تقديرات المستقبل Future Briefs

ترقب دويل:
تأثر صناعة الرقائق اإللكرتونية يف تايوان بالتوترات مع الصني
العدد  15 ،1613أغسطس 2022

نشــب توتــر جديــد بيــن الصيــن وتايــوان ،بعــد زيــارة رئيســة مجلــس النــواب األمريكــي ،نانســي بيلوســي،
لتايــوان ومقابلتهــا مؤخــراً عــدداً مــن المســؤولين التايوانييــن ،حيــث أثــار األمــر غضــب بكيــن ،واعتبرتــه
انتهــاكاً لســيادتها علــى الجزيــرة ،وتصاعــدت التكهنــات أيضــاً بشــأن احتمــال اتخــاذ بكيــن إجــراءات تصعيديــة
أخــرى كمحاصــرة تايــوان أو غزوهــا ،وهــو مــا يثيــر مخــاوف عالميــة بشــأن اضطــراب االقتصــاد التايوانــي
والقطاعــات الحيويــة بالجزيــرة ،خاصــة صناعــة الرقائــق اإللكترونيــة.

هيمنة عالمية
تعتــر تايــوان مركــزا ً عامليــاً رئيســياً لصناعــة الرقائــق
اإللكرتونيــة ،حيــث تســيطر “رشكــة تايــوان لصناعــة أشــباه
املوصــات املحــدودة” ( )TSMCعــى حصــة ســوقية عامليــة
بأكــر مــن النصــف ،األمــر الــذي يــأيت وســط منــو الطلــب
العاملــي عــى الســلع التكنولوجيــة ،ويتضــح ذلــك كالتــايل:
 -1حصــة مســيطرة :تعتــر الرشكــة التايوانيــة الســابقة األكــر
يف صناعــة الرقائــق اإللكرتونيــة عــى املســتوى العاملــي،
وتســتحوذ عــى حــوايل  %53.6مــن الســوق خــال الربــع
األول مــن عــام  ،2022وتــورد منتجاتهــا إىل العديــد مــن
الــركات الكــرى عامليــاً يف صناعــة الســيارات ،واألجهــزة
التكنولوجيــة والهواتــف .وبلغــت أربــاح الرشكــة خــال عــام
 2021نحــو  11.4مليــار دوالر.
 -2منــو الطلــب العاملــي :ازدهــرت أســواق أشــباه املوصــات
والرقائــق اإللكرتونيــة يف ظــل التوجهــات العامليــة نحــو تبنــي

التكنولوجيــا الرقميــة ،ومنــو الــذكاء االصطناعــي ،وانتشــار
ثقافــة العمــل عــن بعــد .وشــهدت الرقائــق اإللكرتونيــة منــوا ً
يف حجــم املبيعــات مبــا يزيــد عــى  %20لتصــل إىل حــوايل
 600مليــار دوالر يف عــام  ،2021وفقــاً لتقديــرات رشكــة
“ماكينــزي”.
مآالت الصراع
اتخــذت الصــن إج ـراءات عقابيــة فوريــة ضــد تايــوان كــرد
فعــل عــى زيــارة بيلــويس للجزيــرة .وعــى الرغــم مــن ذلــك،
فمــن املســتبعد أن تؤثــر التوت ـرات املحــدودة الحاليــة بــن
الصــن وتايــوان عــى الوضــع الراهــن لصناعــة الرقائــق
اإللكرتونيــة عاملي ـاً ،طاملــا أن الصــن مل تلجــأ لخيــار اســتعادة
الجزيــرة عســكرياً ،أو فــرض حصــار عليهــا ،وميكــن تفصيــل
ذلــك عــى النحــو التــايل:
 -1تهديــد ضئيــل للمصانــع :أرســلت الصــن طائـرات مقاتلــة
إىل منطقــة الدفــاع الجــوي التايوانيــة ،وقامــت بإجــراء

ترقــب دولــي :تأثــر صناعــة الرقائــق اإللكترونيــة فــي تايــوان بالتوتــرات مــع الصيــن ,العــدد  15 ،1613أغســطس  ،2022أبوظبــي:
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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منــاورات عســكرية مكثفــة وإطــاق صواريــخ حــول املنطقــة
البحريــة لتايــوان ،مــن دون أن يؤثــر ذلــك بشــكل فعــي عــى
النشــاط االقتصــادي ،أو مصانــع الرقائــق اإللكرتونيــة.
 -2اســتبعاد العقوبــات املبــارشة :ســارعت الصــن إىل تطبيــق
قيــود عــى تصديــر بعــض املنتجــات التايوانيــة إىل الســوق
الصينــي ،وتتضمــن هــذه املنتجــات الســلع الزراعيــة واملــواد
الغذائيــة واألســاك والرمــال الطبيعيــة .وعــى الرغــم مــن
ذلــك ،فــإن العقوبــات الصينيــة ،اســتبعدت فــرض عقوبــات
عــى الرقائــق اإللكرتونيــة بشــكل مبــارش .وجديــر بالذكــر ،أن
بكــن تعتمــد عــى الــواردات التايوانيــة لتغطيــة  %40مــن
احتياجاتهــا مــن الرقائــق.
 -3قيــود عــى املــواد الخــام :فرضــت بكــن حظــرا ً عــى
تصديــر الرمــال الطبيعيــة إىل تايــوان ،والتــي تدخــل يف
صناعــة الرقائــق اإللكرتونيــة ،إذ تســتهلك تايــوان مــا يقــارب
 90مليــون طــن مــري مــن الرمــال ســنوياً ،ويــأيت ثلثهــا مــن
خــال الــواردات الصينيــة .وســيزيد ذلــك مــن أســعار توريــد
الرمــال لتايــوان مــن مصــادر أخــرى بعيــدة جغرافي ـاً عنهــا.
 -4زيــادة التكاليــف :مــن املتوقــع أن تســاهم التوتــرات
الحاليــة يف رفــع أســعار الرقائــق اإللكرتونيــة نتيجــة زيــادة
تكاليــف املــواد الخــام والنقــل والتأمــن عــى الشــحن
البحــري للموانــئ التايــوان ،خاصــة إذا مــا اســتمرت األنشــطة
العســكرية الصينيــة قرابــة تايــوان.
وحتــى قبــل التوتــرات األخــرة ،كانــت رشكــة تايــوان
لصناعــة أشــباه املوصــات املحــدودة ( )TSMCتخطــط لرفــع
األســعار بحــوايل  %8 – 5اعتبــارا ً مــن العــام املقبــل .2023

تبعات سيناريو الغزو
تســيطر حالــة مــن التبايــن عــى وجهــات نظــر املحللــن
بشــأن احتامليــة قيــام الصــن بغــزو تايــوان ،تســتبعد بعــض
التقديـرات هــذا الســيناريو ،باعتبــار أن بكــن لن تجر نفســها
لحــرب تؤثــر ســلباً عــى أوضاعهــا االقتصاديــة الداخليــة،
بينــا ،تشــر تقديـرات أخــرى إىل أن الصــن قــد ت ُقــدم عــى
قـرار الغــزو ولــن تخــى العقوبــات الغربيــة باعتبارها ســتؤثر
عــى اقتصــادات الــدول الغربيــة أيضــاً وليــس االقتصــاد
الصينــي فحســب؛ نظ ـرا ً لقــوة االقتصــاد الصينــي واندماجــه
يف االقتصــاد العاملــي ،وســيرتك ذلــك تداعيــات خاصــة عــى
صناعــة الرقائــق اإللكرتونيــة عــى النحــو التــايل:
 -1تعطيــل مصانــع الرقائــق اإللكرتونيــة التايوانيــة :ســيرتتب
عــى الغــزو الصينــي للجزيــرة أو حتــى محارصتهــا بحــرا ً
وجــوا ً تعطــل واضــح ،ولــو كان مؤقت ـاً ،يف أنشــطة مصنعــي
الرقائــق يف تايــوان ،نتيجــة تراجــع تدفقــات الطاقــة ،واملــواد
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الخــام والســلع الوســطية األخــرى .وقــد حــذر رئيــس رشكــة
تايــوان لصناعــة أشــباه املوصــات املحــدودة ( )TSMCمــن
أن القــوة العســكرية الصينيــة أو الغــزو ســيؤدي لتوقــف
مرافــق الرشكــة عــن العمــل.
 -2نقــص اإلمــدادات العامليــة :مــن املحتمــل أن يــؤدي
تصاعــد التوتـرات بــن الصــن وتايــوان ونشــوب حــرب مبارشة
بــن الطرفــن إىل أزمــة كبــرة يف ســوق الرقائــق اإللكرتونيــة
عاملي ـاً ،حيــث ســتتقلص إمــدادات تايــوان لالقتصــاد العاملــي
والصناعــات املختلفــة مــن الرقائــق اإللكرتونيــة.
 -3قفــزة يف أســعار الرقائــق :ســرتفع أســعار الرقائــق بشــكل
كبــر يف األســواق العامليــة يف حالــة حــدوث أي نقــص محتمــل
يف إنتــاج الرقائــق ،مــع األخــذ يف االعتبــار أن بعــض الــركات
املصنعــة للرقائــق عاملي ـاً تتوجــه بالفعــل نحــو رفــع األســعار
لتغطيــة ارتفــاع تكاليــف املــواد والخدمــات اللوجســتية
املتزايــدة .وتشــر تقديــرات الخــراء إىل احتامليــة ارتفــاع
أســعار الرقائــق املســتندة إىل العقــود مبعــدالت ت ـراوح بــن
.%20 – 15
 -4اإلرضار بكثــر مــن الصناعــات :تأثــرت حــوايل  169صناعــة
حــول العــامل ،يف الســابق ،بســبب نقــص الرقائــق عامليـاً عقــب
جائحــة كورونــا ،وفقــاً لتقديــرات “جولدمــان ســاكس”،
حيــث تســتخدم الرقائــق يف عمليــات تصنيــع عــدد كبــر مــن
املنتجــات كالســيارات والهواتــف الذكيــة وحتــى األســلحة
املتطــورة .وتتمثــل أبــرز الصناعــات املتــررة يف التــايل:
أ -صناعــة الســيارات :تشــكل الصناعــة حــوايل  %8مــن
الطلــب عــى أشــباه املوصــات يف عــام  ،2021ومــن املرجــح
أن متثــل حــوايل  %15 – 13مــن الطلــب بحلــول نهايــة
العقــد الجــاري .ومــن املتوقــع أن يــؤدي النقــص املحتمــل يف
إنتــاج الرقائــق إىل تعطيــل إنتــاج الســيارات لــدى كثــر مــن
الــركات ،مــع مالحظــة أن بعــض الــركات قــد خفضــت
بالفعــل مــن أحجــام إنتاجهــا؛ نتيجــة لنقــص الرقائــق ،ومنهــا
رشكــة “تويوتــا” ،والتــي أعلنــت عــن خفــض إنتاجهــا بنحــو
 100ألــف ســيارة ليصــل إىل حــوايل  850ألــف ســيارة شــهرياً
يف املتوســط خــال الفــرة مــن يونيــو إىل أغســطس .2022
ب -صناعــة االتصــاالت الالســلكية :تأثــرت صناعــة الهواتــف
املحمولــة بنقــص اإلمــدادات العامليــة مــن الرقائــق يف الفــرة
األخــرة ،إذ تشــر التقديــرات إىل أن مــا يقــرب مــن %90
مــن العالمــات التجاريــة للهواتــف الذكيــة قــد تأثــرت بســبب
النقــص العاملــي يف الرقائــق.
وبالتــايل ،فــإن حــدوث أي نقــص متوقــع يف الرقائــق
نتيجــة للــراع بــن الصــن وتايــوان قــد يــؤدي لتــرر

تأثر صناعة الرقائق اإللكترونية في تايوان بالتوترات مع الصين

عمليــات إنتــاج الهواتــف وارتفــاع أســعارها ،ومنهــا الهواتــف
التــي تصنعهــا رشكــة “آبــل” ( )Appleاألمريكيــة ،والتــي
تعتمــد بشــكل كبــر عــى الرقائــق اإللكرتونيــة املصنوعــة يف
تايــوان ،حتــى أن حــوايل  %26مــن إي ـرادات رشكــة تايــوان
لصناعــة أشــباه املوصــات املحــدودة ( )TSMCتــأيت مــن
رشكــة “آبــل” األمريكيــة وحدهــا.

خطوات غربية
تحــاول الواليــات املتحــدة األمريكيــة وأوروبــا تعزيــز البنيــة
اإلنتاجيــة للرقائــق اإللكرتونيــة بأســواقها املحليــة ،وذلــك
عــى النحــو التــايل:
 -1اســتثامرات تايوانيــة بالخــارج :تعتــزم رشكــة تايــوان
لصناعــة أشــباه املوصــات املحــدودة ( )TSMCبنــاء مصنــع
لهــا يف واليــة أريزونــا األمريكيــة بتكلفــة تصــل لنحــو 12
مليــار دوالر؛ بهــدف تنويــع طاقتهــا اإلنتاجيــة مــن ناحيــة،
واســتجابة لطلــب الواليــات املتحــدة بتصنيــع بعــض الرقائــق
محلي ـاً مــن أجــل اســتخدامات تتعلــق باألمــن القومــي مــن
ناحيــة أخــرى.
كذلــك ،أعلنــت رشكــة “جلوبال ويفــرز” التايوانيــة لتصنيع
الرقائــق عــن تخطيطهــا لبنــاء مصنــع بالواليــات املتحــدة ،مام
يســهم يف تهدئــة املخــاوف بشــأن تأثــر االعتــاد األمريــي
عــى تايــوان يف هــذه الصناعــة عــى األمــن القومــي األمريــي.
 -2تحالــف الرقائــق للــدول األربــع ( :)Chip 4طرحــت
الواليــات املتحــدة األمريكيــة مقرتحــاً لتعزيــز الــراكات
والتعــاون بينهــا وبــن كل مــن تايــوان واليابــان وكوريــا
الجنوبيــة يف مجــال الرقائــق اإللكرتونيــة ،وهــو مــا اعتربتــه
بكــن مؤامــرة ضدهــا وتهــدف إىل اســتبعادها مــن ســوق
أشــباه املوصــات والرقائــق.
 -3حوافــز أمريكيــة وأوروبيــة للــركات :مــرر مجلــس
الشــيوخ األمريــي مؤخـرا ً قانــون الرقائــق اإللكرتونيــة ،ويقدم

دعــاً بحــوايل  52مليــار دوالر لتعزيــز صناعــة الرقائــق يف
الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،مــع تخصيــص حــوايل  39مليــار
دوالر لبنــاء مصانــع للرقائــق بــاألرايض األمريكيــة .ويلــزم هذا
القانــون الــركات املتلقيــة للتمويــل بعــدم زيــادة إنتاجهــا
مــن الرقائــق املتق ّدمــة يف الصــن ،ومــن ثــم يســتهدف الحــد
مــن القــدرات الصينيــة يف هــذه الصناعــة.
وتشــر بعــض التقديـرات إىل أن اإلعانــات التــي ســيقدمها
هــذا القانــون للمصنعــن قــد تكــون يف شــكل منــح ال
تزيــد عــى  3مليــارات دوالر ،ومــن ثــم فهــي غــر كافيــة
لتحفيــز صانعــي الرقائــق عــى تحويــل سالســل التوريــد
الخاصــة بهــم .كــا يحــاول االتحــاد األورويب جــذب الــركات
التايوانيــة لالســتثامر يف دولــه ،ويخطــط الســتثامر حــوايل 30
مليــار يــورو؛ لرفــع حصــة القــارة األوروبيــة يف ســوق الرقائــق
العامليــة لتبلــغ  %20بحلــول .2030
وقــد تســفر هــذه الجهــود واالســتثامرات املزمعــة عــن
نتائــج ملموســة يف األجــل املتوســط أو الطويــل ،ولكنهــا لــن
متكــن االقتصــادات الكــرى مــن تحقيــق االكتفــاء الــذايت يف
صناعــة الرقائــق ،أو باألحــرى حاميــة نفســها حــال وجــود
اضطـراب تلــك الصناعــة بتايــوان عــى األجــل القصــر ،خاصــة
أن الــركات التايوانيــة لــن تقــوم بنقــل التقنيــات الخاصــة
بتصنيــع الرقائــق كافــة إىل الخــارج ،فهــي تــدرك أن صناعــة
الرقائــق تعــد عنــر حاميــة لهــا يف مواجهــة التهديــدات
الصينيــة.
ويف الختــام ،ميكــن القــول إن أي اضط ـراب ســتتعرض لــه
صناعــة الرقائــق اإللكرتونيــة يف تايــوان ،ســيكلف االقتصــاد
الصينــي ذاتــه واالقتصــادات الكــرى خســائر فادحــة تضــاف
إىل أعبائــه الحاليــة الناجمــة عــن األزمــة األوكرانيــة ،وهــو
مــا يدعــو البعــض للتأكيــد عــى اســتبعاد احتامليــة مغامــرة
الصــن بغــزو تايــوان .وعــى الرغــم مــن ذلــك ،فإنــه يف كثــر
مــن األحيــان تتغلــب االعتبــارات السياســية واألمنيــة عــى
االعتبــارات االقتصاديــة.
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لألبحاث والدراسات المتقدمة

عن المركز

مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،ودعم
البحــث العلمــي ،فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل ،التــي أصبحــت متثــل إشــكالية
حقيقيــة باملنطقــة ،يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار ،وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال
املرحلــة الحاليــة ،مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة،
والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة ،املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف نطــاق
الــرق األوســط عمومـاً.
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