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 القتصاد العالميلنمو اقد يكون دافعاً تخفيف التوترات التجارية 

والحرب التجارية بين  ،عن التوترات التجارية كثيراً فيما سبقلقد كتبنا 

تفاؤلنا في مطلع وكان الواليات المتحدة والصين على وجه الخصوص. 

إلى تشاؤم مع تصاعد التوترات خالل الصيف قد تحول  ام الماضيالع

 ."لعملةتتالعب با "دولة الواليات المتحدة الصين بأنها  صنفتحين 

 اتفاقالذي أحرز باتجاه التقدم  علىألول مرة سلطت األضواء 

دة زيادة عندما ألغت الواليات المتح أوائل أكتوبر"المرحلة األولى" في 

الصين بشراء المزيد من  مقابل التزامالجمركية  مقررة في التعريفات

تم إحراز والخصوص. والسلع الزراعية األمريكية على وجه  ،البضائع

مزيد من التقدم في ديسمبر، عندما ألغت الواليات المتحدة زيادة أخرى 

 7.5إلى  % 15من  التعريفات وخفضت بعضهافي كان مخططاً لها 

أزالت الواليات المتحدة  يناير، 13في  األخيرة،في اآلونة و. %

على الصين قبل التوقيع الرسمي عن لعملة" اب تالعبت"دولة  تصنيف

  .يناير 15المرحلة األولى في 

سنوية "لسياسات  تجري وزارة الخزانة األمريكية مراجعة نصف

للشركاء التجاريين  النقد األجنبيصرف سعر االقتصاد الكلي و

ثالثة معايير على المراجعة هذه  تعتمدوالرئيسيين للواليات المتحدة". 

بين عملتها  "للنظر فيما إذا كانت البلدان تتالعب بسعر الصرف

ميزان المدفوعات أو  في ةفعال حدوث تسويةمنع لاألمريكي دوالر الو

 ".لحصول على ميزة تنافسية غير عادلة في التجارة الدوليةل

ونضع التي ذكرناها آنفاً، المعايير الثالثة  المقال، سنستعرضفي هذا 

في السياق من خالل النظر في استيفاء هذه المعايير في تقدم الصين 

 .كيفية تطورها مع مرور الوقت

 لتبادل الثنائيلالتجاري فائض ال: 1الرسم البياني 

 لسلع مع الواليات المتحدةل 
 (، مليار دوالر أمريكيمتجدد اً شهر 12مجموع )
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 التبادلهو ما إذا كان لدى البلد فائض تجاري كبير في  المعيار األول

ذكرت الواليات المتحدة أن وقد مع الواليات المتحدة.  للسلع الثنائي

 401الصين لديها فائض في تجارة السلع مع الواليات المتحدة بقيمة 

. وهذا يعادل أربعة 2019حتى يونيو  شهراً  12في  مليار دوالر

)انظر  فائض بعد الصينأعلى  الذي يعتبر المكسيكأضعاف فائض 

مليار دوالر  20عتبة بشكل واضح (. كما أنه يتجاوز 1الرسم البياني 

 التي حددتها وزارة الخزانة األمريكية.

اتسع فائض الحساب الجاري. كبير في فائض وجود هو  المعيار الثاني

من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  %0.4الحساب الجاري للصين من 

مليار دوالر  88من الناتج المحلي اإلجمالي ) %1.2إلى  2018

(. 2)انظر الرسم البياني  2019أمريكي( في النصف األول من عام 

أدى تباطؤ نمو الناتج المحلي اإلجمالي الصيني إلى انخفاض واردات و

ظلت  في المقابل،وخاصة السياحة الخارجية.  الخدمات،والسلع 

مما أدى إلى زيادة فائض السلع على  ثابتة،صادرات السلع الصينية 

على الرغم من اتساع فائض والرغم من استمرار العجز في الخدمات. 

التي  %2، يظل فائض الحساب الجاري الصيني أقل من عتبة سلعال

 ة.حددتها وزارة الخزانة األمريكي

 : ميزان الحساب الجاري2الرسم البياني 
 )% من الناتج المحلي اإلجمالي(

 
 

 QNBالمصادر: اإلدارة الوالئية للصرف األجنبي، تحليالت 

 

باستمرار في عمليات تدخل  نخرطبلد يالهو ما إذا كان  المعيار الثالث

أي . ال تنشر الصين ت األجنبيةالعمالسوق صرف في من جانب واحد 

وتدير سعر الصرف في سوق الصرف األجنبي تدخل البيانات عن 

احتياطيات النقد  ظلتباستخدام مجموعة من األدوات. ومع ذلك، 

ً دون تغيير األجنبي الصينية  تريليون دوالر  3.1عند حوالي عموما

الواليات المتحدة أن ترى لذلك، و(. 3أمريكي )انظر الرسم البياني 

 .العام الماضي سوق الصرف خالل عن التدخل" في تالصين "امتنع
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: احتياطيات النقد األجنبي الصينية3الرسم البياني   
 (أمريكي )تريليون دوالر

 QNBالمصادر: هيفر، بنك الشعب الصيني، تحليالت 

على عدم التدخل ظلوا حريصين ن يالصينييمكن القول بأن في الختام، 

(، مما سمح 3قيمة الرنمينبي )الرسم البياني تخفيض وسوق الصرف في 

(، 1الواليات المتحدة )الرسم البياني مع  للصين فائض التجاريالبتراجع 

فائض الحساب الجاري الصيني )الرسم البياني  ارتفاععلى الرغم من 

تلبي معياراً واحداً فقط أن الصين  وبأخذ كافة المعايير مجتمعة، نجد(. 2

 سقاط صفةبإ لواليات المتحدةلما سمح وهو لواليات المتحدة، امعايير  من

المرحلة  اتفاق قبل التوقيع الرسمي علىعن الصين العملة" ب متالعب"

   يناير. 15في المقرر األولى 

التأثير السلبي للحرب التجارية بين أمريكا والصين على النمو يبدو أن 

بدأ في التراجع، ونالحظ ذلك من خالل التقدم في االتفاق  العالمي

فقد تغير تقييمنا لميزان المخاطر على التوقعات  لذلك، االولي.

بل نقدر  تالشت،قد  الهبوطاالقتصادية العالمية. هذا ال يعني أن مخاطر 

نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي أعلى قليالً  أن يكون المرجحأن من 

 األولى،بقليل. قبل اتفاق المرحلة  هوليس أقل من ،األساسي يوسينارمن ال

السيناريو قليل من بعلى األرجح أقل سيكون كان رأينا أن النمو 

 .قليالً  وليس أعلى منهاألساسي 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االقتصادي QNBفريق 

 

 عبد الرحمن الجهني
 محلل أبحاث 

 +)974 (4453-4436هاتف: 

  لويز بينتو 
 اقتصادي

 4642-4453 (974+)هاتف: 

 *جيمس ماسون
 اقتصادي أول 

 +)974 (4453-4643هاتف: 
 

 

 المؤلف المراسل*

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

لظروف الخاصة بالمستثمر، وأن يكون الواردة في التقرير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم يُصَرح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثماري اعتماداً على ا

ئياً دون إذن من مجموعة أساس مشورة استثمارية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقرير يتم توزيعه مجاناً، وال يجوز إعادة نشره بالكامل أو جز مبنياً على

QNB". 
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