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Dumpingاإلغراق 

اإلغراق حالة من التمييز في تسعير منتج ما، وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد 
بس���عر يقل عن س���عر بيعه في سوق البلد المصّدر، وتش���كل الفروقات في األسعار هذه تجارة غير 
منصفة تس���بب ضررًا لإلنتاج في الدولة المس���توردة وقد يصل س���عر المبيع في الدولة المستوردة 
إلى مستويات منخفضة جدًا وما دون التكلفة يستهدف بشكل مقصود إزالة منافسين يصنعون 

منتجات شبيهة أو يؤخر قيام صناعة بسبب وجود واردات من السلعة بأسعار إغراق.
س���وف نلقي الضوء ف���ي هذا العدد على مفهوم اإلغ���راق ونتعرف على أنواع���ة، مخاطره وإجراءات 

مكافحته.
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تعريف اإلغراق

 dumping ف���ي االقتص���اد، قد يش���ير مصطل���ح اإلغ���راق
بأنه طرح منتجات في األس���واق بس���عر يقّل عن س���عر 
بيعها في أس���واق الدول���ة المنتجة لها أو بس���عر يقّل 
عن س���عر بيعها في أس���واق الدول األجنبي���ة األخرى أو 
بيعها بس���عر يقّل عن تكاليف إنتاجها؛ مما يؤدي إلى 
إلح���اق الض���رر بالمنتجات المحلي���ة المثيلة ف���ي الدولة 

المستوردة لهذه المنتجات. 

 ،)Gatt ف االتفاقية العامة للتجارة والتعرفة )الجات وُتع���رِّ
اإلغراق بأنه عملية توزيع إنتاج بلد معين في أسواق بلد 
آخر بس���عر أقل من الس���عر الطبيعي، وترى أن تطبيق 
ه���ذه السياس���ة ق���د يلح���ق أض���رارًا ببع���ض الصناعات 
والس���يما الصناع���ات الناش���ئة، ويع���ّوق بن���اء صناع���ات 

جديدة في الدول التي تتعرض لسياسة اإلغراق. 

وأوضح مثال لذلك هو إغراق األسواق األمريكية بعصير 
التف���اح الصيني ال���ذي ال تتعدى تكلفته ع���ن 10 % من 
ى النم���و الهائ���ل في حجم  نظي���ره األمريك���ي، فق���د أدَّ
اإلنتاج العالمي لمختلف الس���لع إلى انتش���ار صراع بين 
دول العال���م للس���يطرة عل���ى األس���واق، وفًق���ا لنظرية 
»إلته���ام الس���وق« الت���ي تتخذه���ا الش���ركات متع���ددة 
الجنس���يات شعاًرا لها هذه األيام، وذلك بدالً من نظرية 
»توس���يع الكعكة حتى يأكل منها الجميع« التي كانت 
س���ائدة ف���ي الماض���ي. يوجد 400 أل���ف حالة إغ���راق في 
العال���م وممارس���ة عملية اإلغراق ألس���واق ليس���ت دليًا 

على قوة دولة معينة أو منتج معين، وذلك ألنه إذا كان 
المنتج ينتج سلعته بطريقة اقتصادية وأسلوب سليم 
فإن س���لعته سوف تكون منافسة للسلع المثيلة التي 
ينتجه���ا اآلخ���رون من حيث الس���عر والج���ودة، وبالتالي 
يحصل على نصيب مناس���ب من السوق، ويحقق أرباحًا 
مناس���بة دون اللج���وء إل���ى إغ���راق الس���وق المحل���ي أو 
األجنبي إلخراج المنافس���ين له والسيطرة عليه، ولكن 
إذا كان المنت���ج ضعيف���ًا، ولدي���ه مش���كات س���وء إدارة 
وعمال���ة زائ���دة أو غير مدرب���ة، أو لديه إه���دار في اإلنتاج، 
فإن سلعته سوف تكون غير تنافسية، وسوف يخشى 

المنتج في هذه الحالة من منافسيه اآلخرين.

أنواع اإلغراق

1 - إغراق خارجي

وذل���ك حينم���ا تق���وم دول���ة بإغراق أس���واق دول���ة أخرى 
بتصدير سلعة إليها بأسعار تقل عن تكاليف إنتاجها، 
وهو أش���هر أن���واع اإلغراق، وتمارس���ه ال���دول المتقدمة 
والنامي���ة على الس���واء، مثل إغراق األس���واق األمريكية 

بالصلب الياباني والروسي.

2 - إغراق داخلي 

ف���ي  بط���رح س���لعة  قي���ام ش���ركة  حال���ة  ف���ي  وذل���ك 
الس���وق المحل���ي بس���عر يق���ل ع���ن تكالي���ف إنتاجه���ا 
إلخ���راج المنافس���ين المحليين، وفي ه���ذه الحالة تتبع 
الش���ركة خطة »دع الس���وق يتنف���س صناعيًا« و«حطم 

عظ���ام المنافس���ين حتى يستس���لم الس���وق ويموت 
المنافسون«، ثم تبيع السلعة بالسعر الذي تحدده. 

3 - إغراق مؤقت

وه���و اإلغراق الذي تلج���أ إليه الدول عندم���ا تمر بظروف 
اقتصادي���ة غي���ر مواتية مثل ح���االت الكس���اد أو األزمات 
االقتصادي���ة، مثلما فعلت دول جنوب ش���رق آس���يا في 
األعوام األخيرة حيث طرحت منتجاتها بأسعار منخفضة 
لتنش���يط صادراتها وزيادة إيراداتها بشكل يساعدها 

على مواجهة أزمتها المالية.

شروط اإلغراق 

1 - أن يفت���رض نظ���ام اإلغ���راق إنتاج���ًا تس���يطر علي���ه 
االحت���كارات الصناعي���ة الكبيرة، أي وض���ع احتكاري بين 
المنتجين للسلعة، إذ إن عدم وجود مثل هذا االحتكار 

ال يؤدي إلى بيع الس���لع في األسواق الدولية بسعر أقل 
من تكاليف إنتاجها.

2 - أن يفترض نظام اإلغراق إمكانية البيع في الس���وق 
المحلية بس���عر يحق���ق أقصى األرباح مما ي���ؤدي به إلى 
فرض الضرائب الجمركية الشديدة على االستيراد على 

نحو يمنع االستيراد ويرفع أسعار السلع المحلية.

كيف يتم حساب اإلغراق

يتحق���ق اإلغ���راق إذا كان س���عر تصدير المنت���ج أقل من 
قيمته العادية ويكون الفرق بينهما هو هامش اإلغراق. 
ويمك���ن معرفة القيمة العادية للمنتج بمعرفة س���عره 
في مجرى التج���ارة العادي عندما يخصص لاس���تهاك 
في س���وق البلد المص���در، ولكن في ح���االت عديدة قد 
يكون من غير الممكن تحديد القيمة العادية على هذا 
النح���و البس���يط )عندم���ا ال يوجد مبيع���ات للمنتج في 
سوق بلد التصدير(. لذا، يتعين اللجوء إلى سعر مقارن 
للمنت���ج المثي���ل عندما يصدر إلى دولة ثالثة مناس���بة، 
أو يمكن اللجوء إلى حس���ابات القيم���ة العادية المركبة 
والت���ي تحس���ب عل���ى أس���اس تكلف���ة اإلنت���اج مضاف���ًا 
إليه���ا تكلف���ة البي���ع والتس���ويق والتكلف���ة العمومية 
والمصاري���ف اإلداري���ة واألرب���اح وعناص���ر وتفاصيل أخرى 

تتعلق بالحسابات.

أما س���عر التصدير فيمكن معرفته من س���عر الصفقة 
التي يبي���ع بها المص���در األخير للمس���تورد، ولكن كما 
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ه���و الحال مع القيمة العادية فإن س���عر ه���ذه الصفقة 
قد ال يكون مناسبًا ألغراض المقارنة )مثا عندما تكون 
صفق���ة التصدير قد تم���ت مقايضة( لذا يتم اللجوء في 
ه���ذه الحالة إل���ى س���عر التصدي���ر المركب وال���ذي يتم 
تحديده على أس���اس السعر الذي تكون قد تمت عنده 
إعادة بيع أول منتجات مس���توردة لمش���تر مس���تقل أو 
لم يتم إعادة بيعها كواردات، فيمكن األخذ به أس���اس 

معقول يمكن بواسطته حساب سعر التصدير.

مخاطر اإلغراق

إن مخاط���ر اإلغ���راق كثيرة ومتنوعة منه���ا ما يؤدي إلى 
إغ���اق المصانع المحلّي���ة وانخفاض طاقته���ا اإلنتاجية، 
وارتف���اع نس���بة البطالة، واس���تنزاف العم���ات األجنبّية 
خ���ارج الب���اد، وكذل���ك اآلث���ار الصحّية  في مج���ال المواد 
الغذائّية، إلى جانب تدميره���ا لاقتصاد الوطني واآلثار 
الضارة على اقتصاد المس���تهلك من حيث جودة هذه 
المنتجات بسبب رخص الثمن والتهافت على شرائها. 
وتختل���ف مخاط���ر اإلغ���راق حس���ب أن���واع اإلغ���راق، حيث 

يمكننا التمييز بين ثاثة أنواع لإلغراق هي:

• اإلغراق العارض )الفجائي(: يفسر هذا النوع من اإلغراق 
بأن���ه اإلغراق الذي يحدث في ظ���روف طارئة كالرغبة في 
التخلص من س���لعة معين���ة في فترة آخر الموس���م إذ 
تط���رح في األس���واق الدولية بأس���عار منخفضة. كما أن 
المنتجين المحليين قد يخطئون في تقديرهم لنطاق 

الس���وق المحلية ويضط���رون إلى التخل���ص من فائض 
اإلنت���اج في الس���وق الدولية حتى ال يضط���رون بالتالي 
إل���ى خفض أس���عارهم ف���ي الداخل ثم العم���ل بعدئذ 

على رفعها.

ويعتبر اإلغراق العارض من أكثر أشكال اإلغراق خطورة 
ألنه يبدأ متخفيًا في صورة انخفاض في األس���عار ثم ما 

يلبث أن يظهر في صورة ارتفاع حاد في األسعار.

• اإلغ���راق قصي���ر األج���ل: يهدف ه���ذا النوع م���ن اإلغراق 
إل���ى تحقيق ه���دف معي���ن إذ ينته���ي بمج���رد تحقيق 
ه���ذا الهدف، وم���ن األمثلة على هذا الن���وع من اإلغراق: 
التخفي���ض المؤق���ت ألس���عار البي���ع بقصد فتح س���وق 
كبي���رة، إال أن المنتجي���ن يقبلون تحمله���ا حتى يتحقق 

الهدف ثم يعودون لتعويض ما أصابهم.

• اإلغ���راق الدائ���م: يتمي���ز ه���ذا الن���وع م���ن اإلغ���راق بأنه 
دائ���م وال يمكن أن يقوم على أس���اس تحّمل الخس���ائر، 
ويفترض هذا النوع وجود احتكار في الس���وق المحلية 
معتم���د عل���ى وج���ود حماي���ة لتخفيف حدة المنافس���ة 
الدولي���ة، فالحواج���ز الجمركية تولد االحت���كار واالحتكار 

يولد اإلغراق.

في الحالتين األخيرتين إذا ثبتت إدانة الدولة أو الشركة 
تواجه بأح���د أمرين إما أن تلتزم برفع أس���عار منتجاتها 
كم���ا فعل���ت ش���ركة أجه���زة التلفزيون���ات اليابانية عام 
1977، أو يتم فرض رس���وم مكافحة إغراق على الواردات 
من تل���ك المنتجات.  ومن مخاطر هاتين الحالتين أيضًا 
حرمان المس���تهلكين من الدول المنتجة لهذه السلع 

م���ن اقتنائها بأس���عار منخفضة بينما يس���تفيد منها 
مستهلكو الدول المستقبلة لها.

سياسة اإلغراق
      
عندما تمارس اإلغراق مؤسس���ات غير مرتبطة باإلنتاج، 
أو جه���ات حكومي���ة، فإنها ترمي إلى التصدير بأس���عار 
أقل من أس���عار ش���راء المنتجات المماثلة في األس���واق 
المحلي���ة. وعادة تغطى الخس���ارة في مث���ل هذه الحالة 
م���ن موازن���ة الدول���ة. ويش���ير وج���ود إعان���ات التصدي���ر 
وتجاوزه���ا مس���تويات معين���ة إل���ى حال���ة اإلغ���راق ف���ي 
غال���ب األحي���ان، ويع���ّد برهانًا عل���ى وجود ه���ذه الحالة. 
ولمواجهة األضرار المحتملة الناتجة عن ظاهرة اإلغراق، 
تطب���ق الكثير من الدول كالوالي���ات المتحدة األمريكية 
وبريطانية وكندا واستراليا تشريعات وإجراءات مضادة 
لإلغ���راق anti dumping legislations لحماي���ة منتجاته���ا، 
وخاص���ة عندم���ا تتوقع الدولة أن يؤدي اس���تيراد المواد 
الخاضعة لسياسات اإلغراق إلى إلحاق أضرار بالصناعات 
المحلية. وغالبًا ما تطبق التش���ريعات المضادة لإلغراق 

في الحاالت التالية: 

• عند استيراد بضائع بسعر أقل من تكلفة إنتاجها. 

• عندم���ا يصب���ح باإلم���كان إنت���اج س���لع مماثل���ة بديلة 
اقتصاديًا وذات ربحية كافية. 

• عندما يتوقع أن ُيحدث االستيراد أضرارًا جسيمة فيما 

يتعلق باستخدام القوة العاملة وتشغيلها. 

• عندما تكون الصناعة المحلية المعرضة للضرر قادرة، 
بفض���ل اس���تخدام السياس���ات المضادة لإلغ���راق، على 

الصمود واالستمرار بالكفاية االقتصادية الازمة. 

ويسود االعتقاد لدى الكثير من الدول أن االستمرار في 
اعتماد سياس���ات اإلغراق وتكرار مثل هذه السياس���ات 
عل���ى مجموعات معينة من الس���لع األجنبية، يؤدي إلى 
وجود إحس���اس بعدم األم���ان لدى الصناع���ات المحلية 
المقابل���ة، ويقل���ل م���ن دوافع التنمي���ة، وأن اتب���اع هذه 
السياس���ات م���ن قب���ل بع���ض التجمع���ات االقتصادي���ة 
االحتكارية إنما يس���تهدف ف���ي حقيقته تعريض بعض 
الصناع���ات الوطني���ة للتراج���ع واالنهي���ار ومن���ع إقام���ة 

صناعات بعينها. 

أما على المس���توى الدولي، فيؤدي اإلغراق إلى تضخيم 
التناقض���ات بي���ن الدول، وإل���ى إرباك العاق���ات التجارية 
ف���ي  الس���لع والبضائ���ع  زي���ادة ع���رض  الدولي���ة، وإل���ى 
األس���واق العالمي���ة بغض النظ���ر عن تكالي���ف إنتاجها 
لدى المصّدرين، ويؤدي إلى تعميق المنافس���ة وإحداث 

الخلل في التناسبات السعرية الدولية. 

إجراءات مكافحة اإلغراق

تحدد القواعد الدولية أن عملية إثبات حاالت اإلغراق تمر 
بعدة مراحل هي: 
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1 - تقدي���م ش���كوى إل���ى الجه���از المخت���ص بمكافح���ة 
اإلغراق في الدولة المتضررة من اإلغراق. 

2 - استيفاء الشكوى حيث ال بدَّ أن يتوفر في الشكوى 
ع���دد من الش���روط، أهمه���ا أن يكون مقدم الش���كوى 
إح���دى الش���ركات العاملة ف���ي الصناع���ة المتضررة من 
اإلغ���راق، وأن يؤيِّ���ده فيه���ا م���ا ال يق���ّل ع���ن نص���ف عدد 

المنتجين العاملين في نفس الصناعة بدولته. 

3 - التأّك���د م���ن أن الض���رر الواق���ع عل���ى ه���ذه الصناعة 
سببه اإلغراق وليس عوامل أخرى. 

4 - إخط���ار حكوم���ة الدولة القائمة باإلغ���راق للدفاع عن 
نفسها.  

5 - اتخ���اذ ق���رار بف���رض رس���وم جمركي���ة إضافي���ة على 
السلعة المستوردة المغرقة للسوق. 

6 - إباغ منظمة التجارة العالمية بهذا القرار. 

وحتى يمكن أن يكافح اإلغراق لمنتج ما يجب أن تتحقق 
ثاثة أركان هي:

1 - أن تثبت التحقيقات وجود إغراق من ذلك المنتج

2 - أن تثب���ت التحقيقات وقوع ضرر مادي على الصناعة 
المحلّية التي تنتج منتجًا مثيًا لذلك المنتج المغرق

3 - أن يكون وقوع ذلك الضرر بسبب وجود ذلك اإلغراق 
أي أن ال يكون الضرر قد وقع بس���بب عوامل أخرى )وهو 

ما يسمى بعاقة السببّية(.

وإذا ما تحققت تلك األركان يتم تحصيل رس���وم ال تزيد 
ع���ن هام���ش اإلغراق عن���د دخ���ول المنتج م���ن المنافذ 
الجمركّي���ة للبل���د المس���تورد، وتس���مى هذه الرس���وم 
برس���وم مكافح���ة اإلغ���راق. كم���ا يمكن تطبي���ق نظام 
الحص���ص في االس���تيراد، حي���ث تحدد كمي���ات محددة 
إلدخاله���ا إل���ى البل���د أو قد يش���ترط عدم دخ���ول هذه 
الم���واد إذا كانت تحظى بالدعم من أجل تصديرها في 
بلد إنتاجها، ولكن أفضل وسيلة لمكافحة اإلغراق هي 

فرض الرسوم الجمركية بما يقابل هامش اإلغراق.

وعل���ى الرغ���م م���ن القواع���د اإلجرائي���ة المهم���ة الت���ي 
يتعل���ق  فيم���ا  اإلغ���راق  مكافح���ة  اتفاقّي���ة  وضعته���ا 
بالتحقيق���ات، ف���إن ه���ذه القواعد وكيفّي���ة إجرائها في 
ح���د ذاته���ا ال تف���ي بجميع أوج���ه التحقيق���ات وال بّد من 
تأمين اإلطار القانوني والفني المناس���ب على الصعيد 
المحل���ي واالس���تجابة إل���ى اإلج���راءات خال فت���رة زمنّية 
مح���ددة. لذا، ق���د يكون من الضروري س���ن تش���ريعات 
إضافية في سبيل القيام بالتحقيقات بناء على قواعد 
منظم���ة التجارة العالمّية حيث تؤكد على ضمان اتفاق 

تشريعات البلدان األعضاء مع بنود االتفاقّية.

القواعد التي يتم من خاللها مكافحة اإلغراق
      
ف���ي ح���ال م���ا إذا تحقق���ت كل أركان المكافح���ة )وجود 
اإلغ���راق، وقوع الض���رر، والعاقة الس���ببّية بينهما(، فإن 
رس���وم مكافح���ة اإلغ���راق عادة م���ا تطبق لم���دة خمس 

سنوات يتم قبل انتهائها بمدة معقولة إجراء مراجعة 
لمعرف���ة م���ا إذا كان الض���رر أو س���ببه )اإلغ���راق( ق���د زال 
أحدهم���ا أو كاهما، وفي ه���ذه الحالة يتم إنهاء العمل 
بالرس���م فورًا. أم���ا إذا ثبت أن إنهاء العمل بالرس���م قد 
ينت���ج عن���ه اس���تمرار أو مع���اودة لإلغراق فا يت���م إنهاء 

العمل به حتى مراجعة أخرى.

ففي بداي���ة التس���عينات اتخذت الوالي���ات المتحدة 193 
إج���راء لمكافحة اإلغراق بينم���ا كل الدول األخرى األعضاء 
في منظمة التجارة العالمية W.T.O لم تتخذ س���وى 212 
إجراء، وفي عام 1997 نفذت الواليات المتحدة 294 إجراءًا 
لمكافحة اإلغراق بينما تزايد عدد اإلجراءات التي اتخذتها 

باقي الدول األعضاء في المنظمة إلى 538 إجراء.

ناح���ظ تزايد عدد الدول النامية التي لجأت إلى إجراءات 
مكافح���ة اإلغ���راق حيث يرجع الس���بب في ذل���ك إلى ما 
حققته االتفاقيات متع���ددة األطراف في إطار الجات من 
تخفيض القيود على التجارة سواء كانت قيودًا جمركية 
أو كمية، ففي جولة األورغواي التفاقية الجات تم االتفاق 
بين ال���دول األعضاء على تخفي���ض الضرائب الجمركية 
على الس���لع المصنعة بما يفوق الثلث حتى نهاية عام 
1999. كم���ا وضعت حدودًا قص���وى للضرائب الجمركية 
لما يقرب من 99 % من الس���لع التي تس���توردها الدول 
المتقدم���ة و70 % م���ن الس���لع التي تس���توردها الدول 
النامي���ة، فلم يب���ق لل���دول النامية أو المتقدمة س���وى 
اس���تخدام ضرائ���ب مكافحة اإلغ���راق كوس���يلة لتقييد 

التجارة الخارجية. 

كلمة أخيرة
           
انطاق���ا م���ن العاق���ات الوثيق���ة الت���ي تربط بي���ن دول 
مجل���س التعاون لدول الخلي���ج العربية وإل���ى اإلنجازات 
االقتصادية التي تحققت اثناء مس���يرة مجلس التعاون 
ومن أهمها إق���رار االتفاقية االقتصادية الموحدة، وقيام 
االتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، وصدور القانون 
رق���م 10 لس���نة 2003 بإص���دار قان���ون الجم���ارك الموحد 
ل���دول مجل���س التع���اون، واس���تمرارا ف���ي تحقيق مثل 
تل���ك االنجازات بما يضمن حماية ث���روات ومصادر الدخل 
القوم���ي لدول مجلس التع���اون لدول الخلي���ج العربية 
فق���د ت���م وض���ع القان���ون )النظ���ام( الموح���د لمكافح���ة 
اإلغراق والتدابي���ر التعويضية والوقائية لدول المجلس 
به���دف حماية الصناعة الخليجية ومكافحة الممارس���ات 


