
 

 

 
 تحليل اقتصادي 

 

 

QNB Economics 

economics@qnb.com 
   9201مارس  24

 

دون حدوث اختراق الصينوالواليات المتحدة التجارية بين محادثات التقدم في 

في المفاوضات بين الواليات المتحدة الذي حدث أدى التقدم 

والصين إلى تقليل خطر تصعيد الحرب التجارية بين البلدين. 

عية الصينية والخالف حول السياسة الصنا اتتعقيد ولكن مع

يتوصل الطرفان الزال من غير المرجح أن المستقبلي  اتجاهها

 . إلى صفقة شاملة

 

 ات جمركيةتعريفخالل العام الماضي، فرضت إدارة ترامب 

الرسم  إلى مليار دوالر )انظر 250قيمتها صينية على واردات 

مليار  200 ما قيمته تم تحديد سعر التعريفة علىوقد البياني(. 

إلى ، مع تأجيل الزيادة %10 بنسبة ا  دوالر من هذه السلع حالي

من أجل اآلن حتى مرتين التي تهدد بها إدارة ترامب  %25نسبة 

تم اإلعالن وكان قد إفساح المجال الستمرار المفاوضات الثنائية. 

إلى أجل  اتم تمديدهثم ، في أوائل ديسمبر ا  يوم 90لمدة  هدنةعن 

، ونتوقع اآلن إجراء صفقة من نوع ما فبراير 24غير مسمى في 

 في أبريل.

 

 الجمركية والواردات للواليات المتحدة والصين التعريفات 
 )مليار دوالر أمريكي(

 
 QNBالمصادر: هيفر أناليتكس، تحليالت قسم االقتصاد في 

للواليات المتحدة موقف تفاوضي قوي ألنها تستورد من الصين 

إلى الصين من الواليات المتحدة )انظر  مما تستوردهأكثر بكثير 

بفرض  سلفا  ، هددت الواليات المتحدة بالفعلوالرسم البياني(. 

 .مليار دوالر 267رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 

، ، والتهديد بمزيد من التصعيدالتي تم فرضها سلفا  تعد التعريفات 

والمخاطر الرئيسية التي تواجه االقتصاد  المعوقاتواحدة من 

ع لى دفالعالمي. وذلك ألن الرسوم الجمركية تجبر المستهلكين ع

، على األقل في المدى لبضائع المستوردةمقابل اتكاليف أعلى 

حماية  بغرضتختار الحكومات فرض التعريفات والقصير. 

األجانب الذين ينتجون  المنتجين المحليين للسلع من المنافسين

المزيد من التعريفات  فرضويشير التأخير في  مماثلة. ا  سلع

الصين إلى أن الواليات المتحدة الجمركية على الواردات من 

تعتقد أن التوصل إلى اتفاق هو أمر ممكن ومرغوب فيه حاليا . 

وأشار الرئيس ترامب في تصريحه إلى إحراز تقدم كبير فيما 

يخص "المشاكل الهيكلية الرئيسية، بما في ذلك حماية الملكية 

يا الفكرية ونقل التكنولوجيا والخدمات والعملة والعديد من القضا

 األخرى."

 

ويتم إجراء المفاوضات المفصلة من قبل نائب رئيس الوزراء 

هي والممثل التجاري للواليات المتحدة روبرت الصيني ليو 

وحسب بعض  اليتيزر ووزير الخزانة األمريكية ستيفن منوشين.

مذكرات تفاهم من إعداد  المفاوضونهؤالء  فرغالتقارير، فقد 

ي للتكنولوجيا والسرقة قسرلنقل التتعلق بالزراعة والعملة وا

اإللكترونية وحقوق الملكية الفكرية والحواجز غير الجمركية أمام 

 التجارة.

 

إن الوصول إلى اتفاق بشأن بعض القضايا )كالزراعة والعملة( 

هو أمر سهل نسبيا  وقد تم التوصل إلى تفاهم مشترك بشأنها. 

ارة البينية، وافقت التوازن في التج اختاللوللمساعدة في تقليص 

الصين على شراء أحجام كبيرة من المنتجات الزراعية ومنتجات 

الطاقة من الواليات المتحدة، وتحديدا  الغاز الطبيعي المسال وفول 

المخاوف األمريكية  ه من غير المرجح أن تشكلالصويا. كما أن

بشأن احتمال حدوث مزيد من التراجع في قيمة العملة الصينية 

 كبيرا  حيث أن استقرار سعر الصرف هو في صالح الصين. عائقا  

 

لكن التوصل إلى اتفاق في قضايا أخرى أمر يصعب تحقيقه. 

ويتعلق ذلك بالخصوص بسياسة الصين الصناعية التي ترى 

الواليات المتحدة أنها تنطوي على النقل القسري للتكنولوجيا 

الفكرية والحواجز والسرقة اإللكترونية وانتهاك حقوق الملكية 

غير الجمركية أمام التجارة. إضافة إلى ذلك، تعتقد الواليات 

المتحدة أن الدعم والتمويل الصيني للشركات المملوكة للدولة 

يستمر في خلق مناخ عير متكافئ للمستثمرين األجانب والقطاع 

 الخاص.

وتعتبر الصين السياسة الصناعية جزءا  أساسيا  من استراتيجيتها 

خاصة بالتنمية، وال يُرجح أن تتراجع عنها بسهولة. كما أن لديها ال

خطة استراتيجية للتحرك صعودا  في سلسلة القيمة تعرف 

". وتركز هذه االستراتيجية 2025باستراتيجية "صنع في الصين 

على مجاالت التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك قطاعات صناعة 

ائية وأشباه الموصالت األدوية والسيارات والمركبات الفض

وتكنولوجيا المعلومات والروبوتات وما إلى ذلك، بهدف 
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الحصول على المعرفة الفنية بدعم مكثف من الحكومة. وعلى 

إلى  2025وجه التحديد، تهدف استراتيجية صنع في الصين 

زيادة المدخالت المحلية في المكونات والمواد الرئيسية إلى 

. والهدف النهائي 2025 % بحلول70و 2020% بحلول 40

للصين هو تحقيق االكتفاء الذاتي وتمكين الشركات الصينية من 

 المنافسة بشكل أفضل في السوق العالمية.

وقد أصر الممثل التجاري األمريكي، روبرت اليتهايزر، على 

أن االتفاق يجب أن يتضمن إنفاذ أحكام تتيح للواليات المتحدة 

ى في حال عدم التزام فرض رسوم جمركية وعقوبات أخر

الصين بوعودها. وذلك يعني أن الوصول لحل دائم وتخفيف حدة 

الخالف التجاري سيظل يعتمد على التقديرات السياسية لإلدارة 

 األمريكية. 

وقد أصدرت الصين مؤخرا  تشريعا  للمساعدة في الحيلولة دون 

هذا النقل القسري للتكنولوجيا ووعدت بتحقيق مزيد من التقدم في 

المجال، لكن ذلك يتطلب إجراء إصالحات هيكلية ومؤسسية 

 معقدة. 

إن ترامب يرغب بوضوح في التوصل إلى اتفاق وعدم تصعيد 

مارس أنه: "ستكون هناك أنباء بشأن  14األزمة، حيث ذكر في 

الصين. وفي جميع األحوال، سنعرف )هذه األنباء( خالل 

والصين أيضا  حريصة على  األسابيع الثالثة أو األربعة القادمة."

التوصل إلى اتفاق، ويُرجح أن يتم استكمال االتفاق والتوقيع عليه 

    في لقاء مباشر بين رئيسي البلدين في شهر أبريل.

مزيد من لتفادي حدوث  نرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق، وبالتالي

في  ها(التعريفات وزيادة معدالتبمزيد من تهديد الالتصعيد )

 المستعصيةالقضايا البد أن تؤدي ، ولكن المستقبل المنظور

 القائمة حاليا  إلى بقاء التعريفات الحالية لفترة طويلة من الزمن.

 احتمال التوقيع على صفقة مع تزايدالتوصل إلى  سيكون قطعا ، 

واألعمال الدولية في كال للتجارة  يا  إيجاب ا  أمر ية أكثر ديمومةاتفاق

يقلل من بعض  فذلكلالقتصاد العالمي بشكل عام.  ا  أيض، والبلدين

 .لتجارة واالستثمار الدوليينتحدق باالتي كانت  لمصاعبا
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أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقرير. إن اآلراء  QNBال تتحمل مجموعة  إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكرية:"

لظروف الخاصة بالمستثمر، وأن الواردة في التقرير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم ُيصَرح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثماري اعتماداً على ا
ئياً دون إذن من أساس مشورة استثمارية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقرير يتم توزيعه مجاناً، وال يجوز إعادة نشره بالكامل أو جز يكون مبنياً على

 ."QNBمجموعة 
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