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 أبرز النقاط

 حيث يهدد الجانبان باتخاذ إجراءات إضافية يمكن أن تقود إلى حرب تجارية  ،النزاع التجاري  بين الواليات المتحدة و الصين يتصاعد

 شاملة.

 ألن وارداتها من الواليات المتحدة أقل بكثير من صادراتها، ولكن لديها عدد  ،ال يمكن للصين أن ترد بالمثل من خالل رفع الرسوم الجمركية

 أخذها بعين االعتبار، على الرغم من أن أيا منها ليس مثاليا.يمكن  التي  االخرى  من الخيارات

 يخرج الطرفين من هذه األزمة  بحيث ،للتوصل إلى اتفاق و تخفف الواليات من بعض مطالبها  بعض التنازالت من المحتمل أن تقدم الصين

 .""منتصرين

  مع مواردها  تجاري، يمكن أن تتأثر دول الخليج بشكل رئيسي من خالل انخفاض محتمل في سعر النفط، لكنالنزاع ال استمرارفي حالة

 .الوفيره يمكن إحتواء هذا التأثير بسهوله

 سعادة شامي >
 كبير االقتصاديين
+965 82425364, 
Saadechami@nbk.com 

 

 المجهراالقتصاد تحت 
2018 أغسطس I   29  إدارة البحوث االقتصادية  

 النزاع التجاري بين الواليات المتحدة والصين

تصاعدت في اآلونة األخيرة حّدة التوترات في العالقات التجارية العالمية التي 

ظهرت في وقت مبكر من العام كتهديدات ومناوشات فقط ال غير، ويبدو أنها 

إلى حرب تجارية في اآلونة األخيرة بين أميركا والصين. إذ أن لحرب تحولت 

كهذه تأثير سلبي ليس فقط على األطراف المعنيّة مباشرة بها، بل من الممكن 

كذلك أن يصل تأثيرها إلى عدة دول في أنحاء العالم. حيث من المتوقع أن 

 كان قتصادي الذيتتسبب في تباطؤ النمو العالمي إضافة إلى تعثّر التعافي اال

 .2008األزمة المالية في العام بعد  طال انتظاره 

 الوضع الحالي للنزاع التجاري

٪ على واردات 25أعلن الرئيس "ترامب" في مارس رسوم جمركية بنسبة 

٪ على األلومنيوم من الصين وأوروبا وكندا وغيرها. وقد اتّسمت 10الصلب و 

أميركا بالحذر، في محاولة منها إلفساح  الردود األولية للدول المتأثرة بقرار

المجال للمفاوضات. وبالفعل، فقد توصلت أميركا إلى هدنة مع أوروبا لتأجيل 

 لم هذا غير أن ،مع أوروباالى إتفاق  التوصل بهدف فرض الرسوم لشهرين

  .أوروبا في يونيوعلى  المؤجله بدأ تطبيق الرسومو يحصل

٪ 25الرسوم الجمركية مرة أخرى في يوليو بنسبة إال أن أميركا قامت برفع  

ها رسوم تمليار دوالر والتي تتبع 34على السلع الصينية التي تصل قيمتها إلى 

مليار دوالر. كما هدد  16أخرى في األسابيع المقبلة على واردات قيمتها 

الرئيس "ترامب" بفرض المزيد من الرسوم إذا ما ردت الصين بالمثل، والتي 

بدورها قامت برفع الرسوم الجمركية. مما دفع أميركا للنظر في فرض الرسوم 

٪ بدالً من النسبة 25مليار دوالر بنسبة  200على السلع التي تصل قيمتها 

إن المحادثات ٪ والتي قد تطبّق في فصل الخريف.10المقترحة أصالً البالغة 

 .األخيره بين الطرفين في واشنطن لم تؤدي الى اي نتيجه

ولقد قد أشار الرئيس "ترامب" سابقاً إلى أنه على استعداد لرفع الرسوم 

مليار دوالر.  500الجمركية على جميع الواردات الصينية التي تبلغ أكثر من 

٪ على السيارات المستوردة 25كما كان قد هدد مسبقاً بفرض رسوم بنسبة 

مليار  50لى ما يقارب مبّرراً ذلك بأسباب تتعلق باألمن القومي والذي سيؤثر ع

  .دوالر من صادرات أوروبا

ومؤخرا، أعلنت أميركا واالتحاد األوروبي عن وصولهما إلى هدنة اتفق 

الجانبان بموجبها على تجميد أي رسوم إضافية والبدء بمفاوضات تهدف إلى 

تقليل الحواجز التجارية بين الكتلتين. ولكن لم يحدد االتفاق بين الواليات المتحدة 

واالتحاد األوروبي جدوالً زمنيًا لهذه المفاوضات. وربما دفعت الهدنة البعض 

إلى االعتقاد بأنه من السهل الوصول إلى اتفاقية تجارية على المدى القريب، إال 

أنه وفقا لعدة تصريحات، يبدو أن مفهوم االتفاقية يختلف بين أميركا وأوروبا. 

انتصاراً حتى فيما يخص  تحقق الواليات المتخده أنها تففي حين اعتبر

الزراعة، ترى أوروبا أن الزراعة هي خارج إطار المفاوضات، بينما تعارض 

مناقشة هذا الموضوع. لذلك ليس من الواضح إلى متى  حتى فرنسا بشدة

ستستغرق المحادثات وما هي القضايا التي سيتم تغطيتها ومدى إمكانية نجاحها. 

التجارية األخرى، يمكن القول أن التوصل إلى  إذا ما نظرنا إلى االتفاقيات

 .اتفاق، حتى وإن كان ممكنا، سيستغرق وقتاً طويالً 

 التدابير الحمائية جه نحووتال

والحقيقة أن الصفقات التجارية الثنائية ليست الحل األفضل لمشاكل التجارة 

ستؤدي العالمية، حيث قد تنجح في تقديم القليل من اإلصالح، لكن ال شك أنها 

إلى مشاكل أخرى ومع دول أخرى. وكما قال السيد كارني محافظ بنك إنجلترا: 

"  لوضع التدابير الحمائية التي تركز على المفاوضات سهلةهناك طرق "

" من شأنها تحرير التجارة العالمية. أما األولى، صعبةالثنائية، وهناك طرق "

ساهم الثانية في دعم النمو فستؤثر على الوظائف والنمو واالستقرار بينما ست

وعولمة أكثر شموالً. ويبدو أننا نسير على خطى األولى، إال إذا تم حل 

النزاعات من قبل جميع األطراف، وفق آليات موجهة إلصالح النزاع التجاري 

القائم، مثل اآلليات التي تملكها منظمة التجارة العالمية والتي من شأنها تعزيز 

  .ي واالقتصاد العالميالنظام التجاري الدول

ال يمكن للتدابير الحمائية أن تعالج المخاوف التجارية ولكنها حتماً ستؤثر على 

النمو. وإلى جانب التأثير السلبي على القطاعات في الدول المتضررة، ستّولد 

الحرب التجارية الكثير من الشكوك وسترفع مستوى المخاطر وتضعف الثقة 

الجديدة. ففي حين أن التأثير األولي للرسوم قد يكون وتوقف االستثمارات 

محدوداً، إال أن التأثيرات غير المباشرة على األسواق المالية العالمية وسالسل 

  .التوريد يمكن أن تكون أكبر بكثير
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 ما هي الخيارات المتاحة أمام الصين؟

 الرّد برفع الرسوم - 1الخيار 

الخيار األول هو أن يأتي رّد الصين  هناك عدد من الخيارات أمام الصين.

بالمثل، مع تبني سياسة "العين بالعين" ضد أميركا. وبالفعل، أعلنت الصين عن 

مليار دوالر،  60اعتزامها فرض رسوم على واردات أميركا التي تبلغ قيمتها 

مما يشير إلى عدم التوازن بين البلدين. حيث أن الصين سوف تنفد من السلع أو 

التي تستطيع رفع الرسوم الجمركية عليها وذلك لقلة وارداتها من الخدمات 

مليار دوالر(.  500مليار دوالر مقابل  125أميركا مقابل صادراتها إليها )

بمعنى آخر، ال تستطيع الصين أن ترد بمثل الرسوم لكنها قد تلجأ إلى خيارات 

 .أخرى

 فرض الضرائب واستخدام أدوات سعر الصرف - 2الخيار 

ا الخيار الثاني أمام الصين، فهو اللجوء إلى تدابير أخرى غير جمركية، أم

تزامنا مع رفع الرسوم. ويمكن أن تشمل هذه التدابير أيضا فرض ضرائب أو 

رسوم إضافية على الشركات األميركية العاملة في الصين، أو افتعال خفض 

تكلفة الصادرات لقيمة الرنمينبي بطريقة تعّوض، ولو جزئياً، عن الزيادة في 

 .إلى أميركا. ولكن كال الخياران لهما سلبيتهما

أوالً، إن استهداف أميركا لوحدها عند تخفيض قيمة العملة سيولّد المزيد من 

التعقيدات ألي مفاوضات مستقبلية، وسيؤثر على جميع الشركاء التجاريين مع 

شأنها أن تؤثر الصين، األمر الذي يمكن أن يؤدي إلى اشتعال حرب عمالت من 

على الصين نفسها في نهاية المطاف. وقد أّكد المسؤولون في الصين مؤخراً 

أنهم لن يلجأوا للتالعب بالعملة من أجل تسويق الصادرات المستهدفة بالرسوم، 

وذلك على إثر رّدهم على اتهام "ترامب". ومع ذلك، فقد انخفض سعر 

، ولكن لم يكن ذلك كافياً للتعويض ٪ مقابل الدوالر منذ مايو7الرنمينبي بنسبة 

٪، إال أنه سيخفف من حّدة األثر. وقد قّدر كبير 25عن الرسوم بنسبة 

االقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي "أوليفييه بالنشارد" أن الصين 

٪ لتعويض تأثير الرسوم 12ستحتاج إلى خفض قيمة عملتها بأكثر من 

 .٪25الجمركية البالغة 

، سيتسبب انخفاض قيمة العملة في ارتفاع التضخم، مما سيتطلّب اتباع ثانياً  

تراجع بدوره  كان سياسة مالية ونقدية مقيِّدة ذات تأثير سلبي على النمو، الذي

من أعلى مستوياته منذ بضع سنوات. وثالثاً، سيؤدي انخفاض قيمة العملة إلى 

مليار دوالر( مما  750)المقّدر عند أعلى من  الخارجي ارتفاع خدمة الدين

سيؤثر بدوره على االستهالك والنمو. ورابعاً، سوف يؤدي التراجع السريع جداً 

إلى هروب رؤوس األموال إلى الخارج، وهو أمر شهدته الصين في العام 

 .، مما سيدفع الصين إلى استخدام احتياطاتها األجنبية2015

ألميركية، فإنها ستضّر أما بالنسبة لفرض الضرائب والرسوم على الشركات ا

االستثمار األجنبي المباشر وقد تحاول تلك الشركات مغادرة الصين، مما سيزيد 

من شكاوى المستثمرين األجانب في الصين الذين ال يعاملون على قدم المساواة. 

كما أنها سوف تثني غيرهم من المستثمرين المحتملين من القدوم إلى الصين، 

لضرائب ال يمكن أن تفرض على الشركات األميركية ألن مثل هذه الرسوم وا

 دون غيرها. 

 عقد اتفاقيات تجارية مع البلدان األخرى - 3الخيار 

الخيار الثالث المتاح هو أن تنظر الصين في عقد اتفاقيات تجارية مع دول 

أخرى مماثلة كتلك التي تم االتفاق عليها مؤخراً بين االتحاد األوروبي واليابان. 

تستفيد الصين من العمل مع الدول اآلسيوية اآلخرى المرتبطة معها في  إذ قد

سلسلة اإلنتاج سواء على مستوى فردي أو جماعي. وقد تلجأ الصين إلى فرض 

رقابة على مستوى األجور واألسعار من أجل التحكم في التكلفة )والتي ال تزال 

تعويض جزئياً عن ممكنة في الصين(، بالتعاون مع دول آسيوية أخرى بهدف ال

الزيادة في تكلفة الصادرات. فإن أي اتفاق يشمل اليابان سيكون له وزن أكبر 

بكثير، لكن قد ال يكون ذلك ممكناً نتيجة الصدع الديبلوماسي الحالي بين البلدين. 

وعلى أي حال، فإن أي اتفاقية تجارية تحتاج إلى وجود مصالح مشتركة بين 

 .مستمرة لوقت طويل أطرافها، وستتطلب بذل جهود

 فتح أسواق جديدة - 4الخيار 

أما الخيار الرابع فهو أن تسعى الصين بقوة الفتتاح أسواق أخرى من خالل 

ولكن ستستغرق فتح  .طريق واحد" –مبادرات مختلفة مثل مبادرة "حزام واحد 

أسواق جديدة وقتًا طويالً حتى تتحقق، وبالتالي ال يمكن أن يكون هذا الخيار 

مناسباً، إضافة إلى أن هذه األسواق ال تُقارن على اإلطالق مع قوة وضخامة 

 .السوق األميركي

 بالمثل الردّ تجنب  - 5الخيار 

وأخيراً، قد تختار الصين تجنّب اتخاذ أي خطوة بهذا الشأن وعدم الرد على 

الرسوم األمريكية على افتراض أن هذه الرسوم ستؤدي في النهاية إلى إلحاق 

ضرر على أميركا. فقد بدأت بعض القطاعات بالتأثر فعالً بتلك القرارات، مما 

ها، إال أن التأثير الكامل قد يضع ضغوطاً على اإلدارة األمريكية لتغيير موقف

ا مؤخرً سيستغرق مزيداً من الوقت حتى يظهر. وقد وافقت الرئاسة األمريكية 

مليار دوالر للمزارعين المتأثرين بالرسوم. تستطيع أميركا أن  12على دفع 

الذي يبدو أنه أثر  ،تقدم المساعدة للمتضررين بسبب الوضع الجيد القتصادها

على توقيت الحرب التجارية. ولكن إذا استمر هذا األمر، فإن ضخ المزيد من 

األموال على جميع القطاعات المتأثرة بالرسوم المرتفعة سيكون أمراً مكلفاً 

للغاية، خاصة إذا تصاعدت قرارات رفع الرسوم الجمركية أو إذا أصبح 

تشير األوضاع حالياً إلى مزيد من االقتصاد األميركي عرضةً للتباطؤ. و

 .لالدارة األمريكية سياسة التجاريةالمن  الداخلية مخاوفال

ويمكن أن تتخذ الصين قرارا استراتيجيا بعدم الرد إذا اعتبرت أن التهديدات 

األمريكية ليست ذات مصداقية ، وذلك بسبب رد الفعل المحلي ضد القيود 

عاب، تعتمد استجابة كل العب في لعبة ذات التجارية. فحسب قوانين نظرية األل

طبيعة متسلسلة على مصداقية إستراتيجية الالعب اآلخر من عدمها، حيث أن 

أي استراتيجية تفقد مصداقيتها إذا عادت بالضرر على من أطلقها. . في سياق 

النزاعات التجارية الحالية، ستؤثر الرسوم على البلدين. لذا، فالسؤال يصبح 

 سيتحّرك أوالً؟"."من الذي 

إن حيث  إن قرار الصين بعدم اتخاذ أي إجراءات قد يحمل بعض الميزات.

الصينية قد يؤدي إلى بعض االنخفاض في الصادرات انخفاض الطلب على 

رتفاع تكلفة الصادرات مع أميركا ويعزز إ عن قيمة العملة الذي سيعوض جزئياً 

خرى دون اللجوء إلى تالعب في الوقت نفسه القدرة التنافسية مع الدول األ

إلى تبني الصين سياسة إلنعاش نمو الطلب المحلي  كلذ قد يؤدي .متعمد بالعملة

لتعزيز النمو، وهو أمر طالبت به العديد من الدول من ضمنها أميركا، حيث 

طالبت الصين بتقليص فائض الحساب الجاري لديها وتراكم االحتياطات 

األجنبية من خالل فرض إصالحات هيكلية من شأنها خفض المدخرات ودعم 

 .االستهالك المحلي

 خيارات الصين محدودة ولكن ال يزال بإمكانها التوصل إلى اتفاق

في جميع الحاالت، يبدو أن الخيارات المتوفرة أمام الصين محدودة خاصة إذا 

نجحت اتفاقيات ثنائية بين دول أو مجموعات اقتصادية أخرى في هذه األثناء. 

قد تضطر فاق. يتعين على الطرفين تقديم بعض التنازالت للتوصل إلى اتفلذا 

إلى النظر في االستغناء عن بعض القضايا )حقوق الملكية الفكرية  الصين

ذات الضرر المحدود  وزيادة الواردات من الواليات المتحدة على سبيل المثال(
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ألنها تعلم قد تحتاج الواليات المتحدة إلى تهدئة موقفها وتخفيض مطالبها  ، كما

كال الطرفين يمكن ل . بهذه الطريقة،المطالبأن الصين ال يمكنها أن تلبي كل 

أن  الصين من الصعب علىعلى أي حال،  هذه األزمة "منتصرين". إنهاء

على العالم التي شرعت فيها منذ أربعة عقود تتراجع عن سياسة اإلنفتاح 

لتها من واحدة  حيثمضت.  أن سياسة االنفتاح قد خدمتها بشكل جيد للغاية وحوَّ

انتشال حوالي  مما مكنها منلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من أفقر الدول إ

 .مليون شخص من الفقر 800

، قد يواجه العالم نتيجتين سيئتين محتملتين: إما عدم وجود إتفاقوفي ظل 

نزاعات تجارية مطولة، أو حرب تجارية شاملة ال تنتهي حتى يعي كل طرف 

الضرر. وفي كال الحالتين، سيكون في الشراكة التجارية أن ال مجال لمزيد من 

هنالك تبعات على جميع الدول، حتى تلك التي ال صلة لها بالنزاع بشكل مباشر 

  .كدول الخليج العربي

 آثار الحرب التجارية على منطقة الخليج العربي

كيف من الممكن أن تتأثر منطقة الخليج بحرب تجارية محتملة أو نزاعات 

هناك آثار مباشرة من الحرب التجارية على المنطقة، مطّولة؟ نظرياً، لن يكون 

إذ ال تعتبر المنطقة معنيّة بشكل مباشر بهذه النزاعات الحالية. حيث تعتبر 

منطقة الخليج العربي منطقة مستوردة ذات عجز تجاري كبير )باستثناء 

صادرات النفط(. لذلك ال توجد أسباب لقيام دول أخرى بفرض رسوم جمركية 

درات وال يوجد أي سبب يدفع المنطقة لفرض رسوم جمركية على على الصا

وارداتها. ولكنها ستتأثر حتماً بالتأثيرات المرتّدة لتلك النزاعات من خالل العديد 

 .من القنوات

أوالً، إذا تضّرر النمو العالمي، سينخفض الطلب على النفط كما ستنخفض  

ية أخرى من الدول المستوردة األسعار. عالوة على ذلك، تعد الصين ودول آسيو

الرئيسية للنفط، واألكثر تضرراً من النزاعات التجارية، مما سيفرض ضغوطاً 

على أسعار النفط،. وسيكون التأثير على أسعار النفط أكثر وضوحاً إذا ارتفع 

إنتاج النفط في الفترة القادمة على خلفية قرار أوبك بزيادة اإلنتاج باإلضافة إلى 

أن اإلنتاج األميركي سيرتفع بشكل كبير. في حال موافقة أوبك التوقعات ب

، على إعادة التوازن في أسواق النفط من 2016وروسيا، كما فعلتا في العام 

  .ةمع الواليات المتحد في خلق مشاكليتسبب  قد  خالل تقييد اإلنتاج، فإن ذلك

معظم الدول ذات ثانياً، ستؤدي الزيادة في الرسوم  إلى ارتفاع األسعار في 

الشراكة التجارية، وباألخص أميركا. في حين أن تأثير الرسوم على األسعار 

في أميركا قد جاء ضئيالً، إال أنه من المؤكد سوف يتسارع في الوقت المناسب. 

ويعتبر الصلب واأللمنيوم خير مثال على ذلك. إذ يدخل الصلب في إنتاج العديد 

نات واألجهزة وغيرها، كذلك األلمنيوم الذي من السلع مثل السيارات والشاح

يعتبر عنصر أساسي في العديد من المنتجات من النقل إلى التعبئة والتغليف. 

فعندما يتم فرض رسوم على الواردات األخرى، سيكون التأثير على األسعار 

أعلى من ذلك بكثير. وبالنظر إلى أن دول الخليج تستورد العديد من السلع، 

ارتباط عمالتها بالدوالر، فإن التضخم المستورد سيكون أمراً ال بد  إضافة إلى

منه في دول الخليج، مما سيتطلب مجموعة من السياسات التقييدية ذات التأثير 

 .السلبي والمعاكس على النمو

ثالثًا، وفي ذات السياق، إذا ارتفع التضخم في أميركا بسبب الرسوم الجمركية 

اطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة بوتيرة أسرع، المرتفعة، سيضطر االحتي

مما سيدفع دول المنطقة  إلى رفع معدل فائدتها نظراً للحاجة إلى إبقاء ربط سعر 

  .الصرف بالدوالر األمريكي في غياب أي رقابة أو قيود على رأس المال

 رابعاً، يشهد العالم حالياً تدفقات رؤوس األموال من األسواق الناشئة إلى

باألخص إلى أميركا، بسبب ارتفاع سعر الفائدة وقوة تقدمه واألسواق الم

الدوالر، ولكن أيضاً بسبب عدم اليقين والمخاطر الناجمة عن النزاعات 

التجارية. وعلى الرغم من أن منطقة الخليج لم تتأثر بقدر ما تأثرت دول أخرى، 

إلى الخارج. كما من إال أن البعض قد شهد بالفعل بعض تدفقات رؤوس األموال 

الممكن أن تنخفض وتيرة تدفقات رؤوس األموال إلى المنطقة المتوقعة من ضّم 

بعض البورصات في مؤشرات األسواق الناشئة )مورغان ستانلي وفوتسي(. قد 

تضطّر دول مجلس التعاون الخليجي بعد ذلك إلى رفع أسعار الفائدة بشكل 

ب رؤوس األموال، مما قد يولّد تأثيرات أسرع من أسعار الفائدة األميركية لجذ

 .ضارة على االستثمار والبطالة

التطورات الحالية تشير إلى استمرار التدهور في ن اوختاماً يمكن القول 

لدى الصين عدد من حيث . بين الواليات المتحدة و الصين التجارية العالقات

أحد الخيارات غير أن  .االخيارات المتاحة أمامها، لكن ال خيار منها يعّد مناسب

بشكل كبير على أن  الممكنة للصين هو تقديم بعض التنازالت التي ال تؤذيها

للتوصل إلى اتفاق  بما يكفي تخفف الواليات المتحده بعض الشىء من مطالبها

إذا استمر النزاع أما  ".يخرج الطرفين من هذه األزمة "منتصرين بحيث

 ستتأثر دول مجلس التعاون الخليجي بالتأثيرات المرتدة، التجاري لفترة طويلة،

والتي ستتولّد من انخفاض محتمل في أسعار النفط ووجود الحاجة إلى رفع 

أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع في حال تسارع التضخم في أميركا 

بتبني سياسة نقدية متشددة. ولكن  ،واستجابة االحتياطي الفيدرالي لذلك

باستطاعة المنطقة التغلّب على هذه التأثيرات بأقل قدر من الضرر نظراً لما 

 من موارد مالية كافية. هتملك
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