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Abstract  

This paper focuses on the asymmetry in Sino-US trade relations. It combines the theory of 

interdependence and empirical analysis. It analysis the theory based on the two concepts of 

sensitivity and vulnerability.  

First of all, this paper reviews the previous definitions and arguments of interdependence. It 

shows an indicator system for measuring sensitivity and vulnerability. Trade size, trade 

dependence are the independent variables of symmetry sensitivity. The conception of 

vulnerability consists of market substitutability, trade structure, and strategic commodities.   

 The study found that Sino-US trade remains in an asymmetrical state in terms of trade in 

goods. China's sensitivity to Sino-US trade declined, its vulnerability was stable.  As a whole, 

the degree of asymmetry in Sino-US trade in goods has weakened. The dependence on Sino-

US trade is deepening.  



Moreover, it compares with the approach of TiVA. Since the beginning of tariffs conflicts in 

2017, I will explain the credit expansion on behalf of the political perspective behind it.  

 

 

 

Práce se zaměřuje na asymetrii v čínsko-amerických obchodních vztazích. Kombinuje teorii 

vzájemné závislosti s empirickou analýzou. Analyzuje teorii založenou na dvou konceptech – 

citlivosti a zranitelnosti. 

Nejprve tento článek přezkoumá předchozí definice a argumenty vzájemné závislosti. 

Ukazuje indikátorový systém pro měření citlivosti a zranitelnosti. Velikost obchodu a 

závislost na obchodu jsou nezávislé proměnné citlivosti symetrie. Pojem zranitelnosti se 

skládá z nahraditelnosti trhu, obchodní struktury a strategických komodit.  

Studie zjistila, že čínsko-americký obchod zůstává z hlediska obchodu se zbožím v 

asymetrickém stavu. Citlivost Číny na čínsko-americký obchod poklesla, její zranitelnost byla 

stabilní. Celkově se míra asymetrie v čínsko-americkém obchodu se zbožím oslabila a 

závislost na čínsko-americkém obchodu se prohlubuje. 

Navíc se srovnává s přístupem TiVA. Od začátku tarifních konfliktů v roce 2017 vysvětlím 

expanzi kreditu jménem politické perspektivy, která je za tím. 
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