـ . 2005أما االحذيو الجمديو فقد

انخفضت مف (  )425ألؼ زوج عاـ  2003إلى ( )148الؼ زوج عاـ  ،2005وكانت نسبة
االنخفاض (.)%65اما التمفزيونات فقد انخفضت مف ( )33ألؼ عاـ  2004إلى ( )11الؼ عاـ
 2005وكانت نسبة االنخفاض ( .)%67وانتاج المراوح انخفض مف ( )19الؼ عاـ  2004الى
( )3االؼ عاـ  2005وكانت نسبة االنخفاض ( .)%84بينما انخفض انتاج الطباخات الغازية

مف ( )13662عاـ 2004الى 2976عاـ  2005وكانت نسبة االنخفاض ( .)%78بينما
()11

انخفض انتاج الثالجات بنسبة ()%89

.
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مع االشارة الى اف ىناؾ ما ال يقؿ عف  192منشآة حكومية (شركة عامة تعمؿ في القطاعات
االنتاجية خارج القطاع النفطي) بنيت معظـ ىذه المنشآت في عقد السبعينيات بعد ارتفاع اسعار

النفط والتي كاف يمكف اف تكوف قاعدة لالنطالؽ بفعؿ تأثيراتيا وترابطاتيا االمامية والخمفية في
القطاعات االقتصادية المختمفة ولتحفيز ونمو القطاع الخاص كدور مكمؿ في عممية التنمية اديرت
ىذه الشركات تحت نظاـ اقتصادي موجو شديد المركزية في مجاؿ االنتاج والتسعير والتسويؽ...
مف قبؿ الحكومة اذ استظمت المؤسسات االقتصادية بنظـ الحماية والدعـ الحكومييف في ظؿ

استراتيجية احالؿ الواردات حيث تتمتع المنشآت بحماية مف منافسة المنتجات المستوردة وحصمت
عمى مدخالتيا مف المواد االولية بأسعار تقؿ كثي ارً عف االسعار الدولية وبيئة حكومية ال تعير
لألسواؽ وقوى السوؽ أي اىمية وبسبب ىذه االجواء لـ تيتـ ادارات ىذه الشركات االىتماـ الجدي

باإلنتاجية في ظؿ انعداـ الحوافز والمساءلة مف قبؿ مالكي ىذه المنشآت (كونيا حكومية اصالً)

وعمى اساس ذلؾ في ظؿ الوضع الحالي اخذت تعاني اغمب ىذه المنشآت مف تآكؿ وحداتيا

ال عف عدـ توفر رأس الماؿ التشغيمي
ومكائنيا بسبب قدميا ومحدودية الصيانة والتحديث فض ً
الالزـ وغياب الدعـ المالي والتكنولوجي وبسبب سياسة االنفتاح التجاري غير المدروس او
المبرمج واغراؽ السوؽ بالسمع الرخيصة فنجد مف الصعوبة بمكاف معاودة االنتاج تحت ظروؼ

المنافسة التجارية غير المتكافئة بسبب ارتفاع كمؼ االنتاج وتفشي البطالة المقنعة وانخفاض

القدرة عمى المنافسة محمياً او دولياً.

وتعد صناعة االسمنت في العراؽ واحدة مف بيف اىـ الصناعات التي ثبت انيا تعاني مف حالة

االغراؽ وذلؾ مف خالؿ ما أتبعتو مف اجراءات قسـ حماية المنتجات الصناعية في وزارة الصناعة

دائرة التطوير والتنظيـ الصناعي حيث تـ المجوء الىى حساب االغراؽ وتحديد الضرر فعمى صعيد

الشركة العامة لالسمنت ا لجنوبية فقد عانت مف الضرر الذي يتمثؿ بانخفاض معدالت البيع
لمنتجات الشركة والذي ترتب عمية انخفاض في حجـ االيرادات نتيجة النتقاؿ الطمب مف المنتج
المحمي الى المنتج االجنبي النخفاض سعرة في السوؽ المحمية
()12

المستورد بشيادة الجياز المركزي لمتقيس والسيطرة النوعية

بالرغـ مف انخفاض جودة

.

وقد اتضح اف احد اىـ عناصر الضرر ىو اضطرار الشركة الى تخفيض اسعار انتاجيا بالرغـ

مف ارتفاع مستوى تكاليؼ االنتاج  ،ومع ذلؾ تعرضت الشركة النخفاض في االرباح وصمت الى
حد الخسائر وانخفاض الحصة السوقية لالسمنت العراقي وماتبع ذلؾ مف عدـ القدرة عمى
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االستثمار بالرغـ مف اف العراؽ يمتمؾ مقومات لالتقاربمستوى توسيع الطاقات االنتاجية وتحقيؽ
مفيوـ اقتصاديات الحجـ ،ومرد ذلؾ يعود الى سياسة االغراؽ او االجتياح التي تعرضت ليا

صناعة االسمنت العراقية ففي عاـ 2009تحققت خسارة صافية لمشركة وىو مؤشر عمى حصوؿ
حالة ضرر جسيـ لمصناعة في العراؽ .
()4الياث تطبيك اتفالاث الذػن واالغراق والولايت يف الؼراق

اف المشكمة في اإلغراؽ اصبحت تكمف في عدـ وجود قدرة عمى التمييز في مدياتو  ،فػاالغراؽ

كفػكرة عامػػة ( يعني اف بيع مصنع لمنتجاتو في دولة معينة بأقؿ مما يبيعو في اسواؽ دولتو )
اما اليوـ فقد اتخذ اإلغراؽ مظي ارً او شكالً آخر ،حيث يباع المنتج في بعض الدوؿ بسعر يقؿ عف

تكاليؼ انتاجو إللحاؽ الضرر بالمنتجات المحمية المثيمة في الدوؿ المستوردة ليذه المنتجات.

ومف جية اخرى ،فإف اإلغراؽ امر يصعب اكتشافو ومحاربتو اال في الشركات الكبيرة والمنتجات
النمطية ،كاالسمنت  ،والذي لو سعر عالمي ،فعندما يباع بأقؿ مف تكمفتو فإف االمر سيكوف
مكشوفاً وواضحاً .

كما اف إستمرار االغراؽ يعني إف ذلؾ سيحد مف تطوير الصناعة خاصة واف العراؽ بصدد

االنضماـ الى منظمة التجارة العالمية اذا لـ تتخذ التدابير واالجراءات الوقائية  .مع االشارة الى اف
عممية اثبات قضية االغراؽ لسمعة معينة يتطمب جياز او منظومة متكاممة مف القوة البشرية
لمبحث والتحقيؽ  .كما اف الفقرة ب مف النقطة الثالثة مف المادة السابعة مف قانوف حماية

المنتجات العراقية رقـ 11لسنة 2010حددت انو اذا تقرر الشروع في اجراء التحقيقات فاف عمى
دائرة التطوير والتظميـ الصناعي استكماليا خالؿ مدة التتجاوز سنو مف تاريح اعالف بدء التحقيؽ
اذا كانت تتعمؽ بالدعـ او االغراؽ مما يعكس صعوبة وطوؿ مدة انجاز التحقيقات وىذا كمو الجؿ

قضية سمعة واحدة  .ويتطمب التطبيؽ العممي لمسياسات التجارية في مجاؿ التجارة الخارجية
وتنفيذ االتفاقات الثالثة المشار الييا ،وممارسة الحقوؽ الواردة فييا يتطمب العمؿ عمى ثالثة
محاور سياسية:

 -1اصدار التشريعات والموائح الوطنية.
 -2انشاء او تعديؿ االجيزة االدارية التي تقوـ بتنفيذ وتطبيؽ االتفاقات.
 -3تدريب القائميف عمى التطبيؽ ( االدارة العامة ورجاؿ االعماؿ).

لذا فإف وضع قانوف لمنع االغراؽ ،يأتي نتيجة لمممارسات الضارة في التجارة الدولية ،حيث تـ
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ابالغ منظمة التجارة العالمية عف  239حالة اغراؽ ،كانت  143مف ىذه الحاالت ضد الدوؿ
النامية ،والدوؿ المتحولة اقتصاديا.

ومما تقدـ يتضح اف اتفاقية  WTOتتيح لمعضو المتضرر المجوء الى مكافحة االغراؽ لحماية

الصناعة المحمية مف خالؿ اتخاذ االجراءات الالزمة كفرض رسـ تعويضي بيدؼ الغاء اثر االغراؽ
او منع حدوثو عمى السمع التي تدخؿ الى أي مف الدوؿ االعضاء بيدؼ اغراؽ اسواقيا .وبذلؾ

يجب محاربة االغراؽ عندما يقضي عمى القاعدة الرئيسية لمتجارة السمعية وىي المنافسة ،كما
نصت عمى ذلؾ االتفاقية ،عمى اف يتـ رفض أي قضية اغراؽ فو ارً اذا ثبت اف ىامش تخفيض

سعر السمعة يقؿ عف  %2مف سعر التصدير ،او كاف اجمالي واردات الدولة مف السمعة يقؿ عف

 ،%3وفي كؿ االحواؿ يجب انياء اجراءات مكافحة االغراؽ بعد خمس سنوات مف تطبيقيا.

ويحتاج العراؽ الى صياغة وأصدار التشريعات والموائح الالزمة لمواجية ممارسات الدوؿ
االخرى في مجاالت الدعـ واالغراؽ والوقاية ،وذلؾ بيدؼ حماية لمصالحيا التجارية ،وحماية

انتاجيا الوطني مف الممارسات التجارية غير المشروعة  .وانشاء الجياز االداري المسؤوؿ عف

تنفيذ ذلؾ ابتداء مف استالـ الشكوى ،مرو ار بالتحقيؽ وصوال الى اقتراح فرض الرسوـ التعويضية
في حالة الوجوب  ،او رفض الدعوى اذا تحقؽ عدـ اكتماؿ الشروط الموضوعية.
 -1التدريب ويأخذ اتجاىيف وكمايمي:

أ -تدريب العامميف في الجياز الجديد وفقا لما تقتضي بو احكاـ وقواعد القانوف الوطني بشاف

الدعـ ،واالغراؽ ،والوقاية وما يتضمنو ىذا القانوف والموائح التنفيذية الخاصة بو  .كما قد يتضمف
ىذا التدريب

في اجزاء منو  ،تديبا عمى المكاتب او الجيات المماثمة في دوؿ اخرى ،وتقوـ بالعمؿ نفسو

وليا خبرة عممية في التطبيؽ ،مع مراعاة اختالؼ الظروؼ بيف دولة واخرى .ويتـ ىذا التدريب في
مجاليف رئيسيف ىما مجاؿ التدريب عمى النواحي القانونية ومجاؿ التدريب عمى النواحي االجرائية.
ب -تدريب رجاؿ االعماؿ عمى الحقوؽ القانونية ،وااللتزامات واالجراءات ،وذلؾ بيدؼ عدـ
تعرض االنتاج الوطني لممارسات غير المشروعة في السوؽ الوطنية مف ناحية ،وكذلؾ عدـ
تعرض المنتجات التي تصدر الى االسواؽ العالمية لالجراءات نفسيا عند دخوؿ المنتجات الوطنية

الى االسواؽ االجنبية مف ناحية اخرى .يكمؿ كؿ مف ىذيف اليدفيف االخر ويحمي رجاؿ االعماؿ
الوطنييف مف تمؾ الممارسات التجارية غير المشروعة.
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( )4اغراق ام هنافست ػادلت

بالنظر الفتقار العراؽ الى االليات القانونية والمؤسسية المعنية بالتعاطي مع قضية االغراؽ

فانو مف المستبعد الحصوؿ عمى تمييز واقعي لوصؼ حالة االجتياح السمعي االجنبي التي يعاني

منيا اال قتصاد العراقي بحيث احتمت السمع االجنبية كؿ ركف وزاوية في االسواؽ المحمية حتى بات
العثور عمى سمع عراقية مف قبيؿ المصادفات الطريفة ...فاذا رغبنا في تصنيؼ ىذا االجتياح
بكونو اغراؽ او كفاءة نسبية لمنتج اجنبي في اطار منافسة عادلة فاننا سنقؼ عاجزيف اماـ ىذا

ال سؤاؿ وسنجد صعوبة بالغة في االجابة عمية  .فغياب اداوت كشؼ حاالت االغراؽ والمماراسات
الضارة في التجارة الدوليية يطمس الكثير مف الحقائؽ ويالتالي ال نعمـ ىؿ يعاني السوؽ العراقي
مف اغراؽ اـ ال  ،وال نعمـ ماىي نسبة االغراؽ مف اجمالي المعامالت السوقية  ،اذا كاف ىناؾ
اغراؽ  ،وال نعمـ مامدى ىامش االغراؽ عمى مستوى كؿ سمعة مصنعة ونسبة الحماية المقابمة

المطموبة .
ولكف السؤاؿ االكثر اىمية وحيوية في المرحمة الحالية ( مرحمة ماقبؿ االنضماـ الى منظمة

التجارة العالمية ) يكمف في مدى اىمية البحث عف توصيؼ االجتياح السمعي سواء كاف اغراقا اـ
منافسة عادلة لمنتج اجنبي كفوء نسبيا  .فكال االمريف سواء حاليا طالما اف الحكومة مازالت قادرة
( رغـ كونيا غير ميتمة حاليا) عمى ممارسة دورىا السيادي في تنظيـ التجارة الخارجية وغير
مرغمة عمى اتباع تدابير بذاتيا لمتجارة الخارجية  .حيث يمكف النظر الى مايجري مف اجتياح

سمعي عمى انو تيديد لمصناعة الوطنية بغض النظر عف نوعو وبالتالي ال بد مف اتخاذ اجراءات
حمائية مختمفة الصيغ لحماية المنتج المحمي وتمكينو مف االنطالؽ مجددا في عمميات االنتاج ،

وتجبره في ذات الوقت عمى تطوير قدراتو خالؿ مدة معينة لتمكينو مف مواجية منافسيو عند رفع

الحماية او تخفيضيا وتحولو الى العمؿ في بيئة مستندة الى معايير منظمة التجارة العالمية وتحت
()13

مظمة نظاـ االفضميات المطبؽ في المنظمة

.

وعند النظر الى التجربة الصينية كنموذج ناجح مف نماذج الدوؿ النامية نجد اف ليا سياسة

تجارية رصينة قبؿ االنضماـ لممنظمة وكانت في ذات الوقتمستعدة لمتنازؿ التدريجي عف ىذه

الرصانة مقابؿ فتح االسواؽ اماـ منتجاتيا التي تقوـ عمى قدرات انتاجية كبيرة ولكف كامنة .لقد
كانت الصيف قبؿ االنضماـ تعتمد في سياستيا التجارية عمى مجموعة مف االدوات منيا التعرفة

الجمركية التي كانت متوزعة ىيكميا عمى  34مجموعة سمعية .وتراوحت تعرفتيا الجمركية في ذلؾ
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الييكؿ مف  %5عمى معدات النقؿ الى  %114عمى القمح والرز وبمعدؿ اجمالي لجميع المجاميع
 ( % 1337معدؿ موزوف ) عمى اف جدوؿ التزاماتيا عند االنضماـ تضمف تخفيض المعدؿ
االجمالي الموزوف الى  537خالؿ مدة  10سنوات اعتبا ار مف تاريخ االنضماـ.

فأيف سياستنا التجارية التي سنتازؿ عنيا تدريجيا ،حيث اليفيـ التنازؿ عما النممكو .وفي
ىذا السياؽ تبرز اىمية االشارة الى قانوف التعرفة الجمركية رقـ  22لسنة  2010واىمية التساؤؿ

عف دواعي ومبررات عدـ تطبيقو ( لغاية كتابة ىذه السطور ).
( )1-4اهويت وهربراث اختار سياست احلوايت التجاريت

انو لمف المثير لالعجاب اف نجد االمـ المعاصرة مشغولة باالجابة عمى الكثير مف التساؤالت

المتصمة بكيانيا ووجودىا بفاعمية في ىذه الحياة ،ورغـ اف ىذه االسئمة تبدو كأنيا غير ميمة
لمبعض اال انيا تعد لممتمحصيف عمى درجة عالية مف االىمية لما تنطوي عميو مف استشراؼ
لمستقبؿ مميء بالصراع االجتماعي المتصؿ عبر الزمف .وقدر تعمؽ االمر بالدراسة الحالية فاف
سؤاال مف قبيؿ ( ما ىو ىدؼ ومحتوى السياسة التجارية المطموب في ىذه المرحمة مف مراحؿ
تشكؿ ووالدة االقتصاد العراقي بعد االجياض القسري الذي تعرض لو عمى مدى عقود بؿ قروف
عديدة؟ ) يعد سؤاال استراتيجيا لما تنطوي االجابو عميو مف مضاميف تعكس فمسفة المجتمع
ورسالتو وآليات صراعو االقتصادي والتجاري مع االخريف.فعندما نعمـ اف الواليات المتحدة مع
ماليا مف الثقؿ االقصادي العالمي تسأؿ مستشارييا االسئمة التالية(:)15
 ىؿ عمينا استخداـ التعرفة الجمركية او حصص االستيراد لحماية صناعتنا المحمية مف
السيارات ضد المنافسة اليابانية والكورية؟
مف الذي سينتفع ويتضرر مف شرائح المجتمع جراء حصص االستيراد؟
ىؿ ستكوف المنافع اعمى مف الخسائر؟
عندىا البد اف نجد انفسنا سمبييف اماـ عجزنا عف مجرد التفكير في تبني سياسة تجارية ميما
كانت درجة كفاءتيا وترؾ السوؽ المحمية نيبا لممنتج االجنبي السباب الجدوى مف البحث فييا اما
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النيا غير مقنعة بالمرة كتوفير سمع منخضة السعر لممستيمكيف الذيف عانو مف الحرماف في
الفترات السابقة او النيا تعبر عف عدـ مباالة وتراخي في ممارسة المسؤولية كقوؿ بعضنا الذي
بدأ يشيع ( اف انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية سوؼ ينظـ كؿ االمور االقتصادية ومنيا
سياستنا التجارية عمى وفؽ ضوابط منظمة التجارة العالمية!!!حيث ليس ىناؾ نقص في الخيارات
المتاحة اماـ العراؽ في رسـ سياستو التجارية في ظؿ قواعد منظمة التجارة العالمية ،بؿ إف
التحدي يكمف في كثرة السياسات المطموبة والضرورية لتحقيؽ االندماج السميـ في االقتصاد
الدولي والتنمية الشاممة والمستدامة)( .)16
بالمقابؿ فاف االشكاؿ البيانية التالية تقدـ خالصة بميغة عما آؿ اليو قطاعنا الصناعي

المصدر باالعتماد عمى المجموعة االحصائية السنوية  2003و 2008
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المصدر باالعتماد عمى المجموعة االحصائية السنوية  2003و 2008
اسعار جارية

تابع شكؿ ( )2تطور مساىمة الصناعة في العراؽ في GDP

المصدر باالعتماد عمى المجموعة االحصائية السنوية  2003و 2008
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اسعار جارية

شكؿ ( )3تطور االنتاج في العراؽ

مميار دينار

المصدر باالعتماد عمى المجموعة االحصائية السنوية  2003و 2008

ولتنشيط ذاكرتنا نعيد السؤاؿ مرة اخرى لماذا اصر دافيد ىيوـ ( المركنتيمي بامتياز ) عمى تبني
سياسة حمائية حازمة وىو ابف الدولة التي تربعت مع قميالت غيرىا عمى قمة اليرـ االقتصادي
والتجاري العالمي منذ قروف والى االف؟ في حيف اف القائميف عمى اقتصادنا الخديج غير معنييف
بتبني مثؿ ىذه السياسة الى االف؟ .وبالتالي فنحف اليوـ احوج مف غيرنا الى سياسة تجارية
فاعمة؟
( )2-4ادواث السياست التجاريت 0
افرز التفاعؿ مابيف الفكر ومجريات الواقع مجموعة مف االدوات التي يمكف لمتخذ القرار
اتباعيا لرسـ سياسة تجارية عمى خمفية اىداؼ اجتماعية واقتصادية محددة مسبقا وفيما يمي
عرضا موج از الىـ ىذه االدوات(.)18
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اوال :التعرفة الجمركية) (Tariffsوىي ابسط انواع ادوات السياسات التجارية ،بمثابة ضريبة
تفرض عمى السمعة حيف استيرادىا .وتقسـ الى نوعيف يعرؼ االوؿ بالتعرفة المحددة

( ) SPECIFIC TARRIFSوىي عبارة عف مبمغ ثابت يستوفى عف كؿ وحدة مف وحدات
السمعة المستوردة .اما الثاني فيو التعرفة حسب القيمة ( )VALOREM TARRIFSوىو عبارة
عف ضريبة تفرض كنسبة مف قيمة البضاعة المستوردة .وفي كمتا الحالتيف فاف التعرفة تؤدي الى

رفع كمفة البضاعة المستوردة الى السوؽ المحمي.وتعد التعرفة مف اقدـ السياسات التجارية كما
انيا تحقؽ دخال لمحكومة.
ثانيا :اعانات التصدير ) (Export Subsidiesوىي عبارة عف منحة تقدـ الى منشآت

االعماؿ اومف يقوـ بتصدير بضاعة الى الخارج  .وكالتعرفة الجمركية فاف اعانة التصدير يمكف اف
تكوف مقطوعة لكؿ وحدة مف سمعة مصدرة او كنسبة مف اجمالي قيمة المصدر.
ثالثا :حصص االستيراد) )Import Quotasوىو عبارة عف تحديد كمي مباشر عمى استيراد

سمع معينة حيث يتـ السيطرة عمى ىذه الحصص مف خالؿ اجازات االستيراد التي تمنح الشخاص
او منشآت مستوردة لمسمعة.
رابعا :موانع التصدير الطوعية ( )Voluntary Export Restraintsوتسمى اختصا ار
 VERكما تسمى اتفاقية االمتناع عف التصدير )( voluntary restraint agreement

وتسمى اختصا ار  VRAومضموف ىذه االداة الخاصة بالسياسة التجارية ىو عبارة عف حصة
عمى التجارة تفرضيا الدولة المصدرة بدال مف الدولة المستوردة ولكف بناءا عمى طمب تقدمو الدولة
المستوردة لممصدرة باالمتناع الطوعي مقابؿ منافع اخرى يتفؽ عمييا.

خامسا :متطمبات االكتفاء المحمي )  ( Local Content Requirementsوىو عبارة

عف نظاـ يتصؿ بنسبة محددة مف سمعة نيائية مطموب انتاجيا محميا .ويتـ تحديد تمؾ النسبة
بطرؽ مختمفة حسب طبيعة كؿ حالة حيث يمكف اف تحدد بوحدات مادية او بصيغة القيمة الكمية
لمسمعة.
سادسا :اعانات ديف التصدير )(Export Credit Subsidiesوىي تشبو اعانات التصدير
ما عدا كونيا تتخذ شكؿ ديف عمى المشتري.
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سابعا :التحصيؿ الوطني )  (National Procurementتسعى الحكومة او بعض منشآت
االعماؿ قوية التنظيمالى توجيو مشترياتيا نحو السمع المحمية حتى لوكانت اعمى سع ار مف المنتج

االجنبي.

اف االثار االقتصادية المترتبة عمى اتباع واحدة او اكثر مف ىذه االدوات لمسياسة التجارية
تختمؼ حسب طبيعة االداة وحجـ الدولة وتاثيرىا االقتصادي والمدى الزمني لمتفاعؿ والتاثير

النيائي .ويوضح الجوؿ التالي مجمؿ ىذه اال ثار التي تتركيا اىـ واشير السياسات التجارية في
االجؿ القصير
السياسة

التعرفة الجمركية

اعانات التصدير

حصص االستراد

فائض المنتج

يزداد

يزداد

يزداد

فائض المستهلك

ينخفض

ينخفض

ينخفض

ايرادات الحكومة

يزداد

ينخفض

ال يتغير

الرفاه االجتماعي العام

ينخفض

ينخفض

ينخفض

اما في االجؿ الطويؿ فاف النتائج قد تختمؼ تماما واالمر مرىوف بحسف السياسات المكممة

لمسياسة التجارية وبحسف انتخاب مستوى السياسة المالئـ لتحقيؽ اعمى مستوى رفاه ممكف.
وبالتالي فاف السياسة تبحث عف المستوى االمثؿ لكؿ اداة مف ادواتيا.
فالتعرفة الجمركية كسياسة تجارية شائعة عمى اوسع نطاؽ ليا مستوياتيا المثمى التي تحقؽ
اعمى مستوى لمرفاه االجتماعي في االجؿ الطويؿ واف اي تغير بمستوى التعرفة ( لالعمى او

لالدنى ) سيؤدي الى انخفاض مستوى الرفاه كما في الشكؿ التالي.

Source: Krugman& Others- International Economics/ Theory& Policy- 9th Edition- 2012-P223.
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وعمى وفؽ ماتقدـ فاف االراء الذاىبة الى اف التعرفة الجمركية ومعظـ ادوات السياسة
التجارية سوؼ تؤثر عمى المستوى المعاشي وترفع تكمفة المعيشة مما يعني الضرر بالفقراء
والتاثير عمى لقمة عيشيـ انما ىو قوؿ صحيح تماما واف الضحية االساس لمسياسة التجارية
الرصينة ىـ الفقراء وينبغي االلتفات الى ىذه القضية بالغة الخطورة بعيف البصيرة والحكمة ،
ولكف لننظر بشيء مف الحياد عمى الجدوؿ السابؽ حيث نجد اف التعرفة الجمركية تخفض فائض
المستيمؾ

( الضرر بالفقير ) لكنيا في نفس الوقت تؤدي الى زيادة موارد الحكومة بما يمكنيا

مف دعـ شبكة الحماية االجتماعية بصورة اوسع  ،فضال عف زيادة مستوى الرفاه في االجؿ
الطويؿ مف خالؿ زيادة كؿ مف مستوى التشغيؿ واالنتاج واالنتاجية.
( )3-4السياست التجاريت يف اطار لانوى رلن  22لسنت 2010

اف السياسة التجارية تمثؿ مجموعة االجراءات والقيود المطبقة في دولة معينة بموجب قانوف

لتنظيـ التجارة الخارجية يتوافؽ مع رؤية واستراتيجية الدولة في تحقيؽ اىداؼ المجتمع .وقد سف
المشرع العراقي قانونا لمتعرفة الجمركية وفؽ روؤيا ورسالة قدميا متخذو القرار لـ اجد ما يعيبيا
ِ
العالمية في
كافح لتحقيؽ المعايير
ستُ ُ
اال تمسكيا بالمعايير غير الوطنية(اف إدارة جمارؾ العراؽ َ
تقديـ الخدمة الجيدة ) فضال عف وضوح ترجمتيا عف نص غير عربي.
اف االنطباع االولي مف قراءتو اشرت اختالالت ميمة لعؿ اىميا مايمي:

 -1لـ يعرض القانوف عمى الخبراء واالكاديمييف لوضع ىيكؿ لمقانوف عمى وفؽ منيج عممي
يراعي التحميؿ االقتصادي والبعد االجتماعي لكؿ فقرة السيما قدر تعمؽ االمر بكفاءة التعرفة

مف حيث ابعادىا المالية واالنتاجية واالستيالكية ...الخ.
-2

تراوح الييكؿ الضريبي لمتعرفة مف صفر الى  %80ونحف بصدد التييوء لالنضماـ الى
منظمة التجارة العالمية في حيف تراوح الييكؿ الضريبي لمصيف مف  %5الى  %114لحظة
انضماميا لممنظمة ،وىي الدولة االنشط واالسرع نموا اقتصاديا عمى الصعيد العالمي .مما
يشير عدـ انتباه حقيقي لواقع االقتصاد العراقي اال اذا تمسكنا بالمورد النفطي كمعيؿ سخي.

 -3بمغت التعرفة عمى اىـ المحاصيؿ الزراعية االستراتيجية ( الرز والسكر )  %5فقط في حيف
اف مباحثات سنوات طويمة وجوالت مفاوضات متعددة فشمت بسبب رفض اجراء تخفيض عمى
المنتجات الزراعية مف قبؿ كبريات الدوؿ السيما الفشؿ الذريع لجولة كانكوف وجولة الدوحة.
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فاذا اخذنا في الحسباف القدرات الزراعية اليائمة النتاج السمعتيف في العراؽ سنقؼ عمى حجـ
البخس في سياستنا التجارية لقدراتنا االنتاجية الكامنة.

 -4بمغت التعرفة عمى المشروبات الكحولية  %80وىي مف السمع التي التحضى بقبوؿ
اجتماعي( عدا الذيف ىـ اقمية ) مما يعني عدـ تحقؽ حصيمة ضريبية لمحدودية جميور
السمعة رغـ انخفاض مرونتيا وفي نفس الوقت تشجيع صناعتيا محميا لنفس السبب.

 -5بمغت التعرفة عمى السيارات  % 15فقط وىي نسبة التقؼ حائال اماـ تنامي الطمب عمى
السيارات مع ما لذلؾ مف اثر بالغ عمى الزخـ المروري.
-6

اضافة الى ما سبؽ وحتى يكوف القانوف مفيداً ويحقؽ الغرض الحمائي منو يجب ف يرافؽ

صدور القانوف جممة مف االجراءات تشمؿ تييئة البنية التحتية لمقطاع الصناعي مف النواحي
المادية والفنية والتكنولوجية واعادة ىيكمة المنشآت االنتاجية في القطاع العاـ وضمف القطاع
الخاص .ومعموـ اف غالبية المنشآت الصناعية العامة متوقفة عف العمؿ السباب تـ ذكرىا.
أما القطاع الخاص فأنو ىو اآلخر يعاني مف القصور والضعؼ ونقص التمويؿ واالنقطاع

عف العالـ الخارجي منذ فترة طويمة فنياً وتكنولوجياً ويعاني مف ضعؼ القدرة التنافسية حتى
مع منتجات البمداف المجاورة .وليذا فأف فرض الرسوـ الجمركية عمى المستوردات لوحدة ال

يكفي لكي يجعؿ الصناعة العراقية في وضع يمكنيا مف االستفادة القصوى والفعالة مف
الرسوـ .وعميو يجب اف يرافؽ القانوف جممة مف االجراءات التي تخدـ االنتاج المحمي مف
خالؿ تقديـ خدمات لمنشاط الصناعي وغيرىا كي تستطيع الحماية مف اف تمعب دورىا في
تحريؾ عجمة االنتاج الصناعي.

ومع اعترافنا اف ىذه االختالالت في القانوف ىي ليست الوحيدة انما ىناؾ اختالالت اخرى اال
اف ىذا القانوف يعد ضروريا في المرحمة الحالية لما يشكمو مف اىمية في تثبيت حجر الزاوية
ومنطمؽ لسياسة تجارية اكثر رصانة.
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االستنتاجاث والتوصياث

اف ىناؾ العديد مف الصناعات مف مثؿ صناعة االسمنت والعديد مف المشػاريع الصػناعية التػي

اثبتػػت نجاحيػػا فػػي السػػوؽ العراقيػػة وتمبيػػة الطمػػب المحمػػي ابػػاف فتػػرة الحصػػار وبخاصػػة الصػػغيرة
والمتوسطة مع قدرتياعمى توفير فرص عمؿ مدرة لمدخؿ وامتالكيػا مزايػا نسػبية قػد لػوحظ وبخاصػة
بعػػد عػػاـ  2003بسػػبب حالػػة االنكشػػاؼ عمػػى اسػواؽ دوؿ العػػالـ المختمفػػة قػػد تعرضػػت الػػى ضػػرر
جسػػيـ نتيجػػة حػػاالت االغ ػراؽ او المنافسػػة الحػػادة التػػي مػػف الصػػعوبة بمكػػاف اثبػػات الضػػرر لعػػدـ
امتالؾ قاعدة لمبيانات ولعدـ وجود ىيئة او منظمػة معنيػة بيػذه القضػية االمػر الػذي يعنػي صػعوبة

اثبات االغراؽ لمجموعة مف السمع فيي ليسػت بػاالمر اليسػير وتتطمػب فتػرة زمنيػة التقػؿ عػف سػنة
لمتابعة وتحديد حالة االغراؽ في سمعة واحدة فقط ومثالنا في ذلؾ صناعة االسمنت

اف العراؽ غير ممزـ في الوقت الحالي عمػى اتبػاع اتفاقيػة مكافحػة االغػراؽ التػي اقرتيػا منظمػة

التجارة العالمية ومف حؽ الحكومة ( بؿ مف مياميا ) اف تفػرض ضػرائب وقيػود كميػة واف تسػتخدـ
ادوات سياسة الحماية التجارية المتمثمة بػ(القيود التعريفية وغيػر التعريفيػة )لحمايػة الصػناعة فػي

العراؽ التي تتسـ بانيػا مػاتزاؿ صػناعة وليػدة او ناشػئة ( مػع مػا تعرضػت مػف تػدمير ) وىػذا مبػرر
لدعـ الصناعة وحمايتيا مف المستورد االجنبي لعدـ القدرة عمى المنافسة مع االشارة الى اف معظػـ
المسػتورد االجنبػػي يتمتػػع بمزايػػا وفػػورات الحجػػـ وتتبػع الشػػركات المنتجػػة سػػتراتيجيات تسػػويقية مػػف
خالؿ سياسة السعر المنخفض وذلؾ مايعني وأد الصناعة المحمية وىذا ما متحقػؽ االف بالفعػؿ مػف

غياب المنتجات الصناعية في العراؽ .
السػػبؿ الكفيمػػة لحمايػػة الصػػناعة ألعراقيػػة مػػف الممارسػػات
واسػػتناداً الػػى مػػا تقػػدـ ،يتحػػتـ اتخػػاذ ُ
التجارية الضارة لمتييئة الى مرحمػة مابعػد االنضػماـ لمنظمػة التجػارة العالميػة حيػث تعجػز عنػدىا
القوانيف الوطنية عف ممارسة بعػدىا السػيادي فػي حمايػة الصػناعة المحميػة وستسػتبدليا بػاجراءات
الحماية عمى وفؽ متطمبات وقواعد المنظمة لذا فاف الدراسة توصي بما يمي :
اوال :قبؿ االنضماـ لممنظمة
 -1ضرورة االستفادة مف الميزة النسبية لوفرة مدخالت االنتاج لعديد مف الصناعات الوطنيػة ،بمػا
فييػا االسػتفادة مػف المػوارد الماليػة المتػوفرة لمصػناعة ،لتمبيػة احتياجػات السػوؽ المحميػة مػف
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المنتجػػات الوطنيػػة ومػػف ثػػـ الوصػػوؿ الػػى عػػدد مػػف االس ػواؽ العربيػػة او االقميميػػة ومنافسػػة
صناعات اجنبية فييا.
 -2حمايػػة المنػػتج المحمػػي باسػػتخداـ الح ػواجز الكميػػة و/او فػػرض تعريفػػات جمركيػػة عمػػى جميػػع
المنتجات المسػتوردة التػي يمتمػؾ المنػتج العراقػي قػدرة كامنػة عمػى انتاجيػا ولػو بكفػاءة دوف
المتوسطة .ويمكف تحقيؽ ذلؾ ( ولو جزءيػا ) مػف خػالؿ تطبيػؽ قػانوف التعرفػة الجمركيػة رقػـ

 22لسنة .2010
 -3اف االنضػػػماـ لممنظمػػػة يتطمػػػب تقػػػديـ التزامػػػات بتخفػػػيض التعريفػػػة الجمركيػػػة السػػػائدة قبػػػؿ
االنضماـ ميما كػاف مسػتواىا لػذا فػاف فػرض تعريفػة جمركيػة عاليػة حاليػا ( مػف خػالؿ تعػديؿ

قانوف  22بعد تطبيقو ) تعمؿ عمى تسييؿ تقديـ التزامػات العػراؽ بػالتخفيض مسػتقبال فضػال
عف حماية المنتج الوطني
ثانيا :بعد االنضماـ لممنظمة جانب اقتصادي وجانب قانوني
 .1إنشاء ىيئة وطنية لمكافحة اإلغراؽ لتطبيؽ مضاميف اتفاؽ منظمة التجارة العالمية بيدؼ
حماية الصناعة الناشئة مف الممارسات غير المشروعة (اإلغراؽ والدعـ) والزيادة غير

المبررة في االستيرادات .ومف المتصور انو عند استكماؿ العراؽ اصدار تشريعاتو ولوائحو
الوطنية وتحديد االجيزة التي يناط بيا ىذا العمؿ سيفتح المجاؿ امامو لممارسة حقوقو في
اطار اتفاقات التجارة العالمية .

 .2اصدار قانوف لمكافحة اإلغراؽ والتدابير التعويضية والوقائية ،وذلؾ لما ليذا القانوف مف
اىمية خاصة لمصناعة المحمية بإعتباره الوسيمة التي تحقؽ حماية الصناعات العراقية ضد
اإلغراؽ ،ال سيما في ظؿ توجيات منظمة التجارة العالمية الرامية الى تقييد وسائؿ الحماية
التقميدية التي كانت تتخذىا الدوؿ في السابؽ عبر سيادتيا.
 .3االستفادة مف الجوانب التي اجازتيا اتفاقية التجارة العالمية لموقاية مف ممارسات عمميات
االغراؽ وتخفيؼ القيود مف جانب الصناعة المماثمة في ظؿ تحرير حركة التجارة العالمية.
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