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تحليل تداعيات الخالفات التجارية بين الواليات المتحدة والصين 

دخلت المفاوضات التجارية بين الواليات المتحدة والصين فجأة في 

، حيث أقدمت الواليات المتحدة على زيادة الرسوم نفق مظلم

مليار دوالر أمريكي من  200الجمركية المفروضة على ما قيمته 

%. وأدت هذه الخطوة إلى 25% إلى 10واردات السلع الصينية من 

"الهدنة" التجارية التي توصل إليها الرئيس األمريكي دونالد  كسر

تي للتدابير األخرى التصعيد  وهي بمثابة ،ترامب مع نظيره الصيني

تحدة على الصين في العام الماضي، والتي الواليات الم فرضتها

تضمنت فرض رسوم على ألواح الطاقة الشمسية والغساالت 

مليار دوالر أمريكي من  50واأللمنيوم، وعلى ما قيمته  الحديدو

 60السلع األخرى. وقد ردت الصين بفرض رسوم على ما قيمته 

مليار دوالر أمريكي من واردات السلع األمريكية، في تصعيد 

للتدابير االنتقامية التي اتخذتها سابقاً. وقد تشهد األوضاع تصعيداً 

ات المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية تهدد الوالي حيثإضافياً، 

مليار  300قيمتها نحو  البالغالمتبقية ) الصينية على كافة الواردات

 دوالر أمريكي(.

يتناول تحليلنا القنوات الرئيسية التي يُتوقع أن ينتقل من خاللها تأثير 

والتي الرسوم الجمركية إلى كل من الواليات المتحدة والصين، 

 واألوضاع المالية. دخل الحقيقيصافي الصادرات وال تشمل

أوالً، سوف تؤثر زيادة الرسوم الجمركية على صافي صادرات كال 

تراجع البلدين. وسيحدث ذلك من خالل خسائر الصادرات و

تنافسية إضعاف  إلىالرسوم الجمركية  يؤدي فرضالواردات، حيث 

تجة محلياً. وفي هذا نل الطلب جزئياً إلى السلع الميالصادرات وتحو

يوجد تفاوت كبير  ،التعرض التجاري المباشر الصدد وبالنظر لحجم

 صادرات األمريكيةالففي حين تشكل بين الواليات المتحدة والصين. 

% من 2.7% و0.9من الصين  واردات األمريكيةالو إلى الصين

، تشكل صادرات على التوالي األمريكي الناتج المحلي اإلجمالي

% 3.5ووارداتها من الواليات المتحدة للواليات المتحدة الصين 

على التوالي. ونظراً لهذا  % من الناتج المحلي اإلجمالي1.1و

بين البلدين، فإن  ةالتجاري تالتفاوت النسبي في تركيبة التبادال

الصادرات في خسائر الالواليات المتحدة ستتأثر بدرجة أقل ب

 من تعويض الواردات. بدرجة أكبروستستفيد 

مباشر على ثانياً، تؤثر الرسوم الجمركية بشكل مباشر وغير 

األسعار وذلك من خالل زيادة معدالت التضخم في ظل تراجع 

الرسوم الجمركية على التضخم تأثيرات عد وت الدخل الحقيقي.

ً ومؤقتة في أغلب األحيان، لكنها أكثر بكثير في صغير ة نسبيا

واردات  حجمالواليات المتحدة بالمقارنة مع الصين، نظراً لصغر 

ً آلخر أبحاث المكتب القومي  الصين من الواليات المتحدة. ووفقا

واألسر التجارية األعمال  حملت، تاألمريكي لألبحاث االقتصادية

األمريكية القدر األكبر من تكاليف زيادة الرسوم الجمركية حتى 

ي التجارالتبادل في الواقع، يُظهر التحليل الدقيق ألحجام واآلن. 

األسعار أن أسعار الواردات الصينية المتأثرة معدالت و األمريكي

الشركات بمعنى أن بزيادة الرسوم الجمركية لم تتراجع، 

الناتجة عن تكاليف عبء التحمل هم من والمستهلكين األمريكيين 

وباإلضافة إلى ذلك، فإن  المصدرين الصينيين. وليسالرسوم  زيادة

 المنتجات الصينيةعلى زيادة الرسوم الجمركية  التكاليف الناتجة عن

السلع غير الصينية الخاضعة  من منتجاتالأسعار  نتقل إلىت

للتعريفات، وذلك يشير إلى أن المصدرين من دول أخرى ينتهزون 

الفرصة لتوسيع هوامش ربحهم على حساب األشخاص المقيمين في 

ً التعريفات الجم عملوت الواليات المتحدة. دعم  علىركية حاليا

 في الواليات المتحدة.نقطة أساس  20سي بحوالي التضخم األسا

الواليات  قررتفي حال سيتزايد هذا التأثير تجدر اإلشارة إلى أن و

% 15وتشكل السلع االستهالكية  .فرض تعريفات إضافية المتحدة

حتى اآلن، عليها تعريفات  ترضفقط من جميع الواردات التي فُ 

وفي % من الواردات المتبقية من الصين. 60حوالي  بلغتولكنها 

التعريفات على ، سيستمر تأثير حال تصعيد الحرب التجارية

نقطة أساس  35 واقعبومن المرجع أن يرتفع التضخم لمدة أطول 

 خسائر في الدخل الحقيقي بنهاية المطاف.أخرى، مما سينتج عنه 

   ة بين الواليات المتحدة والصينالتجارية الثنائيبادالت تال

 ج المحلي اإلجمالي لكل بلد(تاكنسبة من الن 2018)أرقام 

 
 QNBهيفر وتحليل مجموعة  المصادر:

 المتعلقةاإلضافية واألخبار السيئة التعريفات  تؤديثالثاً، 

 إلىعادة  المفاوضات التجارية بين الواليات المتحدة والصينب

 وضاعؤدي إلى تشديد في األيقد وهو ما المعنويات تدهور في 

ونقص ، أي تراجع أسعار األسهم وارتفاع هوامش االئتمان المالية

المفاوضات في بداية مايو  تعثرمنذ أن بدأت عالمات االئتمان. في 

األمريكي ومؤشر شانغهاي  S&P 500، انخفض مؤشر 2019

بدأت موجة . وعلى التوالي %5.6و %3.6لألوراق المالية بنسبة 

 األوضاعتشديد ع هوامش االئتمان وتوسمع  المخاطر تجنب من
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تكون  من المحتمل أن، الحالإذا استمر هذا و بشكل عام.مالية ال

، خاصةً بالنظر إلى أهمية قناة الثروة في التأثيرات على النمو كبيرة

 .الواليات المتحدة واالئتمان في الصين

ر حرب التعريفات التجارية بين الواليات المتحدة وبشكل عام، تؤث

تتأثر الصين  والصين سلبًا على كال االقتصادين عبر قنوات مختلفة.

أكثر بالقناة التجارية المباشرة بينما تتأثر الواليات المتحدة أكثر 

تشير األحداث األخيرة إلى و المالي. الحقيقي والوضع الدخل اتيبقن

لكن . تجارية أوسع أمر مستبعد إلى حد ماصفقة التوصل إلى أن 

التأثيرات السلبية لتصاعد النزاع االقتصادي قد يجبر كال الطرفين 

وقد تكون قمة العشرين  .أوليأو مصغر التوصل إلى اتفاق على 

 فرصة يونيو 29و 28يومي في اليابان  في أوساكاالتي ستعقد 

الثنائية مناسبة لفهم المزيد من المؤشرات حول اتجاه المناقشات 

كبيرة  الرهانات ترامب وشي.الرئيسان حيث من المتوقع أن يجتمع 

 عالميالالقتصاد لإيجابية داعمة نتيجة أي ومن المرجح أن تكون 

  . يواجه بالفعل تباطًؤا كبيًرا وعقبات سياسية متعددة الذي

 

 

             

  

    

 االقتصادي QNBفريق 
 

 عبد الرحمن الجهني
 محلل أبحاث 

 +)974 (4453-4436هاتف: 

     *بينتو زلوي
 اقتصادي

 4642-4453 (974+)هاتف: 

 جيمس ماسون
 اقتصادي أول 

 +)974 (4453-4643هاتف: 

 
 المؤلف المراسل*

أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا  QNBال تتحمل مجموعة  إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكرية:"

ماري اعتماداً على التقرير. إن اآلراء الواردة في التقرير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم يُصَرح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استث

أساس مشورة استثمارية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقرير يتم توزيعه مجاناً، وال  الظروف الخاصة بالمستثمر، وأن يكون مبنياً على

 ."QNBيجوز إعادة نشره بالكامل أو جزئياً دون إذن من مجموعة 
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