اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات ﻓﻠﺰات ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ای در ﺳﺮﺗﯿﺘﺮ اﺧﺒﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻋﺎﺷﻘﺎن اﭘﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺠﺰﯾﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﺐ ﮔﺎز زده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻓﻮﻻد

وارداﺗﯽ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  25درﺻﺪ و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  10درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮاﻣﭗ اﻋﻼم ﺷﺪ.
»ﺟﯿﻦ ﻣﺎﻧﺴﺘﺮ« از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﭘﻞ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﮔﺮ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ

واردات آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺧﺎم ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪه و ﮐﺎﻻﻫﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﮔﯿﺮد آﻧﮕﺎه ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭼﻨﺪان ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻤﺎم
ﺷﺪه اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ از ﻗﺒﯿﻞ وزن ،ﺣﺠﻢ ﯾﺎ ارزش ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﯿﺰان
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ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﺮاﻣﭗ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻋﻤﺎل ﺷﺪه
ﺣﺪود  0.2درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﻫﻮاﻧﻮردی و ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺻﺪﻣﺎت زﯾﺎدی وارد
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﺸﺮﯾﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ در ﮔﺰارﺷﯽ از اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎه دوران
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻬﻤﻮری« ﺗﺮاﻣﭗ ﯾﺎد ﮐﺮده و ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ:

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ آﻗﺎی ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ  6.5ﻣﯿﻠﯿﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ از ﻓﻮﻻد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﺒﻮر ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺪه و ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ را ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ رﻫﺒﺮان اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﺳﻮد ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ
ﺗﺮاﻣﭗ ﻃﺮح ﺧﻮد را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﻌﺮﻓﻪ  25درﺻﺪی در ﻧﻈﺮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﭘﻞ ﺷﻮد آﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر
اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی وارد ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

