
 והשפעתה על הסחר עם סין רפורמת המיסים של טראמפ
 

רפורמת המס של טראמפ מונעת באופן ישיר על ידי האידיאולוגיה של הנשיא. מטרתה של 

הרפורמה כפי שהוצהר במפורש היא להחזיר את הפעילות העסקית פנימה אל ארה"ב. 

ורמה של הרפבעקבות , 24.66% הוא הממוצע החברות מס OECD-במדינות השייכות ל

בלבד ! בעקבות הרפורמה חברות  20%ירד ל מיסוי על חברות הפועלות בארה"בהטראמפ 

על הכנסותיהם. המטרה המוצהרת היא  12%של  אמריקאיות שצברו הון בחו"ל ישלמו מס

 לעודד השקעות בארה"ב תוך העדפה ברורה של השוק המקומי. 

עידן טראמפ הוא המכס על סחורות אחד השינויים המרכזיים ביותר במדיניות של ארה"ב ב

כולל מסכי מגע יבוא. הממשל בארה"ב הטיל מכס על מגוון רחב של מוצרים מיובאים מסין 

אלקטרוניים, ברזל וצלחות פלדה, מכשירים רפואיים, חלקי מטוסים, סוללות ומוצרים סיניים 

 צמצם את היקף הסחר עם סין ולעודד ייצור מקומי. המטרה היא ל אחרים.

הממשל נימק את !  25%על  מוצרים ויעמוד 1300-סחורות מסין יוטל על כיבוא ס על המ

החלטתו כצעדי ענישה כנגד מדיניות הסחר של סין. המיסים הגבוהים שיוטלו על המוצרים 

 יהפכו את סחר החוץ לפחות משתלם מבחינה כלכלית.

באמצעי הפחדה, לחץ השינוי במדיניות התחיל עם מחקר של ארה"ב בנוגע לשימוש של סין 

שסין "גונבת" טכנולוגיות וען וגניבה לשם השגת טכנולוגיות אמריקאיות. ממשל טראמפ ט

אמריקאיות ומשתמשת בהם בשביל להגדיל את כוחה הכלכלי. מלחמת הסחר של ארה"ב לא 

נשארה ללא מענה. בעקבות ההודעה על הטלת מיסים נפרדים מצד ארה"ב על מוצרי פלדה 

מוצרים  128מסין וממדינות אחרות, החליט הממשל בסין להטיל מס על ואלומיניום 

 אמריקאיים. 

כגון בגדים, נעליים או צעצועים אבל העלויות עבור  מוצרים כוללת אינה הסחורות רשימת

לו תלויות בחלקים מיובאים הנכללים ברפורמת המיסוי. הצפי הוא להעלאת ייצור מוצרים א

מחירים בעקבות המיסוי על הרכיבים ועל הטכנולוגיות החדשניות לפיתוחן. התעריפים 

 מיליארד דולר.  50הצפויים על מוצרים סיניים מדי שנה מוערכים בסך של 

   Made in China 2025 ומדיניות המיסוי של הבית הלבן 

מערכת המיסוי החדשה של הבית הלבן מתמקדת במיוחד בטכנולוגיות חדשניות כגון שבבים 

 רים רפואיים מתקדמים. יכים למחצה, כלי רכב חשמליים ומכשיומול

. התוכנית Made in China 2025את תוכנית עשר השנים,  2015הממשל הסיני השיק במאי 

 ה הסינית מעודדת באופן פעיל אתמיועדת להפוך את סין לכוח יצרני עולמי. הממשל

המטרה היא להפוך למעצמה עולמית בתחום התפתחות התעשייה והייצור המתקדם. 

תהליך הייצור בסין בעקבות ולהתניע את הכלכלה באמצעות פיתוחים טכנולוגיים חדשניים. 



ולכלול פתרונות חדשניים בסקטור  יותר התוכנית אמור להפוך למקצועי יותר, מתוחכם

   ייתי. התעש

ארה"ב פועלת בעצם בשני מישורים. מישור אחד בלתי תלוי בענק הסיני מנסה להחזיר את 

מסגרת זאת להטיל מיסים על יבוא מוצרים. מסגרת הפעילות העסקית פנימה אל ארה"ב וב

 . Made in China 2025שנייה היא מאבק כלכלי בענק הסיני וניסיון לבלום את התכנית של 

שצעדי ענישה אינם פתרון ליחסי הסחר עם סין. הממשל  ת טועניםלתכני המתנגדים

על את העול  ויכבידרק הסנקציות האמריקאי בסופו של דבר פוגע באינטרס של האזרחים. 

משמעותי במדיניות הסחר של סין. השינוי צריך לבוא  יאזרחי ארה"ב מבלי לייצר שינו

ני מבלי להטיל מיסים מיותרים שרק רפורמות ודיאלוג פתוח עם הממשל הסי דבעקבות עידו

 פוגעים בשרשרת הייצור כולה.

 

רפורמת המס של ארה"ב בעידן טראמפ כוללת הגבלות על מוצרים מסין, בעיקר  תקציר:

בתחום הטכנולוגי והרפואי. ממשל טראמפ מנסה לשנות את כללי המשחק ולקבוע 

 דש? מוצרים. האם אנחנו בפתחו של עולם סחר ח 1300-הגבלות על כ

 

 

 

    


