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شرکت سبدگردان الگوریتم

ــر  ــی زی ــای مال ــی از نهاده ــوان یک ــم به عن ــبدگردان الگوریت ــرکت س ش
مجموعــه گــروه ســرمایه گذاری خوارزمــی بــا اخــذ مجــوز از ســازمان بــورس و 
اوراق بهــادار و بــا هــدف ارائــه خدمــات حرفــه ای در حــوزه مدیریــت دارایی هــا 
ــای  ــواع صندوق ه ــت ان ــت. مدیری ــده اس ــیس ش ــی تاس ــات مال ــایر خدم و س
بــا  ســرمایه گذاری  صندوق هــای  تأســیس  و  طراحــی  ســرمایه گذاری، 
ســاختارهای جدیــد، مدیریــت ســبدهای اختصاصــی و ارائــه خدمــات مدیریــت 
ــر  ــای منحص ــداف و نیازه ــا اه ــب ب ــی و متناس ــورت تخصص ــا به ص دارایی ه
ــرکت  ــن ش ــی ای ــتور کار اصل ــتریان در دس ــف مش ــای مختل ــرد گروه ه ــه ف ب
ــری  ــود را بهره گی ــی خ ــت اصل ــم، مزی ــبدگردان الگوریت ــرکت س ــرار دارد. ش ق
ــازار  ــف ب ــاد مختل ــر ابع ــلط ب ــش و تس ــا دان ــص ب ــانی متخص ــروی انس از نی
ســرمایه کشــور مــی دانــد و در نظــر دارد کــه بــا تکیــه بــر تــوان ایــن مدیــران 
ــت دارایی هــا،  ــوزه مدیری ــن در ح ــات نوی ــه خدم ــا ارائ ــره، ب و تحلیلگــران خب

ــد. ــا نمای ــازار ســرمایه کشــور ایف ــری در گســترش ب نقــش موث
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چکیده

شـاید تـا پیـش از ظهـور پدیـده ترامـپ، کسـی وقوع یک جنـگ تجاری جدیـد را  آن هـم در زمانه ای کـه تجارت 
آزاد بین المللـی بـه یـک اصـل بدیهـی تبدیـل شـده اسـت، انتظـار نمی کشـید. حتـی پـس از انتخـاب ترامـپ و 
تهدیدهـای او مبنـی بـر اعمـال تعرفه هـای تجـاری نیـز انتظـار می رفـت کـه شـرکت های چندملیتـی بـزرگ -بـه 
عنـوان حامیـان مالـی سیاسـتمداران آمریکایـی- ترامـپ را به نرمـش در مواضع خود توصیـه کـرده و اروپا و چین 
نیـز بـا دادن چنـد تعهـد سـاده و معمولـی کشـمکش ها را فیصلـه دهنـد؛ امـا رونـد اتفاقـات ماه هـای اخیـر کامـًا 
برعکـس بـوده اسـت. سیاسـت های تعرفـه ای آمریـکا کـه بـا اعمـال تعرفه بـر واردات ماشـین های ظرفشـویی و 
پانل هـای خورشـیدی آغـاز و بـا اعمـال تعرفه هـای 10 و 25 درصـدی بـر واردات آلومینیوم و فوالد تشـدید شـد، 
رفتـه رفتـه بـر حـدود 12 درصـد از کاالهـا و خدمـات وارداتـی به آمریـکا سـایه افکند و طیف وسـیعی از کشـورها 
به ویـژه چیـن را تحـت تاثیـر قـرار داد. اتخـاذ این سیاسـت از سـوی آمریکا از یک سـو شـرکای تجاری این کشـور 
را بـه انجـام اقدامـات تافی جویانـه و از سـوی دیگـر آمریـکا را بـه تافی ایـن اقدامـات تافی جویانه واداشـته و 

ایـن سلسـله جهـان را دربـاره وقـوع یـک جنـگ تجاری تمـام عیار به شـدت نگـران کرده اسـت. 

شـاید دلیـل اصلـی ایـن نگرانی هـا سـهم بـاالی آمریـکا و چیـن از اقتصـاد جهان باشـد. این دو کشـور بـه عنوان 
مهم تریـن طرف هـای جنـگ تجـاری حـدود 40 درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی اسـمی دنیـا را در اختیـار دارنـد 
)اگـر دامنـه جنـگ تجـاری از تعرفـه بـر فـوالد و آلومینیـوم بـه دیگـر محصـوالت اتحادیـه اروپا نیز کشـیده شـود 
جمعـًا حـدود 60 درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی جهان مورد تهدید واقع خواهد شـد(. از سـوی دیگـر از مجموع 
80 هـزار میلیـارد دالر تولیـد ناخالـص جهانـی در سـال 2016 حدود 56 درصـد از طریق صادرات یـا واردات میان 
کشـورها تجـارت شـده اسـت. آمریـکا بزرگتریـن واردکننـده دنیـا و پـس از چیـن دومیـن صادرکننـده بـزرگ دنیـا 
محسـوب می شـود. بنابرایـن شـاید بـه نظـر برسـد کـه اتخـاذ سیاسـت های تعرفـه ای از سـوی آمریـکا -به ویـژه 
اگـر پـای چیـن در میـان باشـد- می توانـد اثـری بـزرگ بـر تجـارت و اقتصـاد بین الملـل داشـته باشـد و هـراس 
سـرمایه گذاران در ایـن خصـوص چنـدان خالـی از وجه نیسـت؛ بااین حال تایید صحت این مدعا مسـتلزم بررسـی 

دقیق تـر اسـت. 

اولیـن مسـئله حایـز اهمیـت دامنـه اثرگـذاری ایـن تعرفه ها اسـت. 16.4 درصـد از کل تجـارت خارجـی آمریکا با 
کشـور چیـن انجـام و بنابرایـن ایـن کشـور مهم تریـن شـریک تجـاری این کشـور محسـوب می شـود. در صورتی 
کـه آمریـکا کل کاالهـای وارداتـی چیـن را مشـمول تعرفـه کـرده و چیـن نیـز به طـور متقابـل علیه آمریکا دسـت 
بـه وضـع تعرفـه بزنـد آنـگاه تنهـا 0.79 درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی جهان تحـت تاثیر قـرار خواهـد گرفت. 
در صورتـی کـه آمریـکا بـر کلیـه کاالهـای وارداتـی از کانـادا و مکزیـک- به عنوان شـرکای قـرارداد نفتا کـه هم در 
فهرسـت پنـج صادرکننـده برتـر بـه آمریـکا و هم در فهرسـت پنـج واردکننده برتـر از این کشـور قرار دارنـد- تعرفه 
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وضـع نمـوده و ایـن دو کشـور در اقدامـی متقابـل کاالهای وارداتـی از آمریـکا را مشـمول تعرفه کنند آنـگاه 1.52 
درصـد از کل تولیـد ناخالـص داخلـی دنیـا تحـت تاثیـر قـرار خواهـد گرفـت. کشـورهای اروپایـی نیـز از مهم ترین 
شـرکای تجـاری آمریـکا محسـوب می شـوند. در صورتی که آمریکا بـر کلیه کاالهـای وارداتی از کشـورهای عضو 
اتحادیـه اروپـا تعرفـه وضـع نمـوده و این کشـورها نیز مقابله بـه مثل کننـد آنگاه 0.9 درصـد از کل تولیـد ناخالص 
داخلـی دنیـا تحـت تاثیـر قرار خواهـد گرفـت. سـرانجام در صورتی که جنـگ تجـاری، کل محصـوالت )کاالها و 
خدمـات( وارداتـی به آمریکا را شـامل شـود، آنـگاه 3.6 درصد از کل تولید جهـان تحت تاثیر قـرار خواهد گرفت و 
اگـر کشـورهای صـادر کننده بـه آمریکا نیز وضـع تعرفه های متقابـل علیه آمریکا را در دسـتور کار خـود قرار دهند، 

آنـگاه 2.9 درصـد دیگـر )مجموعـًا 6.5 درصـد( از کل تولیـد جهـان تاثیر قـرار خواهد گرفت.

موضـوع شـایان توجـه دیگـر اثـر وضـع تعرفه هـای فراگیـر بـر آلومینیـوم و فـوالد اسـت زیـرا در حـال حاضـر 
تعرفه هـای وضـع شـده بـر ایـن دو کاال تقریبًا تمامی کشـورهای جهان را شـامل می شـود. آمریکا در سـال 2017 
حـدود 10.2 میلیـون تـن فـوالد خـام صـادر و 35.4 میلیـون تن فـوالد خـام وارد کرده اسـت. این در حالی اسـت 
کـه کل صـادرات فـوالد جهـان در سـال 2017 معـادل 463 میلیـون تـن بـوده اسـت، یعنی آمریـکا صرفـًا بر 7.6 
درصـد از فـوالد خـام صادراتـی جهـان تعرفه وضع کرده اسـت. وضـع تعرفه متقابل بر فوالد از سـوی کشـورهای 
واردکننـده فـوالد از آمریـکا تنهـا 2.2 درصـد دیگـر از فـوالد صادراتـی دنیـا را تحت تاثیر قـرار می دهـد. بنابراین 
بـه رغـم آنکـه آمریـکا بزرگتریـن واردکننده فوالد خام جهان محسـوب می شـود امـا تعرفه های آمریـکا در بدترین 
حالـت صرفـًا بـر 9.8 درصـد از تجـارت جهانی فـوالد و بر تنهـا 2.9 درصد از تقاضـای جهانی فوالد خـام اثر گذار 
خواهـد بـود . وضعیـت در خصـوص آلومینیـوم کمـی متفـاوت اسـت. مطابـق آمـار اداره آمـار آمریـکا، از مجموع 
59.8 میلیـون تـن مصـرف آلومینیوم اولیه در سـال 2016 حدود 9 درصـد یعنی 5.9 میلیون تـن متعلق به آمریکا 
بـوده اسـت کـه نـود درصـد از آن از طریـق واردات تامیـن شـده اسـت. حجـم صـادرات آلومینیـوم اولیـه آمریـکا 
در سـال 2016 کمتـر از 300 هـزار تـن بـوده اسـت. بنابرایـن وضـع تعرفـه بـر آلومینیـوم بـر 8 درصـد از محصول 
آلومینیـوم دنیـا تاثیـر می گـذارد. بنابرایـن امـکان متاثر شـدن قیمت هـای جهانی از ایـن محل قابل تصور اسـت. 

اثـر تعرفه هـا بـر تـورم آمریـکا و آثار آن بـر اقتصاد جهانـی نیز حایز اهمیت اسـت. اعمـال تعرفه منجر بـه افزایش 
قیمـت تمـام شـده محصـوالت و بـه تبع آن افزایـش تورم می شـود. کنترل تورم بـه عنوان مهم تریـن هدف بانک 
مرکـزی آمریـکا منجـر بـه افزایـش تعـداد دفعات و سـرعت رشـد نـرخ بهـره خواهد شـد. این اتفـاق بـه نوبه خود 
باعـث افزایـش هزینـه اسـتقراض و کاهـش سـرمایه گذاری شـده و اقتصـاد تازه نجـات یافتـه از بحـران آمریکا را 
بـا مشـکات جـدی مواجـه خواهـد کـرد. بـا این حـال اینکه رشـد تـورم تا چـه حد بـاال باشـد بـه ارزش کاالهای 
مشـمول تعرفـه بسـتگی دارد. بـرای مثال اثـر افزایش قیمت فـوالد و آلومینیوم بر شـاخص قیمت مصـرف کننده 
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انـدک اسـت. یـک درصد افزایـش در قیمت نهـاده فوالد منجر بـه افزایش شـاخص قیمت مصرف کننـده به اندازه 
0.01 واحـد درصـد می شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه همیـن مقـدار افزایـش در قیمـت آلومینیـوم اثـر ناچیـزی بر 

شـاخص قیمت مصرف کننـده دارد. 

رشـد تـورم و اقدامـات فـدرال رزرو بـرای کنتـرل آن می توانـد از طریق اثرگـذاری بـر ارزش دالر اقتصـاد جهانی را 
متأثـر سـازد. رشـد بی رویـه قیمت هـا می توانـد منجـر به کاهـش ارزش دالر و بـه تبع آن رشـد قیمـت کامودیتی ها 
شـود، امـا واکنـش فـدرال رزرو به تـورم و افزایش دادن نـرخ بهره برای کنتـرل آن، می تواند بـه بازیابی ارزش دالر 
و حتـی جهـش آن بـه قیمت هـای باالتـر منجر شـود. در نهایت افزایـش نرخ بهره و کاهش سـطح سـرمایه گذاری 
در آمریـکا می توانـد منجـر بـه کاهـش تقاضـای کل اقتصـاد و کاهـش ارزش دالر منجـر شـود. اینکـه ایـن اثـرات 
تـا چـه انـدازه موثـر باشـند بـه میـزان کاالهـای مشـمول تعرفـه و نرخ هـای تعرفـه بسـتگی دارد. پاسـخ بـه ایـن 
پرسـش ها مسـتلزم مدلسـازی اقتصـادی و بررسـی تبعـات وقوع یـک جنگ تجـاری تمام عیار اسـت. بررسـی اثر 

بـروز یـک جنـگ تجـاری تمام عیار مسـتلزم پاسـخ به حداقل سـه پرسـش اساسـی اسـت: 

تعرفه ها تا کجا افزایش خواهند یافت؟  .1

جنگ تجاری تا چه میزان باعث کاهش در تجارت جهانی خواهد شد؟  .2

جنگ تجاری چه اثری بر تولید ناخالص داخلی دنیا خواهد داشت؟  .3

برای پاسـخ به پرسـش نخسـت می توان از دو رویکرد متفاوت اسـتفاده کرد. رویکرد نخسـت مبتنی بر مدلسـازی 
اقتصـادی اسـت. مطالعـات مختلـف انجـام شـده بـر اسـاس ایـن رویکـرد، میـزان رشـد تعرفه هـا را چیـزی بیـن 
30 تـا 60 درصـد تخمیـن می زننـد، بنابرایـن می تـوان گفـت مدل هـای اقتصـادی میـزان رشـد تعرفه هـا را بـه 
صـورت متوسـط چیـزی درحـدود 45% تخمیـن می زننـد . رویکـرد دوم بـه بررسـی تجـارب تاریخـی می پـردازد. 
بـه ایـن منظـور در ایـن روش نتایـج جنگ های تجـاری پیشـین -در دورانی کـه توافق نامه هـای تجـاری بین الملل 
فراگیـر نشـده بـود- مورد بررسـی قرار می گیـرد. آخرین حرکت بـزرگ حمایت گرایانـه در تاریخ آمریـکا قانون تعرفه 
اسـموت-هاولی بـود کـه منجـر بـه رشـد تعرفه هـای وارداتـی تـا سـطح 45% شـد. بنابرایـن می تـوان گفـت کـه هم 
نظریـه و هـم شـواهد تاریخـی حاکـی از این هسـتند که جنگ تجـاری می تواند تعرفه هـا را به بیش از 40% برسـاند.

پاسـخ بـه پرسـش دوم تـا حد زیـادی به حساسـیت تقاضای کاالهای وارداتی نسـبت بـه افزایش قیمـت این کاالها 
)کشـش تقاضـای کاالهـای وارداتـی( بسـتگی دارد. پـل کروگمـن اقتصـاددان برجسـته برنـده جایـزه نوبـل معتقد 
اسـت در صـورت وقـوع یـک جنگ تجـاری تمام عیار و با فرض کشـش 3 تا 4 درصـدی تقاضـای واردات، احتمااًل 



د

بـا کاهـش 70 درصـدی در تجـارت بین الملـل مواجه خواهیم شـد. کاهش 70 درصـدی در حجم تجـارت جهانی 
مـا را به سـطح تجـارت در دهـه 1960 بازمی گرداند. 

پرسـش سـوم، مهم تریـن پرسشـی اسـت کـه بایـد در فضـای کنونـی بـه آن پاسـخ داده شـود. مطابق بـا نظر پل 
کروگمـن حداکثـر زیان هـای رفاهـی ناشـی از جنـگ تجاری بـا فرض رسـیدن تعرفه ها بـه چهل درصـد و کاهش 
هفتـاد درصـدی تجـارت بین الملـل 2.1 درصـد تولیـد ناخالـص داخلـی آمریکاخواهـد بـود. همچنیـن بر اسـاس 
یافته هـای صنـدوق بین المللـی پـول در بلندمـدت و بـا فـرض تحقـق بدتریـن سـناریوی ممکـن، رشـد اقتصـاد 
آمریـکا و چیـن بـه ترتیـب معـادل 1 درصـد و نیم درصد تولیـد ناخالص ملـی کمتر از حالتـی خواهد بـود که در آن 
تعرفـه ای وضـع نشـود. به عـاوه اثـر اعمـال تعرفه هـا در بلندمـدت بـر اقتصـاد جهـان بیـش از 0.4 درصـد تولید 

ناخالـص ملـی نخواهـد بود. 

عـاوه بـر مـوارد فـوق باید به احتمـال وقوع جنـگ ارزی میان کشـورها نیز توجه داشـت. جنگ تجـاری افزایش 
تقاضـای دالر توسـط سـرمایه گذاران را بـه دنبـال داشـته و در کنار رشـد نـرخ بهره آمریـکا باعث تقویت شـاخص 
دالر شـده اسـت کـه تـا حـد زیـادی با هـدف ترامپ مبنی بـر بهبود تـراز تجـاری آمریکا در تضـاد اسـت؛ بنابراین 
ممکـن اسـت آمریـکا کاهـش ارزش دالر را در دسـتور کار خـود قـرار دهد. چین نیـز به عنوان کشـوری که همواره 
متهـم بـه دسـتکاری پول ملـی خود بـرای افزایش صادرات اسـت به منظور حفظ سـطح صـادرات خـود از انگیزه 
کافـی بـرای کاهـش ارزش یـوان برخـوردار اسـت، به ویـژه اگر آمریکا نیز دسـت بـه چنیـن اقدامی بزنـد. بنابراین 
افزایـش تنش هـا و تشـدید جنـگ تجـاری می تواند انگیزه کشـورها برای دسـت کاری پـول ملـی را افزایش دهد، 
امـا بایـد توجـه داشـت کـه اگر همـه کشـورها تصمیم بـه چنیـن کاری بگیرند بازهـم با جنگـی مواجـه خواهیم بود 

کـه هیچ برنـده ای ندارد.

مسـئله حایـز اهمیـت دیگر اثـر جنگ تجاری بر اقتصاد ایران اسـت. جنـگ تجاری می تواند باعـث توقف واردات 
نفـت چیـن از امریـکا شـده و بـه عاوه وقـوع جنـگ ارزی می تواند منجر بـه افزایش قیمـت نفت شـود؛ بنابراین 
در مجمـوع جنـگ تجـاری آثـار مثبتـی بر فروش نفـت ایران خواهد داشـت. اعمـال تعرفه بر فـوالد در نهایت اثر 
منفـی قیمتـی بـر فـوالد نخواهد داشـت، امـا می توانـد در شـرایط تحریمی فعلـی یافتن مشـتریان مناسـب برای 
صنعـت فـوالد ایـران را بـا دشـواری مواجـه نمایـد زیـرا افزایـش تعرفه فـوالد آمریـکا می توانـد صادرکننـدگان به 
ایـن کشـور را ترغیـب بـه یافتن مشـتریان جدید کند؛ مسـئله ای کـه می تواند ایران را در یافتن مشـتریان مناسـب 
بـرای محصـوالت خـود تحت فشـار قـرار دهـد. اعمال تعرفـه بـر آلومینیوم بـر قیمت هـای جهانی ایـن محصول 
نیـز چنـدان اثرگـذار نخواهـد بـود اما باید توجه داشـت کـه 15% از واردات آمریـکا یعنی چیزی در حـدود 800 هزار 
تـن متعلـق بـه چین اسـت، ایـن در حالی اسـت که کل صـادرات آلومینـوم ایران در سـال 2015 حـدود 300 هزار 
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تـن بـوده اسـت. بنابرایـن ممکـن اسـت تولیدکننـدگان آلومینیـوم در ایـران بـه علـت سـرازیر شـدن آلومینیوم های 
تولیـد چیـن بـه بـازار آسـیب جـدی ببینند.ایـن مـوارد در خصوص سـایر محصـوالت صادراتی ایـران ماننـد صنایع 
فلـزی و معدنـی، محصـوالت پتروشـیمی و ... نیـز صـادق اسـت. وقـوع جنـگ ارزی و تمایـل آمریـکا بـه کاهش 
ارزش دالر نیـز می توانـد بـه افزایـش قیمـت این فلز کمـک کند، بااین حـال طی ماه هـای اخیـر ارزش دالر به دلیل 
افزایـش تقاضـا بـرای ایـن ارز و همچنیـن افزایـش نرخ بهره رونـدی صعودی را طی نموده اسـت. به نظر می رسـد 
آنچـه در ماه هـای آتـی نقشـی تعیین کننـده در قیمـت جهانی طا خواهد داشـت ارزش دالر اسـت و تشـدید جنگ 

تجـاری بـه تنهایـی اثر چشـمگیری بـر قیمت جهانی طا نداشـته باشـد.

در مجمـوع می تـوان گفـت شـرایط آنچنـان کـه توسـط رسـانه هـا تصویـر مـی شـود نگـران کننـده نیسـت. از نظر 
بسـیاری از تحلیل گـران و مؤسسـات مهـم اقتصـادی نظیـر گلدمـن سـاکس ایـن نگرانی هـا بیش ازانـدازه اسـت و 
شـرایط کنونـی بـرای همـه کاالها فرصتی برای خرید و انباشـت اسـت چـرا که در آینده شـاهد افزایـش قیمت برای 
همـه کاالهـا خواهیـم بـود. از نظـر ایـن موسسـه رشـد اقتصـادی قـوی در سـطح جهـان و موجـودی رو بـه کاهش 

t.انبارهـا در بازارهـای انـرژی و فلـزات سـرانجام بـه افزایـش قیمـت کامودیتی هـا منجـر خواهند شـد



جنگ تجاری آمریکا
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»وقتـی کشـوری عمـاًل میلیاردهـا دالر 
را در تجـارت بـا هـر کشـوری کـه بـا 
دسـت  از  دارد  اقتصـادی  روابـط  آن 
گزینـه  تجـاری  جنگ هـای  می دهـد، 
می تـوان  راحتـی  بـه  و  اسـت  خوبـی 
در آن هـا برنـده شـد1. به عنـوان مثال 
وقتـی در تجـارت بـا یک کشـور 100 
میلیـارد دالر ضـرر کردیـم و آن کشـور 
نفـع زیـادی بـرد، دیگـر نبایـد بـا آن 
کشـور تجارت کرد-مـا موفقیتـی بزرگ 
کسـب خواهیـم کـرد. ایـن کار راحـت 

اسـت«

توئیت دونالد ترامپ
2 مارس 2018

1- مقدمه
دونالـد ترامـپ یـک روز پـس از اعمـال تعرفه هـای 10 
و 25 درصـدی بـر آلومینیـوم و فـوالد، بـا توئیـت کردن 
جملـه فوق مناسـبات تجـاری میـان قدرت هـای بزرگ 
را وارد دور تـازه ای کـرد. ایـن تصمیـم ترامـپ برخاف 
اتخـاذ  نبـود.  غیرمنتظـره  ازتصمیماتـش  بسـیاری 
آنچـه  بازگردانـدن  بـرای  سیاسـت های حمایت گرایانـه 
وی آن هـا را »شـغل های دزدیـده شـده« از آمریکایی ها 
توسـط دیگـران عنـوان می کـرد، یکـی از اصلی تریـن 
مدعـی  او  بـود.  ترامـپ  دونالـد  انتخاباتـی  وعده هـای 

1. Trade wars are good and easy to win

2.  Outsourcing

3.  Laissez Faire

توسـط  برون سـپاری2  سیاسـت های  اتخـاذ  کـه  بـود 
خـروج  بـه  منجـر  ایاالت متحـده  پیشـین  دولت هـای 
بسـیاری از مشـاغل از آمریـکا شـده اسـت. به عـاوه 
از نظـر او شـرکای بـزرگ تجـاری آمریـکا نظیـر چیـن، 
اتحادیـه اروپـا، کانـادا، مکزیـک و ... از فرصت هـای 
فراهم شـده توسـط ایـن کشـور سـو اسـتفاده کـرده و بـا 
در  یک جانبـه  نفـع  بـر  مبتنـی  رابطـه  یـک  برقـراری 
برابـر همـه چیز هایـی کـه تجـارت بـا آمریـکا بـه آن هـا 

نمی دهنـد. بـه کشـورش  می دهـد، چیـز خاصـی 

ترامـپ معتقد اسـت که اقتصـاد ایاالت متحـده آمریکا از 
توافقـات تجـاری ضعیفـی کـه در زمان روسـای جمهور 
پیشـین آمریـکا شـکل گرفته انـد، رنج می بـرد و مذاکره 
مجـدد و بازنگـری یـا خـروج از ایـن توافقـات را یکـی 
تجـارت  درزمینـه  خـود  دولـت  اصلـی  اولویت هـای  از 
خارجـی عنـوان می کنـد. توافقاتـی کـه به زعـم او تـراز 
تجاری، اشـتغال و رشـد اقتصادی آمریکا را تحت تأثیر 
قـرار داده اسـت. درواقع در نـگاه ترامـپ و دولت مردان 
بـازی جمـع  یـک  بین الملـل  تجـارت  او،  بـه  نزدیـک 
صفر اسـت کـه در آن منافـع طرف های تجـاری آمریکا 
معـادل با زیان این کشـور اسـت. ایـن ایده کـه در نقطه 
مقابـل ایـده متفکریـن طرفـدار جهانی سـازی و تجارت 
بـر  حاکـم  لسـه فر3  رویکـرد  دارد  قـرار  بین المللـی  آزاد 
سـرمایه داری آمریـکا را عامـل ضربه دیـدن اقتصاد این 
کشـور می دانـد و به جـای آن سـرمایه داری کنترل شـده 
را  اقتصـاد  بـر دخالت هـای حمایتـی دولـت در  مبتنـی 

پیشـنهاد می دهـد.
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ضمـن  ترامـپ  کـه  بـود  نگـرش  همیـن  مبنـای  بـر 
روابـط  در  گرایـی4  چندجانبـه  کشـیدن  چالـش  بـه 
بین الملـل، وعـده “توافق هایـی سـخت و عادالنه5” در 
حـوزه تجـارت بین الملـل را مـی داد کـه آنچـه را ظلـم 
بـه آمریـکا در روابـط تجـاری می خواند از میـان خواهد 
بـرد و با احیـای اقتصـاد آمریـکا میلیون ها شـغل ایجاد 

خواهـد کـرد.

ایـن دیدگاه هـا باعـث شـد تـا ترامـپ بعـد از تصـدی 
همـکاری  توافق نامـه  از  جمهـوری  ریاسـت  مقـام 
بحـث  ادامـه  در  او  شـود.  خـارج  پاسـیفیک6  ترانـس 
آمریـکای  آزاد  تجـارت  توافقنامـه  قوانیـن  بازنویسـی 
شـمالی )7NAFTA( را پیـش کشـید و تهدیـد کـرد که 
در صورتـی کـه شـرکای نفتـا از آنچـه کاخ سـفید آن را 
توافقـی منصفانـه بیـن طرفین می دانـد سـرباز زنند، از 
نفتـا خـارج خواهد شـد. وی همچنین خواهـان کاهش 
مـازاد تجـاری کشـورهایی نظیـر چیـن، کـره جنوبـی و 
آلمـان در تجـارت با آمریکا شـد و سـرانجام در اجاس 
تجـاری  تهدیـد شـرکای  بـا  ژانویـه 2018  در  داووس 
آمریـکا بـه حفـظ منافـع آمریـکا در روابـط تجـاری اش 
بـا دیگـر کشـورها، به روشـنی بـر طبـل شـروع جنـگ 

تجـاری کوبیـد.

ترامـپ جنـگ تجـاری را با اعمـال تعرفـه روی پانل های 
خورشـیدی و ماشـین های لباس شـویی آغاز کـرد و مدتی 
بعـد نیـز روی فـوالد و آلومینیـوم بـه ترتیـب تعرفه هـای 
25 و 10 درصـدی اعمـال کـرد و در ادامـه بـا ادعـای عدم 

4.  Multilateralism

5.  Tough and Fair Agreements

6.  Trans- Pacific Partnership

7.  North American Free Trade Agreement

رعایـت حقـوق مالکیـت معنوی توسـط چیـن تعرفه های 
جدیـدی علیـه ایـن کشـور وضـع کـرد. اقدامـات ترامـپ 
واکنـش جـدی دیگـر کشـورها را به دنبـال داشـت و آن ها 
را بـه تجدیـد نظردر روابـط تجاری خود بـا آمریکا ترغیب 
نمـود. کشـورهای مختلـف مانند چیـن، کانـادا و اتحادیه 
اروپـا دسـت بـه اقدامـات تافی جویانـه زدنـد و بـا وضـع 
تعرفه هـای متقابـل بـر کاالهـای آمریکایـی بـه هراس ها 
در خصـوص بـروز یک جنگ تجاری بیـش از پیش دامن 
زدنـد. جـدول 1 خاصـه ای از رونـد تشـدید اختافـات 
تجـاری میـان آمریـکا و سـایر کشـورهای دنیـا را نشـان 

می دهـد.

اقدامـات  بـه ویـژه  اقدامـات تافـی جویانـه کشـورها 
چیـن بـا واکنـش فـوری آمریـکا مواجـه شـده و باعـث 
بـروز نگرانی هـای جـدی درخصـوص آینـده تجـارت 
اسـت.  شـده  کشـورها  اقتصـادی  رشـد  و  بین الملـل 
هـراس از آسـیب دیـدن جدی رشـد اقتصـاد جهانی که 
هنـوز بـه طـور کامـل دوران نقاهـت را پـس از بحـران 
مالـی سـال 2008 پشـت سـر نگذاشـته اسـت هشـدار 
جـدی صنـدوق بین المللـی پـول را بـه دنبـال داشـته 
اسـت. بـر ایـن اسـاس در ایـن گـزارش ضمن بررسـی 
رونـد تعرفه گـذاری در ماه هـای اخیـر بـه ارزیابـی نتایج 
و آثـار ایـن سیاسـت بـر اقتصـاد بین الملـل و به تبـع آن 

ایـران پرداختـه شـده اسـت.
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گزارش کمیته تجارت بین الملل آمریکا در مورد لزوم اعمال محدودیت تجاری روی واردات سلول های  2017/10/311396/08/09
خورشیدی

گزارش کمیته تجارت بین الملل آمریکا در مورد لزوم اعمال محدودیت تجاری بر روی واردات 2017/11/211396/08/30
ماشین های لباسشویی

اعمال تعرفه های سلول های خورشیدی و ماشین های لباسشویی از سوی ترامپ2018/01/231396/10/03

ترامپ واردات آلومینیوم و فوالد را یک تهدید امنیتی قلمداد کرد2018/03/011396/12/10

اعمال تعرفه های 10 و 25 درصدی بر روی آلومینیوم و فوالد از سوی ترامپ- معافیت برخی از 2018/03/231397/01/03
کشورها نظیر کانادا و مکیزیک و اتحادیه اروپا تا 2018/05/01 )1397/02/11(

اعمال تعرفه بر 128 قلم کاالی وارداتی آمریکایی از سوی چین به تالفی تعرفه های فوالد و آلومینیوم2018/04/021397/01/13

اعالم فهرست کاالهای چینی مشمول تعرفه از سوی نماینده تجاری ایاالت متحده و اعمال تعرفه 25 2018/04/031397/01/14
درصدی بر روی 1333 قلم کاالی چینی به ارزش 46.2 میلیارد دالر از سوی آمریکا

تهدید چین مبنی بر وضع تعرفه 25 درصدی بر 106 قلم از کاالهای آمریکایی به ارزش 49.8 میلیارد 2018/04/041397/01/15
دالر

تمدید معافیت تعرفه ای اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک در خصوص واردات آلومینیوم و فوالد تا 2018/04/301397/02/10
)1397/03/11(2018/06/01

اعالم مقابله به مثل کانادا در برابر آمریکا با اعمال تعرفه بر محصوالت آمریکایی به ارزش 16.6 2018/05/311397/03/10
میلیارد دالر از 2018/06/01

اعالم پایان معافیت اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک در تعرفه های اعمال شده بر فوالد و آلومینیوم2018/06/011397/03/11

اعمال تعرفه  بر محصوالت آمریکایی به ارزش 16.6 میلیارد دالر از سوی کانادا2018/06/011397/03/11

اصالح فهرست کاالهای مشمول تعرفه چین از سوی نماینده تجاری ایاالت متحده و اعالم اعمال این 2018/06/151397/03/25
تعرفه ها در دوفاز )فاز اول به ارزش 34 میلیارد دالر و فاز دوم به ارزش 16 میلیارد دالر( 

تهدید به تالفی چین با اعمال تعرفه های دیگری بر روی 659 قلم از کاالهای آمریکایی به ارزش 50 2018/06/161397/03/26
میلیارد دالر در دوفاز )فاز اول به ارزش 34 میلیارد دالر و فاز دوم به ارزش 16 میلیارد دالر(

جدول 1- روند تشدید اختالفات تجاری میان آمریکا و شرکای تجاری این کشور
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تهدید ترامپ به اعمال تعرفه 10 درصدی بر محصوالت وارداتی آمریکا از چین به ارزش 200 میلیارد 2018/06/181397/03/27
دالر

افزایش تعرفه غالت و 29 محصول وارداتی آمریکایی از سوی هند2018/06/211397/03/30

وضع تعرفه بر روی 3.2 میلیارد دالر کاالی آمریکایی از سوی اتحادیه اروپا2018/06/221397/04/01

تهدید ترامپ به اعمال تعرفه 20 درصدی بر روی تمامی اتومبیل های وارداتی از اروپا2018/06/221397/04/01

اعالم حذف تعرفه های واردات خوراک دام برای پنج کشور آسیایی از سوی چین2018/06/261397/04/05

اعالم ترامپ مبنی بر محدود نمودن مالکیت چینی ها بر شرکت های آمریکایی فعال در زمینه 2018/06/271397/04/06
تکنولوژی های حساس

اعمال تعرفه بر روی 12.8 میلیارد دالر از کاالهای آمریکایی از جمله فوالد و آلومینیوم از سوی کانادا 2018/07/011397/04/10

2018/07/061397/04/15

اجرایی شدن فاز اول تعرفه های اعالمی آمریکا بر کاالهای چینی در 15 ژوئن به ارزش 34 میلیارد 
دالر

اجرایی شدن فاز اول تعرفه های اعالمی چین بر کاالهای آمریکایی در 16 ژوئن به ارزش 34 میلیارد 
دالر

وضع تعرفه 10 درصدی بر 200 میلیارد دالر از کاالهای چینی 2018/07/101397/04/19

2018/07/161397/04/25
شکایت نماینده تجاری ایالت متحده آمریکا در سازمان تجارت جهانی از کانادا، چین، اتحادیه اروپا، 
مکزیک و ترکیه به دلیل اقدامات تالقی جویانه کشورهای فوق در پاسخ به اعمال تعرفه از سوی 

آمریکا

تهدید ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه بر تمامی کاالهای وارداتی از چین2018/07/201397/04/29

اعالم اعطای یارانه به ارزش 12 میلیارد دالر به کشاورزان آمریکایی متضرر از سیاست های تعرفه ای 2018/07/241397/05/02
دولت آمریکا

درخواست ترامپ برای افزایش نرخ تعرفه از 10 به 25 درصد برای 200 میلیارد دالر از اقالم وارداتی 2018/08/011397/05/10
آمریکا

تهدید چین مبنی بر اعمال تعرفه 5 الی 25 درصدی پیرو تهدید ترامپ برای افزایش نرخ ها ی تعرفه ای2018/08/031397/05/12
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اعالم افزایش نرخ تعرفه برخی از اقالم وارداتی آمریکا از چین به ارزش 16 میلیارد دالر به 25 درصد 2018/08/071397/05/16
از سوی نماینده تجاری ایاالت متحده

تجدید نظر چین در لیست اقالم تعرفه ای خود به ارزش 16 میلیارد دالر با خارج ساختن نفت خام 08/081397/05/17/ر2018
وارداتی از آمریکا از لیست اعمال تعرفه

امضای قانون اختیار دفاع ملی جان اس.مک کین از سوی ترامپ برای سال مالی 2019 مبنی بر 2018/08/131397/05/22
نظارت ویژه بر سرمایه گذاری خارجی و جلوگیری از خروج تکنولوژی

اجرایی شدن فاز دوم تعرفه های آمریکا بر کاالهای چینی در 15 ژوئن به ارزش 16 میلیارد دالر2018/08/231397/06/01

توافق اولیه آمریکا و مکزیک درخصوص انعقاد یک توافق جانبی برای توافق نامه نفتا در خصوص 2018/08/271397/06/05
تجارت اتومبیل

توئیت ترامپ مبنی بر توافق تجاری بزرگ با مکزیک2018/08/271397/06/05

اعالم لیست نهایی کاالهایی به ارزش 200 میلیارد دالرتوسط ترامپ که از تاریخ 24 سپتامبر مشمول 2018/09/171397/06/26
تعرفه ده درصدی خواهند شد. این تعرفه ها از 1 ژانویه 2019 به 25 درصد افزایش خواهد یافت.

2018/09/181397/06/27
اعالم لیست نهایی کاالهای آمریکایی مشمول تعرفه توسط چین به ارزش 60 میلیارد دالر. این 

تعرفه ها در صورت اجرایی شدن تعرفه های آمریکا در 24 سپتامبر اجرایی شده و نرخی بین 5 تا 10 
درصد خواهند داشت.

اجرایی شدن تعرفه های آمریکا بر 200 میلیارد دالر از کاالهای چینی و به طور متقابل اجرایی شده 2018/09/241397/07/02
تعرفه های چین بر 60 میلیارد دالر کاالهای آمریکایی

چین و آمریکا پس از یک ماه سکوت از مذاکره ترامپ و شی جین پینگ در حاشیه اجالس گروه 02 2018/10/251397/08/03
در کماه نوامبر در آرژانتین خبر دادند.

2018/10/301397/08/08
آمریکا اعالم کرد در صورت عدم دست یابی به توافق در دیدار ماه نوامبر خود را برای اعمال بر باقی 

محصوالتی وارداتی چین به ارزش 257 میلیارد دالر آماده می کند. انتظار می رود این تعرفه ها در 
صورت اعالم در ماه دسامبر برای فوریه 2019 اجرایی شود. 

مذاکره تلفنی میان وزیر خزانه داری امریکا و همتای چینی او در خصوص چارچوب توافق تجاری و 2018/11/091397/08/18
توافق برای کاهش دادن تنش ها

انتشار فهرست پیشنهادی امریکا برای کنترل صادرات فناوری های نوظهور 2018/11/191397/08/28

* مجموعـه اقدامـات ترامـپ تاکنـون منجـر بـه اعمـال تعرفه بر 21 درصـد از کل کاالهـای وارداتی به آمریـکا و اقدامـات تافی جویانه شـرکای تجاری آمریـکا منجر به 
اعمـال تعرفـه بر 8 درصـد از کاالهای صادراتی آمریکا شـده اسـت.
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2- ترامپ به دنبال چیست؟
ترامـپ معتقـد اسـت زمیـن بازی مسـطحی 
میـان آمریـکا و شـرکای تجـاری اش وجـود 
نـدارد و ایـن مسـئله باعـث رشـد روزافـزون 
آمریـکا شـده اسـت.  تـراز تجـاری  کسـری 
بـرای مثال چیـن از حقـوق مالکیـت معنوی 
محافظـت  خارجـی  اقتصـادی  بنگاه هـای 
و تعرفه هـای وارداتـی اعمال شـده  نمی کنـد 
از سـوی چین بـر کاالهـای آمریکایی به طور 
متوسـط باالتـر از تعرفه هـای اعمال شـده از 

سـوی آمریـکا بـر کاالهـای چینی اسـت. 

چینـی  شـرکت های  کـه  اسـت  آن  واقعیـت 
تجـاری،  برندهـای  در  تقلـب  بـه  اغلـب 
اختراعات ثبت شـده و نیز سـرقت تکنولوژی 
متهـم می شـوند. از طرفی دسترسـی به بازار 
چیـن محـدود اسـت؛ چیـن اجازه دسترسـی 
خارجیـان بـه بخش هایـی از اقتصـاد خـود را 
بـه انتقـال تکنولـوژی توسـط آن هـا و اتخاذ 
اسـتراتژی بومی سـازی منـوط کـرده اسـت. 
مالکیـت تـام خارجیان بـر ایـن بخش ها -که 
بخش هایـی همچـون تولید خودرو را شـامل 
می شـود- مجـاز نیسـت، ایـن درحالی  اسـت 
کـه تملـک صد درصدی سـهام یـک کمپانی 
چینیـان  توسـط  آمریـکا  در  خودروسـازی 
بامانـع اسـت. شـرکت های خارجـی صرفـًا 
می تواننـد در قالب سـرمایه گذاری مشـترک8 

وارد بـازار چیـن شـوند. 

همچنین بر اسـاس آمارهای سازمان تجارت 
جهانی، متوسـط تعرفه های چیـن بر واردات 
تعرفه هـای  درحالی کـه  اسـت  درصـد   9.9
3.5 درصـد اسـت. ایـن  مشـابه در آمریـکا 

8. Joint Venture

مهم ترین  از  شود.  اجرایی  واردات  بر  تعرفه  وضع  جز  به  روشی  با  که  واردات  حجم  کردن  محدود  هدف  با  اقدام  هرگونه  از  است  عبارت  غیرتعرفه ای  موانع     .9
کرد. اشاره   ... و  استانداردهای سخت گیرانه  ارز، وضع  ثبت سفارش، محددیت های تخصیص  وارداتی،  به وضع سهمیه های  می توان  غیرتعرفه ای  محدودیت های 

تعرفه هـا به محصـوالت کشـاورزی منحصر 
تولیـدی  محصـوالت  واردات  بـر  و  نبـوده 
حمل و نقـل،  تجهیـزات  نظیـر  صنعتـی  و 
نیـز  پوشـاک  و  الکترونیکـی  ماشـین های 
بـه  نیـز  اروپـا  اتحادیـه  اسـت.  وضـع شـده 
طـور میانگیـن تعرفه هایـی باالتـر از آمریـکا 
دارد، هرچنـد ایـن اختـاف انـدک و حـدود 
وضع شـده  تعرفه هـای  اسـت.  درصـد   2
کشـاورزی  محصـوالت  بـر  اروپـا  سـوی  از 

تفـاوت فاحشـی بـا آمریـکا دارد. بااین حـال 
اتحادیـه  وارداتـی  تعرفه هـای  بـودن  باالتـر 
اروپـا و چیـن در قیـاس بـا آمریـکا به تنهایی 
بـرای قضـاوت درخصـوص عادالنـه بـودن 
نیسـت  کافـی  کشـورها  ایـن  میـان  تجـارت 

بـرای  نیـز  غیرتعرفـه ای  محدودیت هـای  و 
اهمیـت  حایـز  خصـوص  ایـن  در  قضـاوت 
غیـر  تجـاری  محدودیت هـای  هسـتند.9 
تعرفه ای آمریکا بسـیار بیشـتر از اروپا اسـت. 
در واقـع محدودیت هـای غیرتعرفـه ای وضع 
شـده بـر کاالهـا در آمریـکا و اروپـا مشـابه، 
وضـع  غیرتعرفـه ای  محدودیت هـای  امـا 
خدمـات  بخـش  در  آمریـکا  سـوی  از  شـده 
به شـدت باالتـر اسـت. بـا توجـه بـه اهمیت 

دنیـای  در  غیرتعرفـه ای  محدودیت هـای 
از محدودیت هـای  بعضـًا حتـی  -کـه  امـروز 
گفـت  می تـوان  مهم ترنـد-  نیـز  تعرفـه ای 
تعرفه هـای باالتـر اروپـا بـا محدودیت هـای 
آمریـکا  بیشـتر  غیرتعرفـه اِی  تجـاری 
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داده هـای  بـه  دسترسـی  می شـود.  تعدیـل 
محدودیت هـای تجـاری غیرتعرفـه ای چین 
چنـدان میسـر نیسـت. بااین وجـود می تـوان 
از  تعرفـه ای  غیـر  موانـع  سـنجش  بـرای 
شـاخص تسـهیات تجاری10 بهره جسـت. 
مقایسـه شـاخص تسـهیات تجـاری چیـن 
کشـور  ایـن  کـه  می دهـد  نشـان  آمریـکا  و 
ی  فـه ا تعر غیر محدودیت هـای  دارای 
گفـت  می تـوان  بنابرایـن  اسـت.  بیشـتری 

اروپـا  آمریکا-اتحادیـه  بـازی  زمیـن  کـه 
بـازی  زمیـن  بـا  تجـاری  جنـگ  زمینـه  در 
آمریـکا- چیـن تا حـد زیادی متفاوت اسـت و 
اظهـارات ترامـپ در خصـوص چیـن را تا حد 
زیـادی تاییـد نمود، امـا باید توجه داشـت که 
سیاسـت های  اتخـاذ  او،  ادعاهـای  صحـت 

10. Trade Facilitation

11. Maurice Obstfeld

تعرفـه ای از سـوی او را توجیه پذیـر نمی کند. 

کسـری تـراز تجـاری دوجانبه همواره ناشـی 
داخلـی  صنایـع  از  حمایـت  در  تفـاوت  از 
نیسـت. تجـارت دوجانبـه از تخصص گرایـی 
ناشـی  کشـورها  رقابتـی  مزیـت  بـر  مبتنـی 
می شـود و عملکـرد مبتنـی بر مزیـت رقابتی 
هـر کشـور چیـزی جـز یـک رفتـار عقایـی 
اقتصادی نیسـت. اگر سـطح موانـع تعرفه ای 
و غیـر تعرفـه ای در تمـام کشـورها یکسـان 
متفـاوت  رقابتـی  مزیت هـای  هـم  بـاز  بـود 
کشـورها بـه کسـری ها و مازادهـای تجـاری 
منجـر می شـد. کسـری تـراز تجـاری آمریکا 
بـه علـت مصـرف بیـش ازانـدازه آمریـکا یـا 
پاییـن بـودن پس انـداز ملـی اسـت. در واقـع 
تولیـد ملـی در آمریکا قادر بـه حرکت پایاپای 
بـا سـطح مصـرف و سـرمایه گذاری بخـش 
 11 اوبسـتفیلد  نیسـت.  دولتـی  و  خصوصـی 
اقتصـاددان ارشـد صنـدوق بین المللـی پـول 
معتقـد اسـت دولـت ایالـت متحـده از طریق 
قـادر  متفـاوت  تعرفه هـای  وضـع  و  مذاکـره 
خـود  خارجـی  تجـاری  کسـری  کاهـش  بـه 
نیسـت، چـرا کـه ایـن کسـری از بـاال بـودن 
در  -کـه  ایاالت متحـده  کل  مخـارج  سـطح 
اسـت-  کل  درآمـد  از  گرفتـن  پیشـی  حـال 
آنکـه  رغـم  بـه  بنابرایـن  می شـود.  ناشـی 
بهبـود رقابت پذیـری آمریـکا می توانـد منجر 
بـه بهبـود تـراز تجـاری دوجانبـه این کشـور 
شـود، امـا کسـری تراز تجـاری وقتـی از بین 
خواهـد رفـت کـه بخـش خصوصـی و دولتی 
دهنـد.  افزایـش  را  خـود  پس انـداز  آمریـکا 
از طـرف دیگـر تـاش بـرای برابـر سـازی 
تـراز تجـاری دوجانبـه بـا اسـتفاده از افزایش 
تعرفه هـای واردات می توانـد باعـث افزایـش 

تولیـد داخلـی شـود ولـی ایـن موضـوع آثـار 
جانبـی منفـی نیـز بـه دنبـال خواهد داشـت. 
نـرخ  افزایـش  بـه  منجـر  نه تنهـا  کار  ایـن 
تـورم مصرف کننـده خواهد شـد بلکـه هزینه 
صـادرات را نیـز باال خواهـد برد. بسـیاری از 
محصـوالت صادراتـی آمریـکا از نهاده هـای 
اسـتفاده  فـوالد  و  آهـن  نظیـر  وارداتـی 
می کننـد؛ بنابرایـن افزایـش تعرفـه روی این 
کاالها به صـادرات آمریکا ضربـه خواهد زد. 
ایـن آسـیب بـا افزایـش مجـدد در تعرفه هـا 
بیشـتر نیـز خواهـد شـد. بنابراین اسـتفاده از 
روش  تنبیهـی  تعرفه هـای  وضـع  سیاسـت 
نیسـت.  ایـن مشـکل  حـل  بـرای  مناسـبی 
ایجـاد  بـرای  مناسـب  روش  یـک  شـاید 
تـراز تجـاری متعـادل بـا کشـورهای دیگـر ، 
مجـاب کـردن آن هـا بـه کاهـش تعرفه هـای 
قیمـت  طریـق  ایـن  از  تـا  اسـت  تجـاری 
محصـوالت در ایـن کشـورها کاهـش یافته و 
قـدرت خریـد مصرف کننـدگان افزایـش یابد 
تـا تولیدکننـدگان آمریکایـی بتواننـد از ایـن 
بهبـود  و  صـادرات  افزایـش  بـرای  فرصـت 

وضعیـت تـراز تجـاری اسـتفاده کننـد.

3-اثر تعرفه ها بر اقتصاد جهانی

شـاید تـا پیش از ظهـور پدیده ترامپ، کسـی 
وقـوع یـک جنـگ تجـاری جدیـد آن هم در 
زمانـه ای کـه تجـارت آزاد بین المللـی به یک 
اصـل بدیهـی تبدیـل شـده اسـت را انتظـار 
نمی کشـید. حتـی پـس از انتخـاب ترامپ به 
عنـوان رئیس جمهـور و تهدیدهـای او مبنـی 
انتظـار  نیـز  تجـاری  تعرفه هـای  اعمـال  بـر 
می رفـت کـه شـرکت های چندملیتـی بـزرگ 
سیاسـتمداران  مالـی  حامیـان  عنـوان  -بـه 
آمریکایـی- ترامـپ را بـه نرمـش در مواضـع 
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خـود توصیه کـرده و اروپا و چین نیـز با دادن 
چنـد تعهـد سـاده و معمولـی به کشـمکش ها 
پایـان بخشـند؛ امـا رونـد اتفاقـات ماه هـای 
اخیـر کامـًا برعکـس بـوده اسـت. چنان کـه 
تعرفه هـای  شـد،  اشـاره  پیـش  بخـش  در 
اقدامـات  بـا  ترامـپ  توسـط  وضع شـده 
به ویـژه  دیگـر  کشـورهای  تافی جویانـه 
چیـن مواجه شـد و دنیـا را در خصـوص بروز 
یـک جنـگ تجـاری جدیـد به شـدت نگـران 
کـرد. امـا به راسـتی چـه چیـزی باعـث بـروز 
نگرانـی  ایـن  و  اسـت  شـده  نگرانـی  ایـن 
تـا چـه حـد درسـت اسـت؟ پاسـخ بـه ایـن 
پرسـش پیـش از هـر چیـز مسـتلزم بررسـی 
نقـش و جایـگاه آمریـکا و سـایر کشـورهای 
جهانـی  اقتصـاد  در  تجـاری  جنـگ  درگیـر 
آثـار  ادامـه  در  اسـت.  بین الملـل  تجـارت  و 
جنـگ تجـاری در دو قسـمت مـورد بررسـی 
قـرار گرفته اسـت، اثـر تعرفه هـای اعمالی از 
سـوی آمریـکا و اثـر بروز یک جنـگ تجاری 

عیار. تمـام 

12.  تولید ناخالص داخلی کل دنیار در سال 2017 معادل 80.68 هزار میلیارد دالر بوده است.

تجـاری  تعرفه هـای  اثـر   -1-3
آمریـکا

در  آمریـکا  اسـمی  داخلـی  ناخالـص  تولیـد 
سـال 2017 حـدود 19.4 هـزار میلیـارد دالر 
بوده اسـت که معـادل 24 درصـد از کل تولید 
ناخالـص داخلـی اسـمی دنیـا اسـت12. چین 
بـه عنـوان هـدف اصلـی ترامـپ در جنـگ 
میلیـارد  هـزار   12.2 از  بیـش  بـا  تجـاری، 
دالر تولیـد ناخالـص داخلی اسـمی، سـهمی 
داخلـی  ناخالـص  تولیـد  از  درصـدی   15.2
کل دنیـا را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. 
بنابرایـن، ایـن دو کشـور حـدود 40 درصد از 
تولیـد ناخالـص داخلی اسـمی دنیـا را به خود 
تخصیـص داده انـد و بـه همیـن علـت اسـت 
کـه اختافـات تجـاری میـان ایـن دو کشـور 
به عـاوه  اسـت.  توجـه  مـورد  حـد  ایـن  تـا 
اگـر دامنـه جنـگ تجـاری از تعرفه بـر فوالد 
و آلومینیـوم بـه دیگـر محصـوالت اتحادیـه 
آنـگاه حـدود 60  نیـز گسـترده شـود،  اروپـا 
درصـد از تولیـد ناخالص داخلی جهـان مورد 

واقـع خواهـد شـد. شـکل 1 سـهم  تهدیـد 
کشـورهای دنیـا از GDP کل دنیـا را نشـان 

می دهـد.

تولیـد  دالر  میلیـارد  هـزار   80 مجمـوع  از 
حـدود   2016 سـال  در  جهانـی  ناخالـص 
واردات  یـا  صـادرات  طریـق  از  درصـد   56
میـان کشـورها تجـارت شـده اسـت. آمریکا 
چیـن  از  پـس  و  دنیـا  واردکننـده  بزرگتریـن 
محسـوب  دنیـا  بـزرگ  صادرکننـده  دومیـن 
خدمـات  و  کاالهـا  صـادرات  می شـود. 
آمریـکا در سـال 2017 معـادل 2.35 هـزار 
خدمـات  و  کاالهـا  واردات  و  دالر  میلیـارد 
ایـن کشـور حـدود 2.93 هـزار میلیـارد دالر 
بـوده اسـت، در واقـع چنـان کـه در شـکل 2 
خارجـی  تجـارت  حجـم  می شـود  مشـاهده 
آمریـکا در سـال 2017 حـدود 27 درصـد از 
تولیـد ناخالـص ملی این کشـور و حـدود 6.5 
درصـد از کل تولیـد ناخالـص داخلـی جهـان 
بـوده اسـت. بنابرایـن در صورتـی کـه جنگ 
تجـاری، کل محصـوالت )کاالها و خدمات( 

شکل 1- سهم کشورهای دنیا از GDP )منبع: بانک جهانی(
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وارداتـی بـه آمریـکا را شـامل شـود، آنـگاه 3.6 درصـد از کل تولیـد 
جهـان تحـت تاثیر قـرار خواهـد گرفت و اگر کشـورهای صـادر کننده 
بـه آمریـکا نیز وضـع تعرفه های متقابـل علیه آمریکا را در دسـتور کار 
خـود قـرار دهنـد، آنـگاه 2.9 درصـد دیگـر از کل تولیـد جهـان تاثیر 

قـرار خواهـد گرفـت.

چنـان کـه پـش از ایـن عنـوان شـد منفی بـودن تـراز تجـاری آمریکا 
یکـی از مهم تریـن انگیزه هـای ترامـپ بـرای وضع تعرفه بـر واردات 
اسـت. در واقـع تـراز تجـاری آمریـکا از سـال 1976 همـواره منفـی 
بـوده اسـت و تا پیـش از بحران مالـی 2008 به بیـش از 700 میلیارد 
دالر نیز رسـیده اسـت. کسـری تجاری آمریکا در سـال 2017 معادل 
578.4 میلیـارد دالر بـوده است.شـکل 3 رونـد صـادارت و واردات 

کشـور آمریـکا طـی 30 سـال اخیـر را نشـان می دهد.

2342.9 میلیـارد دالر ازواردات آمریـکا مربـوط بـه کاالهـا و مابقـی 
مربـوط بـه خدمـات بوده اسـت. پنج کشـور چیـن، کانـادا، مکزیک، 
ژاپـن و آلمـان مهم تریـن صادرکننـدگان کاالهـا بـه کشـور آمریـکا 
هسـتند. همچنیـن 1546.8 میلیـارد دالر از صـادرات آمریکا مربوط 
بـه کاالهـا و مابقـی مربوط به خدمـات بوده اسـت. کشـورهای کانادا 
مکزیـک، چیـن، ژاپـن و بریتانیـا مهم ترین مقاصـد صادراتی آمریکا 
محسـوب می شـوند. 16.4 درصـد از کل تجـارت خارجـی آمریـکا با 
کشـور چیـن انجـام و بنابرایـن ایـن کشـور مهم ترین شـریک تجاری 
میـان  کاالهـا  تجـارت  مجمـوع  می شـود.  محسـوب  کشـور  ایـن 
دو کشـور چیـن و آمریـکا در سـال 2017 حـدود 636 میلیـارد دالر 
)505.6 میلیـارد دالر صـادرات چیـن بـه آمریـکا و 130.4 میلیـارد 

دالر صـادرات آمریـکا بـه چیـن( بـوده اسـت. چنـان کـه در بخش 1 
اشـاره شـد در حـال حاضر طرف اصلـی جنگ تجاری آمریکا، کشـور 
چیـن اسـت و سـایر کشـورها صرفـًا مشـمول تعرفه هـای آلومینیوم و 
فـوالد  شـده اند. در صورتـی کـه آمریـکا کل کاالهـای وارداتـی چیـن 
را مشـمول تعرفـه کـرده و چیـن نیـز بـه طـور متقابـل علیـه آمریـکا 
دسـت بـه وضـع تعرفه بزند آنگاه تنهـا 0.79 درصـد از تولید ناخالص 

جهانـی تحـت تاثیـر قـرار خواهـد گرفت. 

دو کشـور کانـادا و مکزیـک بـه عنـوان شـرکای قـرارداد نفتـا، هم در 
فهرسـت پنـج صادرکننـده برتـر بـه آمریـکا و هـم در فهرسـت پنـج 
واردکننـده برتـر از ایـن کشـور قـرار دارنـد. کانـادا بـا 282.4 میلیـارد 

شکل 2- حجم تجارت خارجی آمریکا در قیاس با حجم تجارت خارجی و 
تولید ناخالص داخلی جهان )هزار میلیارد دالر(

شکل 3- روند صادارت و واردات کشور آمریکا طی 30 سال اخیر
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آمریـکا  صادراتـی  مقصـد  مهم تریـن  دالر 
بـه صـادرات 300  توجـه  بـا  اگرچـه  اسـت؛ 
میلیـارد دالری کانـادا به آمریکا تـراز تجاری 
اسـت.  منفـی  نیـز  کانـادا  برابـر  در  آمریـکا 
مکزیـک بـا 314 میلیـارد دالر صـادرات بـه 
آمریـکا و بـا 243 میلیـارد دالر واردات از این 
کشـور در هـر دو زمینه صـادرات و واردات به 
آمریـکا در جایـگاه دوم قـرار دارد. بنابرایـن 
منجربـه  می توانـد  نفتـا  قـرارداد  بـه  آسـیب 
کاهـش مـراوادات تجـاری آمریکا بـا کانادا و 
مکزیک به عنوان دومین و سـومین شـرکای 
مهـم تجـاری آمریـکا شـود. در صورتـی کـه 
آمریـکا بر کلیـه کاالهـای وارداتـی از کانادا و 
مکزیـک تعرفه وضـع نموده و این دو کشـور 
از  وارداتـی  کاالهـای  متقابـل  اقدامـی  در 
آمریـکا را مشـمول تعرفـه کننـد آنـگاه 1.52 
دنیـا  داخلـی  ناخالـص  تولیـد  کل  از  درصـد 

تحـت تاثیـر قـرار خواهـد گرفـت. 

کشـورهای اروپایـی نیز از مهم ترین شـرکای 

و  می شـوند  محسـوب  آمریـکا  تجـاری 
مجمـوع تجـارت کشـورهای عضـو اتحادیـه 
اروپـا با آمریکا در سـال 2017 حدود 717.9 
میلیـارد دالر بـوده اسـت کـه از ایـن میـزان 
434 میلیـارد دالر مربـوط بـه صـادرات ایـن 
بـه  مربـوط  مابقـی  و  آمریـکا  بـه  اتحادیـه 
صورتـی  در  اسـت.  کشـور  ایـن  از  واردات 
از  وارداتـی  کاالهـای  کلیـه  بـر  آمریـکا  کـه 
کشـورهای عضـو اتحادیـه اروپـا تعرفه وضع 
نمـوده و ایـن کشـورها نیـز مقابلـه بـه مثـل 
کننـد آنـگاه 0.9 درصد از کل تولیـد ناخالص 
داخلـی دنیـا تحت تاثیـر قرار خواهـد گرفت. 
شـکل 4 مهم تریـن شـرکای تجـاری آمریکا 
در سـال 2017 و شـکل 2 وضعیـت صادرات 
و واردات شـرکای تجـاری آمریـکا در سـال 

می دهـد. نشـان  را   2017

آمریـکا  بـه  صادراتـی  محصـوالت  ترکیـب 
و وارداتـی از آمریـکا نیـز از دیگـر مـواردی 
اسـت کـه باید مـورد بررسـی قرار گیـرد، زیرا 

آمریـکا در حـال حاضر فـارغ از مبـدا وراداتی 
بـر برخـی محصـوالت خـاص مانند فـوالد، 
آلومینیـوم و ماشـین های لباسشـویی تعرفـه 
در  می توانـد  کـه  مسـئله ای  کـرده،  وضـع 
آینـده بـرای سـایر کاالهـا نیـز اتفـاق بیافتد. 
اتومبیـل بـا 179.6 میلیـارد دالر، نفـت خام 
بـا 139.1 میلیـارد دالر و دسـتگاه های تلفن 
 113.1 بـا  هوشـمند  گوشـی های  شـامل 
میلیـارد دالر مهم تریـن محصـوالت وارداتی 
محصـوالت  می شـوند.  محسـوب  آمریـکا 
نفتـی فـرآوری شـده بـا 77.8 میلیـارد دالر، 
اتومبیـل بـا 53.6 میلیـارد دالر و قطعـات و 
لـوازم جانبـی خـودرو بـا 44.9 میلیـارد دالر 
مهم تریـن اقـام صادراتـی آمریـکا در سـال 
2017 بوده انـد. شـکل زیـر مهم تریـن اقام 
صادراتـی و وارداتی آمریکا در سـال 2017 را 

نشـان می دهـد. 

شکل 4- مهم ترین شرکای تجاری آمریکا در سال 2017 )منبع: اداره آمار آمریکا(
https://www.census.gov/foreign-trade/statistics/highlights/top/top1712yr.html)
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نکتـه حایـز اهمیـت آن اسـت کـه هفت مـورد از کاالهـای عمده صادراتـی آمریکا یعنـی خـودرو، محصوالت نفتی فـرآوری شـده، قطعات و 
لـوازم جانبـی خـودرو، مدارهـای مجتمـع و میکرواسـمبل ها، تلفن و موبایـل، کامپیوتـر و خواننده های نـوری و نفت خام جـز کاالهای عمده 
وارداتـی ایـن کشـور نیـز هسـت. همچنین در 100 قلـم کاالی عمـده صادراتی )بـه ارزش 941.7 میلیـارد دالر( و وارداتی )بـه ارزش 1657 
میلیـارد دالر( آمریـکا 58 رقـم کاال مشـترک هسـتند. ارزش کاالهـای وارداتـی مشـترک 1315.2 میلیـارد دالر و ارزش کاالهـای صادراتـی 
مشـترک 708 میلیـارد دالر اسـت؛ بنابرایـن بـه رغـم آنکه برخـی از این کاالهـا به دلیـل پیچیدگی های تخصصی قابل جانشـینی نیسـتند اما 
در خصـوص کاالهایـی ماننـد نفـت یا خـودرو جایگزینی صـادرات بـا واردات امکان پذیر و لذا بخشـی از آثار جنـگ تجاری بر اقتصـاد آمریکا 

از ایـن طریـق جبران خواهد شـد. 

شکل 5-حجم صادرات و واردات شرکای عمده تجاری آمریکا در سال 2017 )منبع: اداره آمار آمریکا(

)www.worldstopexports.com :شکل 6- مهم ترین اقام صادراتی و وارداتی آمریکا در سال 2017 )منبع
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وضـع  اثـر  دیگـر   توجـه  شـایان  موضـوع 
تعرفه هـای فراگیـر13 بـر آلومینیـوم و فـوالد 
سـطح  ایـن  در  تعرفه هایـی  اعمـال  اسـت. 
مسـبوق بـه سـابقه اسـت و نـرخ تعرفه هـای 
 2003 دسـامبر  تـا   2002 مـارس  از  فـوالد 
)در دوره بـوش پسـر( بیـن 8 تـا 30 درصـد 
دوام  بـوش  دروه  در  تعرفه هـا  نظـام  بـود. 
نیـاورد و ناکارایـی آن بـه سـرعت مشـخص 
شـد، بـا این حـال تعرفه هـای کنونـی کمی با 
تعرفه هـای پیشـین متفـاوت اسـت، در واقع 
بـه رغم آنکـه تعرفه هـای کنونی کمتر اسـت 
امـا بر گسـتره زیادی از کشـورها اعمال شـده 
کانـادا  بـوش  زمـان  در  مثـال  بـرای  اسـت، 
نیـاز  درصـد   40 از  بیـش  )کـه  مکزیـک  و 
آمریـکا بـه آلومینیـوم را تامیـن می کننـد( به 
دلیـل توافق نامـه نفتـا از تعرفـه هـای فـوالد 
بنابرایـن  بودنـد.  شـده  معـاف  آلومینیـوم  و 
بررسـی اثـر وضع تعرفـه فراگیر بـر آلومینیوم 

و فـوالد ضـروری بـه نظـر می رسـد.

آمریـکا در سـال 2017 حـدود 10.2 میلیون 
تـن فـوالد خـام صـادر و 35.4 میلیـون تـن 
فـوالد خـام وارد کـرده اسـت. ایـن در حالـی 
در  جهـان  فـوالد  صـادرات  کل  کـه  اسـت 
سـال 2017 معـادل 463 میلیـون تـن بـوده 
اسـت، یعنـی آمریـکا صرفـًا بـر 7.6 درصـد 
از فـوالد خـام صادراتـی جهـان تعرفـه وضع 
کرده اسـت. وضـع تعرفه متقابل بـر فوالد از 
سـوی کشـورهای واردکننده فـوالد از آمریکا 
تنهـا 2.2 درصـد دیگـر از فـوالد صادراتـی 
دنیـا را تحـت تاثیـر قـرار می دهـد. بنابرایـن 
بـه رغـم آنکـه آمریـکا بزرگتریـن واردکننـده 

13.  در حــال حاضــر کلیــه کشــورهای دنیــا بــه جــز آرژانتیــن، برزیــل، اســترالیا و کره جنوبــی مشــمول تعرفــه 25 درصــدی بــر فــوالد و کلیــه کشــورها بــه جــز آرژانتیــن و اســترالیا 
مشــمول تعرفــه 10 درصــدی بــر آلومینیــوم هســتند. بــه عــاوه کشــورهای برزیــل و کره جنوبــی کــه از تعرفه هــای وضــع شــده بــر فــوالد معــاف شــده اند و همچنیــن کشــور آرژانتیــن کــه 

از تعرفه هــای وضــع شــده بــر فــوالد و آلومینیــوم معــاف شــده اســت مشــمول ســهمیه های وادراتــی هســتند و مجــاز بــه صــادرات بــه آمریــکا تــا ســقف معینــی هســتند.
14.  مصرف ظاهری فوالد جهان در سال 2017 معادل 1578.4 میلیون تن بوده است.

15 .    تغییر قیمت عمده فوالد و آلومینیوم در ان مقطع، بیش از آنکه از ناحیه تعرفههای اعمال شده توسط بوش باشد از ناحیه تحریک تقاضا از سوی چین بود.

امـا  فـوالد خـام جهـان محسـوب می شـود 
تعرفه هـای آمریـکا در بدتریـن حالـت صرفـًا 
بـر 9.8 درصـد از تجـارت جهانی فـوالد و بر 
تنهـا 2.9 درصـد از تقاضـای جهانـی فـوالد 

خـام اثـر گـذار خواهد بـود14. 

کمـی  آلومینیـوم  خصـوص  در  وضعیـت   
آمـار  اداره  آمـار  مطابـق  اسـت.  متفـاوت 
تـن  میلیـون   59.8 مجمـوع  از  آمریـکا، 
 2016 سـال  در  اولیـه  آلومینیـوم  مصـرف 
تـن  میلیـون   5.9 یعنـی  درصـد   9 حـدود 
متعلـق بـه آمریـکا بوده اسـت که نـود درصد 
از آن از طریـق واردات تامیـن شـده اسـت. 
حجـم صـادرات آلومینیـوم اولیـه آمریـکا در 
بـوده  تـن  هـزار  از 300  کمتـر   2016 سـال 
اسـت. بنابرایـن وضـع تعرفـه بـر آلومینیـوم 
بـر 8 درصد از محصـول آلومینیـوم دنیا تاثیر 
شـدن  متاثـر  امـکان  بنابرایـن  می گـذارد. 
قیمت هـای جهانـی از این محـل قابل تصور 
آلومینیـم و  بـر  اثـرات وضـع تعرفـه  اسـت. 
فـوالد بـه صـورت دقیق تر در بخـش 4 مورد 

بررسـی قـرار گرفتـه اسـت.

پیـش از پایـان ایـن بخـش بـد نیسـت اثـر 
تعرفه هـا بر تـورم آمریکا و آثـار آن بر اقتصاد 
دهیـم.  قـرار  واکاوی  مـورد  نیـز  را  جهانـی 
بـه  تعرفـه منجـر  اعمـال  کـه  اسـت  واضـح 
افزایـش قیمـت تمام شـده محصـوالت و به 
تبـع آن افزایش تورم می شـود. کنتـرل تورم 
بـه عنـوان مهم تریـن هـدف بانـک مرکـزی 
دفعـات  تعـداد  افزایـش  بـه  منجـر  آمریـکا 
شـد.  خواهـد  بهـره  نـرخ  رشـد  سـرعت  و 

مسـئله ای کـه هزینـه اسـتقراض را افزیـش 
داده و باعـث کاهـش سـرمایه گذاری خواهـد 
شـد. ایـن امـر اقتصـاد تـازه نجـات یافتـه از 
بحـران آمریـکا را با مشـکات جـدی مواجه 
خواهـد کـرد. بـا ایـن حـال اینکه رشـد تورم 
تـا چـه حـد بـاال باشـد بـه ارزش کاالهـای 
مشـمول تعرفـه بسـتگی دارد. بررسـی اثـر 
بـه  فـوالد  و  آلومینیـوم  بـر  تعرفه هـا  وضـع 
شـفاف شـدن موضوع کمک شـایانی خواهد 

 . د کر

آمریکا در سـال 2017 میـادی حدود 64.5 
میلیـارد دالر آهـن، فـوالد و سـایر مشـتقات 
آن هـا را وارد کـرده اسـت کـه معـادل3 % از 
کل واردات کاالهـای تجـاری ایـن کشـور در 
و  آلومینیـوم  واردات  اسـت.  سـال  همـان 
مصنوعـات آلومینیومـی در سـال 2017 برابر 
از  درصـد   1 معـادل  دالر  میلیـارد   22.7 بـا 
کل واردات کاالهـای تجـاری آمریـکا بـوده 
اسـت. بنابرایـن آلومینیـوم و فـوالد سـهمی 
4 درصـدی از واردات ایـاالت متحده آمریکا 
را در اختیـار دارنـد. فـوالد و آلومینیوم سـهم 
اندکـی از شـاخص قیمـت وارداتـی آمریکا را 
در اختیـار دارنـد )به ترتیـب 2.8 % و 0.9 %(. 
بـا این همـه تغییرات قیمت زیـاد این دو کاال 
میتوانـد شـاخص قیمـت کاالهـای وارداتی 
بـرای مثـال در  تاثیـر قـرار دهـد.  را تحـت 
سـال 2004  افزایـش قیمـت آهـن و فـوالد 
افزایـش  در  درصـد  واحـد  بـه 0.8  نزدیـک 
ایـاالت  وارداتـی  قیمـت  شـاخص  تـورم 
متحـده آمریـکا برای سـال 2004 نسـبت به 

سـال 2003 سـهم داشـته اسـت15. 
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اگـر بدتریـن حالـت ممکـن را در نظـر بگیریـم و فـرض کنیـم قیمت 
آلومینیـوم و فـوالد بـه ترتیـب 10 و 25 درصـد افزایـش یابـد، آنـگاه 
شـاخص قیمـت کاالهـای وارداتی به انـدازه 0.79 واحد درصد رشـد 
خواهـد کـرد. طبیعـی اسـت کـه ایـن افزایـش قیمـت بـه آلومینیـوم 
تولیـد  فـوالد  و  آلومینیـوم  و  نمی مانـد  محـدود  وارداتـی  فـوالد  و 
داخـل را نیـز شـامل می شـود. افزایـش قیمـت تمـام شـده تولیـد به 
مصرف کننـده منتقـل شـده و در نهایـت منجـر بـه افزایـش شـاخص 
قیمـت مصرف کننـده می شـود. حـدود دو سـوم از کاالهـای مصرفی 
آمریـکا مربـوط بـه بخش خدمات اسـت و بـرای بسـیاری از خدمات 
بیشـترین هزینـه نهاده، بـه هزینه های نیـروی کار مربوط می شـود. 
بنابرایـن اثـر افزایـش قیمـت فـوالد و آلومینیـوم بـر شـاخص قیمت 
مصـرف کننـده انـدک اسـت. یـک درصـد افزایـش در قیمـت نهـاده 
فـوالد منجـر بـه افزایـش شـاخص قیمـت مصـرف کننـده به انـدازه 
0.01 واحـد درصـد می شـود. این در حالی اسـت که اثـر همین مقدار 
افزایـش در قیمـت آلومینیـوم روی شـاخص قیمـت مصـرف کننده از 
نظـر آمـاری بسـیار ناچیـز اسـت. بنابراین مادامـی که دامنـه تعرفه ها 
گسـترده نشـود خطـر چندانـی متوجـه اقتصـاد آمریـکا و بـه تبـع آن 

اقتصـاد جهانی نیسـت. 

رشـد تـورم و اقدامات فـدرال رزرو برای کنتـرل آن می تواند از طریق 
اثرگـذاری بـر ارزش دالر بـر اقتصـاد جهانـی اثرگـذار باشـد. رشـد 
بی رویـه قیمت هـا می توانـد منجـر بـه کاهـش ارزش دالر و بـه تبـع 
آن رشـد قیمـت کامودیتی هـا شـود، اما واکنـش فـدرال رزرو به تورم 
و افزایـش دادن نـرخ بهـره بـرای کنتـرل آن، می توانـد بـه بازیابـی 
ارزش دالر و حتـی جهـش ارزش آن بـه قیمت هـای باالتـر منجـر 
شـود. در نهایـت افزایـش نرخ بهـره و کاهش سـطح سـرمایه گذاری 
در آمریـکا می توانـد منجـر بـه کاهش تقاضـای کل اقتصـاد و کاهش 
ارزش دالر منجـر شـود. اینکـه ایـن اثـرات تا چـه اندازه موثر باشـند 
بـه میـزان کاالهـای مشـمول تعرفه و نرخ هـای تعرفه بسـتگی دارد. 
ایـن پرسـش تا حـد زیـادی در قسـمت بعد مورد بررسـی قـرار گرفته 

است. 

3-2-اثر بروز یک جنگ تجاری تمام عیار
بررسـی اثـر بـروز یـک جنـگ تجـاری تمام عیـار مسـتلزم پاسـخ به 

حداقل سـه پرسـش اساسـی اسـت: 

16.  برای مطالعه بیشتر و بررسی منابع به پیوست 1 رجوع کنید.

تعرفه ها تا کجا افزایش خواهند یافت؟. 1
جنـگ تجـاری تـا چـه میـزان باعـث کاهـش در تجـارت . 2

جهانـی خواهـد شـد؟
جنـگ تجـاری چـه اثـری بـر تولیـد ناخالـص داخلـی دنیـا . 3

خواهـد داشـت؟

پیـش از پاسـخ بـه ایـن پرسـش ها تاکید می شـود که منظـور از جنگ 
تجـاری وضعیتـی اسـت کـه در آن اقتصادهـای جهـان در واکنش به 
را  تعرفـه  محدودکننـده  قوانیـن  و  توافق نامه هـا  آمریـکا،  اقدامـات 
کنـار گذاشـته و به صـورت یک جانبـه دسـت بـه اعمـال تعرفـه بزنند. 
حـال بـا توجـه به ایـن تعریـف می تـوان از دو رویکـرد متفـاوت برای 
پاسـخ دادن به پرسـش اول اسـتفاده کرد. رویکرد نخسـت مبتنی بر 
مدلسـازی اقتصـادی اسـت. مطالعات مختلف انجام شـده بر اسـاس 
ایـن رویکـرد، میـزان رشـد تعرفه هـا را چیزی بیـن 30 تـا 60 درصد 
اقتصـادی  مدل هـای  گفـت  می تـوان  بنابرایـن  می زننـد،  تخمیـن 
میـزان رشـد تعرفه هـا را بـه صـورت متوسـط چیـزی درحـدود %45 

تخمیـن می زننـد16.

رویکـرد دوم بـه بررسـی تجـارب تاریخی می پـردازد. به ایـن منظور 
کـه  دورانـی  -در  پیشـین  تجـاری  نتایـج جنگ هـای  ایـن روش  در 
توافق نامه هـای تجـاری بین الملـل فراگیـر نشـده بـود- مورد بررسـی 
تاریـخ  در  حمایت گرایانـه  بـزرگ  حرکـت  آخریـن  می گیـرد.  قـرار 
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آمریـکا قانون تعرفـه اسـموت-هاولی بود که 
منجـر به رشـد تعرفه هـای وارداتی تا سـطح 
45% شـد. بنابرایـن می تـوان گفـت کـه هـم 
نظریـه و هـم شـواهد تاریخـی حاکـی از این 
هسـتند کـه جنگ تجـاری می توانـد تعرفه ها 

را بـه بیـش از 40% برسـاند.

بـه  زیـادی  حـد  تـا  دوم  پرسـش  بـه  پاسـخ 
حساسـیت تقاضای کاالهای وارداتی نسـبت 
)کشـش  کاالهـا  ایـن  قیمـت  افزایـش  بـه 
تقاضـای کاالهـای وارداتـی( بسـتگی دارد. 
برنـده  برجسـته  اقتصـاددان  کروگمـن  پـل 
جایـزه نوبـل معتقـد اسـت در صـورت وقـوع 
یـک جنـگ تجـاری تمام عیـار و بـا فـرض 
کشـش 3 تـا 4 درصـدی تقاضـای واردات، 
احتمـااًل بـا کاهـش 70 درصـدی در تجـارت 
 7 شـکل  شـد.  خواهیـم  مواجـه  بین الملـل 
به عـاوه  )واردات  جهانـی  تجـارت  سـهم 
از  را  جهانـی  ناخالـص  تولیـد  از  صـادرات( 
 70 کاهـش  نشـان  می دهـد.   1960 سـال 

درصـدی در حجـم تجـارت جهانـی مـا را به 
سـطح تجـارت در دهـه 1960 بازمی گرداند. 

اسـت  پرسشـی  مهم تریـن  سـوم،  پرسـش 
پاسـخ  آن  بـه  کنونـی  فضـای  در  بایـد  کـه 
داده شـود. بـا وجـود رشـد اقتصـاد جهانـی 
در دو سـال اخیـر، صنـدوق بین المللـی پـول 
بـه تهدیـد فزاینـده حمایـت گرایـی  نسـبت 
و اثـرات آن بـر رشـد اقتصـاد جهانـی، ابـراز 
نگرانـی کـرده اسـت. همچنان کـه مائوریس 
اوبسـتفلد -اسـتاد اقتصـاد دانشـگاه کالیفرنیـا 
بین المللـی  صنـدوق  ارشـد  اقتصـاددان  و 
پـول- می نویسـد: »اعمـال محدودیت هـای 
موجـب  کشـورها  توسـط  متقابـل  تجـاری 
کاهـش اعتمـاد بـه رشـد اقتصـاد جهانـی و 
محـدود کـردن آن پیـش از رسـیدن بـه بلوغ 

خـود مـی شـود.«

بـر  اسـت  معتقـد  کروگمـن  پـل  بااین حـال 
اسـاس مدل هـای سـاده تجـارت بین الملـل 
جنگ هـای تجـاری مضـر و بـد هسـتند امـا 

درواقـع  نیسـتند.  فاجعه بـار  به هیچ وجـه 
از جنـگ  حداکثـر زیان هـای رفاهـی ناشـی 
بـه  تعرفه هـا  رسـیدن  فـرض  بـا  تجـاری 
درصـدی  هفتـاد  کاهـش  و  درصـد  چهـل 
ناخالـص  تولیـد   2.1% بین الملـل  تجـارت 
داخلـی آمریکاخواهـد بود.ایـن عـدد کوچک 
نیسـت اما خیلـی بزرگ هـم نیسـت. بحران 
مالـی 2008 منجربـه زیـان رفاهـی حـدود 7 
درصـدی شـد، یعنی چیزی حـدود 3.5 برابر 
پیش بینی هـا در خصـوص زیان هـای رفاهی 
ناشـی از بـروز یک جنـگ تجاری تمـام عیار 
میـان همـه کشـورهای دنیا -موضوعـی که تا 
حـد زیـادی دور از ذهـن بـه نظـر می رسـد. 
البتـه باید توجه داشـت که زیان هـای رفاهی 
ناشـی از بحـران مالـی مقطعـی بـود و تـا حد 
زیـادی به واسـطه تمهیدات مقـداری فدرال 
رفاهـی  زیان هـای  امـا  شـد،  کنتـرل  رزرو 
ناشـی از جنـگ تجـاری می توانـد ادامـه دار 

. شد با

شکل 7- سهم تجارت جهانی)واردات بعاوه صادرات( از تولید ناخالص جهانی )منبع: بانک جهانی(
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صنـدوق بین المللـی پـول از مـدل یکپارچـه 
بـرای شبیه سـازی  پولـی جهانـی17  و  مالـی 
آثـار جنگ تجاری اسـتفاده کرده اسـت. این 
شـبیه سـازی عـاوه بـر بررسـی هزینه های 
مسـتقیم جنـگ تجـاری، آثـار جانبـی آن از 
جلـه اثـر بـر اطمینـان سـرمایه گذاران بـرای 
چگونگـی  و  سـرمایه گذاری  طرح هـای 
واکنـش بازارهـای مالی را مـورد ارزیابی قرار 
داده اسـت. سـناریوی مورد بررسـی مشتمل 

بـر پنـج الیه اسـت:

الیـه 1: الیـه اول بـه مـواردی مربـوط 
یـا  شـده  اجرایـی  تاکنـون  کـه  می شـود 
الیـه  ایـن  در  اسـت.  اجـرا  شـرف  در 
واردات  کل  بـر  درصـدی  ده  تعرفـه ای 
آلومینیـوم، تعرفـه ای 25 درصدی بر کل 
درصـدی   25 تعرفـه ای  فـوالد،  واردات 
بـر 50 میلیـارد دالر واردات از چیـن، و 
10 درصـد تعرفـه )کـه در ادامـه بـه 25 
درصـد افزایـش خواهـد یافـت( بـر 200 
بـه  از واردات چیـن  میلیـارد دالر دیگـر 
عنـوان مفروضـات در نظـر گرفتـه شـده 
اسـت  شـده  فـرض  همچنیـن  اسـت. 
دسـت  آمریـکا  تجـاری  شـرکای  کلیـه 
بـر  و  زده  تافی جویانـه  اقدامـات  بـه 
صـادرات کاالهـای آمریکایـی با ارزشـی 
)اسـتثنائًا  کننـد  تعرفـه  اعمـال  مشـابه 
درصـدی  ده  تعرفـه  وضـع  درخصـوص 
بـر 200 میلیـارد دالر از کاالهـای چینی، 
فرض شـده اسـت چیـن 7 درصـد تعرفه 
 25 تعرفـه  اعمـال  صـورت  در  -کـه 
درصـدی توسـط آمریـکا بـه 17 درصـد 
افزایـش می یابـد- بـر 60 میلیـارد دالر از 
کاالهـای آمریکایـی وضـع کنـد(. فرض 

19. Global Integrated Monetary and Fiscal Model (GIMF)  

شـده اسـت که تعرفه هـا دائمـی و از نیمه 
دوم سـال 2018 اجرایی شـوند )اسـتثنائا 
اثـر افزایـش تعرفـه از 10 بـه 25 درصـد 
بـرای 200 میلیـارد دالر کاالی چینی در 
فصـل چهـارم 2018 دیـده شـده اسـت(.

تعرفـه  اعمـال  اثـر  دوم  الیـه  الیـه 2: 
25 درصـدی توسـط آمریـکا روی 267 
و  چیـن  از  دیگـر  واردات  دالر  میلیـارد 
حجـم  همزمـان  افزایـش  آن  متعاقـب 
تعرفـه  مشـمول  آمریکایـی  کاالهـای 
واردات )حـدودا 130 میلیارد دالر( و نرخ 
تعرفه هـا تـا سـطح 25 درصـد از سـوی 
می دهـد.  قـرار  بررسـی  مـورد  را  چیـن 
سـال  از  و  بـوده  دائمـی  تعرفه هـا  ایـن 

بـود. خواهـد  موثـر   2019

الیـه 3: این الیه به بررسـی اثـر اعمال 
تعرفـه 25 درصـدی توسـط آمریـکا بـر 
)بـه  خـودرو  قطعـات  و  خـودرو  واردات 
می پـردازد.  دالر(  میلیـارد   350 ارزش 
نیـز فـرض شـده  ایـن الیـه  در  مجـدداً 
اسـت کـه شـرکای تجـاری آمریـکا نیز با 
وضـع تعرفـه بر واردات خـودرو و قطعات 
آن از آمریـکا و همچنیـن دیگـر کاالهـا 
تـا سـطحی مشـابه آمریـکا )یعنـی 350 
میلیـارد دالر( تعرفـه وضـع خواهند کرد. 
سـال 2019  از  و  دائمـی  تعرفه هـا  ایـن 

بود. خواهنـد  موثـر 

الیـه 4: الیـه چهـارم بـه بررسـی اثـر 
تجـاری  تنش هـای  افزایـش  بالقـوه 
طرح هـای  آن  متعاقـب  و  اطمینـان  بـر 
می پـردازد.  بنگاه هـا  سـرمایه گذاری 

در ایـن گـزارش آثـار عـدم اطمینـان بـر 
سـرمایه گذاری در آمریـکا مـورد بررسـی 
قـرار گرفتـه اسـت. بـر ایـن اسـاس یک 
انحـراف معیـار افزایـش در سـنجه عـدم 
اطمینـان )که حدودا یک ششـم مقداری 
اسـت کـه در بحـران جهانـی 2008 رخ 
درصـدی  یـک  کاهـش  بـه  منجـر  داد( 
دوره  یـک  در  سـرمایه گذاری  سـطح 
یـک سـاله در آمریـکا می شـود. مطابـق 
تخمین هـا نیمـی از ایـن کاهش در سـال 
اتفـاق   2019 سـال  در  مابقـی  و   2018
خواهـد افتـاد. کاهـش سـرمایه گذاری در 
سـایر کشـورها به میـزان باز بـودن آن ها 
بـا  کشـورهایی  بنابرایـن  دارد،  بسـتگی 
بـود. خواهنـد  آسـیب پذیرتر  بازتـر  اقتصـاد 

الیه 5: الیـه آخر به بررسـی تنگناهای 
بالقـوه مالـی بنگاه هـا می پـردازد. بزرگی 
بدتریـن  وقـوع  فـرض  بـا  تنگناهـا  ایـن 
حالـت جنـگ میان آمریـکا و چین )یعنی 
وضـع تعرفـه 25 درصدی بـر کل تجارت 

دو کشـور( اندازه گیری شـده اسـت. 

در همـه مراحـل فـوق فـرض شـده اسـت با 
توجـه به فضـای اقتصـادی حاکم بـر جهان، 
ژاپـن و اتحادیـه اروپـا قـادر بـه اسـتفاده از 
سیاسـت های متعـارف پولـی بـرای کمک به 
اقتصـاد کان نیسـتند. در صورتـی کـه ژاپن 
نامتعـارف  از سیاسـت های  اروپـا  اتحادیـه  و 
پولـی بـرای مقابلـه بـا آثـار جنـگ تجـاری 
اسـتفاده کننـد کاهش های تخمین زده شـده 
در دو افـق کوتاه مـدت و بلندمدت بـرای آ نها 
می توانـد تـا نصـف کاهـش یابـد. همچنیـن 
بـرای نتیجه گیـری بهتـر فـرض شـده اسـت 
کـه بنگاه هـا و خانوارهـا در کوتاه مـدت بـرای 
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جانشـینی کاالهـای واسـطه ای وارداتی خود 
بـا مشـکل مواجهنـد )چه از منابـع داخلی چه 
از منابـع خارجـی( امـا امـکان جانشـینی در 

افـق بلندمـدت بـه مراتب بیشـتر اسـت.

بـرای  تعرفه هـا  اعمـال  از  حاصـل  نتایـج 
کشـورهای مختلـف در هـر یـک از پنج الیه 
مطابـق شـکل 8 اسـت. توجه داشـته باشـید 
کـه هنگامـی کـه اثـر الیـه دو دیده می شـود 
اثـر الیـه یـک نیـز در دل آن نهفتـه اسـت 
آثـار  باالتـر  واقـع هـر الیـه در سـطح  و در 
الیه هـای پایین تـر را نیـز در دل خـود دارد. 
چنـان کـه مشـاهده می شـود آثـار تعرفه های 
تاکنـون )سـناریوی 1( بسـیار  اعمـال شـده 
کشـورهای  سـناریو  ایـن  در  اسـت.  انـدک 
چیـن و آمریـکا متحمـل بیشـترین هزینه هـا 
می شـوند امـا مقـدار آن به انـدازه 0.5 درصد 
هـم  کشـورها  ایـن  ملـی  ناخالـص  تولیـد 
نیسـت. در صورتـی کـه سـناریوی 2 اجرایی 
شـود آنـگاه هزینه هـای تحمیلـی بـه چیـن 
و آمریـکا بـه بیـش از دوبرابـر سـناریوی 1 

افزایـش می یابـد هرچنـد در ایـن حالـت نیـز 
ایـن هزینـه برای آمریـکا کمتـر از نیم درصد 
تولیـد ناخالص ملی و برای چین کمی بیشـتر 
از یـک درصد اسـت )توجه داشـته باشـید که 
در یـک بـازه 5 سـاله ایـن آثـار بـرای چیـن 
نیـز بـه شـدت کاهـش می یابـد(. بـه عـاوه 
تجـاری  ویـژه شـرکای  بـه  برخـی کشـورها 
آمریـکا در نفتـا در افـق کوتاه مـدت از اعمال 
ایـن دو سـناریو منتفـع نیـز می شـوند. ایـن 
مسـئله از عدم توانایی خانوارهـا و بنگاه های 
آمریکایـی و چیـن بـرای جایگزینی کاالهای 
کوتاه مـدت  در  داخلـی  کاالهـی  بـا  وارداتـی 
بلندمـدت  در  بنابرایـن  می شـود،  ناشـی 
کـه امـکان جایگزیـن کـردن ایـن کاالهـا بـا 
کاالهـای داخلـی وجـود دارد، منافـع سـایر 
کشـورها نیز بـه مرور محـو می شـود. اعمال 
سـناریوی سـوم یعنی وضع تعرفـه بر واردات 
خـودرو و قطعـات خـودرو اقتصـاد آمریـکا را 
شـدیداً تحـت تاثیـر قـرار می دهـد و سـطح 
زیان هـا را نسـبت بـه دو سـناریو قبـل بیـش 
از دو برابـر افزایـش می دهـد، هـر چنـد در 

ایـن شـرایط نیـز زیان هـای آمریکا بـه اندازه 
ایـن کشـور  ناخالـص ملـی  تولیـد  1 درصـد 
نیسـت. طبیعتًا کشـورهایی کـه دارای حضور 
پررنـگ در بـازار خـودروی آمریـکا هسـتند 
نفتـا(  کشـرهای  و  ژاپـن  خـاص  طـور  )بـه 
زیان هـای  سـوم  سـناریوی  اعمـال  از  نیـز 
ایـن  در  قبـل  مشـابه  می بیننـد.  شـدیدی 
حالـت نیـز برخـی کشـورها در کوتاه مـدت به 
دلیـل مشـکات جانشـینی در کوتاه مـدت از 
اعمـال تعرفه هـا سـود می برنـد که البتـه آثار 
آن در بلندمـدت محـو می شـود. اثـر اعمـال 
امـکان  کـه  کشـورهایی  بـر  سـناریو چهـارم 
اجـرای سیاسـت های متعارف پولـی را ندارند 
بیشـتر اسـت. همچنین سـناریوی چهارم بر 
اقتصادهـای نوظهـور و چیـن بیشـترین تاثیر 

دارد. را 

آثـار بلندمـدت اجـرای سـناریو بـا الیه هـای 
متفـاوت رو نمـودار میله ای نشـان داده شـده 
اسـت. در بلندمـدت و بـا فـرض اعمـال هـر 
پنـج الیـه، اقتصـاد آمریـکا 1 درصـد تولیـد 

شکل 8- اثر اعامل تعرفه های تجاری در 5 الیه در کشورها و نواحی مختلف جهان (منبع : صندوق بین املللی پول) 
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ناخالـص ملـی و اقتصـاد چیـن نیـم درصـد 
از مقـداری کـه  ناخالـص ملـی کمتـر  تولیـد 
رشـد  تعرفه هـا  برقـراری  عـدم  صـورت  در 
می کـرد، رشـد خواهـد کـرد. همچنیـن اثـر 
اقتصـاد  بـر  بلندمـدت  در  تعرفه هـا  اعمـال 
جهـان بیـش از 0.4 درصـد تولیـد ناخالـص 

ملـی نخواهـد بـود.

یکـی دیگـر از نهادهایـی که اقدام بـه تحلیل 
اثـر تعرفه هـای آمریـکا بـر اقتصـاد جهانـی 
کـرده اسـت گـروه مالـی ING اسـت. ایـن 
نهـاد چهـار سـناریو در مـورد جنـگ تجـاری 
اقتصادهـای  بـر  را  آثـار هـر یـک  و  مطـرح 
بـزرگ و نـرخ دالر مـورد مطالعـه قـرار داده 
اسـت. در سناریوی اول چین و سایر کشورها 
بـه اعمـال تعرفه ها از سـوی آمریـکا واکنش 
نشـان نمی دهنـد و بنابرایـن جنـگ تجـاری 
بـود. در چنیـن حالتـی  نیـز در کار نخواهـد 
آثـار اقتصـادی اعمـال تعرفـه محـدود بـوده 
و بیشـترین ضربـه را اقتصـاد چیـن متحمـل 
خواهد شـد. بـر اسـاس نتایج ایـن پژوهش، 
در ایـن حالـت تولید ناخالـص داخلی چین در 
طـول دو سـال مجموعـًا 0.6 درصـد کاهش 

خواهـد یافـت. اگـر واردات آمریـکا از چیـن 
و دیگـر کشـورها بـا تولیـدات داخلـی آمریکا 
جانشـین شـود، آنـگاه تولید ناخالـص داخلی 
 0.3 مجموعـًا  سـال  دو  عـرض  در  آمریـکا 

درصـد رشـد خواهـد کرد.

سـناریوی دوم مربـوط بـه حالتـی اسـت کـه 
برابـر  به صـورت  آمریـکا  تجـاری  شـرکای 
و متناسـب بـا تعرفه هـای آمریـکا اقـدام بـه 
وضـع تعرفـه کننـد. درحالی کـه گزارش هـای 
حاضـر نشـان از تمایـل آمریکا و چیـن برای 
حـل دیپلماتیـک موضـوع دارد امـا واقعیـت 
حاکـی از تشـدید اختاف نظرهـا و درنتیجـه 
چراکـه  اسـت.  تجـاری  اختافـات  تشـدید 
باوجـود اعمـال تعرفه هـا توسـط آمریکا چین 
نیـز به تافی دسـت به اعمال تعرفـه بر روی 
واردات از محصـوالت آمریکایـی زد. در این 
حالـت همـه اقتصادها ازجملـه ایاالت متحده 
بـا زیـان مواجـه خواهنـد شـد اما زیـان چین 
نسـبت به سـناریوی یـک کمتر خواهـد بود. 
ایـن دو سـناریو در گـزارش »مناقشـه سـرد« 
از مناقشـه  بـرای گـذار  نام گـذاری شـده اند. 
سـرد تجـاری به یـک جنگ تجـاری جهانی 

تمام عیـار میـان کشـورها دو سـناریوی دیگر 
پیشـنهاد شـده است. 

حمایتگرانـه  سیاسـت های  ترامـپ   -1
خـود را بـه تجـارت بـا دیگـر کشـورها و 
سـایر صنایـع گسـترش دهد و دسـت به 
اعمـال تعرفه هـای دوجانبـه در تجارت 

بـا هـر کشـور دیگـری بزند.
آمریـکا  متحـده  ایالـت  کابینـه   -2
متقابـل  اقـدام  هرگونـه  مقابـل  در 
بـرای  پکـن  سـوی  از  تافی جویانـه 
مقابلـه بـا تعرفه هـای آمریـکا دسـت به 
اقدامـات جدی تـر زده و سیاسـت هــای 
اتخـاذ  را  جدی تـری  حمـایـت گرایــانه 

کنـد.

در دو حالـت اخیـر کـه کشـورها وارد جنـگ 
تجـاری می شـوند می تـوان تصـور نمـود کـه 
بـا تشـدید جنـگ تجـاری تمامـی کشـورها 
بـر  درصـدی   20 تعرفـه  اعمـال  بـه  دسـت 
روی تمـام کاالهـای وارداتـی بزننـد. در این 
حالـت کشـورها و اقتصادهای بـزرگ عمًا از 
چارچـوب قوانیـن تجـارت بین المللـی خـارج 
شـده و مطابـق با میـل خود درزمینـه تجارت 
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آثار اقتصادیطرح کلی سناریو
اثرگذاری بر بازارهای مالی

دالر آمریکا و تمایل  یا نگرش ریسک در سطح جهانی
بازارهای ارز جهانی

روابط 
تجاری 

سرد

ترامپ به تنهایی دست 
به اعمال تعرفه بزند 

بدون اینکه هیچ 
شریِک تجاری عمده 

این کشور اقدام 
تافی جویانه انجام 

دهند

تعرفه واردات فوالد)25 درصد( و 
آلومینیوم )10 درصد(: نفتا، اتحادیه 

اروپا، برزیل، استرالیا، کره و آرژانتین 
معاف شدند.

ایالت متحده بر روی 60 میلیارد دالر از 
محصوالت چینی تعرفه وضع می کند: 
با تأسی به بخش 301 و ادعای سرقت 

مالکیت معنوی توسط چین.

منفعت اقتصادی اندک برای آمریکا و 
ضرر معادل اقتصادی به شرکای تجاری 
این کشور. با در نظر گرفتن عدم تافی، 

برخی از محصوالت وارداتی آمریکا 
جایگزین خواهند شد.

ریسک پذیری ثابت:

نگرش به ریسک باثبات خواهد ماند اما تهدیدات مربوط به 
جنگ تجاری سرمایه گذاران را محتاط خواهد کرد.

سیاست های 
حمایتگرانه آمریکا 
برای کاهش کسری 

تجاری منجر به 
تضعیف انتظارات 

نرخ دالر در بازارها 
خواهد شد.

هر یک از 
اقتصادهای بزرگ 
دست به تعرفه های 
تافی جویانه بزنند

کشورهایی که در اثر تعرفه های فوالد 
و آلومینیوم متأثر شدند دست به اقدام 

تافی جویانه بزنند.

چین )با استفاده از اقدامات ضد تجاری( 
متناسب علیه تعرفه های آمریکا دست به 

اقدام تافی جویانه بزند.

ایاالت متحده علیه این اقدامات 
تافی جویانه واکنشی نشان ندهد.

با اقدامات تافی جویانه شرکای تجاری 
آمریکا، اقتصاد آمریکا ضربه خواهد 
دید. اقدامات تافی جویانه پکن عمًا 
چین را از آسیب های اقتصادی مصون 

خواهد داشت.

ریسک رکود تورمی:

دارایی های مرتبط با تورم به سرمایه گذاران پیشنهاد 
می شوند. درحالی که شاخص های بازارهای جهانی سهام با 

نوسان هایی  به سمت پایین حرکت می کنند.

بازارهای ارز در آسیا 
نسبت به جنگ تجاری 
آمریکا و چین واکنش 

نشان می دهند. دالر 
استرالیا با فروش آن 

ارزان تر می شود و یوان 
چین بدون تغییر باقی 
می ماند تا کشمکش 
تجاری را خنثی نماید.

جنگ 
تجاری 

تمام عیار 
جهانی

ایالت متحده 
تعرفه های دوجانبه را 

افزایش دهد

ایالت متحده اقدامات حمایتی خود را 
در کشورها و بخش های دیگر گسترده تر 
سازد)به عنوان مثال بر روی خودروهای 
وارداتی از اتحادیه اروپا دست به اعمال 
تعرفه 25 درصد بزند(، در مقابل اتحادیه 
اروپا نیز متناسب با آن اقداماتی را انجام 

دهد.

آمریکا در واکنش به اقدام تافی جویانه 
چین بر روی پتوهای وارداتی از چین 20 

درصد تعرفه وضع نماید.

اعمال تعرفه توسط آمریکا بر روی 
خودروهای وارداتی از اتحادیه اروپا، به 

اقتصاد این منطقه آسیب خواهد زد. بهبود 
وضعیت صنعت خودرو آمریکا در این 

حالت منجر به آسیب کمتر اقتصاد آمریکا 
نسبت به سناریو دوم خواهد شد.

ریسک گریزی باال:

تشدید جنگ تجاری منجر به ریسک گریزی باال و فروش 
عمده دارایی های ریسکی خواهد شد.

مبادله دالر آمریکا به 
علت وضعیت بدهی 
گسترده دولت این 
کشور با یورو و ین 
ژاپن کاهش می یابد

جنگ تجاری 
تمام عیار. 

ایاالت متحده با 
 No( اتخاذ سیاست
 )Holds Barred
در عرصه تجاری به 
هیچ قانونی پایبند 

نباشد.

ترامپ از سازمان تجارت جهانی خارج 
شود و تجارت جهانی را مختل سازد

آمریکا بر روی تمامی اقام وارداتی 20 
درصد تعرفه وضع کند

طرف های تجاری آمریکا نیز متقابًا بر 
روی تمامی اقام وارداتی از این کشور 

تعرفه 20 درصدی وضع کنند.

آسیب عمده به اقتصاد ایالت متحده 
آمریکا. آسیب به اقتصادهای دیگر جهان 
به واسطه تعرفه های پایین بین آن ها کمتر 

خواهد بود.

نزول در اقتصاد جهانی:

حرکت پایدار کاشی در شاخص های بازارهای جهانی سهام 

بازار ارز خارجی 
در اقتصادهای دیگر 

دچار کاهش مبادالت 
می شود. راند آفریقای 
جنوبی، روبل روسیه 

و رئال برزیل در 
مقابل ریسک گریزی 
گسترده جهانی تأثیر 

زیادی خواهند پذیرفت
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بین الملـل عمـل خواهنـد کـرد. ایـن گزارش 
پیش بینـی می کنـد کـه در صـورت بـروز این 
وضعیـت در اقتصـاد جهانـی، تولیـد ناخالص 
سـال   2 عـرض  در  ایاالت متحـده  داخلـی 
به انـدازه 2- درصـد متضـرر شـود  مجموعـًا 
چراکـه صـادرات ایاالت متحـده به هر کشـور 
بـا تعرفه هـای 20 درصـدی مواجـه خواهـد 
شـد درحالی کـه بقیـه کشـورهای دنیـا آزادانه 
بـا یکدیگـر بـه تجـارت خواهنـد پرداخـت. 
چهـار  ایـن  اثـرات  از  جدول1خاصـه ای 

سـناریو را ارائـه می کنـد.

در پایـان ایـن بخـش نبایـد از احتمـال بـروز 
شـد.  غافـل  کشـورها  میـان  ارزی  جنـگ 
قیمـت  شـدن  تمـام  ارزان  بـرای  کشـورها 
مقصـد  کشـور  در  خـود  کاالهـای صادراتـی 
تمایـل بـه پاییـن نگهداشـتن نـرخ برابـری 
پـول ملـی خـود دارنـد. بـروز جنـگ تجاری 
افزایش تقاضای دالر توسـط سـرمایه گذاران 
را بـه دنبال داشـته اسـت. این عامـل در کنار 
رشـد نرخ بهره آمریکا باعث تقویت شـاخص 
دالر شـده اسـت، مسـئله ای که تا حد زیادی 
بـا هـدف ترامپ مبنی بـر بهبود تـراز تجاری 

امریـکا در تضـاد اسـت. همیـن امـر باعـث 
شـده اسـت ترامـپ از ادامـه رونـد افزایشـی 
نرخ بهره توسـط فدرال رزرو به شـدت انتقاد 
نمایـد. بنابرایـن احتمال اینکه آمریکا دسـت 
بـه اقداماتـی بـرای کاهـش ارزش دالر بزنـد 
نیـز وجـود دارد. چیـن نیز به عنوان کشـوری 
کـه همـواره متهـم بـه دسـتکاری پـول ملـی 
بـه  اسـت  صـادرات  افزایـش  بـرای  خـود 
منظـور حفظ سـطح صـادرات خـود از انگیزه 
کافـی بـرای کاهـش ارزش یـوان برخـوردار 
بـه  دسـت  نیـز  امریـکا  اگـر  به ویـژه  اسـت، 
افزایـش  بنابرایـن  بزنـد.  اقدامـی  چنیـن 
تنش هـا و تشـدید جنـگ تجـاری می توانـد 
انگیـزه کشـورها برای دسـت کاری پـول ملی 
را افزایـش دهـد، امـا بایـد توجـه داشـت کـه 
اگـر همـه کشـورها تصمیـم بـه چنیـن کاری 
بگیرنـد بازهـم با جنگـی مواجـه خواهیم بود 

که هیـچ برنـده ای نـدارد.

4- اثر جنگ تجاری بر اقتصاد ایران

سیسـتم  بـا  ایـران  اقتصـاد  آنکـه  به رغـم 

شکل 9- اثر تخمینی سناریوهای مختلف بر GDP اقتص ادهای بزرگ جهان
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اقتصـادی جهـان در تعامل مسـتقیم نیسـت 
اتفاقـات  تأثیـر  تحـت  بافاصلـه  معمـواًل  و 
جهانـی  بورس هـای  سـقوط  ماننـد  جهانـی 
قـرار نمی گیـرد، اما فـرازو فـرود اقتصادهای 
محصـوالت  قیمـت  بـر  بین المللـی  بـزرگ 
در  بنابرایـن  اسـت.  مؤثـر  ایـران  صادراتـی 
از  برخـی  بـر  تعرفه هـا  اعمـال  اثـر  ادامـه 
مهم تریـن کاالهـای صادراتـی ایـران مـورد 

قـرار گرفتـه اسـت.  بررسـی 

4-1-نفت
در حـال حاضـر بیـش از 30% از بودجه دولت 
تغییـرات  و  اسـت  وابسـته  نفـت  بـه  ایـران 
جهانـی قیمـت نفـت به صـورت مسـتقیم بـر 
درآمدهـای دولـت تأثیرگـذار اسـت. کوچک 
شـدن اقتصـاد جهانـی می توانـد بـه کاهـش 
تقاضـای انـرژی و به تبـع آن کاهـش قیمـت 
کسـری  کـه  مسـئله ای  شـود،  منجـر  نفـت 
بودجـه دولـت را بـه دنبـال خواهـد داشـت. 
بااین حـال بودجـه ایـران در سـال جـاری بـا 
بـه  تومانـی  و دالر 3550  نفـت 55 دالری 
تصویـب رسـیده اسـت، ایـن در حالی اسـت 
کـه بـا گذشـت بیـش از نیمـی از سـال قیمت 
دالر و قیمـت دالر بسـیار   80 بـاالی  نفـت 
بیشـتر از رقـم پیـش بینـی شـده در بودجـه 
ایـن  از  نظـر نمی رسـد  بـه  بنابرایـن  اسـت. 
ناحیـه تهدیـدی متوجـه اقتصاد ایران باشـد.

کـه  اسـت  ایـن  دیگـر  اهمیـت  حایـز  نکتـه 
تعرفه هـای  از  هیچ یـک  در  آنکـه  رغـم  بـه 
گوناگـون  کشـورهای  توسـط  وضع شـده 
اسـت  نشـده  اعمـال  نفـت  بـر  تعرفـه ای 
امـا صـادرات نفـت چیـن از آمریـکا در مـاه 
سـپتامبر بـه صفـر رسـیده اسـت. چیـن در 
سـال 2017 دومیـن واردکننده نفت از آمریکا 
بوده اسـت؛ درواقـع %20.3 از نفـت تولیدی 

آمریـکا در سـال 2017 بـه چیـن صادرشـده 
بااین حـال رقـم تقریبـی 220 هـزار  اسـت. 
بشـکه واردات روزانـه نفـت چیـن از آمریـکا 
نفـت جهـان  تقاضـای  کل  از  فقـط %0.22 
در صـورت  بنابرایـن  و  تشـکیل می دهـد  را 
وضـع تعرفـه احتمالی از سـوی چین یـا ادامه 
توقـف واردات چیـن از آمریـکا، تقاضای این 
کشـور توسط روسـیه و کشـورهای خاورمیانه 
تأمیـن خواهـد شـد کـه می توانـد خبـر خوبی 
بـه  دالر  ارزش  کاهـش  باشـد  ایـران  بـرای 
واسـطه بـروز جنـگ ارزی نیـز می توانـد بـه 
افزایـش قیمـت نفـت منجـر شـود. بنابراین 
در مجمـوع می تـوان گفـت جنـگ تجـاری 
دارای اثـرات مثبـت بـر تجـارت نفـت ایـران 

اسـت.

4-2-فوالد
فـوالد و آلومینیـوم فلزاتـی بودند کـه واردات 
آن  از سـوی آمریـکا بـرای کلیـه کشـورهای 
دنیـا مشـمول تعرفـه شـد. آمریـکا در سـال 
2017 حـدود 10.2 میلیـون تـن فوالد صادر 
و 35.4 میلیـون تـن فوالد وارد کرده اسـت. 
ایـن در حالـی اسـت کـه کل صـادرات فـوالد 
جهـان در سـال 2017 معـادل 463 میلیـون 
تـن بوده اسـت، یعنـی آمریکا صرفـًا بر 7.6 

درصد از فـوالد صادراتی جهـان تعرفه وضع 
کرده اسـت. از سـوی دیگر باید توجه داشـت 
کـه به هرحـال آمریـکا بـه فـوالد نیاز داشـته 
و تقاضـای 25.2 میلیـون تنـی فـوالد ایـن 
کشـور از خـارج کامـًا از بیـن نخواهـد رفت، 
بنابرایـن وضـع ایـن تعرفه هـا به خودی خـود 
نخواهنـد  فـوالد  قیمـت  بـر  جـدی  اثـری 
کـه  تأکیـد می شـود  البتـه مجـدداً  گذاشـت. 
ناخالـص  تولیـد  شـدید  کاهـش  صـورت  در 
جهانـی )اتفاقـی کـه بـا توجـه بـه توضیحات 
نمی رسـد(  نظـر  بـه  محتمـل  چنـدان  قبـل 
تقاضـای فـوالد نیـز بـا افـت مواجـه شـده و 
قیمـت ایـن محصـول کاهش خواهـد یافت. 
بایـد توجه داشـت کـه افزایـش تعرفـه فوالد 
ایـن  بـه  صادرکننـدگان  می توانـد  آمریـکا 
کشـور را ترغیـب بـه یافتـن مشـتریان جدید 
در  را  ایـران  می توانـد  کـه  مسـئله ای  کنـد؛ 
یافتـن مشـتریان مناسـب بـرای محصوالت 
خـود تحت فشـار قـرار دهـد. بـه عـاوه در 
صورتـی کـه ارزش دالر در بازارهـای جهانی 
افزایـش  فـوالد  قیمـت  نیـز  یابـد  کاهـش 
می رسـد  نظـر  بـه  بنابرایـن  یافـت.  خواهـد 
اثـری  نهایـت  در  فـوالد  بـر  تعرفـه  اعمـال 
منفـی قیمتـی بـر فـوالد نخواهد داشـت، اما 
می توانـد در شـرایط تحریمـی فعلـی یافتـن 

شکل 10- بزرگترین وارد کنندگان نفت خام از آمریکا در سال 2017
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مشـتریان مناسـب برای صنعت فـوالد ایران 
را بـا دشـواری مواجـه نمایـد.

4-3-آلومینیوم
چنـان کـه پیـش از ایـن اشـاره شـد، وضـع 
درصـد   8 می توانـد  آلومینیـوم  بـر  تعرفـه 
تاثیـر  تحـت  را  دنیـا  آلومینیـوم  محصـول 
قـرار دهد. تولیـد آلومینیـوم آمریـکا به علت 
پاییـن بـودن قیمـت در سـال های اخیـر بـه 
شـدت افـت کـرده اسـت. آلومینیـوم از جمله 
فلزاتـی اسـت کـه در سـال های اخیـر به رغم 
رشـد مناسـب تقاضـا بـه علـت عرضـه زیـاد 
از سـوی چیـن سـطح قیمتـی خوبی نداشـته 
از آنکـه تحـت تاثیـر بحـران  اسـت و پـس 
 3291 قیمتـی  قلـه  از   2008 سـال  مالـی 
 1250 سـطح  تـا  هرتـن  ازای  بـه  دالری 
دالر بـرای هـر تـن سـقوط کـرد، هیـچ گاه 
بـه سـطوح قبلـی بـاز نگشـته اسـت. قیمـت 
رونـدی   2015 سـال  اواخـر  از  آلومینیـوم 
دالر   1440 از  و  گرفـت  خـود  بـه  صعـودی 
بـه ازای هـر تـن، در ابتـدای سـال 2018 به 
قیمت هـای بـاالی 2200 دالر نیـز افزایـش 
از طریـق  تعرفه هـا می توانـد  یافـت. وضـع 
افزایـش قیمت هـا منجر بـه ایجـاد انگیزه در 
تولیدکننـدگان آمریکایی بـرای تولید و تامین 
نیـاز داخلـی آمریکا شـود. ایـن امـر می تواند 
منجـر بـه مـازاد عرضـه آلومینیـوم در سـطح 
البتـه بـه  جهـان و کاهـش قیمت هـا شـود. 
نظر می رسـد کـه آمریـکا در کوتاه مـدت قادر 
بـه تامیـن همـه نیـاز داخلـی خـود از طریـق 
تولیـد داخلـی نیسـت، به ویـژه آنکـه در حال 
حاضـر حـدود 90 درصـد از مصـرف آمریـکا 
از طریـق واردات تامیـن می شـود. به عـاوه 
تضمینـی وجـود نـدارد کـه وضـع تعرفـه ده 
درصـدی منجـر به رشـد قیمت ها تا سـطوح 
مطلـوب تولیدکننـدگان آمریکایـی شـود. در 

صورتـی کـه کاهـش قیمت هـای جهانـی تـا 
حـدی باشـد کـه واردات را نسـبت بـه تولیـد 
بـه صرفـه کنـد آنـگاه تولیـد آمریـکا بـدون 
تغییـر خواهـد مانـد. در ایـن حالت دو کشـور 
کانـادا و مکزیـک کـه بـه ترتیـب حـدود 36 
درصـد و 4 درصـد از واردات آمریـکا مربـوط 
آن هـا اسـت، احتمـااًل بیشـترین آسـیب را از 
تعرفه هـا خواهنـد دید؛ زیرا قیمـت آلومینیوم 
صادراتـی آن هـا بـه آمریـکا کاهـش یافتـه و 
هزینه هـای  آنکـه  دلیـل  بـه  حـال  عیـن  در 
یافتـن مشـتریان جدیـد بـرای ایـن کشـورها 
بـه مراتـب بیشـتر اسـت امـکان جایگزینـی 
بـرای آن هـا وجـود نـدارد. در نهایـت به نظر 
می رسـد بـه دلیـل عـدم وجـود ظرفیت های 
خالـی متناسـب بـا نیـاز آمریـکا بـرای تامین 
صددرصـد آلومینیوم در داخل، این سیاسـت 
اثـر چندانی بـر قیمت های جهانـی آلومینیوم 
نداشـته باشـد امـا بایـد توجه داشـت که 15% 
حـدود  در  چیـزی  یعنـی  آمریـکا  واردات  از 
800 هـزار تـن متعلق به چین اسـت، این در 
حالـی اسـت که کل صـادرات آلومینـوم ایران 
در سـال 2015 حـدود 300 هـزار تـن بـوده 
اسـت. بنابرایـن تولیدکننـدگان آلومینیـوم در 
ایـران ممکـن اسـت بـه علت سـرازیر شـدن 
آلومینیوم هـای تولیـد چیـن بـه بـازار آسـیب 

ببینند. جـدی 

4-4-سایر محصوالت صادراتی

سـایر  خصـوص  در  پیش گفتـه  مـوارد 
محصـوالت صادراتـی ایـران ماننـد صنایـع 
فلـزی و معدنـی، محصـوالت پتروشـیمی و 
... نیـز صـادق اسـت. چنان کـه پیش ازایـن 
اشـاره شـد، اقتصاددانان و تحلیل گران خطر 
ندانسـته  زیـاد  را  بین الملـل  اقتصـاد  سـقوط 
اقتصـاد  رشـد  شـدن  کنـد  نگـران  عمدتـًا  و 
جهانـی هسـتند؛ بنابرایـن بـه نظر نمی رسـد 

کـه تقاضـای محصـوالت صادراتی ایـران از 
تحـت  بین المللـی  تقاضـای  کاهـش  محـل 
تأثیـر قـرار گیـرد. هرچند نبایـد فراموش کرد 
کـه رفتارهـای غیراصولـی و بعضـًا متناقـض 
ترامـپ می توانـد باعـث عـدم ثبـات هـر چه 
کاهـش  حـال  عیـن  در  شـود.  بـازار  بیشـتر 
افزایـش  بـه  منجـر  می توانـد  دالر  ارزش 

قیمـت ایـن کاالهـا و محصـوالت شـود.

4-5-طال
طـا به عنـوان یـک دارایـی مطمئـن، اولین 
گزینـه سـرمایه گذران ریسـک گریـز اسـت، 
بـا بـروز اولیـن  بنابرایـن طبیعـی اسـت کـه 
نشـانه های عـدم اطمینـان به آینـده اقتصاد، 
تقاضـا بـرای این فلز پرارزش شـتاب گرفته و 
قیمـت آن افزایـش یابد. طا برخاف سـایر 
کاالهـا به مـوازات کوچـک شـدن اقتصـاد بـا 
افزایـش تقاضا مواجـه می شـود، بنابراین در 
صـورت سـقوط شـدید اقتصـاد جهانـی، این 
فلـز گزینـه ای مطمئن بـرای سـرمایه گذاری 
اسـت. وقـوع جنگ ارزی و تمایـل آمریکا به 
کاهـش ارزش دالر نیـز می توانـد بـه افزایش 
قیمـت ایـن فلز کمـک کنـد، بااین حـال طی 
ماه هـای اخیـر ارزش دالر بـه دلیـل افزایش 
تقاضـا برای ایـن ارز و همچنین افزایش نرخ 
بهـره رونـدی صعـودی را طی نموده اسـت. 
آتـی  ماه هـای  در  آنچـه  می رسـد  نظـر  بـه 
نقشـی تعییـن کننـده در قیمـت جهانـی طا 
خواهـد داشـت ارزش دالر اسـت و تشـدید 
جنـگ تجاری بـه تنهایی اثر چشـمگیری بر 

قیمـت جهانـی طا نداشـته باشـد.
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ترامـپ چنان کـه در وعده هـای انتخاباتی 
رویکـردی  بـود،  داده  قـول  خـود 
و  گرفتـه  پیـش  در  را  حمایت گرانـه 
صنایـع  بـر  گوناگـون  تعرفه هایـی 
مختلـف -از ماشـین لباسشـویی گرفتـه تا 
آلومینیـوم و فـوالد- وضـع کـرده اسـت. 
کـه  آمریـکا  بـه  صادرکننـده  کشـورهای 
می بیننـد  آسـیب  تصمیم هـا  ایـن  از 
واردات  بـر  را  متقابـل  تعرفه هایـی  نیـز 
کاالهـای آمریکایی به کشـور خـود وضع 
نموده انـد. چیـن بـه عنـوان کشـوری کـه 
حـدود نیمـی از وارداتـش بـه آمریـکا بـا 
شـده  مواجـه  درصـدی   25 تعرفه هـای 
در  آمریـکا  همـاورد  بزرگ تریـن  اسـت، 
ایـن جنـگ تعرفـه ای اسـت و بـه همیـن 
دلیـل تعرفه هایی مشـابه بـر محصوالت 
آمریـکا  اسـت.  کـرده  وضـع  آمریکایـی 
گرفتـار  چندجانبـه  جنگـی  در  را  خـود 
کـرده اسـت، جنگـی تجـاری که بـه گفته 
وزیـر بازرگانـی چین»بزرگ تریـن جنـگ 

اسـت. اقتصـاد«  تاریـخ  در  تجـاری 

خطابه هایـی از ایـن دسـت باعـث شـده 
بـا آب وتـاب بسـیار  نیـز  اسـت رسـانه ها 
بـه  مربـوط  اخبـار  پوشـش  بـه  دسـت 
آنـا  بـرای مثـال  بزننـد.  جنـگ تجـاری 
نیویورک تایمـز  نشـریه  در  سوانسـون 
بـا  کـه  میشـود  »پیش بینـی  می نویسـد 
وارد شـدن جنـگ تجـاری از فـاز تهدیـد 
بـه فـاز واقعیـت، زنجیـره تأمیـن جهانی 

هزینـه  شـود،  شـدید  نوسـانات  دچـار 
کسـب وکارها و هزینه هـای مصرف کننده 
در  بهـادار  اوراق  بازارهـای  و  رود  بـاال 
گردنـد«.  آشـفتگی  دچـار  دنیـا  سراسـر 
صاحبـان کسـب وکارهای بـزرگ و برخی 
کنگـره،  جمهوری خـواه  نماینـدگان  از 
ترامـپ را مـورد انتقـاد قرار مـی دهند. از 
طـرف دیگـر بسـیاری از آمریکایی هایـی 
آشـفتگی  از  دارنـد  تنفـر  ترامـپ  از  کـه 
ترامـپ  سیاسـت  ایـن  کـه  اقتصـادی ای 
خوشـحالند.  کنـد  ایجـاد  اسـت  ممکـن 
 2016 سـال  انتخاباتـی  کمپین هـای  در 
هیـاری کلینتـون هشـدار داده بـود کـه 
ریاسـت جمهـوری ترامـپ باعـث ایجـاد 

جنـگ تجـاری خواهـد شـد. 

شـرایط  می رسـد  نظـر  بـه  بااین وجـود 
آنچنـان که توسـط رسـانه هـا تصویر می 
شـود نگـران کننده نیسـت. ترامپ برخی 
و  می کنـد،  وضـع  را  جدیـد  تعرفه هـای 
کشـورهای خارجـی نیـز دسـت بـه تقابل 
زیـان  نیـز  مـردم  از  بعضـی  و  می زننـد 
بعضـی  کـه  )همچنـان  دیـد  خواهنـد 
چنـان  امـا  شـد(؛  خواهـد  منتفـع  دیگـر 
اثرگـذاری  شـد  تحلیـل  پیش ازایـن  چـه 
تعرفه هـا بـر اقتصـاد جهانـی بسـیار کمتر 
از چیـزی خواهد بـود که تصور می شـود. 
آمریکایی هایـی کـه در صنایـع مربوط به 
بـه کار هسـتند قطعـًا  تعرفه هـا مشـغول 
خواهنـد  قـرار  آن  عواقـب  تاثیـر  تحـت 

گرفـت امـا بخش عمـده اقتصـاد و جامعه 
چنـدان متوجـه آثار ایـن تعرفه ها نخواهد 
شـد. ممکن اسـت کشـمکش ها افزایش 
یافتـه و اوضـاع بحرانی تر شـود امـا آنچه 
اسـت  وقـوع  در شـرف  حـال حاضـر  در 

چنـدان ترسـناک بـه نظـر نمی رسـد.

حالـت  بدتریـن  در  تحلیل هـا  مطابـق 
تصـور،  از  دور  کامـا  سـناریویی  در  و 
بـه 70 درصـد خواهـد رسـید.  تعرفه هـا 
ایـن وضعیـت میـزان مـراودات تجـاری 
کاهـش  زیـادی  حـد  تـا  را  بین المللـی 
خواهـد داد امـا در ایـن حالـت نیـز تولیـد 
ناخالـص ملـی جهـان بیـش از 2 درصـد 
دیگـر  سـوی  از  یابـد.  نمـی  کاهـش 
بازارهـای جهانـی نیـز پـس از غلبـه بـر 
هـراس موجـود، بـه رونـد معمـول خـود 
ادامـه  خواهنـد داد و اتفـاق خاصـی برای 
آن هـا نخواهـد افتـاد. گلدمن سـاکس در 
یادداشـتی عنـوان کرده اسـت که طی 12 
مـاه آینـده انتظـار بازدهـی 12 درصـدی 
برخـاف  چراکـه  دارد،  کاالهـا  بـازار  از 
تصـور بسـیاری کـه انتظار دارند با شـروع 
اقتصادهـا  همـه  تجـاری  جنـگ  یـک 
تحـت تأثیـر قـرار بگیرنـد معتقـد اسـت 
نخواهنـد  متأثـر  چنـدان  کامودیتی هـا 
شـد. بـه عقیـده تحلیل گران این شـرکت 
فقـط صنایعـی تحـت تاثیر سیاسـت های 
تعرفـه ای اخیـر قـرار خواهنـد گرفـت کـه 
نتواننـد مصرف کننـده دیگـری در سـطح 

جمع بندی و نتیجه گیری
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بین المللـی بـرای کاالهـای خـود بیابنـد. درنتیجـه اثرگذاری 
)تنهـا  بـود  انـدک خواهـد  کامودیتی هـا بسـیار  بـر  تعرفه هـا 
اسـتثنا در ایـن مـورد سـویا اسـت کـه احتمـااًل چیـن نخواهد 
توانسـت به سـرعت جایگزینـی بـرای آن بیابـد(. در ژوئـن 
امسـال قیمـت معامات آتی سـویا به واسـطه جنـگ تجاری 
آمریـکا و چیـن، بـه پایین تریـن قیمت خـود در 9 سـال اخیر 
رسـید. بـا ایـن حـال ، ایـن نگرانی هـا بیش ازانـدازه اسـت و 
شـرایط پدیـد آمـده کنونـی بـرای همـه کاالهـا و حتی سـویا 

آینـده شـاهد  در  و  اسـت  انباشـت  و  خریـد  بـرای  فرصتـی 
افزایـش قیمـت بـرای همـه کاالهـا خواهیـم بـود. گلدمـن 
سـاکس علـت این نگـرش بـه کامودیتی ها را رشـد اقتصادی 
قـوی در سـطح جهـان و موجـودی رو بـه کاهـش انبارهـا در 
بازارهـای انـرژی و فلـزات عنـوان می کنـد و معتقـد اسـت 
ایـن عوامل سـرانجام بـه افزایـش قیمـت کامودیتی ها منجر 

شـد. خواهند 
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پیوست 1: 
اثرات تعرفه ها بر اقتصاد جهانی

بخـش سـوم ایـن پژوهـش بـه بررسـی اثـرات تعرفه هـا بـر 
اقتصـاد جهانـی اختصـاص داشـت. در آنجـا اشـاره شـد کـه 
بررسـی این اثرات مسـتلزم پاسـخگویی به سـه پرسـش زیر 

: ست ا

الف( تعرفه ها تا کجا افزایش خواهند یافت؟

ب( جنـگ تجـاری تـا چـه میـزان باعـث کاهـش در تجارت 
جهانـی خواهد شـد؟

ج( جنـگ تجـاری چـه اثـری بـر تولیـد ناخالص داخلـی دنیا 
داشـت؟ خواهد 

بـرای اقنـاع خواننـدگان عاقه منـد در خصـوص ادعاهـای 
مطـرح شـد در بخـش چهـارم، سـواالت فـوق بـا نگاهـی 
اسـت.  گرفتـه  قـرار  بررسـی  مـورد  بخـش  ایـن  در  فنی تـر 
شـایان ذکـر اسـت کـه ایـن مطالـب برگرفتـه از مقالـه پـل 

اسـت. تایمـز  نیویـورک  نشـریه  در  کروگمـن 

الف( تعرفه ها تا کجا افزایش خواهند یافت؟

پیـش از پاسـخ بـه ایـن پرسـش ها تاکید می شـود کـه منظور 
اقتصادهـای  آن  در  کـه  اسـت  وضعیتـی  تجـاری  جنـگ  از 
و  توافق نامه هـا  آمریـکا،  اقدامـات  بـه  واکنـش  در  جهـان 
به صـورت  و  گذاشـته  کنـار  را  تعرفـه  محدودکننـده  قوانیـن 
یک جانبـه دسـت بـه اعمـال تعرفـه بزننـد. حـال بـا توجه به 
ایـن تعریـف می تـوان از دو رویکـرد متفـاوت بـرای پاسـخ 
دادن بـه پرسـش اول اسـتفاده کـرد. رویکرد نخسـت مبتنی 
فـرض  اول  رویکـرد  در  اسـت.  اقتصـادی  مدل سـازی  بـر 

می شـود کـه دولت هـا بـه دنبـال بیشینه سـازی درآمـد ملـی 
یـا درآمـد ملـی بـر اسـاس یـک تابـع هـدف بـا تخصیـص 
وزن بیشـتر بـه گروه هـای ذی نفـع خاص)مثـًا کشـاورزان( 
هسـتند. رویکـرد دوم تجـارب تاریخـی جهان پیـش از وارد 
شـدن بـه توافق نامه هـای تجـاری بین الملل را مورد بررسـی 

می دهـد.  قـرار 

کشـوری  اگـر  کـه  می شـود  داده  نشـان  اول  رویکـرد  در 
به انـدازه ای بـزرگ باشـد کـه بتوانـد بـر قیمت هـای جهانـی 
باشـد،  اثرگـذار  هـردو  یـا  وارداتـی  یـا  صادراتـی  کاالهـای 
دارای سـطح تعرفـه بهینـه بزرگ تـر از صفـر اسـت زیـرا این 
کشـور می توانـد بـا محـدود کـردن تجـارت، رابطـه مبادلـه 
بازرگانـی  )نسـبت شـاخص قیمـت کاالهـای صادراتـی بـه 
شـاخص قیمـت کاالهـای وارداتـی( خـود را بهبود ببخشـد. 
باثبـات سـایر شـرایط بهبـود رابطـه مبادلـه بازرگانـی سـطح 
تجـارت  درنتیجـه  می دهـد.  افزایـش  را  حقیقـی  درآمـد 
تعرفـه ای بهینـه بـا عایـدات ناشـی از بهبـود رابطـه مبادلـه 
بازرگانـی هزینه هـای کاهـش تجـارت را پوشـش می دهـد. 
به عنوان مثـال بهبـود رابطـه مبادلـه بازرگانـی، هزینـه تولید 
قیمـت  بـا  آن  وارداتـی  نمونـه  خریـد  کـه  را  داخلـی  کاالی 

می نمایـد.  جبـران  اسـت  میسـر  پایین تـر 

امـا بایـد توجـه داشـت که اگر همه کشـورها دسـت بـه چنین 
اقدامـی بزننـد آنـگاه هزینه هـای ناشـی از کاهـش تجـارت 
از طریـق بهبـود در رابطـه مبادلـه جبـران نخواهـد شـد. در 
ایـن حالـت مـا بـا وضعیـت »جنـگ تعرفـه ای بهینـه« مواجه 
خواهیـم بـود کـه بیشـتر بـه یـک مسـابقه تسـلیحاتی شـبیه 
اسـت: جنگـی کـه برنـده ای نـدارد و صرفـًا بـه هـدر رفتـن 

منابـع منجـر می شـود.

بـرای محاسـبه آثـار جنـگ تعرفـه ای بهینـه بـه یـک مـدل 
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تعـادل عمومـی قابـل محاسـبه )GCE( -کالیبـره شـده بـا 
داده هـای واقعـی- نیـاز اسـت کـه بتوانـد میـزان وابسـتگی 
جریـان تجـارت و تولیـد بـه نـرخ تعرفـه را به مانشـان دهد. 
سـپس بایـد بـا اسـتفاده از تئـوری بازی هـا، تعادلـی را پیـدا 
کـرد کـه در آن همـه کشـورها نـرخ تعرفـه بهینـه خـود را بـا 

فـرض آگاهـی از اقـدام طـرف مقابـل اعمـال می کننـد.

محاسـبه ایـن مـدل و یافتـن نرخ هـای تعرفـه در یک جنگ 
تجـاری تمام عیـار بـه فـروض و تخمین هـای بسـیاری نیاز 
میـزان  بـه  به شـدت  به دسـت آمده  نتایـج  طرفـی  از  دارد، 
سـهولت جانشـینی کاالهـای یک کشـور بـا کاالهای کشـور 
دشـوار  آن  تخمیـن  کـه  پارامتـری  اسـت؛  وابسـته  دیگـر 
اسـت. بااین وجـود اخیـراً بـرای محاسـبه نرخ هـای تعرفـه 
در قالـب یـک جنـگ تجـاری تاش هایـی صـورت گرفتـه 
اسـت. به عنوان مثـال رالـف اوسـا  در بررسـی های خـود بـه 
ایـن نتیجـه رسـید )بـا توجـه بـه فـروض مـورد پذیـرش او( 
کـه تعرفه هـا در قالـب یـک جنـگ تجـاری بـه 60 درصـد 
خواهنـد رسـید. درحالی کـه نیکیتـا  و همـکاران، با اسـتفاده 
از فروضـی متفـاوت از پژوهـش پیشـین، بـه ایـن نتیجـه 

رسـیدند کـه نـرخ تعرفه هـا بـه 32 درصـد می رسـد.

رویکـرد اول کمـی انتزاعـی و فهـم آن نیازمنـد درک اولیـه 
از برخـی مفاهیـم خـاص اقتصـادی اسـت. رویکـرد دوم که 
مبتنـی بـر شـواهد تاریخـی اسـت آسـان تر اسـت. آخریـن 
حرکـت بـزرگ حمایت گرایانـه در تاریخ آمریکا قانـون تعرفه 
اسـموت-هاولی بـود کـه منجـر به رشـد تعرفه هـای وارداتی 
تـا سـطح 45% شـد. بنابراین می تـوان گفت که هـم نظریه و 
هـم شـواهد تاریخی حاکی از این هسـتند کـه جنگ تجاری 

می توانـد تعرفه هـا را بـه بیـش از 40% برسـاند.

.

ب( جنـگ تجـاری تـا چـه میـزان باعـث کاهـش در 
تجـارت جهانـی خواهـد شـد؟

بـه ازای هـر نرخ تعرفه داده شـده، کاهش در میـزان تجارت 
بـه کشـش تقاضـای واردات بسـتگی دارد. کشـش تقاضـا 
واردات نشـان می دهـد کـه بـه ازای یـک درصـد افزایـش 
در شـاخص قیمـت واردات، مقـدار واردات تـا چنـد درصـد 
کاهـش خواهـد یافـت. بـرآورد کـردن چنیـن کشـش هایی 
بسـیار سـخت اسـت چراکـه مـا نمی توانیـم همچـون علـوم 
طبیعـی دسـت بـه آزمایـش بزنیـم. البته نوسـانات نـرخ ارز 
باعـث تغییـر در قیمـت کاالهـای وارداتی می شـود و این امر 
شـاید بتوانـد در خصـوص کشـش کوتاه مـدت تابـع تقاضای 
واردات بـه مـا ایـده بدهـد، امـا باید توجه داشـت که کشـش 
تقاضـای واردات در بلندمـدت خیلـی بیشـتر از کوتاه مـدت 

. ست ا

به رغـم ایـن موارد کشـش 3 تـا 4 درصدی تقاضـای واردات 
پژوهش هـا  اکثـر  در  و  بـوده  اقتصاددانـان  اکثـر  موردقبـول 
همچنـان  هرچنـد  اسـت؛  شـده  اسـتفاده  رقـم  همیـن  از 

نمی تـوان ایـن رقـم را قطعـی دانسـت.

اثـر جنـگ تجاری بـر حجم تجـارت به طور شـگفت انگیزی 
دارد،  بسـتگی  واردات  تقاضـای  کشـش  دقیـق  رقـم  بـه 
کاالهـای  به راحتـی  بتواننـد  خارجی هـا  درصورتی کـه 
آمریکایـی را بـا کاالهای دیگر کشـورهای خارجی جانشـین 
نماینـد، نـرخ تعرفـه بهینه پاییـن خواهد بـود و در صورتی که 
قـادر بـه این امر نباشـند نرخ تعرفه بهینه بسـیار بـاال خواهد 
بـود. بنابرایـن بایـد گفت که هرچه کشـش تقاضـای واردات 
بیشـتر باشـد نـرخ تعرفه بهینـه کمتر بـوده و درنتیجه کاهش 

در سـطح تجـارت نیـز کمتـر می شـود )و بالعکـس(.

 پـل کروگمـن اقتصـاددان برجسـته جایزه نوبل معتقد اسـت 
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در صـورت وقـوع یـک جنـگ تجـاری تمام عیـار احتمـااًل با 
کاهـش 70 درصـدی در تجـارت بین الملـل مواجـه خواهیـم 
شـد کـه بـه معنـای یـک پسـرفت بـزرگ در تجـارت جهانی 
اسـت. کاهـش 70 درصـدی در حجـم تجـارت جهانـی ما را 

بـه سـطح تجـارت در دهـه 1960 بازمی گردانـد.

ج( زیان رفاهی جنگ تجاری چقدر خواهد بود؟

باوجـود رشـد اقتصـاد جهانـی در دو سـال اخیـر، صنـدوق 
بین المللـی پـول نسـبت بـه تهدیـد فزاینـده حمایـت گرایـی 
و اثـرات آن بـر رشـد اقتصـاد جهانـی، ابـراز نگرانـی کـرده 
اسـت. همچنـان کـه مائوریـس اوبسـتفلد - اسـتاد اقتصـاد 
دانشـگاه کالیفرنیـا و اقتصـاددان ارشـد صنـدوق بین المللـی 
محدودیت هـای  اعمـال  می نویسـد:»دورنمای   - پـول 
تجـاری متقابـل توسـط کشـورها موجـب کاهـش اعتمـاد به 
رشـد اقتصـاد جهانی و محـدود کردن آن پیش از رسـیدن به 

بلـوغ خـود اسـت«.

بااین حـال پـل کروگمـن معتقـد اسـت بـر اسـاس مدل هـای 
بـد  و  تجـاری مضـر  بین الملـل جنگ هـای  تجـارت  سـاده 
هسـتند امـا به هیچ وجـه فاجعه بـار نیسـتند. درواقـع جنـگ 
تجـاری درنهایـت بـه زیـان رفاهـی معـادل 2 تـا 3 درصـد 

GDP جهانـی منجـر خواهـد شـد.

امـا چـرا اثـرات جنگ تجـاری بر تولیـد جهانی اندک اسـت؟ 
اقتصاددانـان بـرای مدل سـازی تجـارت بین الملـل عمومًا از 
مدل هـای تعـادل عمومـی اسـتفاده می کنند کـه در قالب آن 
تعـادل هم زمـان همـه بازارهـا مـورد بررسـی قـرار می گیرد. 
بااین حـال بـه نظر می رسـد بـرای بررسـی اثر سیاسـت های 
تجـاری اسـتفاده از مدل هـای تعـادل جزئـی )به طـور خاص 
مدل هـای مبتنـی بـر عرضـه و تقاضـا( بهتـر باشـد. بـه این 
منظـور تقاضـای واردات را به مثابـه یـک منحنـی تقاضـای 

معمولـی موردبررسـی قـرار دهیم. فـرض کنیم کـه تعرفه ها 
اعمـال شـدند و درنتیجـه مـازاد مصرف کننـده دچـار کاهـش 
شـد. می دانیـم کـه اولیـن واحـد کاهـش در واردات زیانـی 
برابـر بـا صفـر دارد، چراکـه افـراد در نقطـه تعـادل بیـن یک 
واحـد از آن کاالی وارداتـی بـا یـک واحـد از تولیـد داخلـی 
همـان کاال بی تفـاوت هسـتند، امـا زیـان آخرین واحـد برابر 
بـا نـرخ تعرفـه خواهـد بـود، چراکـه ایـن آخرین واحد اسـت 
کـه نشـان می دهـد مـردم می خواهنـد تـا چـه میـزان بـرای 
ایـن کاال بپردازنـد. بنابرایـن هزینه متوسـط کاهـش واردات 
نصـف تعرفه اسـت. زمانـی که اعمـال تعرفه باعـث افزایش 
قیمـت کاالی وارداتـی و کاهـش مصرف آن می شـود، زیان 
رفاهـی ایجاد شـده تقریبـًا با فرمـول مقابل محاسـبه خواهد 

: شد

زیان رفاهی= میزان کاهش در واردات * نصف نرخ تعرفه

در حـال حاضـر ایـاالت متحده 15 درصـد از تولیـد ناخالص 
کـه  کنیـم  فـرض  حـال  می نمایـد.  واردات  را صـرف  خـود 
آمریـکا بـا یـک جنـگ تجـاری  بـا تعرفه هـای 40 درصدی 
مواجـه شـود و مقـدار تجارت نیـز 70 درصد کاهـش یابد. در 

ایـن حالـت زیـان رفاهـی برابـر با:

 70 کاهـش  و  درصـدی   40 تعرفه هـای  فـرض  بـا  یعنـی 
درصـدی تجارت، زیـان رفاهی معـادل 2.1% تولید ناخالص 
داخلـی آمریـکا بود.ایـن عدد رقـم کوچکی نیسـت از طرفی 
رقـم بزرگی هم نیسـت. اما ایـن زیان خالـص 2.1 درصدی 
کـه به ظاهـر انـدک اسـت مـا را از نکتـه اصلـی دور می کنـد:  

جنـگ تجـاری منجـر بـه اختـال تخصیصی خواهد شـد.
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در حـال حاضـر صـادرات ایاالت متحـده معـادل 12 درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی ایـن کشـور اسـت. هرچنـد کل زنجیره 
ارزش ایـن اقـام صادراتـی داخلی نیسـت و بسـیاری از قطعات وارد می شـوند اما به هرحـال بخش  بزرگـی از اقتصاد )قریب 
بـه 9 الـی 10 درصـد تولیـد ناخالـص داخلـی(، در تولیـد محصـوالت صادراتـی شـاغل هسـتند. حـال درصورتی کـه جنگـی 
تجـاری بـه وقـوع بپیونـدد کـه بـه کاهـش 70 درصـدی تجـارت بین الملل منجر شـود آنـگاه قریب بـه 9 الی 10 میلیـون نفر 
کارگـر، بایـد بـه دنبـال شـغلی جدیـد بـرای خـود باشـند. کار بـه همین جـا ختـم نمی شـود بلکـه مشـاغل خدماتی مربـوط به 

صنایـع صادراتـی نیـز از ایـن محـل آسـیب دیـده و باعـث کاهش هر چه بیشـتر مشـاغل می شـود.

شکل 11- زیان رفاهی ناشی از وضع تعرفه ها
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پیوست2: 
 قانون تعرفه اسموت-هاولی

تعرفـه  به عنـوان  معمـواًل  کـه   1930 سـال  تعرفـه  قانـون 
اسـموت-هاولی  یا تعرفه هاولی-اسـموت شـناخته می شود، 
قانونـی به منظـور اجـرای سیاسـت های حمایـت از تجـارت 
کنگـره  نماینـده  و  اسـموت  ریـد  سـناتور  توسـط  کـه  بـود 
ویلیـس هاولـی در 17 ژوئـن 1930 امضـا شـد. ایـن قانـون 
کاالی    20000 از  بیـش  در  را  ایاالت متحـده  تعرفه هـای 

داد. افزایـش  وارداتـی 

تعرفه هـای وضع شـده توسـط ایـن قانـون )کـه البتـه شـامل 
از  پـس  نمی شـدند(  گمرکـی  عـوارض  از  معـاف  کاالهـای 
در  را  تعرفـه  میـزان  بیشـترین   1828 تعرفه هـای  قانـون 
تاریـخ 100 سـاله آمریـکا تـا آن زمـان دارا بـود. تعرفه هـای 
اعمال شـده در راسـتای ایـن قانـون و مقابله به مثـل شـرکای 
تجـاری آمریکا عامل عمده نصف شـدن صـادرات و واردات 
در دوره رکـود بـزرگ بـود. گرچه اقتصاددانـان در مورد اینکه 
قانـون تعرفـه اسـموت-هاولی رکـود بزرگ را تعمیق بخشـید 
اتفاق نظـر دارنـد، امـا در مـورد اینکـه ایـن اثرگـذاری تـا چه 

میـزان بـود اختاف نظرهایـی وجـود دارد.

تاریخچه قانونی و حامیان

فوردنی-مک کامبـر   تعرفـه  قانـون  کنگـره  در سـال 1922، 
را بـه تصویـب رسـانید کـه منجـر بـه افزایـش تعرفه هـا در 

شـد.  واردات 

در گـزارش نهایـی کنفرانـس جهانـی اقتصـادی جامعـه ملل 
کـه در سـال 1927 در ژنو برگزار شـد، اعام شـد کـه »زمان 
آن فرارسـیده اسـت تـا بـه تعرفه ها پایـان بخشـیم و قدم در 
مسـیر مخالـف بگذاریـم«. بدهی های عظیم کشـورها در آن 
دوران فقـط از طریـق پرداخـت طا، خدمات یـا کاالها قابل 

پرداخـت بـود، اما تنها وسـیله در دسـترس بـرای بازپرداخت 
بدهی هـا بـا توجه به گسـتره و مقیـاس آن ها، کاالهـا بودند. 
ملـل  جامعـه  کشـورهای عضـو  از  بسـیاری  وجـود  ایـن  بـا 
برعکـس عمـل کردند. ایـن کار در سـال 1928 و با تصویب 

قانون تعرفه و سـهمیه بندی توسـط فرانسـه شـروع شـد.

برق رسـانی کـه عاملـی مهـم در تولیـد انبـوه بـود باعث شـد 
بـه   1920 دهـه  اواخـر  در  آمریـکا  متحـده  ایالـت  اقتصـاد 
بهـره وری فوق العـاده باالیـی دسـت یابد. اسـب ها و قاطرها 
شـدند.  جایگزیـن  تراکتورهـا  و  کامیون هـا  خودروهـا،  بـا 
یک ششـم تـا یک چهـارم زمین هـای کشـاورزی که تـا پیش 
از آن از اسـب و قاطـر بـرای کشـاورزی اسـتفاده می کردنـد، 
بـا بهره گیـری از ایـن پیشـرفت تکنولوژیـک بـه پیشـرفت 
چشـم گیری در تولیـدات خـود دسـت یافتنـد. بـا ایـن وجـود 
دسـتمزد اسـمی و حقیقـی به رغـم افزایـش بـا رشـد عایدات 
درنتیجـه  نبودنـد.  همسـان  تولیـد  و  بهـره وری  از  ناشـی 
توانایـی تولیـد از تقاضـای بـازار پیشـی گرفت و شـرایطی را 
پیـش آورد کـه بـه عقیـده اقتصاددانـان تولیـد بیش ازحـد  یا 
مصـرف کمتـر از حـد  نامیـده می شـد. سـناتور اسـموت ادعا 
کـرد کـه افزایـش تعرفه بـر روی کاالهـای وارداتـی منجر به 
بهبـود مسـئله تولیـد بیش ازانـدازه خواهـد شـد. بااین وجـود 
در همـان زمـان ایـاالت متحـده آمریـکا دارای مـازاد تـراز 
واردات  رشـد  سـرعت  بـودن  بـاال  به رغـم  و  بـود  تجـاری 
صـادرات  رشـد  سـرعت  آمریـکا،  در  صنعتـی  محصـوالت 
ایـن محصـوالت در این کشـور زیادتـر بـود. در همین زمان 
صـادرات محصـوالت غذایـی آمریـکا در حال کاهـش بود و 
تـراز تجـاری محصـوالت غذایـی آمریـکا بـا کسـری مواجه 

. د بو

بـا قـدم نهـادن جهـان بـه مرحلـه آغازیـن رکـود بـزرگ در 
مشـاغل  حفـظ  آمریـکا  اصلـی  هـدف   1929 سـال  اواخـر 
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از  دنبـال حفاظـت  بـه  آن هـا  بـود. همچنیـن  آمریکایی هـا 
کشـاورزی آمریـکا در برابـر رقبـای خارجی بودنـد. در همین 
زمـان ریـد اسـموت توانسـت قانـون افزایـش تعرفه هـا را در 
سـال 1929 بـه تصویـب برسـاند کـه بعدهـا »قانـون تعرفـه 

نامیـده شـد. اسـموت-هاولی« 

بعدها اسموت در کتاب خاطرات خود عنوان کرد:

»جهـان درحـال تـاوان دادن برای تخریـب زندگـی و دارایی 
تطبیـق  بـرای  ناتوانـی اش  و  اول  در جنـگ جهانـی  مـردم 
قـدرت خریـد بـا ظرفیـت بهـره وری ایجـاد شـده به واسـطه 

انقـاب صنعتـی در دهـه پـس از جنـگ اسـت.«

ریـد اسـموت کـه جمهوری خواهـی از ایالت یوتا بود ریاسـت 
کمیتـه مالـی سـنا  را نیـز بـر عهـده داشـت. ویلیـس هاولـی 
نیـز جمهوری خـواه دیگـری از ایالـت اورگان بود که ریاسـت 
کمیتـه امکانـات مالـی مجلـس نماینـدگان ایاالت متحـده  را 

بـر عهده داشـت.

زمـان  در  هـوور   هربـرت  انتخاباتـی  شـعارهای  از  یکـی 
از  حمایـت   ،1928 سـال  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 
محصـوالت  تعرفـه  افزایـش  طریـق  از  آمریـکا  کشـاورزان 
کشـاورزی بـود. پیـروزی هـوور در انتخابـات 1928 مقـارن 
خواهـان  جمهـوری  آن  در  کـه  بـود  دوره ای  بـا  بـود  شـده 
هم زمـان در کنگـره و سـنا اکثریـت را دارا بودنـد. در همیـن 
زمـام هـوور از کنگـره خواسـت تعرفه محصوالت کشـاورزی 
را بـاال بـرده و هم زمـان تعرفه محصوالت صنعتـی را کاهش 

. هد د

کنگـره در مـاه مـی سـال1929 بـا 264 رأی موافـق )244 
جمهوری خـواه و 20 دموکـرات( در برابـر 147 رأی مخالـف 

18. Henry Ford 

نسـخه ای از قانـون افزایـش تعرفه هـا را تصویـب نمـود کـه 
در قالـب آن تعرفـه محصـوالت کشـاورزی و صنعتـی به طور 
مشـابهی بـاال می رفتنـد. سـنا ایـن قانـون را تـا مـاه مـارس 
1930 مـورد بحـث و بررسـی قـرارداد و سـرانجام الیحـه را 
بـا 44 رأی موافـق نسـبت بـه 42 رأی مخالـف بـه تصویـب 
رسـانید؛ در این الیحه بسـیاری از سـناتورها دست به مبادله 
آرای خـود مطابـق بـا نفـع صنایع حوزه هـای انتخاباتی شـان 
زده بودنـد و در نتیجـه تغییراتـی در الیحـه رخ داده بـود. در 
ادامـه مدتـی بعـد کمیتـه گفتگـو  هر دو نسـخه کنگره و سـنا 
را مـورد بررسـی قـرار داد و سـرانجام نسـخه مد نظـر خود را 
کـه بیشـتر شـبیه به نسـخه ارائـه شـده در کنگـره بـود، ارائه 
کـرد. سـرانجام کنگـره نسـخه کمیتـه گفتگـو را بـا 222 رأی 
در  دموکـرات(   14 عـاوه  بـه  جمهوری خـواه  موافـق)208 

مقابـل 153

 رای مخالف به تصویب رسانید.

مخالفان

در مـاه مـه سـال 1930، نامـه ای توسـط 1028 اقتصـاددان 
تقاضـا  هـوور  رئیس جمهـور  از  آن  در  کـه  شـد  امضـا 
توسـط  نامـه  ایـن  کنـد.  وتـو  را  کنگـره  قانـون  تـا  داشـتند 
چـون  افـرادی  یعنـی  زمـان  آن  مطـرح  اقتصاددانـان 
کلیـر  گراهـام،  فرانـک  داگاس،  پـل  فیشـر،  ایروینـگ 
 ویلکاکـس نوشـته شـده بـود. در همیـن زمان هنـری فورد18
بـا  بـود،  فـورد  خودروسـازی  شـرکت  مدیرعامـل  کـه 
درحالی کـه  و  کـرد  دیـدار  سـفید  کاخ  در  رئیس جمهـور 
طـول  بـه  کامـل  ظهـر  از  بعـد  یـک  وی  بـا  ماقاتـش 
انجامیـد، از او خواسـت کـه این »قانـون احمقانـه اقتصادی« 
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المونـت19 دابلیـو  تومـاس.  همچنیـن  کنـد.  وتـو   را 
، مدیرعامـل شـرکت جـی. پـی. مـورگان20 نیـز مصرانـه از 
رئیس جمهـور تقاضا داشـت این قانون را وتـو نماید. او حتی 
بعدهـا گفتـه بود که »بـرای اینکـه هربرت هـوور را مجاب به 
وتـو کـردن قانـون تعرفـه اسـموت هاولی کنـم، نزدیـک بود 

زانـو زده و بـه وی التمـاس کنم.«

هـوور بـا الیحـه تعرفـه اسـموت هاولـی مخالفـت کـرد و آن 
را »معیـوب، ظالمانـه و مضـر« خوانـد چراکـه تصـور می کـرد 
بین المللـی را  ایـن الیحـه تعهـد وی بـرای همکاری هـای 
محـدود می نمایـد. علی رغـم مخالفـت هـوور با ایـن الیحه 
وی تحـت تأثیـر حزب خـود و افراد منتفـع بخش خصوصی، 
ایـن الیحـه را امضـا کـرد. بـا امضـای ایـن الیحـه توسـط 
رئیس جمهـور  ترس هـای  قانـون،  بـه  آن  تبدیـل  و  هـوور 
بـه واقعیـت پیوسـت و کشـورهای دیگـر ازجمله کانـادا برای 
مقابله به مثـل بـا اقدامـات آمریـکا در این قانـون، تعرفه های 

خـود را افزایـش دادند. 

فرانکلیـن دی. روزولـت21 در زمان کمپیـن انتخاباتی خود در 
سـال 1932 علیـه این قانـون موضع گرفت و بـا آن مخالفت 

کرد.

آثار اقتصادی
اقتصاددانـان به اتفـاق معتقدنـد کـه قانـون تعرفـه اسـموت-
هاولـی منجر به تشـدید رکود بزرگ شـده اسـت بااین حال در 

19. Thomas W. Lamont 

20. J. P. Morgan 

21. Franklin D. Roosevel 

22. Douglas A. Irwin 

23. Milton Freidman   

24. William Bernstein 

مـورد اینکـه ایـن قانـون تا چه حـد بر رکـود بـزرگ اثرگذاری 
بـوده اختاف نظرهایی وجـود دارد.

فکـر  اقتصـادی  تاریخ نـگاران  و  اقتصاددانـان  از  بسـیاری 
می کننـد کـه تعرفه هـا سـهم اندکـی در تشـدید رکـود بـزرگ 
داشـته اسـت. در همیـن زمینـه داگاس ای. ایرویـن22  کـه 
متخصـص اقتصـادی در حـوزه تجـارت بیـن الملـل اسـت، 
می نویسـد: »بسـیاری از اقتصاددانـان، خـواه لیبـرال، خـواه 
محافظـه کار، در ایـن مـورد کـه قانـون تعرفه اسـموت هاولی 
در ایجـاد رکـود بـزرگ و اتفاقـات بعـد از آن سـهم بزرگـی 
داشـته باشـد، تردید دارنـد. میلتـون فریدمـن23، اقتصاددان 
شـهیر مکتـب شـیکاگو نیـز بیـان داشـته اسـت کـه در نظر او 
قانـون تعرفـه اسـموت-هاولی منجـر بـه ایجـاد رکـود بزرگ 

است«. نشـده 

نیـز  مالـی  برجسـته  نظریه پـرداز  برناشـتاین24،  ویلیـام 
هم اکنـون  اقتصـادی  مورخیـن  از  »بسـیاری  می نویسـد: 
عقیـده دارنـد که قسـمت بسـیاری اندکـی از کاهـش در تولید 
بـه  می توانـد  آمریـکا  ناخالـص  تولیـد  و  جهانـی  ناخالـص 
جنگ هـای تجـاری ]در زمـان رکـود بـزرگ[ مرتبـط باشـد« 
چراکـه تجـارت بین الملـل تنهـا 9 درصـد از تولیـد جهانـی 
را تشـکیل می دهـد، درحالی کـه در اثـر رکـود بـزرگ تولیـد 
ناخالـص جهانـی به انـدازه 17 درصـد کاهش داشـت. به نظر 
وی جنـگ تجـاری حداکثـر مسـئول 2 درصد از ایـن کاهش 
تولیـد جهانـی اسـت و حتـی در نظـر وی تعرفه هـا منجـر به 
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تعمیـق رکـود نیـز نشـده اند.

تجـارت  متخصـص  و  اقتصـاد  نوبلیسـت  کروگمـن،  پـل 
بین الملـل نیز بیان داشـته اسـت که »رویکـرد حمایت گرایی، 
نتیجـه رکـود بـزرگ بـود و نـه علـت آن. افزایـش تعرفه هـا 
حتـی در مناقشـات آغازیـن تجـاری بیـن کشـورها، نقـش 
زمانـی  حمایت گرایانـه  سیاسـت های  نداشـت...  چندانـی 
مسئله سـاز شـدند کـه منجـر بـه جلوگیـری از بهبـود و ترمیم 

تجـارت بین الملـل پـس از ترمیـم تولیـد گشـتند«.

پیتـر تمیـن25  اقتصـاددان و مورخ اقتصادی، معتقد اسـت که 
سیاسـت اعمـال تعرفـه همچون سیاسـت تضعیـف پول ملی 
سیاسـتی انبسـاطی بـوده و بـرای رشـد اقتصـادی مناسـب 

25. Peter Temin   

26. Maurice Allais          

اسـت و تقاضـا را از کاالهای خارجی متوجـه کاالهای داخلی 
می کنـد. او اشـاره می کنـد کـه در سـال 1929، هفـت درصد 
تولیـد ناخالـص ملـی آمریـکا را صادرات تشـکیل مـی داد که 
تـا دو سـال بعدازآن یعنـی 1931، به میـزان 1.5 درصد افت 
کـرده بـود. بـه عقیـده او ایـن میـزان کاهـش در صـادرات از 
طریـق افزایـش تقاضا بـرای محصوالت تولیـد داخل جبران 
شـده بـود کـه ناشـی از افزایـش تعرفه هـا بـود. او درنهایـت 
بـه ایـن نتیجـه رسـیده بـود کـه اثرگـذاری تعرفه هـا بـر رکود 

اقتصـادی بسـیار محدود بوده اسـت.

مائوریـس آالیـس26، برنـده جایـزه نوبـل، بیـان مـی دارد که 
وضـع تعرفه هـا در مواجهـه بـا مقررات زدایـی از رقابـت در 
بـازار جهانـی نیـروی کار مؤثـر و مفیـد بـوده اسـت و درواقـع 

شکل 12- متوسط نرخ تعرفه ها در آمریکا از سال 1821 تا 2016
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ایـن رهاسـازی بـازار اعتبار بـود که منجـر به بحـران مالی و 
بانکـی شـده بـود. او متذکر می شـود که ایجـاد موانع تجاری 
جـدی خـود ابـزاری بـرای حمایـت از تقاضـای داخلـی در 
برابـر اختـاالت و مضـرات خارجـی اسـت. او بیـان داشـت 
کـه کاهـش در تجـارت در آمریـکا در سـال هـای 1929 تـا 

1933 نـه علـت رکـود بـزرگ کـه معلـول آن بود.

مقابله به مثل
طـرف  از  تافی جویانـه  اقـدام  و  مقابله به مثـل  بـه  تهدیـد 
کشـورهای دیگـر بسـیار پیش تـر از تبدیـل الیحـه تعرفه هـا 
بـه قانـون در ژوئـن سـال 1930 شـروع شـده بـود. حتـی 
زمانـی کـه در مـاه می سـال 1929 کنگره الیحـه را تصویب 
اینکـه  لحـاظ  بـدون  خارجـی  دولت هـای  و  کشـورها  کـرد 
سـنا و کمیتـه گفتگـو در مـورد الیحـه چـه نظـری خواهنـد 
داد )چـه بسـا شـاید تعرفه هـا را کاهـش می دادنـد ( دسـت 
بـه افزایـش تعرفه هـا محصـوالت آمریکایـی زدنـد. تـا مـاه 
کشـورهای  جانـب  از  هـوور  دولـت   1929 سـال  سـپتامبر 
شـریک تجـاری خـود، سـیلی از نامه هـای اعتراض آمیـز بـا 
مضمـون مقابله به مثـل تجـاری دریافـت کـرده بـود امـا بـه 

آن هـا اعتنایـی نکـرده بـود.

در مـاه می سـال 1930 کشـور کانـادا که وفادارترین شـریک 
تجـاری آمریـکا بـود، در اقدامـی تافی جویانـه بـر روی 16 
محصـول آمریکایـی کـه دربرگیرنـده 30 درصـد از صـادرات 
آمریـکا بـه کانـادا بـود تعرفـه اعمـال کـرد. در همیـن زمـان 
بریتانیـا توسـعه داد.  بـا  را  پیوندهـای تجـاری خـود  کانـادا 
فرانسـه و بریتانیـا نیـز ضمن اعتـراض به این اقـدام آمریکا، 

27. Dutiable Tariff Rate

28. Robert Sobel

29. Creditanstalt

بـه دنبال شـریک های تجـاری جدید رفتند. در سـال 1932 
درحالی کـه رکـود بـزرگ وضعیـت کارگـران و کشـاورزان را 
کـرده  بدتـر  اسـموت-هاولی  قانـون  وعده هـای  برخـاف 
بـود، هـر دو نفـر در انتخابـات آن سـال شکسـت خوردنـد و 

صندلی هـای خـود را از دسـت دادنـد.

نرخ های تعرفه
در سال 1932 »نرخ تعرفه عوارضی27« 59.1 درصد بود که 

پس از نرخ تعرفه عوارضی اعمال شده در سال 1830 که 
برابر با 61.7 درصد بود، بیشترین تا آن زمان بود.

پس از اجرای تعرفه ها
در آغـاز بـه نظـر می رسـید که اجـرای قانـون تعرفه هـای به 
نفـع اقتصـاد شـده و خود حکایـت از یک موفقیـت اقتصادی 
دارد. مطابـق بـا آنچـه رابـرت سـوبل28، مـورخ اقتصـادی 
بیـان مـی دارد:» حقـوق کارگـران کارخانـه ای، قراردادهـای 
حـال  در  به شـدت  تولیـد صنعتـی، همگـی  و  ساخت وسـاز 
افزایـش بودند.« بااین وجود بسـیاری از مشـکات اقتصادی 
پشـت پـرده بانک هـای ضعیـف و بحـران زده پنهـان شـده 
بودنـد. زمانی که بانک اتریشـی »کردیتآنسـتالت29« در سـال 
1931 ورشکسـته شـد، نقص هـای گسـترده قانـون تعرفـه 

اسـموت- هاولـی نیز آشـکار شـد.

واردات آمریـکا از 4.4 میلیـارد دالر در سـال 1929 بـه 1.5 
میلیارد دالر در سـال 1933 یعنـی به اندازه 66 درصد کاهش 
یافـت. همچنین صادرات این کشـور نیز به انـدازه 61 درصد 
کاهـش را تجربـه کـرد. بـه عبارتـی صـادرات ایـن کشـور از 
بـه 2.1 میلیـارد دالر در فاصلـه زمانـی  5.4 میلیـارد دالر 
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1929 تـا 1933 کاهـش را تجربـه کـرده بود. تولیـد ناخالص 
ملـی آمریـکا نیـز از 103.1 میلیـارد دالر در سـال 1929 بـه 
75.8 میلیـارد دالر در سـال 1931 رسـیده بـود و سـپس در 
سـال 1933 بـه حداقـل خود یعنـی 55.6 میلیـارد دالر تا آن 
زمـان کاهـش یافته بـود. واردات از اروپـا از 1.3 میلیارد دالر 
در سـال 1929 بـه عـددی نزدیـک بـه 390 میلیـون دالر در 
سـال 1932 رسـیده بـود درحالی که در همین زمـان صادرات 
ایـاالت متحـده به اروپـا از 2.3 میلیارد دالر بـه 784 میلیون 
دالر کاهـش یافتـه بـود. به طورکلـی می تـوان گفـت کـه در 
فاصلـه سـال های 1929 تـا 1934 تجـارت جهانـی نزدیـک 

بـه 66 درصـد افت کـرده بود.

بـه  به تازگـی  اسـموت-هاولی  قانـون  کـه  زمانـی  همچنیـن 
به انـدازه 8  آمریـکا  بیـکاری در  نـرخ  بـود  تصویـب رسـیده 
درصـد بـود، درحالی کـه امیـد ایـن بـود که ایـن قانـون بتواند 
بیـکاری را کاهـش دهـد امـا نه تنهـا ایـن اتفـاق نیفتـاد بلکه 
نـرخ بیکاری در سـال 1931 بـه 16 درصد رسـید، همچنین 
در طـی سـال های 1932 و 1933 ایـن نـرخ بـه 25 درصـد 
رسـیده بـود. هرچنـد در مـورد اینکـه قانـون تعرفه هـا سـهم 
اندکـی در ایـن اتفـاق داشـتند توافق نظـر وجـود دارد ولیکن 
آنچـه مسـلم اسـت ایـن قانـون نه تنهـا بـه کاهـش بیـکاری 

کمکـی نکـرد بلکـه در افزایـش آن نقـش ایفـا کـرد.

پایان قانون تعرفه ها 
قـول  دموکرات هـا  انتخاباتـی  کمپیـن  در   1932 سـال  در 
داده شـد کـه تعرفه هـا کاهـش داده شـود. پـس از پیـروزی 

30. Reciprocal Trade Agreements Act

31. Bretton Woods Agreement

32. Harry S. Truman

33.  International Trade Organization(ITO)

کنگـره،  و  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  در  دموکرات هـا 
فرانکلیـن روزولـت و کنگـره دموکـرات، »قانـون توافق نامـه 
تجـارت متقابـل30« را در سـال 1934 بـه تصویب رسـاندند. 
ایـن قانون بـرای رئیس جمهور ایـن امـکان را فراهم می کرد 
کـه بـا موافقـت اکثریـت اعضـای کنگـره )یعنـی بیـش از 50 
درصـد اعضـا، برخاف قانون پیشـین که این اجـازه را منوط 
کاهـش  مـورد  در  می دانسـت(  اعضـا  دوسـوم  موافقـت  بـه 
تعرفه هـای دوجانبـه و توافق نامه هـای تجـاری بـه مذاکـره 
بپـردازد. ایـن قانـون یکـی از اجـزای اصلـی تشـکیل دهنده 
مذاکـرات تجـاری در دوران پـس از جنـگ جهانـی دوم بیـن 

آمریـکا و کشـورهای اروپایـی بـود. 

آمریکایی هـا همچنیـن متوجه شـده بودنـد کـه مقابله به مثل 
کشـورهای دیگـر در زمینه افزایـش تعرفه ها باعث شـده بود 
کـه حجـم تجـارت آن هـا در دهـه 1930 به سـرعت کاهـش 
یابـد. بـرای همیـن منظـور آن هـا در دوران پـس از جنـگ با 
شـرکای تجـاری خـود توافق نامه هـای تجـاری چندجانبـه را 
پیگیـری کردند تـا از اتفاقاتی مشـابه این در آینـده جلوگیری 

عمل آورند. بـه 

در همیـن زمینـه طرفین حاضـر در توافق نامه برتـون وودز31 
در  توافق نامـه ای  خواسـتار  بـود  ارزی  توافق نامـه  یـک  کـه 
همیـن ابعـاد درزمینه تجارت بین الملل شـدند. رئیس جمهور 
هری اس. ترومن32 در همین راسـتا در دسـامبر سـال 1945 
مذاکراتـی را بـرای ایجاد یک »سـازمان تجـارت بین المللی33 
کشـورهای  اسـتقبال  بـا  بعـدازآن  مدتـی  و  کـرد  شـروع   »
و  تعرفه هـا  عمومـی  »توافق نامـه   1947 سـال  در  دیگـر 
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تجـارت34« مطـرح شـد و توسـط بسـیاری از کشـورها امضـا 
شـد، هرچنـد درنهایـت ایـاالت متحـده توافق نامه سـازمان 
تجـارت بین المللـی را امضـا نکـرد. بـا اضافـه شـدن جـزء 
قانـون  ایـن    ،GATT قانـون  بـه  الـوداد35«  کاملـه  »ملـت 
به مثابـه چهارچوبـی بـرای کاهـش تدریجی تعرفه ها توسـط 
کشـورهای عضـو بـرای نیمـه دوم قرن بیسـتم بـه کار گرفته

34. General Agreement on Tariffs and Trade(GATT)

35. Most-Favored-Nation

 شـد. تغییـرات رخ داده بـر روی قانون اسـموت- هاولی پس 
از جنـگ جهانـی دوم نشـانگر گرایـش آمریکا بـرای کاهش 
نرخ هـای تعرفـه ای خـود بـود، حتـی باوجـودی که شـرکای 
تجـاری ایـن کشـور همچنـان نـرخ تعرفه هـای خـود را بـاال 

نگـه می داشـتند.
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پیوست 3: 
قوانین پشتیبان تعرفه 

ترامـپ  دونالـد  سـوی  از  اعمال شـده  تجـاری  تعرفه هـای 
رئیس جمهـور آمریـکا را می تـوان ذیـل سـه مـاده قانونـی مورد 

قـرار داد: بررسـی 

• مـاده 232 قانـون توسـعه تجـارت 1966: بـر اسـاس 	
ایـن مـاده قانونـی رئیس جمهـور آمریـکا می توانـد به 
پیشـنهاد وزارت تجـارت در مـواردی کـه واردات یک 
کاال از نظـر مقـدار یـا شـرایط خـاص واردات باعـث 
ضربـه زدن بـه امنیـت ملـی آمریـکا شـود بـر آن کاال 
تصویـب  زمـان  از  مـاده  ایـن  نمایـد.  وضـع  تعرفـه 
به نـدرت مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. درواقـع 
مـاده  ایـن  از  در 1975  فـورد  و  در 1971  نیکسـون 
قانونـی بـرای اخـذ مالیـات از نفـت وارداتـی اسـتفاده 
کرده انـد و از زمـان تأسـیس سـازمان تجـارت جهانی 
در سـال 1995 ایـن قانـون هرگز مـورد اسـتفاده قرار 

نگرفتـه اسـت.

• مـاده 201 قانـون تجـارت 1974 آمریـکا: براسـاس 	
کاال  یـک  واردات  کـه  درصورتـی  قانونـی  مـاده  ایـن 

آسـیبی جـدی بـه صنعـت آمریـکا وارد کنـد، 

• رئیس جمهـور حـق دارد تـا اقدامات حفاظتـی ویژه ای 	
ازجملـه وضـع تعرفه یـا محدودیت هـای غیرتعرفه ای 

را در خصـوص آن کاال اعمـال کند.

• مـاده 301 قانـون تجـارت آمریـکا: ایـن مـاده قانونی 	
بـه رئیس جمهـور آمریـکا اجـازه می دهد بـرای مقابله 
بـا سیاسـت یـا اقدام یـک دولـت خارجی کـه منجر به 
نقـض یـک توافقنامـه تجـاری بین المللی می شـود یا 
غیرقابل توجیـه، غیرمنطقـی و تبعیض آمیـز اسـت یـا 
باعـث محدودیـت تجـارت آمریـکا می شـود، دسـت 
بـه اقدامـات مقتضـی بزند. در راسـتای همیـن قانون 
نماینـده تجـارت خارجـی آمریـکا هرسـاله گزارشـی 
در خصـوص کشـورهایی کـه حقـوق مالکیـت معنوی 
آمریـکا را رعایـت نمی کننـد تهیـه و منتشـر می نماید 
تـا رئیس جمهـور بـا توجـه بـه ایـن مـاده قانونـی در 

خصـوص آن هـا تصمیم گیـری نمایـد.








