
    

 

 

 1ة قتصادي ال   ة المواكب 

 2  الخيارات الصينية المحدودة لمعاودة إنعاش النمو القتصادي المتباطئ
 

 

ع توق  و،  2022لعام ة يتوقعات الحكومالقل من أق معدالت ن النمو االقتصادي حق  أألسباب عديدة، حيث االقتصاد الصيني  أباطيت

على  2023و  2022عامي  % 4.3و % 3سيكون بحدود  في الصين ن النمو االقتصادي ألدراسات االقتصاد الدولي"  معهد بيترسون"

 تتمحور أسباب هذا التراجع حول: وبعد سنتين من االغالقات العامة.  ا، وهي نسبة غير مقبولة وخصوص  التوالي

قدرة   - وعدم  كورونا  جائحة  تجاوز  جذرية،  إالصينيين  الطرق  بأكثر  مكافحتها  على  ذاتهوفي  صرارهم  عدم    الوقت 

 ا. نتاج مع  نتشار الوباء على االستهالك المحلي واالإر االغالقات بسبب قدرتهم على توفير لقاحات مناسبة، حيث تؤث  

نهار مؤثرة على ثقة العائالت في االقتصاد الصيني ن فقاعة األسعار تأاألزمة الكبيرة في قطاع العقارات الصيني حيث  -

% من االقتصاد الصيني قائم على هذا النوع من 20ن  أ  لىإ  ية، حيث تجدر اإلشارةسر المحل  إنفاق األ   علىسلب ا  ما ينعكس  

 السلع غير القابلة للتداول.

ة في ظل  ي  السياسة النقدية التوسع  ااالقتصاد وخصوص  عدم استفادة الصين من السياسات التقليدية )الكينزية( لتحفيز   -

على ميزان المدفوعات الصيني، باإلضافة الى خوفها من    اما قد يؤثر سلب    أميركا وأوروباالفوائد في  معدالت  رتفاع  إ

 ة لتأثيرها بشكل مباشر على مؤشر أسعار المستهلك. السياسات المالية التوسعي  

الطلب على سلعها في األسواق الخارجية نتيجة األزمات االقتصادية التي تعصف في  ر صادرات الصين بسبب خفض  تأث   -

 العالم.

 

المحل    اإلحصاءاتأظهرت   الناتج   نمو  في  أن  اإلجمالي  ي 

انخفض   قد  األولى% في  3الصين  التسعة  عام    األشهر  من 

ضعت في  ألهداف الحكومة التي ُو  ا، وأتى ذلك خالف  2022

لى  إن يصل  أ  ُيتوقع  دين النمو االقتصاأوأشارت    2022ذار  آ

العام  % 5.5 إأد  بي  ،  نهاية  يتحقق  لن  ذلك  إذا  ن  وصلت ال 

ي الربع األخير من العام الحالي  معدالت النمو االقتصادي ف

معهد  " مر شبه مستحيل، يعتقد  % وهذا أ10إلى أكثر من  

صادي في ن النمو االقتأ "ترسون لدراسات االقتصاد الدوليبي

 .2023% عام 4.3لى % وإ3إلى  2022الصين سيصل في عام 

صادي الصيني  ت توقعات النمو االقتأبطالعديد من العوامل أ

 منها:  

 المالية والنقديةالسياسة االقتصادية خيارات  -

 جائحة كورونا والمصاعب المتعلقة في الصحة -

 
 .برامج وتقارير وتشريعات اقتصادية ُتعنى برصد أهم ما صدر من دراسات و االقتصادية: المواكبة  --

2.PIIE.(October ,2022). China has few options to revive lagging economic growth. 

 نخفاض أسعار العقارات في السوق الصيني  إ -

 نخفاض الطلب العالمي على الصادرات الصينية  إ -

 ( ZERO-COVID Policies. أثر سياسات الصفر كورونا ) 1

االقتصاد  حق   أداق  عامي    انسبي    اجيد    ًءاالصيني    2020بين 

تجن ببعد    2021و بها  أن  ابتليت  التي  كورونا  آثار  الصين  ت 

بعض   حاالت في  الصين  اكتشاف  بعد  ولكن  األخرى،  البلدان 

أساسية مثل  المدن داخل البالد بما فيها عدة مراكز صناعية  

من    إلغالقات للحد  ات تلك  ماكن، أد  شانغهاي أغلقت هذه األ

 نتشار الوباء تبعته آثار اقتصادية سيئة طويلة المدى. إ

مثل    صينية  ا حصلت جولة اغالقات في بعض محافظات  مؤخر  

ويوهان الداخلية  ومنغوليا  الحاالت    شينجيانغ  ارتفاع  بعد 

ول حيث  خالل عطلة العيد الوطني الصيني أوائل تشرين األ

 الموضوع

  بعض مؤشرات القتصاد الصيني

 10/2022العدد: 
 2022ثاني تشرين الالتاريخ: 
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ى بعائالت الصين أد  وموجة الخوف من فقدان فرص العمل وقطع الرواتب ما أضر  بثقة المستهلكين،    تزامنت هذه االغالقات مع

أن  ثقة المستهلك وهو مؤشر   1إلى خفض إنفاقها الذي انعكس بشكل سلبي على نمو االستهالك. ويشير الرسم البياني رقم  

إل األسريوحي  استهالك  مستقبل  مستو   ى  إلى  انخفض  يشهده  قد  لم  قياسي  القى  األشهر  يوحي    ليلة في  ما   بأن  الماضية 

.2022االستهالك سيظل منخفض ا إلى نهاية عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكتب الحصاء المركزي  -مؤشر ثقة المستهلك الصيني: 1رسم بياني رقم 

ا على النمو  إلى انخفاض كبير في نمو مبيعات التجزئة في الصين منذ بداية  العام، ما يؤثر سلب    2ويشير الرسم البياني رقم  

 االقتصادي.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مكتب الحصاء المركزي  -التجزئةنمو قطاع مبيعات  :2 رسم بياني رقم

 

ا السبب الرئيسي للنمو االقتصادي في ن الصادرات كانت تقريب  أا لها حيث  فوائض الصناعات وجدت في السوق األجنبي مكان    ن  إ

 االنفاق االستثماري. تراجع وإنفاق األسر  تعويض إنخفاض ، ما ساهم في 2022الربع الثاني من العام 

، ساهم صافي الصادرات في النمو أكثر من االستثمار كما يشير  2022  انتعاش االستهالك في الربع الثالث من العامحتى مع  و

  ن تعتمد بشكل أساسي على الصادرات في أسيصبح من الصعب على الصين    االقتصاد العالمي، مع معاناة  3الرسم البياني رقم  

ن صندوق النقد الدولي توقع أضعف نمو اقتصادي أ  إلى  تجدر اإلشارةونظور،  ي على المدى الماالستهالك المحل    حال لم يتحسن 
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لكنه على أساس التجارة ن الصادرات ومقابل الدوالر في األشهر األخيرة قد يحس   (إن انخفاض سعر العملة الصينية )الرنمنبي

ال بشكل طفيف. ها التجاريين( لم تتراجع العملة إئر يقيس قيمة الدوالر، من جهة التنافسية مع شركامؤش  حة )المرج    

 
 حصاء المركزي مكتب اإل -المساهامات في الناتج المحلي الجمالي )نسبة مئوية( : 3رسم بياني رقم 

ا  أكثر من القطاع العام وذلك بسبب االغالقات التي تسببت به اتدهور   قد شهدأيامه ف أسوأ عيشالقطاع الخاص في الصين ي  ن  إ

القطاع العام وذلك في    راجعت عن تلك المسجلة لدىرباح والقيم المضافة في القطاع الخاص تكورونا، النمو في المبيعات واأل

األولى أشهر  عام    الثمانية  الثابتة  2022من  األصول  االستثمار في  أال  غير  بينما  بشكل  توسع  االستثمار في    أبطحكومية  من 

 الشركات التابعة للحكومة. 

القوى العاملة في    % من 80  ـي للصين وتؤمن الوظائف لّ  ن الشركات الخاصة تنتج أكثر من ثلثي الناتج المحلإ  إلى  إلشارةتجدر او

المدى   فيقل  على األوالعمالة  ة للنمو االقتصادي  يلى مشكلة حقيقالضعف في أداء هذه الشركات يؤدي إن  المدن، لذلك فإ

 لى إنكماشات في قطاع الخدمات في هذا العام حيث يهيمن القطاع الخاص. القصير، باإلضافة إ

 
 . أهمية قطاع العقارات للنمو القتصادي في السنوات القادمة2

قاري  ر ع، عندما تخلفت ايفرغراند وهي ثاني أكبر مطو 2021زمة العقارات في الصين منذ فترة طويلة في أواخر عام  أتفاقمت  

لى معاناة شركات عقارية أخرى من أزمات في سيولتها بسبب انخفاض  د مدفوعاتها وسنداتها، باإلضافة إفي البالد عن سدا

الحالي   الوقت  في  الخارجية.  االئتمان  أسواق  في  االقتراض  تكاليف  وارتفاع  المبيعات  وانخفاض  المنازل  أسعار   تشهدأسعار 

انخفاضالعقارات و بالشقق  أيلول    % 30نسبة قاربت  ا  حادًّا  السابق،    2022في  العام  بناء  مقارنة مع  انخفاض في مشاريع  مع 

ن المدن الكبرى مثل  . وتواصل أسعار العقارات في معظم المدن الصينية إنخفاضها بإستثناء عدد قليل م% 38  المساكن بنسبة

 ، حيث ال يزال الطلب على المساكن فيها عالي ا.بكين وشنغهاي

حوالي شك ل  ُي  الذيالعقارات  قطاع  في    ثرواتها  تستثمر  القاطنة في المدنن حوالي ثلثي العائالت الصينية  أإلى  تجدر اإلشارة  

 االستهالك نعكس سلب ا على  ، ما ي ارات إلى تثبيط األسر عن اإلنفاقويؤدي انخفاض أسعار العق  االجمالي.  % من الناتج المحلي 20

 .  يالمحل  
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المتعلقة بفرض   2020إصدار الحكومة بعض القرارات التنظيمية في آب  عقب  المالية لقطاع العقارات بشكل مباشر    األزمةنشأت  و

المطو   على  صارمة  مالية  العقاريين قيود  المشاكلرين  نتيجة  األزمة  هذه  وتطو رت  وأبرزها  جمتال  .  النظام  في  عتماد اذرة 

الحكومات المحلية في الصين على االيرادات العقارية واستعدادهم لترك األسعار ترتفع بشكل مصطنع. فاألسعار المرتفعة لم  

بلغ نصيب وقد  ، الذي بلغ ذروته بسبب تباطؤ التوسع الحضري وارتفاع معدالت الشيخوخة.  الطلب على اإلسكانتتوافق مع ارتفاع  

الطلب على اإلسكان نمو  ، ما يشير إلى أن  بعض الدول الغنية  كما في،  متر ا مربع ا    41ة في الصين  فرد من المساحات السكنيال

 عيق سوق العقارات الصيني النمو االقتصادي لسنوات قادمة.ح أن ُي، من المرج  ، ولجميع هذه األسبابامحدود  بات 

 

 . المستقبل3

 ة منها: ألسباب عد   الحالية العقباتن االقتصاد الصيني يعاني من إ ”معهد بتيرسون “يعتقد 

الذي يعتمد تقنية الحمض  محلي ا    اللقاحصناعة    وإنتظار ،  الوباءكورونا التي تعتمدها الحكومة لمكافحة  -سياسة صفر -

الريبوزومي   األو ،mRNAالنووي  موديرنا  شركة  مع  الحكومة  مفاوضات  تسليم    كيةيرمفشل  األخيرة  رفض  بعد 

 . التكنولوجيا األساسية للقاح 

في كل من أميركا    معدالت الفائدة  المصارف المركزية  رفعاعتماد الصين السياسيات النقدية لتحفيز االقتصاد في ظل   -

 .من الصين  تدفقات خارجية لرؤوس األموال ما ُين ذر بحركة  وأوروبا

خل المالي المباشر فالحكومة ليس لديها رغبة في التد  ،  مضخ  تبسبب الخوف من ال  الئمةغير المالسياسات المالية  عتماد  ا -

 ا.الضمان االجتماعي نسبي   اتضعف شبك الوقت ذاتهفي وللعائالت، 

الصين ستتبع مجدد  أيبدو   - التقليدية من قبيل  ن  الممو    االستثمار فيا تقنياتها  التحتية  ا حتى لو كان  لة حكومي  البنى 

   .ا على الحكومات المحليةلها متدن مع اإلشارة إلى إرتفاع عبء الديون حالي  الجتماعي العائد ا

. مكن لى نمو اقتصادي قوي غير مإن العودة ا يتوقع المعهد في الوقت الحالي أر  وأخي  

 

 

 

 


