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هل يتجه االقتصاد الصيني إلى تباطؤ حاد؟
ظل اقتصاد الصين يتفوق في األداء على كافة االقتصادات الكبرى
لعدة عقود ،وأصبح أحد أهم محركات النمو العالمي .وقد استمر
تفوق أداء االقتصاد الصيني خالل العام الماضي ،عندما دمرت
جائحة كوفيد 19-النشاط االقتصادي عبر مختلف القارات .في
الواقع ،كانت الصين االقتصاد الرئيسي الوحيد الذي حقق نموا ً
إيجابيا ً في الناتج المحلي اإلجمالي في عام  ،2020حيث نما
اقتصادها بنسبة  ،%2.3مقابل تراجع بنسبة  %3.5و %6.5في
الواليات المتحدة ومنطقة اليورو على التوالي.

لالستثمارات الحكومية .أما في الجانب النقدي ،يشير تباطؤ نمو
اإلمدادات النقدية أيضا ً إلى تراجع دعم السياسة النقدية.
الرسم البياني  :2االقتصاد الصيني يتباطأ
( %تغير على أساس سنوي)
مؤشر القيمة المضافة الصناعية
االستثمار في األصول الثابتة
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وعلى الرغم من أن الصدمة الناتجة عن الجائحة كانت محدودة في
الصين وامتدت لفترة قصيرة ،وكانت متبوعة بتعافٍ سريع ،هناك
مؤشرات قوية على أن اقتصاد الصين بدأ بالفعل يتراجع بشكل
كبير .فبعد تسارع في األداء بلغ  %18.3على أساس سنوي في
الربع األول من العام الحالي ،تباطأ نمو االقتصاد الصيني إلى
 %7.9في الربع الثاني (الرسم البياني  .)1وتجدر اإلشارة إلى أن
هذا التراجع كان واسعاً ،وشمل العديد من المكونات األساسية
لالقتصاد ،مثل اإلنتاج الصناعي واالستثمار ومبيعات التجزئة
(الرسم البياني .)2
الرسم البياني  :1نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في الصين
( %تغير على أساس سنوي)
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المصادر :هيفر ،تحليالت QNB

وقد شملت العوامل األخيرة المعيقة لالقتصاد الصيني ساللة دلتا
الجديدة المتحورة من كوفيد 19-والفيضانات التي ضربت مختلف
أرجاء البالد ،والتي عطلت أنشطة األعمال .ويعتبر السحب
التدريجي للمحفزات االقتصادية من قبل السلطات الصينية من
العوامل الرئيسية األخرى التي تسببت في تباطؤ االقتصاد .في
الجانب المالي ،تم تشديد السياسة المالية مع تقليل االمتيازات
االستثنائية والتحويالت االجتماعية وتخفيض اإلنفاق والدعم
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المصادر :هيفر ،تحليالت QNB

على الرغم من كافة العوامل السلبية ،ال نتوقع حدوث تراجع حاد
في االقتصاد الصيني بشكل يتجاوز الحد المستهدف لنمو الناتج
المحلي اإلجمالي والذي يبلغ "حوالي  ."%6وهناك ثالثة عوامل
رئيسية تدعم وجهة نظرنا هذه.
أوالً ،من المتوقع أن يتعافى االستهالك الخاص بشكل أكثر قوة
خالل األرباع القادمة ،مما سيدعم التوازن الجيد لالقتصاد .وفي
حين يُتوقع أن يظل االستهالك الخاص معرضا ً للضغط في الربع
الثالث من عام  ،2021على خلفية موجة من حاالت اإلصابة
الجديدة بالساللة دلتا المتحورة من كوفيد ،19-من المتوقع حدوث
انتعاش في نهاية العام وبداية عام  2022مع تالشي تأثير الجائحة.
عالوة على ذلك ،تدعم السلطات الصينية إعادة التوازن في
االقتصاد نحو االستهالك ومشاركة القطاع الخاص .وبالتالي ،من
المرجح أن تتحول محركات النمو من استثمارات البنية التحتية التي
ترعاها الحكومة إلى االستهالك المحلي الخاص .باإلضافة إلى
ذلك ،هناك مدخرات فائضة تراكمت أثناء الجائحة .وسيؤدي فتح
المجال إلنفاق هذه المدخرات أيضا ً إلى دعم نمو االستهالك
الخاص .لذلك ،على الرغم من عدم وجود أي نمو تقريبا ً في
االستهالك الخاص في عام  2020وتسجيل نمو ضئيل في عام
 ،2021نتوقع أن يكتسب االستهالك الخاص زخما ً ويسجل انتعاشا ً
خالل األرباع القليلة القادمة.
ثانيا ً ،مع حدوث تحول في محركات النمو في الصين ،من المتوقع
أن تعوض استثمارات الشركات الخاصة جزئيا ً عن االنخفاض في
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االستثمارات العامة .ونظرا ً ألن البنية التحتية في الصين متطورة
بالفعل وتميل االستثمارات العامة اإلضافية في هذا القطاع إلى أن
تكون أقل كفاءة ،وغالبا ً ما تساهم في خلق مستويات غير مستدامة
من المديونية والطاقة الفائضة ،فإن االستثمارات العامة ليست
مصدرا ً مستداما ً للنمو طويل األجل .لذلك ،من المتوقع أن تتراجع
هذه االستثمارات في المستقبل وأن تحل محلها استثمارات خاصة،
ال سيما في "القطاعات األساسية" للتصنيع االستراتيجي ،مثل
الذكاء االصطناعي والحوسبة الكمية وأشباه الموصالت
والتكنولوجيا الطبية واستكشاف الفضاء ،والذي يشمل تطوير
األقمار الصناعية واألبحاث األساسية .ولن يساهم ذلك في احتواء
سيناريو التباطؤ الحاد فحسب ،بل سيؤدي أيضا ً إلى زيادة اإلنتاجية
االقتصادية على المدى الطويل.
ثالثا ً ،من المتوقع أن تظل صادرات الصين قوية ،مدعومة ببيئة
خارجية مواتية .وبعد سنوات من إجمالي صادرات تراوح بين
 220-160مليار دوالر أمريكي شهريا ً ،بلغت صادرات الصين
أعلى مستوياتها على اإلطالق بأكثر من  280مليار دوالر أمريكي

فريق  QNBاالقتصادي
جيمس ماسون
اقتصادي أول
هاتف(+974) 4453-4643 :

في يونيو  .2021وفي حين يُنتظر أن يتراجع نمو الصادرات خالل
األرباع القادمة ،حيث من المرجح أن يكون التعافي العالمي قد بلغ
ذروته ،سيظل المستوى اإلجمالي للصادرات االسمية مرتفعا ً ،مع
عودة الطلب الخارجي إلى طبيعته تدريجياً.
باختصار ،فإن نمو االقتصاد الصيني يشهد تباطؤا ً .ومع ذلك ،تجدر
اإلشارة إلى أن االقتصاد الصيني قد تجاوز ذروته مع تالشي
التحفيز المالي والنقدي .وبالتالي فإننا نعتبر مسار النمو الحالي هذا
بمثابة تطبيع ،وهو ال يزال عند مستويات عالية .لذلك ،ال نتوقع أن
نرى النشاط االقتصادي ينخفض إلى أقل من الحد المستهدف للنمو
الذي يبلغ حوالي  .%6ومن المرجح أن يساهم كل من االستهالك
الخاص واالستثمارات الصناعية والصادرات في تباطؤ االقتصاد
الصيني بشكل تدريجي إلى وتيرة نمو طبيعية .وبالتالي ،نتوقع أن
ينمو اقتصاد الصين بنسبة  %8.1في  2021وبنسبة تتراوح بين
 %5.5و %6في عامي  2022و.2023
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اقتصادي
هاتف(+974) 4453-4642 :

مينجي تانغ*
اقتصادي
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*المؤلف المراسل
إخالء مسؤولية  :تم إعداد المعلومات الواردة في هذه المطبوعة ("المعلومات") من قبل بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق) (" )"QNBويشمل هذا المصطلح فروعه وشركاته
التابعة .يُعتقد بأن هذه المعلومات قد تم الحصول عليها من مصادر موثوقة ،ومع ذلك فإن  QNBال يقدم أي ضمان أو إقرار أو تعهد من أي نوع ،سوا ًء كان صريحا ً أو ضمنياً،
فيما يتعلق بدقة المعلومات أو اكتمالها أو موثوقيتها كما ال يتحمل المسؤولية بأي شكل من األشكال (بما في ذلك ما يتعلق بالتقصير) عن أي أخطاء أو نقصان في المعلومات.
يُخلي  QNBبشكل صريح مسؤوليته عن كافة الضمانات أو قابلية التسويق فيما يتعلق بالمعلومات أو مالءمتها لغرض معين .يتم توفير بعض الروابط لمواقع إلكترونية خاصة
بأطراف ثالثة فقط لراحة القارئ ،وال يؤيد  QNBمحتوى هذه المواقع ،وال يعتبر مسؤوالً عنه ،وال يقدم للقارئ أي اعتماد فيما يتعلق بدقة هذه المواقع أو ضوابط الحماية الخاصة
بها .وال يتصرف  QNBبصفته مستشاراً ماليا ً أو خبيراً استشاريا ً أو وكيالً فيما يتعلق بالمعلومات وال يقدم استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية .إن المعلومات
المقدمة ذات طبيعة عامة ،وهي ال تعتبر نصيحةً أو عرضا ً أو ترويجا ً أو طلبا ً أو توصيةً فيما يتعلق بأي معلومات أو منتجات مقدمة في هذه المطبوعة .يتم تقديم هذه المطبوعة
فقط على أساس أن المتلقي سي قوم بإجراء تقييم مستقل للمعلومات على مسؤوليته وحده .وال يجوز االعتماد عليها التخاذ أي قرار استثماري .يوصي  QNBالمتلقي بالحصول
على استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية من مستشارين محترفين مستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري .اآلراء الواردة في هذه المطبوعة هي آراء المؤلف
كما في تاريخ النشر .وهي ال تعكس بالضرورة آراء  QNBالذي يحتفظ بحق تعديل أي معلومات في أي وقت ودون إشعار .ال يتحمل  QNBأو مديروه أو موظفوه أو ممثلوه
أو وكالئه أي مسؤولية عن أي خسارة أو إصابة أو أضرار أو نفقات قد تنجم عن أو ترتبط بأ ي شكل من األشكال باعتماد أي شخص على المعلومات .يتم توزيع هذه المطبوعة
مجانا ً وال يجوز توزيعها أو تعديلها أو نشرها أو إعادة نشرها أو إعادة استخدامها أو بيعها أو نقلها أو إعادة إنتاجها كليا ً أو جزئيا ً دون إذن من  .QNBوعلى حد علم ،QNB
فإنه لم تتم مراجعة المعلومات من قبل مصرف قطر المركزي أو هيئة قطر لألسواق المالية أو أي جهة حكومية أو شبه حكومية أو تنظيمية أو استشارية سوا ًء داخل قطر أو
خارجها ،كما لم يقم  QNBبطلب أو تلقي أي موافقة فيما يتعلق بالمعلومات.

