ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ
ВІТЧИЗНЯНИХ
ТОВАРОВИРОБНИКІВ НА
ЗОВНІШНІХ РИНКАХ
Інструменти торговельного захисту
(антидемпінгові, компенсаційні та захисні заходи)
Основні етапи розслідування
Рекомендації експортерам

Роль МЕРТ

ІНСТРУМЕНТИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАХИСТУ
АНТИДЕМПІНГОВІ
ЗАХОДИ

ЗАХИСНІ
ЗАХОДИ

КОМПЕНСАЦІЙНІ
ЗАХОДИ
Три умови застосування заходів

① Демпінг

① Субсидія

① Значне зростання імпорту

Демпінг – ввезення до країни
імпорту товару за ціною, нижчою
від порівнянної ціни (нормальної
вартості) на подібний товар в
Україні.

Субсидія – це фінансова допомога
надана Урядом України, або
державним органом, що надає
перевагу експортеру.

- Непередбачуване
- Значне
- Раптове
Незалежно від країни походження

Нормальна вартість
на внутрішньому
ринку України
= 100

Експортна
ціна
= 80

Уряд

Демпінгова маржа = 20

Субсидія

Експортер

Зростання імпорту

② Наявність шкоди промисловості
③ Наявність причинно-наслідкового зв’язку (шкода завдана імпортом, а не іншими факторами)

Обмежувальні заходи
Антидемпінгове мито базується
на розрахунку демпінгової маржі
шляхом порівняння нормальної
вартості товару на внутрішньому
ринку України та експортної ціни.
Експортери, які беруть участь у
розслідуванні, можуть отримати
менше антидемпіногове мито (на
основі розрахунку індивідуальної
демпінгової маржі).

Компенсаційне мито базується на
розмірі субсидії, розрахованої на
одиницю товару.
Компенсаційні заходи можуть
застосовуватися в разі доведення
навності субсидії, що надає
перевагу експортеру.

Захисні заходи застосовуються
щодо імпорту незалежно від
країни походження товару (тобто
об'єктом застосування заходів є
увесь імпорт) за умови доведення
факту різкого зростання імпорту,
що завдає шкоду галузі виробництва країни імпорту.

Законодавче регулювання
Стаття VI ГАТТ 1994

Статті VI та XVI ГАТТ 1994

Стаття XIХ ГАТТ 1994

Угода про застосування Статті
VI ГАТТ 1994

Угода про субсидії та
компенсаційні заходи

Угода про захисні
заходи

Національне законодавство країни, яка ініціювала розслідування

Види заходів
Адвалорне, специфічне або
комбіноване мито

Адвалорне, специфічне або
комбіноване мито

Адвалорне, специфічне або
комбіноване мито,
квота, тарифна квота

Термін дії заходів
Попередні: не раніше 60 днів після
початку розслідування, дія до 6 міс.

Попередні: не раніше 60 днів після
початку розслідування, дія до 4 міс.

Попередні: одразу після початку
розслідування, дія до 200 днів

Остаточні: антидемпіногові
заходи до 5 років з можливістю
продовження

Остаточні: компенсаційні заходи
до 5 років з можливістю
продовження

Остаточні: захисні заходи до 4
років з продовженням максимум
до 8 років

Альтернативне рішення
Добровільне цінове зобов’язання
експортера

Добровільне цінове зобов’язання
експортера / зобов’язання Уряду
України припинити субсидування

ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗСЛІДУВАННЯ
1

Порушення розслідування
Інформування України

Ініціатива
- Галузі промисловості
(заява/скарга)
- Органу, що проводить
розслідування країниімпортера
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- Надходження повідомлення про
отримання заяви до Посольства
України за кордоном (демпінг /
субсидія)
- Консультації на рівні урядів перед
початком антисубсидиційного розслідування

Реєстрація учасників розслідування та заповнення запитальника

Що робити?
- Звернутися до органу, що проводить
розслідування
- Отримати консультацію в МЕРТ
- Співпрацювати з асоціаціями
- Звернутися до юридичного радника
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Повідомлення про порушення
- Інформація в офіційному виданні
іноземної країни та на сайті СОТ.
Зазвичай, у такому повідомленні
вказуються всі відповідні терміни
- Інформування зацікавлених країн,
експортерів та асоціацій
- Повідомлення та сайті МЕРТ
- МЕРТ повідомляє відомих українських виробників

Виробники-експортери, яких стосується розслідування, повинні
зареєструватися як заінтересована сторона в органі, що
проводить розслідування, запросити матеріали розслідування та
заповнити запитальник. Часові обмеження: як правило, від 10 до
21 дня для реєстрації і від 30 до 60 днів, щоб повернути
заповнений запитальник.

Застосування попередніх заходів

Попередні заходи можуть впроваджуватися після 60 днів від дня порушення розслідування для
антидемпінгових розслідувань (заходи впроваджуються на період до 4 місяців) та антисубсидиційних
розслідувань (заходи впроваджуються на період до 6 місяців) та одразу після порушення розслідування для
захисних розслідувань (заходи впроваджуються на період до 200 днів). Однак, попередні заходи не завжди
впроваджуються.
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Додаткова інформація / виїзна перевірка (верифікація)

У ході розслідування, орган, що проводить розслідування, може надіслати запит на додаткову інформацію та
здійснити візит-перевірку. Метою такого візиту є перевірка достовірності наданої експортером інформації.
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Слухання

У ході слухань учасники розслідувань мають можливість висловити свою позицію по суті справи та почути
аргументи інших сторін процесу. Озвучені аргументи приймаються до уваги органом, що проводить
розслідування, тільки у разі отримання позиції, висловленої в письмовій формі у встановлений термін.
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Цінові зобов'язання експортерів

У ході антидемпінгових та антисубсидиційних розслідувань є можливість прийняття експортерами цінових
зобов’язань, шляхом підписання відповідної угоди. Дана угода передбачає встановлення мінімальної ціни та
регулярне звітування щодо рівня цін органу, що проводить розслідування.
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Застосування остаточних заходів

Розслідування може завершитися застосуванням або без застосування остаточних заходів. Орган, що проводив
розслідування, повідомляє про остаточні висновки і, відповідно до правил СОТ, забезпечує можливість
зацікавленим сторонам прокоментувати їх перед застосовуванням остаточних заходів. Остаточні заходи
впроваджуються протягом такого періоду і в такій мірі, яка необхідна для протидії демпінгу, субсидіям чи
зростанню імпорту, що завдає шкоди.

8

Оскарження застосованих заходів

Експортери та імпортери можуть оскаржити застосовані заходи у національному суді країни, що їх застосувала,,
якщо вони вважають, що було порушене національне законодавство, або в судах наднаціональної юрисдикції.
Члени СОТ можуть оскаржити заходи в рамках процедури врегулювання суперечок СОТ. Мінекономрозвитку
України є органом, який відповідає за ініціювння такої процедури.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ БІЗНЕСУ
1. Відслідковувати інформацію про можливий початок розслідування стосовно Вашого товару в іноземній країні.
2. Оцінити перспективи позитивного завершення розслідування у разі участі та витрати на участь у розслідуванні.
3. Зважено прийняти рішення про участь у розслідуванні.
4. Зареєструватися в якості зацікавленої сторони в органі, що проводить розслідування, повідомити МЕРТ та
співпрацювати з Департаментом торговельного захисту МЕРТ з метою узгодження позицій та дій.
5. Отримати запитальник (іноді можна знайти на сайті органу, що проводить розслідування).
6. В установлений термін направити заповнений запитальник органу, що проводить розслідування.
7. Підготувати аргументи та докази відсутності недобросовісної конкуренції з Вашого боку, шкоди у іноземного
заявника та причинно-наслідкового зв’язку між демпінговим / субсидованим / зростаючим імпортом та шкодою.
8. Надіслати запит на проведення слухань / консультацій та взяти в них участь.

ЧОМУ ВАЖЛИВО БРАТИ УЧАСТЬ У РОЗСЛІДУВАННІ?
Довести свою позицію та досягти завершення розслідування без застосування обмежувальних
заходів (якщо відсутні відповідні умови застосування заходів)
Досягнути згоди щодо завершення антидемпінгового чи антисубсидиційного розслідування
шляхом прийняття добровільних цінових зобов’язань експортера, що надасть можливість
експортувати товар без сплати додаткового мита
Довести свою позицію та досягнути завершення розслідування із отриманням індивідуального
розміру мита, що буде меншим за загальне мито, що застосовуватиметься до товарів інших
виробників-експортерів
Участь у захисних розслідуваннях може сприяти їх завершенню застосуванням захисних заходів у
вигляді квоти на рівні історичних обсягів поставок з України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Акумулює та аналізує інформацію для виявлення загрози застосування органами іноземних держав та
економічними угрупуваннями обмежувальних заходів до товарів українського походження
Вживає заходів з метою захисту інтересів суб'єктів господарювання України в розслідуваннях торговельного
захисту, що проводяться іноземними державами щодо української продукції, навіть, якщо українські
експортери не беруть в них участі, а саме: готує позиційні матеріали, аргументи та коментарі української
сторони, які надсилає до органу, що проводить розслідування, в іноземній країні
Інформує та надає методологічно-консультаційну допомогу українським виробникам та експортерам
Надає роз’яснення щодо особливостей положень законодавства країн, які проводять розслідування
Проводить консультації з органом, що проводить розслідування
Бере участь у публічних слуханнях (готує позиційні матеріали, озвучує позицію української сторони)
Слідкує за дотриманням іноземними країнами норм та правил СОТ у ході проведення розслідувань
Бере участь у засіданнях комітетів СОТ, де озвучує заяви, що стосуються дій інших країн в рамках розслідувань
Ставить запитання до іноземних країн через секретаріат СОТ щодо процедур проведення розслідувань
Варто звернути увагу на те, що Мінекономрозвитку не може юридично представляти експортерів у
розслідуваннях торговельного захисту, однак Мінекономрозвитку бере участь у таких розслідуваннях, готує
позиційні документи та може надавати відповідну підтримку експортерам, зокрема, консультативну
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:
www.me.gov.ua - МЕРТ
(Міністерство економічного розвитку і торгівлі)
www.wto.org - СОТ
(Світова організація торгівлі)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Департамент торговельного захисту
01008, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2
Тел./факс: +38 (044) 596 68 50
E-mail: tradedefence@me.gov.ua

Підготовлено за сприяння Проекту USAID з торговельної політики

