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 بسمه تعالي
  مقدمه 

 

 

کانادا و و سپس کاالهای دیگر از چین، ومینیصادرات فوالد و آلوم یگمرک یهاتعرفه شیافزا یدونالد ترامپ برا میتصم

اعالم  و مکزیک کانادا ، اروپا،نیداشته است. چ یرا در سطح جهان در پ یتند یهاواکنش کایبه آمر مکزیک و اتحادیه اروپا

الها اقدام ترامپ بر افزایش تعرفه تعداد بیشتری از کابا واکنش مقابله این کشورها، اند که آماده مقابله به مثل هستند.کرده

باخت  –کرده است. به عقیده کارشناسان و اقتصاددانان این جنگ تجاری که ترامپ به راه انداخته نتیجه ای جز باخت 

 برای آمریکا و سایر کشورها ندارد و همه ضرر خواهند کرد. 

قوانین آمریکا می پردازیم و براین اساس با نگاهی به تعریف مفهومی جنگ تجاری به ریشه و تاریخچه افزایش تعرفه در 

 کانادا و مکزیک و اتحادیه اروپا با تبعات آن مورد بررسی قرار خواهیم داد. سپس به تفکیک جنگ تجاری آمریکا با چین،

 
 
 

 جنگ تجاری چیست؟ 

 شوند.  رمنصفانهیتجارت غ یریگتجارت آزاد مانع از شکل جیمتعهد هستند تا با ترو  (WTO)یعضو سازمان تجارت جهان یکشورها

 
 کند.  میتقد یبه سازمان تجارت جهان یتیشکا -1

 دهدیبه کشور متضرر اجازه م ایرا متوقف کند و  یدولت ارانهیکه اعطاء  کندیرا متقاعد م یکشور خاط ای یسازمان تجارت جهان

 د.محصول وضع کن نیبر واردات ا یاتعرفه ،ییاعطا ارانهیتا به نسبت 

 مذاکره دو جانبه یا چند جانبه کشورها با یکدیگر است تا با حصول تفاهمی اختالف تجاری میان آنها حل شود.  -2

ممکن است گاهی برای کشاندن طرف خاطی به پای میز مذاکره، کشورها ناچار به اعمال تعرفه وارداتی موقت علیه کاالهای 

 .مشمول یارانه دولتی شوند

ه یک گیرد که کشوری با اعطای یارانه های دولتی بتجارت غیرمنصفانه زمانی شکل می
در . شودمحصول موجب ارزان تر شدن آن نسبت به تولید سایر اعضاء و یا یک عضو رقیب

:این صورت کشور متضرر از این اقدام سه گزینه پیش رو دارد

.  ـ شکایتی به سازمان تجارت جهانی تقدیم کند1

ل تفاهمی ـ مذاکره دو جانبه یا چند جانبه کشورها با یکدیگر است تا با حصو2
.  اختالف تجاری میان آنها حل شود

ـ جنگ تجاری3
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 جنگ تجاری -3

الملل جنگ نیکارشناسان حوزه تجارت ب ریو به تعب رودیفراتر م یله از اختالف تجارئکه مس دهدیرخ م یسوم زمان نهیگز

 بندندیم یبه هر توافق یابیخود راه را بر دست یهابر مواضع و خواسته یدو طرف با پافشار ،ی. در جنگ تجارشودیآغاز م یتجار

 نیمورد تجارت ماب یکاالها هیعل نیسنگ یهاصورت دو طرف به اعمال تعرفه نی. در اابدییم شیزاآنها اف انیم یاسیو تنش س

 .شودیم دیدو طرف تشد انیم زین یارتعرفهیغ یموانع تجار نی. همچنکنندیخود اقدام م

 شیاز کاالها موجب افزا یشتریخاص به محدوده تعداد ب یچند کاال ای کیاز دامنه  یتجار انیز یتسر لیاقدام به دل نیا

دو  یداخل یمبادله در بعد اقتصاد و بازارها نهیهز زیو ن شودیم المللنیدو کشور در عرصه تجارت ب یسربار تجار نهیهز

 1.دهدیم شیافزا زیکشور را ن

  سابقه جنگ تجاری در قوانین ایاالت متحده آمریکا 

 

 یهاول -قانون تعرفه اسوگو( 1

. این قانون در راستای شودیت شناخته ممواس-یتعرفه هاول ای یهاول-تومبه عنوان تعرفه اس که،  1930قانون تعرفه سال 

 سیلیوو  کایمرآدر کنگره  یقانونگذار ندهینما، اسموت دیسناتور رهای حمایتی از اقتصاد ایاالت متحده آمریکا از سوی سیاست

 . قانون شد هب لیتبد 1930ژوئن  17مطرح و در  یهاول یس

این قانون با هدف رفع مشکالت اقتصادی که برای تولیدکنندگان کشاورزی و صنعت از افزایش عرضه نسبت به تقاضا پیش آمده 

 سناتور اسموتمیزان تولید به دلیل مکانیزه شدن کشاورزی و صنعت از تقاضا پیشی گرفته بود که باعث شد به تصویب رسید. بود،

مختلف از جمله  متحده محافظت از مشاغل االتیا یهدف اصلرداتی را به کنگره ارایه کند. پیشنهاد افزایش تعرفه کاالهای وا

 2.داد شیافزا یواردات یکاال 000،20از  شیمتحده را در ب االتیا یهاقانون تعرفه نیا. بود یاز رقابت خارج ییکایکشاورزان آمر

دالنو روزولت و  نیفرانکل دنتیدر انتخابات، پرز یروزیاز پ پسها بودند که خواستار کاهش تعرفهها ، دموکرات1932در سال 

ها به صورت دو جانبه کاهش تعرفه برایجمهور اجازه داد که  سیقانون به رئ نیا. کردند بیرا تصو 1934قانون  ،کنگره دموکرات

که نیاز به رای اکثریت دارد نه  عادیقانون یک به عنوان توافق تعرفه ای مورد مذاکره و  مذاکره انجام دهدبا کشورهای دیگر 

 .به رای گیری گذاشته و مصوب شود مانند یک معاهده که نیاز به رای دو سوم دارد،

 یبود. پس از جنگ جهان 1930تجارت در دهه  دینشان دهنده کاهش شدبه این مذاکرات، گرید یمثبت کشورها یواکنش ها

 ی. در حالشود یریجلوگ ندهیمشابه در آ های تجاری مشابهد تا از جنگو باعث ششد  تقویت چند جانبه یدوم، توافقات تجار

                                                           
1 . http://fa.euronews.com/ 2018/07/06 /trade-war-usa-china-began-who-win 

2  .  https://en.wikipedia.org/wiki/Smoot%E 93%80%2 Hawley_Tariff_Act 

سابقه جنگ تجاری در قوانین ایاالت متحده آمریکا 
های ترامپتعرفه( 2هاولی-تومقانون تعرفه اس( 1
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به همین علت کرد، ینم فیها را تعرتعرفه میمستقبه طور بر مبادله ارز متمرکز بود و  1944 در سال 1که موافقتنامه برتون وودز

پروسه را در دسامبر  نیا ترومن یجمهور هر سیخواستند. رئ یم یالملل نیتجارت ب یبرانیز را  ی، چارچوب مشابهکشورها

 ها و تجارترفهدرباره تع یامذاکرات جداگانه .کرد شنهادیپ (ITO) بین المللیسازمان تجارت  کی جادیا یبا مذاکرات برا 1945

(GATT) متحده هرگز قرارداد االتیا ت،یدر نهااما امضا شد؛  1947در اکتبر  یاموافقت نامه انجام شد و ITO  .را امضا نکرد 

کارشناسان از برخی اکنون در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ایاالت متحده آمریکا شرایط به وجود آمده است که 

 اجرا شد.  2هاولی -آمریکا است که قانون تعرفه اسموت  30معتقدند اقتصاد جهان در حال تبدیل شدن به وضعیت دهه 

 3ترامپ یهاتعرفه( 2

مبارزات  یدر طمپ اعمال شده است. ادونالد تر یجمهور استیاست که در دوران ر ییهااز تعرفه مجموعه کی ،ترامپ تعرفه

 یمتحده بازنگر االتیا یرا برا آزاد داد که توافقنامه تجارت وعده، ترامپ بارها و بارها 2016سال  یجمهور استیر یانتخابات

را اعمال کرد و در  ییلباسشو یهانیو ماش یدیخورش یهانلمربوط به پ یهاتعرفه، 2018 هیدر ماه ژانوترامپ  .خواهد کرد

واردات  یبرا فتخفی ٪25متحده  االتیا 2018ژوئن  1 خیاعمال کرد. در تار یومنیفوالد و آلوم یخود را بر رو یهاتعرفه، ادامه

و باعث شد  یتجار یها موجب خشم شرکاتعرفهافزایش داد.  کیاروپا، کانادا و مکز هیاتحاد را برای ومینآلومی تعرفه ٪10فوالد و 

 4.نماینداعمال  ایاالت متحده آمریکا یرا بر کاالها ییهاتعرفهو  مقابله به مثل کننداقدام  های ترامپ،برای مقابله با تعرفه شد تا

 اندشدهتعرفه  محصوالت اساسی که از سوی ایاالت متحده آمریکا، اعمال 

 

 ومینیآلوم فوالد و(1

 ومینیواردات آلوم یدرصد 10 تعرفه فوالد و یبرای درصد 25 تعرفه اعمال یقصد خود را برا ترامپ، 2018مارس  1 خیدر تار

  اعالم کرد.

اعمال تحت  2018مه  31بعد از اعالم نیز اروپا  هیو اتحاد کی. کانادا، مکزاعمال شود هامارس، او دستور داد تا تعرفه 8در 

همه کشورها در سراسر  یبرا قانونیبه عنوان  فوالددرصدی  25که تعرفه  یقرار گرفتند. در حال ومینیو آلوم یفوالد یهاهتعرف

                                                           
المللی شد، یک کنفرانس بینبه پایان خود نزدیک می جنگ جهانی دوم در حالی که (Bretton Woods Agreementانگلیسی به) برتون وودز قرارداد.  1

کشور دیگر گرد هم آمدند  42و  انگلستان ،آمریکا برگزار گردید. در این سال نمایندگان کشورهای 1944، در سال نیوهمپشایر تاریخی در برتن وودز، واقع در

هانی پدید آمد که هنوز در اقتصاد جهان بسیار حائز گیری کنند. از این کنفرانس دو نهاد جپس از جنگ جهانی دوم تصمیم المللینظام پولی بین تا درباره

 .معروف است بانک جهانی ه مورد اخیر بهک (IBRD)بانک جهانی ترمیم و توسعه و (IMF) المللی پولبینصندوق . باشنداهمیت می

2  .  Smoot–Hawley Tariff Act 

3 . https://en.wikipedia.org/wiki/Trump_tariffs 

4  .  http://www.bbc.com/persian/world-44802061 

محصوالت اساسی که از سوی ایاالت متحده آمریکا، اعمال تعرفه شده اند

فوالد و آلومینیوم پنل های خورشیدی ماشین لباسشویی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%87%D9%85%D9%BE%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%87%D9%85%D9%BE%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
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معاهده از تعرفه فوالد دولت انعقاد  مذاکره وبا استرالیا و آرژانتین برزیل،، کره جنوبیشود، اما چهار کشور یجهان اعمال م

   1.معافیت گرفتندترامپ 

                    

 
 (http://www.eghtesadonline.com)منبع: 

 

 2یدیخورش یپنل ها(1

شده در خارج از  دیتول یدیخورش هایپنل یرا برا ییهاتعرفه ترامپها اعالم کردند که ی، خبرگزار2018 هیژانو 23در 

 . ابدیمی کاهش ٪15شود و در مدت چهار سال به  می شروع ٪30ها در ابتدا با کند. تعرفهیمتحده اعمال م االتیا
 

Tariffs on Solar Panels 
Year 4 Year 3 Year 2 Year 1 Components 

15% 20% 25% 30% Safeguard Tariff on Modules and Cells 

2.5 gigawatts 2.5 gigawatts 2.5 gigawatts 2.5 gigawatts Cells Exempted from Tariff 
 

 3ییلباسشو نیماش(2

اعالم کرد. بر اساس نیز  ییلباسشو هاینیماش برای وارداتها را متحده تعرفه االتیا یاداره بازرگان، 2018 هیژانو 23در 

از سال  وستهیبه طور پ یبزرگ مسکون هایلباسشویی، واردات (IMC) متحده االتیا یالملل نیتجارت ب ونیسیگزارش کم

های اولیه ماشینهای تعرفهاست.  افتهیکنندگان به شدت کاهش  دیتول یداخل یو عملکرد مال افتهی شیافزا 2016تا  2012

 درصد در سال چهارم کاهش پیدا خواهد کرد. 16درصد افزایش شروع و به  20لباسشویی نیز طی چهار سال از 

 

 

                                                           
1  .  http://www.irna.ir/fa/News/82851889 
2  .  https://en.wikipedia.org/wiki/Trump_tariffs 
3  .  https://en.wikipedia.org/wiki/Trump_tariffs 
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Tariffs on washing machines 

Year 3 Year 2 Year 1 Components 

16٪ 18٪ 20٪ First 1.2 million units of imported finished washers 

40٪ 45٪ 50٪ All subsequent imports of finished washers 

40٪ 45٪ 50% Tariff on covered parts 

90,000 units 70,000 units 50,000 units Covered parts excluded from tariff 

 

 ونیلیم 240با  کیدهد، پس از آن مکزیم لیمتحده تحو االتیبه ا لباسشویی ،دالر ونیلیم 425 نی، چ2016در سال 

به  لباسشوییصادرکنندگان  نیاز بزرگتر یکی یدالر است. سامسونگ و ال ج ونیلیم 130 یکره جنوب یهادالر و شرکت

در کارولینای جنوبی شویی لباسین حرکت باعث مجازات سامسونگ که شروع به تولید ماشینا 1متحده هستند. االتیا

 شویی در تنسی آمریکا است، خواهد شد.لباسجی، که در حال ساخت کارخانه ماشینکرده بود و ال

شویی، ضرر بزرگی را شرکت سامسونگ هم اعالم کرد که تصمیم دولت آمریکا برای وضع تعرفه بر واردات ماشین لباس

  رد.کنندگان و کارگران آمریکایی به همراه دابرای مصرف

اروپا  هیاتحاد یهاکانادا و کشور ک،یمله مکزاز متحدان، از ج یتعداد هیخود را عل یاز آنکه رئیس جمهور ترامپ تعرفه ها پس

 .محکوم کردند خود یخود را با تعرفه ها ی، تعرفه ها را به شدت محکوم کردند و مجازات هاG7 یاعمال کرد، رهبران مال
 

 2(دالر میلیارد به مبالغ: ) المللی بین شرکای ترینمهم جدول روابط تجاری آمریکا با

 نرخ مزیت برای آمریکا سهم از کل واردات واردات سهم از کل صادرات صادرات حجم مباالت تجاری شریک تجاری

 -15 %13 283 %19 268 551 کانادا

 -67 %13 297 %16 230 527 مکزیک

 -265 %22 385 %1/8 116 501 چین

 -8/71 %1/6 135 %4/4 2/63 2/198 ژاپن

 +/1 %5/2 2/55 %9/3 3/55 5/110 بریتانیا

 -790 %100 2210 %100 1420 3630 مجموع صادرات و واردات کلی

 

 اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک و کره جنوبی، جنگ تجاری آمریکا با چین

 3میالدی( 2018) و چین ایاالت متحده آمریکاجنگ تجاری 

خود  یدر مبارزات انتخابات ترامپ است که یجنگ تجار ،ترامپ( یتجار جنگمتحده ) االتیو ا نیچ 2018 یتجارجنگ 

 . بودوعده داده  ،شکسته و اقدامات ناعادالنه یالملل نیب ستمیاز س نیمدت چ یاصالح سوء استفاده طوالن یبرا

 اروپا اعمال کرد.  هیاتحاد یکانادا و کشورها ن،یرا از چ ومینیتعرفه واردات فوالد و آلومافزایش ، 2018 لیاز آورترامپ 

                                                           
1  .  https://en.wikipedia.org/wiki/Trump_tariffs 

2  .  http://iuvmpress.com/fa/ 50742  
3 . https://en.wikipedia.org/wiki/2018_China%E 93%80%2 United_States_trade_war 
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 شوند. های ویژه میلومینیوم )وارداتی از کشور چین( مشمول تعرفهآامسال اعالم کرد که فوالد و  ساوایل ماه مارترامپ در 

ها را به ارزش درصد تعرفه 25پ، امجمهور دونالد تر سیرئ یهاعرفهت استیاز س یمتحده به عنوان بخش االتیا ه،یژوئ 6در 

 لیتحم (پزشک لیو وسا مایقطعات هواپ ون،یزیشامل تلو ینیچ یکاال 1300حدود ) ینیچ یکاالهابر دالر  اردیلیم 34

پاسخ داد. چهار روز بعد، با توجه به دستورات  ،متحده االتیمحصوالت ا رمشابه ب یهاتعرفهاعمال با  نیکرد و سپس چ

 10تعرفه  برای اعمال ینیدالر محصوالت چ اردیلیم 200 زا یستیل (USTR) متحده االتیتجارت ا ندهیترامپ، دفتر نما

  1منتشر کرد.درصدی 

 نی، چترامپبه اعتقاد درصدی اعمال کرده بود.  25میلیارد دالر از کاالهای وارداتی چینی تعرفه سنگین  50ترامپ برای 

 یمعنو تیحق مالک نیحال چ نیو در ع شودیم نیبه چ کایمانع از رشد صادرات آمر یارتعرفهیغ یهاتیبا اعمال محدود

. حاال او به عنوان زندیضربه م کایارزان از آنها به صنعت آمر یهایکپ دیو با تول کندینم تیرا رعا کایآمر یدیمحصوالت تول

را نشانه گرفته  ینیچ یدالر کاال اردیلیم 50واردات  دیجد یهااعالم کرده بود که با وضع تعرفه کایآمر یجمهور سیرئ

 25 اضافه تعرفه اعمال برای خود تصمیم از خصمانه، دولت چین نیز مقابله به مثل کرد ودر واکنش به این اقدام  .است

 .داد خبر دالر میلیارد 50 ارزش به آمریکایی محصول 659 بر درصدی

میلیارد دالری بر واردات از آمریکا شامل محصوالت کشاورزی نظیر سویا که  34وزارت بازرگانی چین اعالم کرد که تعرفه 

میلیارد دالری دیگر نیز بر نفت خام، گاز طبیعی، زغال سنگ و برخی محصوالت  16جوالی اعمال خواهد شد و تعرفه  6از 

 2.شودپاالیشگاهی نیز متعاقبا اعالم می

امپ پیش از این هشدار داده بود در صورت اعمال تعرفه از سوی چین باز هم برخی از کاالهای چینی را در لیست افزایش تر

 "2025ساخت چین "های جدید با هدف ضربه زدن به طرح ترامپ همچنین گفته بود که تعرفه. تعرفه ها قرار خواهد داد

ر است. وی میگوید که این طرح )چین( به رشد اقتصادی آمریکا و است که به دنبال مسلط ساختن صنایع تکنولوژی برت

  .رساندکشورهای دیگر آسیب می

را  یدرصد 25دستور داد که وضع تعرفه  کایدولت آمر یبازرگان میجا ختم نشد و ترامپ بالفاصله به ت نیاما ماجرا به هم

 .کنند یزیردالر برنامه اردیلیم 100با ارزش  ینیچ یاز کاالها یامجموعه یبار برا نیا

میلیارد دالر دیگر از کاالهای وارداتی به آمریکا از چین،  200ترین تصمیم، روی ئیس جمهوری ایاالت متحده در تازهر

با تصمیم ترامپ پنج هزار کاالی چینی شامل این افزایش تعرفه می شوند که به نوشته . درصدی اعمال کرد 10تعرفه 

 3.ر اعمال تعرفه از سوی آمریکا علیه چین خواهد بودها، بزرگترین دورسانه

های حمایتی خود از بخش تکنولوژی در چین را تغییر دهد و بازار خود را بر تدولت ترامپ از چین می خواهد که سیاس

میلیارد دالر واردات کاال دارد. این در حالی است که  600آمریکا ساالنه از چین حدود . روی کاالهای آمریکایی بگشاید

 .میلیارد دالر از آمریکا کاال و خدمات وارد می کند 200چین تقریبا 

                                                           
1  .  https://en.wikipedia.org/wiki/2018_China%E 93%80%2 United_States_trade_war 
2  .  https://www.farsnews.com/news/13970329000053 

3  .  https://ir.voanews.com/a/us-china/4576089.html 
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 ییکایآمر یکارشناسان اقتصاد یبرخ یشد. چرا که حت یدو کشور وارد مرحله تدارک جنگ تجار یپس اختالف تجار نیا از

 تینشدن حق مالک تیاز رعا کایآمر انیترامپ با منطق جبران ز یشده توسط آقا اعالم هیاذعان کردند که فهرست اول زین

صورت  نیبا چ یآغاز جنگ تجار زهیآن تنها با انگ یدرصد 100جهش  یشده بود ول هیته نیمحصوالتش در چ یمعنو

با  یجنگ تجار روزیپ کایکرد که آمر دیتاک یدر اظهارات خود با ذکر اصطالح جنگ تجار زیگرفت. چنان که ترامپ ن

کشور  نیکشور از اقدامات متقابل ا نیا یو وزارت بازرگان امدیکوتاه ن نیچ زیبار ن نیا. خواهد بود نیاز جمله چ یهرکشور

 1در برابر اقدامات ترامپ خبر داد.

 
 

 جنگ تجاری آمریکا و چین تبعات 

 2دهد.می بخش صنعتی در چین را بسیار تحت فشار قرار  

  3.خواهد گرفتتحت فشار قرار چین نیز کل اقتصاد  

 جهان را به شدت تهدید و های جدید دولت آمریکا سیستم تجاری صندوق بین المللی پول هشدار داده است که تعرفه

 4.کندتضعیف می

  :موجب کاهش  نیاز چ کایاز کارشناسان معتقدند واردات گسترده آمر یگروهافزایش هزینه زندگی خانوارهای آمریکایی

ساالنه هر  نهیموجب شده تا هز نیبا چ کایشده است. بر اساس اطالعات موجود تجارت آمر هاییکایاز آمر یاریبس یزندگ نهیهز

 دیکشور کمک کرده تا امکان خر نیا دانامر به شهرون نی. ادیایب نییدالر در سال پا 850به طور متوسط  ییکایخانوار آمر

 .کنند دایرا پ یشتریمحصوالت متنوع تر و ب

                                                           
1  .  http://fa.euronews.com/ 2018/07/06 /trade-war-usa-china-began-who-win 

 یکاال کهزاریتالش کرده تا حدود  یکسر نیکاهش ا یبرا زیترامپ ن یدالر است. آقا اردیلیم 375 ن،یمتحده با چ االتیا یتجار یحال حاضر کسر در.  2

 ییباال یتکنولوژاز سطح  یمندآنها مستلزم بهره دیصفحه تخت را که تول یهاونیزیو تلو مایقطعات هواپ ،یصنعت آالتنیماش ،یپزشک زاتیاز جمله تجه ینیچ

 انیدچار ز کایبازار آمر یبزرگبه کشور را با توجه  نیا دکنندگانیاز تول یاریبس تواندیم ینیصادرات محصوالت چ نهیهز شیاقدام با افزا نیا. است، محدود کند

 .وادار کند کایرا به مصالحه با آمر نیاست فشار آن دولت چ دواریکه ترامپ ام یانیکند. ز

3  .  https://www.dw.com/fa-af/ AF/a-44550397 

4  .  https://www.farsnews.com/news/13970329000053 
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  :و اقالم  یصنعت زاتیبا کاهش واردات تجه گرید یسو ازافزایش هزینه تولید برای بسیاری از تولیدکنندگان آمریکایی

 .افتیخواهد  شیافزا ییکایآمر دکنندگانیاز تول یاریبس دیتول نهیهز ن،یاز چ یاواسطه

 تنها در محدوده  ینداشته باشد ول یدرصد 25اعمال تعرفه  یبرا ییکایآمر یکاالها انیدر م یادیانتخاب ز دیشا نیچ

 .خواهد گذاشت کایآمر استیبر اقتصاد و س یقابل توجه ریثأرا هدف قرار دهد که ت یموارد تواندیم یمحصوالت کشاورز

 

 .کاستیشده در آمر دیتول یایسوم سو کیوارد کننده  نیعنوان نمونه چ به
 

 در  ییهاالتیقرار دارد، ا انایندیو ا یسوریم ووا،یآ و،یاوها یهاالتیمتحده در ا االتیدر ا ایکشت سو ریسطح ز نیشتریب

 .در آنها شوند یکه شاهد بروز بحران اقتصاد ستندیخواهان حاضر نیترامپ و نه جمهور یکه نه آقا کایقلب آمر

 است. به  یاسیس یهازهیواجد انگ یاقتصاد نهیافزون بر دارا بودن زم ایهمانند سو نیمدنظر چ یهانهیاز گز گرید یاریبس

 .کندیوارد م دایفلور التیرا به ا یخسارت اقتصاد نیشتریعنوان مثال وضع تعرفه بر آب پرتقال ب

 وابسته شده است. به عنوان نمونه  ینیبه محصوالت چ کایآمر دیتول رهیکه زنج شوندیم ادآوریاز کارشناسان  گرید یبرخ

تمام شده محصوالت اپل  متیق تواندیم نیچ یاز سو یاریبس یهاو اقدام شودیم دیتول نیاز قطعات شرکت اپل در چ یساریب

 شرکت شود. نیسهام ا متیقدهد و موجب سقوط  شیرا افزا

 دالر  اردیلیم 100بر واردات  یدرصد 25ترامپ در وضع تعرفه  یآقا میتصم یاجرا ،یصاحبنظران اقتصاد یبه باور برخ

 یمنجر به کاهش رشد اقتصاد تواندیدهد، م شیرا افزا ییکایشهروندان آمر یزندگ نهیهز تواندیکه م نیگذشته از ا ینیچ یکاال

 .شود کایدر اقتصاد آمر یکاریب شیو افزا

 خواهد گذاشت و  ریتاث زیجهان ن یکشورها ریدو بر اقتصاد سا نیدو قدرت برتر اقتصاد جهان فراتر از ا انیم یجنگ تجار

محصوالت آنها را  متیق شیدو کشور و افزا نیا یتبعات کاهش رشد اقتصاد دیمصرف کنندگان در سراسر جهان با ثیح نیاز ا

 1تحمل کنند.

 ن جنگ تجاری تنها بین دو کشور نیست بلکه به اتحادیه اروپا و دیگر کشورها گران اقتصادی، ایبه گفته بسیاری از تحلیل

اند که علیه اقدامات غیرمنطقی های منتشر شده، کشورهای بسیاری اعالم کردهمانند روسیه هم کشیده شده است. طبق گزارش

 2.کنندجهانی است، به سازمان تجارت جهانی شکایت می امریکا که مغایر با قوانین

  بر صنعت خودروسازی آمریکاتاثیر 

                                                           
1 . http://fa.euronews.com/ 2018/07/06 /trade-war-usa-china-began-who-win 

2  .  http://www.taadolnewspaper.ir 
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«با چین بر صنعت خودروسازی آمریکا چه خواهد بود؟« جنگ تجاری 

. افتیکاهش  گریبار د یالدیم 2008سال  یبار از زمان بحران اقتصاد نیاول یسال گذشته برا کایخودرو در آمر دیخر یبرا تقاضا

صاحبان  یها یبر نگران زی. سقوط ارزش سهام در بازار نابدیکاهش  زین یالدیم یسال جار یتقاضا ط زانیشود م یم ینیب شیپ

 .ستافزوده ا کایآمر یصنعت خودروساز

 نیب «یجنگ تجار»روزها از آن به عنوان  نیمصرف کنندگان مشکل ساز شود. آنچه ا یتواند به طور خاص برا یتحوالت م نیا

 متحده شود. االتیخودروها در ا یصدها و بلکه هزاران دالر متیق شیافزاشود ممکن است منجر به  یم ادی نیو چ کایآمر

از  یدو کمپان نیا کنند. یم دیتول نیاکثر محصوالت خود را در چ کایدو سازنده عمده خودرو در آمر« وردف»و « جنرال موتورز»

 کنند روبرو خواهند شد.  یم کایکه وارد آمر یتعرفه محصوالت ریچشمگ شیپس با افزا نیا

 نیساخت کارخانه در چ یبرا ین شرکت که هنوز به توافقیمواجه خواهد شد. ا یابا مشکالت عمده زین ایفرنیشرکت تسال در کال

 انجام دهد. کایصادرات خود را از آمر شتریب دیاست با افتهیدست ن

ن ها نزد خودروسازا ینگران شیافزا یعامل اصل کایآمر یجمهور سیرئ یتجار استیبه س نیرسد واکنش سرسختانه چ ینظر م به

 باشد. ییکایآمر

تا  200 شیتواند منجر به افزا یم ومینیبر واردات فوالد و آلوم دیهشدار داده اند که تعرفه جد یصنعت خودروساز کارشناسان

ساخت اروپا احتماال  یخودروها یاست که بها یدر حال نیمتحده شود. ا االتیساخت ا یمعمول یخودرو کی یبها یدالر 300

 1.افتیخواهد  شیافزا نیاز ا شیب

                

                                                           
1  .  http://fa.euronews.com/ 2018/04/05 /what-would-be-impact-of-trade-war-between-usa-and-china-on-american-

car-industry 



 

10 

 

 جنگ تجاری آمریکا با کانادا و مکزیک 

های جدید بر واردات آلومینیوم و فوالد را اعالم کرد. بر این اساس، کشورهای تعرفه (97خرداد  10) 2018می  31دولت آمریکا 

آمریکا،  .تعرفه بیشتری بپردازند کانادا، مکزیک و اتحادیه اروپا که صادرکننده این دو قلم به آمریکا هستند، از این به بعد باید

 .درصد اعالم کرد 25و  10تعرفه گمرکی واردات آلومینیوم و فوالد از اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک را به ترتیب 

دونالد »وزیر کانادا بار دیگر به اعالن جنگ تجاری آمریکا علیه کشورش واکنش نشان داد و رفتار خستن« جاستین ترودو»

کانادا اعالم  1ای کرد.های مقابلهاقدام به اعمال تعرفه 2018 هیژوئ 1کانادا در  .خواند« آمیزتوهین»جمهور آمریکا را رئیس« ترامپ

 12.6به ارزش  (سس کچاپ، ماشین چمن زنی و موتور قایق) کرد تعرفه های تالفی جویانه بر برخی کاالهای وارداتی از آمریکا

 .متحده بود االتیبه ا ومینیمنبع واردات آلوم نی، کانادا بزرگتر2016تا  2013از سال  2.اعمال می کند،میلیارد دالر

یکی دیگر از محصوالت موجود در این فهرست، ویسکی است که از تنسی و کنتاکی وزیرخارجه کانادا گفت:  ،کریستیا فریلند

 کامال دا آماده مقابله با جنگ تجاری ترامپ است.کانا می شود،کنتاکی زادگاه میچ مکانل،که رهبر جمهوری خواهان سنا است.وارد 

 NAFTA (نفتا) شمالی آمریکای آزاد تجارت پیمان مذاکرات در اول روز از ما رویکرد .شود حاکم باید سلیم عقل که است ضروری

  3.امید برای بهترین ها بوده است، اما برای بدترین شرایط نیز آماده هستیم

 هایی در مورد کاالهای وارداتی از آمریکا اعمال خواهند کرد. ها هم در مقابل تعرفهو گفت آن واکنش نشان دادنیز مکزیک 

 مکزیک و اتحادیه اروپا با کانادا،جنگ تجاری آمریکا  تبعات 

 

مطرح کرده بود ولی حاال دیگر شرکای تجاری آمریکا  اند آقای ترامپ این هشدارها را علیه چینبرخی کارشناسان به رویترز گفته

این به طور »ت که اروپا خواهان جنگ تجاری نیست ولی افزود: برونو لو میر، وزیر تجارت فرانسه گف. را هم هدف گرفته است

 4.«خواهند با بزرگترین شریک تجاری خود وارد جنگ شوند یا نهکامل بسته به آمریکا است که آیا می

                                                           
1  .  http://www.bbc.com/persian/world-41940286 
2  .  https://donya-e-eqtesad.com 
3.http://www.iribnews.ir/fa/news/2165233/ 
4  .  https://www.radiofarda.com/a/us-hits-mexico-canada-and-eu-with-tariffs-on-aluminium-and-

steel/29262019.html 

ا خودرو افزایش قیمت کاالهای مرتبط از محصوالت غذایی کمپوت و کنسرو گرفته تـ 

جنگ کارشناسان اقتصادی و حامیان تجارت آزاد هشدار داده اند که این کار آمریکا به-
.  شودمی تجاری منتهی 
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  با اتحادیه اروپاجنگ تجاری آمریکا 

شنبه، به وقت واشنگتن افزایش از نیمه شب پنج»گفت:  (خرداد 10)مه  31ویلبر راس، وزیر بازرگانی ایاالت متحده آمریکا جمعه 

 «.آلومینیم برای اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک اعمال خواهد شدتعرفه واردات فوالد و 

اعمال افزایش تعرفه آمریکا غیر قابل قبول است. »در نخستین واکنش به این خبر، ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا گفت: 

رئیس کمیسیون اروپا در ادامه تاکید کرد که اروپا  «.امروز روز بدی برای دنیای تجارت است. ما از منافع اروپا دفاع خواهیم کرد

را در پیش خواهد گرفت و در طی ساعات آینده این اقدامات به صورت علنی اعالم « مقابله به مثل»در برابر این اقدام، روش 

 .خواهد شد

ژان باتیست لوموان، وزیر مشاور در امور خارجه و اروپای فرانسه با غیرقبول خواندن این اقدام آمریکا گفت که لحظه مواجه شدن 

 .«کنندگان آمریکایی خواهند بوداقع مصرفهای اصلی در وبازنده»با واقعیت برای اروپا به سر رسیده است و اضافه کرد: 

ما از تصمیم آمریکا برای افزایش تعرفه واردات فوالد و آلومینیم برای اروپا به بهانه »سخنگوی دولت بریتانیا نیز اعالم کرد: 

مشکالت امنیت ملی ناخشنودیم. بریتانیا و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا از متحدین نزدیک ایاالت متحده آمریکا هستند و باید 

 «.کامل از افزایش تعرفه معاف باشندبه طور دائم و 

و اعالم کرد که محکوم متحده  االتیا را از سوی ومینیو آلوم یفوالد یهاتعرفهافزایش اروپا،  ونیسیکمرئیس ،  یونکر ژان کلود

وارد شده،  یژوئن پس از تعرفه ها 1اروپا در روز  هیخواهد شد. اتحاد یر سازمان تجارت جهاند یچالش قانون کیاین موضوع 

 .ردمتحده اعتراض ک االتیا هیعل ان تجارت جهان،سازم به

های گمرکی به طور موقت مستثنی و معاف کرده بود. این معافیت ایاالت متحده در ماه مارس این کشورها را از پرداخت تعرفه

             1رسید.ای مرکزی به پایان بامداد اول ژوئن به وقت اروپ 6سه ماهه در ساعت 

  ابعاد و پیامدهای جنگ تجاری 

های جدید بر واردات فوالد و آلومینیوم از لحاظ منطق اقتصادی به کشور آمریکا ضرر خواهد زد و در واقع بیشتر یک تعرفه -

 باخت است تا برد برای این کشور. 

تمام این کشورها ی شود،به اعمال تعرفه های جدید بر کاالهای آمریکایی عملیات اروپایی، مکزیک و کانادا اگر تهدید کشورهای -

 متضرر خواهند شد.

برند اما وقتی برای هم تعرفه بگذارند همه ضرر داری، وقتی این کشورها با هم تجارت کنند همگی سود میبا نگاه سرمایه -

 خواهند کرد که این ضرر نیز به یک میزان نیست.

 جنگ تجاری با اقدامات ترامپ و شکایت کشورها به سازمان تجارت جهانی کلید خورد. -

هایی داشتند احتماال از این پس نیز همکاری به عنوان مثال چین و اروپا که پیشترایجاد اتحاد کشورها با یکدیگر علیه آمریکا؛  -

 2ها را افزایش خواهند داد.این همکاری

                                                           
1.https://www.dw.com/fa-ir/ 44027186  
2  .  http://www.siyasi.ir/news/ 
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ها ییکایباعث بهبود رفاه آمر ومینیفوالد و آلوم یمتحده برا االتیا دیجد یاعمال تعرفه هااقتصاددانان دانشگاه شیکاگو معتقدند:  -

که به مصرف کنندگان و  ابدی یم شیفوالد افزا متیق راینسبت به سود خواهد شد، ز شتریب بیموجب آس، بلکه دنخواهد ش

 یاز کسان 1تا  80 زانیمشاغل به م نیرساند )ا یم بیکنند آس یکه از فوالد استفاده م یدیتول عیناکه در ص ییهاییکایآمر

 ومینیکننده فوالد و آلوم دیتول عیاز صنا یها برخاست( برندگان بزرگ تعرفه شتریکنند ب یفوالد کار م دیتول یکه در بخش ها

وابسته هستند ممکن  خارجی منابع به که( هستندکه کوچک و متوسط  ییآنها ژهی)به و دکنندگانیاز تول یبعض کاست؛یآمر

شغل خواهد  146000کاهش امر منجر به  نینشان داد که ا شنهادیپ نیتعرفه ها به رقابت بپردازند. مطالعه ا لیاست به دل

دهد که آنها باعث کاهش شغل  یشده است نشان م بیکه توسط دولت بوش تصو 2002 یفوالد ی. مطالعات تعرفه هاشد

خود در  یها رفهبا تع گرید یباشد، اگر کشورها شتریب یتواند حت یم یشده است. تلفات شغل ینسبت به درآمد شغل شتریب

 متحده مقابله کنند.  االتیا هیعل ییکایمحصوالت مختلف آمر

ی الملل نیدستورالعمل تجارت بمحققان معتقدند بهانه امنیت ملی به عنوان منطق ترامپ، موجب تحت الشعاع قرارگرفتن  -

 خود از همان منطق استفاده کنند. یتعرفه ها یتوانند برایم گرید یکشورها رایزخواهد شد، 

ها به هزار کارگر صنعت فوالدسازی سودمند است. آسیب این تعرفه 140تنها برای سهامداران و  ی فوالد و آلومینیوم،هاتعرفه -

توان به صنایع خودروسازی، کنند و از جمله آنها میشود که در تولیدات خود از فوالد استفاده میمیلیون نفری وارد می 6.5

 تا سودا هایقوطی از تولیدات تواند سایر آالت ساختمانی و تجهیزات کشاورزی اشاره کرد. این آسیب همچنین می ماشین

 گیرد،می جشن را بادآورده سود )تولیدکننده فوالد آمریکایی( نوکورشرکت  کهدرحالی. گیرد بر در نیز را خودتراش هایتیغ

 33 افزایش به اشاره با نیز موتورز جنرال و داده خبر درصد پنجاه میزان به خود سود کاهش از فورد (سازی خودرو شرکت)

 1.کاهش سود خود ابراز نگرانی کرده است از فوالد، قیمت درصدی

های گمرکی ناگزیر با اقدام متقابل مواجه خواهند شد یابد یا به خارج از آمریکا منتقل خواهد شد. تعرفهآمار مشاغل کاهش می -

به عنوان مثال، . های خود در خارج خواهند پرداختها، به ایجاد شعب فروشگاههای آمریکایی برای اجتناب از آنو شرکت

را که « هاگز»خواهد که تولید موتورسیکلت های متقابل اتحادیه اروپا مواجه است، میدیویدسون که با تعرفه -شرکت هارلی

های ساخت های دو رقمی بروکسل بر موتور سیکلتایلند منتقل کند. در این صورت، تعرفهشود، به تبه مقصد اروپا صادر می

آمریکا، مشمول این موتورها نخواهد شد. انتقال تولید به آسیا برای شرکت هارلی کامال منطقی است، اما برای کارگران این 

هور ای مرگبار خواهد بود. اگرچه رئیس جمبه ترامپ رای دادند، ضربه 2016که در سال  (Rust Belt) شرکت در راست بلت

 .است، اما نیمه دوم دوره وی احتماال حکمی دیگر خواهد داشت« واقعا زرنگ»کند که ]آمریکا[ فکر می

اقتصادی  -کند عوامل کالن ای اوضاع را بهبود نخواهد داد و چیزی که تحول ایجاد میاقتصاددانان گفته بودند که موانع تعرفه -

 2است. 

                                                           
1  .  http://www.scfr.ir/fa 
2  .  http://www.scfr.ir/fa 
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تواند در برخی کشورهای درحال توسعه موجب سقوط ارزش پول ملی و باال رفتن قیمت دالر شود. ای ترامپ میاقدامات تعرفه -

 مانند آرژانتین و ترکیه

 

 


