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يكية       العالميةالتجارة تهدد  الرسوم الجمركية األمر

يكية  أعلنت الواليات المتحدة ع الماضي أنها األمر األسبو

الصلب  من هاواردات جميع جمركية على فرض رسومب تقومس

يكية  وارداتال تشلكفي حين وواأللمنيوم.  الصلب  مناألمر

% من 2حوالي  ‒ حصة صغيرة من التجارة العالميةواأللمنيوم 

العالم  الخطوة تهدد بإقحام تلكإال أن  ‒ العالميةتجارة السلع 

ية.  في وبي فقدحرب تجار  خالل بسرعة من رد االتحاد األور

ح  على الصلب بفرض رسوم جمركية  قرار مسودة طر

يكية، المالبس وغيرها من السلع الصناعية و هذه  لكناألمر

 من إجمالي وارداتفقط % 1 أقل من رسوم تستهدفال

بياالتحاد  يكيةالسلع  من األور حتى اآلن، اتسم . و األمر

ي  اقتصاد وصفها بأنها أهميمكن التي ، الصينموقف  تجار

 علىاآلراء  في مبكروهناك إجماع ضبط النفس. بفي العالم، 

يكية و رسوم الجمركيةأن ال وبي،  رداألمر في حال االتحاد األور

االقتصاد يكون لهما تأثير سلبي كبير على ، لن ماطبيقهت

ية لحواجز كبير لالعالمي. ولكن أي تصعيد  رًا سي التجار لحق ضر

نتيجة الهذه من  ةواضح مخاوف، وهناك باالقتصاد العالمي

 .حتملةالم

يكيةالرسوم  دوال تع  الخطابف. أةمفاج الجمركية األمر

يحات  مالزمةالعالمية ظل سمة لتجارة ل ناهضالم لتصر

يكية واتخذت اإلدارة  طويلة،فترة منذ ترامب الرئيس  األمر

يجية قبل هذا التحرك  يل ف. األخيرخطوات تدر ، 2112في أبر

ير التجارة األميركي بو أمر  تجارة الصلب حول دراسة إجراء ز

حيث شرت نتائج الدراسة في الشهر الماضي، واأللمنيوم، ون  

وقد سبق هذا القرار . المذكورة جمركيةال رسومالفرض ب أوصت

ج  قام فقده. مشاب حدث  بفرض رسوم االبنبوش الرئيس جور

مع  2112في عام على واردات الصلب % 01 نسبتهاجمركية 

يكيبعض اال بلدان منل و، ينستنناءات لمستوردي الصلب األمر

ثم سنة واحدة فقط لسياسة ال واستمرت تلككندا والمكسيك. 

. وباإلضافة إلى ذلك، يةانتقام وفًا من فرض تدابيرخ ألغيت

يكية لاإلدارة تتهيأ  يادة السياسات الحمائيةاألمر حيث أمرت  ،ز

ممارسات الملكية بشأن دراسة  بإجراء 2112في أغسطس 

ية في الصين   فرض رسومب توصي تلك الدراسةوقد الفكر

 الحقًا هذا العام. هانتائجعن  عالناإلجمركية عندما يتم 

يكية حكومة ال أنجميع هذه النقاط إلى وتشير   علىعازمة األمر

 اً طرخيشلك ذلك و. العالمية لتجارةل أجندتها المناهضةتنفيذ 

القتصاد العالمي نظرًا ألن التجارة العالمية على ا محتمالً 

 العالم اتاقتصادبقية للواليات المتحدة وأكنر أهمية ل أصبحت

% 20حوالي  سلعاردات التشلك وعليه قبل عقدين. و تمما اكن

% في 12مع مقارنة العالمي من الناتج المحلي اإلجمالي 

من  واحدةالتجارة العالمية اكنت ، وبداية العقد الماضي

 هاإذ تجاوز نموللنمو العالمي،  ةمحركعوامل الرئيسية الال

ينمن السنوات سنة  11 في النمو العالميمعدالت   العشر

 الماضية.

 ةوالتجارة العالميالنمو معدالت 

 )% تغيير(

 
 QNBصندوق النقد الدولي وقسم االقتصاد في المصادر: 

، تبقى اإلجراءات الحالية الخاصة بالصلب الوضعوفي ظل هذا 

 هصغيرة في نطاقها. فمن المحتمل أن تؤدي هذ واأللومينيوم

، %1لمتحدة بحوالي قليص واردات الواليات ااإلجراءات إلى ت

فإن تأثيرها  وبالتالي ،في حال بقاء العوامل األخرى دون تغير 

كون هامشيًا. لكن في حال تم تصعيد يسعلى النمو العالمي 

ية اتدهور ل ونكسي، هذه السياسات الحمائية لتدفقات التجار

% 1. وحسب تقديراتنا، فإن أي تراجع بنسبة تأثير كبير على النمو

االستيراد سيؤدي مباشرة إلى في طلب الواليات المتحدة على 

كما أن التأثير غير  نقطة مئوية. 1.2 تقليص النمو العالمي بمقدار

باح المتوقعة و تدهور المباشر لذلك من خالل انخفاض األر
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راجع خطط تأيضًا القدرة على اإلنفاق لدى المستهلكين و

 1.2بمقدار  إلى تقليص النموقد يؤدي  في بقية العالماالستنمار 

تراجع فإن النمو العالمي قد يإجمااًل، و  نقطة مئوية. 1.0 –

% 1وذلك بسبب انخفاض بنسبة  ويةنقطة مئ 1.1 – 1.0بمقدار 

يكية الحقيقية. ومن المهم اإلشارة إلى أن  في الواردات األمر

هذا التحليل ال يفترض حدوث رد فعل مماثل من اقتصادات 

مل أن يكون من المحت وفي حال حدوث ذلك، رئيسية أخرى.

 بكنير.التأثير السلبي على النمو أكبر 

من شأن العوائق أمام التجارة أن  وباإلضافة إلى تباطؤ النمو،

يادة أسعار االستيراد ، كما من شأن ترفع التضخم من خالل ز

بحية  ؤوس األموالؤدي يأن تراجع الر  إلى تباطؤ تدفقات ر

مما  ،لتحفيز النمووستكون الحكومات في حاجة للتدخل 

يد من مستويات العجز المالي و وسيكون وقع  .الدين العامسيز

على  الرسومتم فرض هذه ر في حال هذه التأثيرات أكب

لمنتجات فإن اعلى سبيل المنال،  أخرى ذات صلة.منتجات 

ستكون أكنر  أجنبي أرخصصلب عة من والمصنالمستوردة 

تكون هناك حاجة وس المنتجات المصنعة محليًا.تنافسية من 

ن العتماد تعرفة رسوم تصحيحية لمعالجة   تحديدوعدم التواز

ية.الغاية األصلية من وراء    هذه االجراءات التجار

نسبيًا، فإن صغير ورغم أن تأثير الرسوم المقترحة حاليًا يظل 

بي والصين حدوث ردود فعل مماثلة  يعني من االتحاد األور

وإجمااًل، . سيكون أكنر حدة على االقتصاد العالميأن التأثير 

ية عالمية ستكون بمنابة  سباق نحو الهاوية فإن أي حرب تجار

 يجب أن تتحلىوأمام هذه النتيجة المحتملة،  دون أي رابح.

منسقة لضبط النفس العتماد سياسة بالحكمة العالم دول بقية 

يد للحيلولة دون  المتحدةأمام السياسة الحمائية للواليات  المز

، من التصعيد. وسيشلك ذلك دون شك تحديًا أمام صناع القرار 

 .تتطلب ذلك االقتصادية المنفعةلكن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يق       االقتصادي QNBفر

 عبد الرحمن الجهني

 متدرب  –محلل أبحاث 

 4643-4453 (974+)هاتف: 

  نانسي فهيم

 اقتصادية

 4648-4453 (974+)هاتف: 

يعلي   *جعفر

 اقتصادي

 4423-4453 (974+)هاتف: 

  أشوك بونديا

 اقتصادي أول

 4642-4453 (974+)هاتف: 

ي فايف ور  ر

 باإلنابة رئيس قسم االقتصاد

 4643-4453 (974+)هاتف: 

ير *      اكتب التقر
 

 

 

 

ية:" ير. إن اآلراء الواردة  QNBال تتحمل مجموعة  إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكر أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقر

وف ال ي اعتمادًا على الظر ح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استنمار صَر ير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم ي  ، وأن يكون مبنيًا علىفي التقر  خاصة بالمستنمر

يعه مجانًا، وال يجوز إعادة نشره بالاكمل أو جز ير يتم توز ية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقر  ."QNBئيًا دون إذن من مجموعة أساس مشورة استنمار
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