
 

 چکیده
. ضرورت مطالعه و شناخت علوم معارف انسانی و اجتماعی بر کسی پوشیده نیییسیت   

تحوالت و تکامل مداوم این علوم، درک ارزیابی وکاربردآنها را در دنیییاپ پیرشیتیا         
علم اقتصاد هم یکی ازین علوم است که امروزه آشناییی  .  امروزپ پیچیده ترساخته است

با اصطالحات اقتصادپ و تعاریف خاص موجود در حیطۀ اقتصاد و تجارت بین الملیلیی   
یکی از واژه گان خاص اقتصادپ که در تجارت بین الملل جایگیاه  .  نقشی به سزاپ دارد

دمپینگ عبارت از فروش کاال در بازار کشورهاپ خیارجیی   .  یی دارد دمپینگ استویژه
پیچیده گی روابی    .با قیمتی کمتر از هزینۀ نهایی آن کاال در کشور عرضه کننده میباشد

اقتصادپ در سطع بین الملل به حدپ رسیده که نمیتوان این رواب  را با قوانیین سیاده و       
امروزه هرگونه بررسی علمی یک موضوع در رواب  بییین الیمیلیل          .  ابتدایی تفسیر کرد

 بررسی سیاست دمپینگ و تأثیرات آن  

 باالی تولیدات داخلی

 شبانه مرسل صدیقیان: نویسنده



 

مستلزم توجه به تمامی جوانب آن مسأله است؛ از طرفی میدانیم که این رواب  کشیورهیا   
توس  سیاستهاپ مختلف متأثر میگردد که آشنایی با این سیاستها براپ تجارت بیهیتیر و      

 .تر امرضرورپ میباشدموفق

 .دمپینگ، مزیت نسبی، رقابت ناقص، گات و سازمان تجارت جهانی: کلمات کلیدی

 مقدمه
امروزه آشنایی باروشهاپ شناسایی و حفظ بازار محصوالت ییکیی از میهیمیتیریین              

دراین زمینه نحوه اییجیاد   .  راهکارهاپ شرکتها وکشورهاپ صنعتی و شرط بقاپ آنهاست
بازار، فروش و کسب برترپ در برابر رقباپ تجارپ به منظور دستیابی به بازار میطیمی ین       
 .میتواند به عنوان استراتیژپ و راهکارهاپ خارج از سیستم تولید و بازاریابی معمول باشد

آشنایی دست اندرکاران تجارت خارجی با واژه ها و تعاریف باعث میشود تا بتواننید  
به موقع از حقوق خود آگاه شوند و در مجامع بین المللی از آن دفاع کینینید؛ از سیوپ         
دیگر دولتها میتوانند با تمسک به دادگاه هاپ بین المللی از حقوق اقتصادپ بیرخیوردار     
شوند و از بروز خسارت جبران ناپذیر به اقتصاد ملی شان جلوگیرپ کنینید و بیه طیور           

 .منطقی از اقتصاد داخلی حمایت کنند،که یکی ازین مفاهیم سیاست دمپینگ است

 مفهوم دمپینگ
المللی جایگاه ویژه و قیانیونیی         یکی از واژه گان خاص اقتصادپ که در تجارت بین

ییا تیبیعییی  در          «  رقابت میکیارانیه   » فروشی در فارسی درپ به  یا ارزاندارد، دمپینگ 
برخی از کارشناسان معادل فارسیی درپ    .  ها در بازرگانی با خارج، معنا شده است قیمت

 (2.)اند نیز گفته« رقابت مخر »این واژه را 

فروش کاال در بازار خارجی با قیمت کمتر از هزینۀ نهایی تیولییید آن کیاال در کشیور                «  دمپینگ» 
کننده گان همان کاالست و در میبیادالت    کننده، به منظور کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه عرضه

/:http  . گیویینید   «  دمیپییینیگ    » تر از قیمت بازار داخلی نیز    ی، به فروش کاال با قیمت پایینالملل ینب

economic.about.com/dumping.htm 
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 مهم ترین عوامل به کارگیری دمپینگ
بیرون کردن رقباپ خارجی و به دست آوردن انحصار بازار حیتیی بیا تیحیمیل              1-

 مدت؛ زیانهاپ کوتاه
کاهش مازاد موقتی ذخایر کاال به منظور جلوگیرپ از پایین آمیدن قیییمیتیهیاپ           2- 

 داخلی در نتیجه درامد تولیدکننده گان؛

 به دست آوردن سهمی از بازار کاالپ مربوطه؛-3
 (.4)کاهش ضررهاپ مربوط به کاالیی که فاقد قابلیت رقابت و فروش اند  4-

 نواع دمپینگا

 دمپینگ مستمر یا دایمی -6
دمپینگ مستمر یا دایمی ناشی از تمایل یک انحصار گر داخلی براپ حد اکثر نمودن 
سود خود با فروش کاال به قیمت باال در بازار داخلی که فاقد محدودیتهاپ تیجیارپ ییا        

هاپ حمل و نقل است نسبت به قیمت خارجی که تحت تأثیر رقیبیاپ قیدرتیمینید          هزینه
در این مورد میتوان بازار تیزرفتار را در ایران میثیال آورد کیه قیییمیت               .  خارجی است

تر از قیمت همان میوتیرهیا       موترهاپ تیزرفتار ایرانی در بازارهاپ خارجی به مراتب پایین
ارزانیتیر در اییران         ٪2۲گوشیهاپ موبایل خود را  سامسونگدر ایران میباشد یا شرکت 

 (3).نسبت به کشور خود میفروشد

 دمپینگ مخرب یا غارتگر-2

دمپینگ مخر  یا غارتگر عبارت است از فروش موقتی کاال در خارج بیه قیییمیت         
هاپ تولید بیراپ   کمتر از قیمت داخل یا حتی با ضرر و فروش آن به قیمت کمتر از هزینه

سپس بعید از بیی         بیرون راندن رقباپ دیگر و یا از بین بردن صنعت داخلی یک کشور؛
رقیب شدن در بازار کاالپ مذکور قیمتها جهت کسب سود حاصل از قدرت انحصیارپ  
باال میرود؛ به طور مثال میتوان از اقدام شرکتهاپ چینی در بازار پوشاک و سایر کیاالهیا     

 (7.)نام برد

 سال سوم  681 بررسی سیاست دمپینگ وتأثیرات آن باالپ تولیدات داخلی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF


 

 دمپینگ تصادفی-3

دمپینگ تصادفی فروش اتفاقی یک کاال در بازار خارجی به قیمت کمیتیر از بیازار        
بینی نشدۀ کاالها به علت این که این مازاد باعیث کیاهیش       داخلی براپ تخلیۀ مازاد پیش
در واقع وقتی اضافه تولید فروخته شد دمپینیگ میتیوقیف       .  قیمت در بازار داخلی نگردد

 http:/www.ask.com/ans/dumping .ددمیگر

 آثار اقتصادی دمپینگ

مدت، بیراپ     دمپینگ کوتاه:  آثار اقتصادی دمپینگ برای کشور وارد کننده
کننده به کاالپ  آور است؛ زیرا موجب میشود که تقاضاپ مصرف کشور واردکننده زیان

هیاپ رقیییب از پیاپ درآمیدنید،                  ارزان مورد دمپینگ جلب شود؛ پس از اینکه بنگیاه 
هاپ خارجی دمپینگ کننده، قیمت کاال را باال میبرند؛ اما دمپینگ بلندمدت بیراپ     بنگاه

 (2.)آور نیست کشور واردکننده در تمامی موارد زیان

براپ کشور صیادرکینینیده،      : آثار اقتصادی دمپینگ برای کشور صادرکننده
دمپینگ زمانی مفید خواهد بود که در زمینۀ محصوالت صنایع هزینه صورت گیرد تا بیا  
توسعۀ تولید، هزینۀ نهایی تولید کاهش یابد و سرانجام این امکان فراهم شود که قییمیت   
)کاال در داخل کشور نیز تنزل کند و باال رفتن سطح زنده گی و رفاه مردم تحقق ییابید    

1.) 

عمل دمپییینیگ از جیهیت          :  المللی آثار اقتصادی دمپینگ برای اقتصاد بین
 :آور است؛ زیرا، موجب میشود المللی زیان مبادالت بین

هاپ مطلو  منحرف شود و تخصیص مؤثر منابیع صیورت      منابع تولید از رشته  -الف
 .نگیرد
 (.۲)به تدریج سیاست گمرکی و انحصار، جانشین تجارت آزاد شود - 

 آیا میتوان با دمپینگ مبارزه کرد ؟
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براپ مبارزه با دمپیینیگ   .  دمپینگ نوعی تبعی  قیمت است که بایدبا آن مبارزه کرد
( گات) موافقتنامۀ عمومی تعرفه و تجارت  6براساس مادۀ .  باید مالیات جبرانی وضع شود

و با تعدیل در سازمان تجارت جهانی اگر کشورپ بتوانید ثیابیت کینید کیه کیاالییی                 
درکشورش دمپینگ شده است میتواند عوارض و سود بازرگانی آن کیاال را افیزاییش          

ایین  .  دهد و با وضع عوارض جبرانی حقوق و عوارض استثنایی براپ آن کاال تعیین کند
امر زمانی اتفاق می افتد که ثابت شود قیمت اعالم شده در گمرک از قیییمیت واقیعیی          

قانون گمرکی ایران نیز این امر پیش بینیی شیده اسیت کیه اگیر               7کمتر است در مادۀ
 (.8)محصولی دمپینگ شده باشد حقوق و عوارض ویژه یی براپ آن وضع میشود

 نتیجه
دمپینگ و اقدامات ضد دمپینگ سابقۀ طوالنی در تجارت بین المیلیل دارد کیه در          
عالم رقابت ناقص و در صورت عدم مزیت نسبی کشور مورد هدف در بازارهیاپ بییین      
المللی توس  دولتها یا شرکتها اعمال میشود که در بازار رقابت ناقص شرکتها یا دولتیهیا   
معموالً براپ کاالپ صادراتی قیمتی را وضع میکنند که آن قیمت براپ کاالهاپ مشیابیه     

این سیاست یکی از سیاستهیاپ میخیربیی اسیت کیه             .  عرضه شدۀ داخلی متفاوت است
 .کشورهاپ ثروتمند در بازار جهانی اعمال میکنند

دمپینگ به سه شکل مستمر،کوتاه مدت و فصلی صورت میگیرد کیه هیر نیوع آن          
باعث رقبا، تولیدات داخلی و بیرون کردن کاالپ مشابۀ رقیب از بازار تأثیر بیه سیزاییی        
دارد که وسیلۀ سیاست اختالفی قیمت بوده و هدف آن تیقیوییۀ صیادرات و اشی یال                 

مبارزه با دمپینگ از اثر موافقتنامۀ گات و سازمان تجارت جهانی .  بازارهاپ بیگانه میباشد
جایز است و رفتار کشورهاپ دمپینکننده عمل منفی تلقی میگردد میورد میجیازاتیهیاپ          
خاص خود قرار میدهند تا بتوانند از صنایع و تولید کننده گان داخلی حمایت بیه عیمیل      
آورند؛ پس چنین استنتاج میشود که دمپینگ یک وسیلۀ تبعی  در قیمتها مییبیاشید کیه       

 بررسی سیاست دمپینگ وتأثیرات آن باالپ تولیدات داخلی سال سوم  681



 

براپ کشورهاپ واردکننده زیان آور است؛ زیرا، موجب میشود تقاضاپ مصرف کنینیده   
به کاالپ ارزان جلب شود؛ پس ازین که تصدیهاپ رقیب از پاپ درآمدند بنیگیاه هیاپ      

 .خارجی دمپینگ کننده قیمت کاال را باال میبرند

 مآخذ
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