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الصين تعدل سياساتها النقدية والمالية لدعم النمو
لقد أصبح هدف الصين المتمثل في الحفاظ على النمو السريع مع
العمل في نفس الوقت على تقليص الديون أمرا أكثر صعوبة من أي
وقت مضى ،حيث أن ضعف النمو العالمي وزيادة عدم اليقين بشأن
السياسات النقدية والمالية يخلقان معوقات خارجية .وفي الحقيقة ،لقد
أدى ضعف الطلب الخارجي والمحلي خالل العام الماضي إلى دفع
الحكومة الصينية إلى التخفيف التدريجي للسياسات النقدية والمالية.
يتطرق تحليلنا الحالي إلى العوامل األربعة التي تحدد بدقة وضع
التباطؤ في الصين وكذلك التدابير المالية والضريبية التي اتخذتها
السلطات لمقابلة الضعف العام في الطلب.
بشأن التباطؤ االقتصادي الحالي:
أوال ،يالحظ حدوث بعض التراجع في المؤشرات االقتصادية للفترة
السابقة .فقد تباطأ نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الصين خالل
الفصول األخيرة ،من  %8.6في الربع األول من عام  1026إلى
 %8.6في الربع الثالث من عام  ،1026وهو أسوأ أداء ربع سنوي
منذ فترة ما بعد األزمة المالية الكبرى.

عدم اليقين بشأن احتمال تطبيق تعريفات إضافية على الصادرات الصينية
إلى الواليات المتحدة بعد هدنة  90يوما التي ستنتهي في مارس .1029
تؤثر جميع هذه العوامل على وضع التوازن المعقد التي ظلت السلطات
الصينية تسعى لتحقيقه خالل العامين الماضيين .فبعد مدة طويلة من النمو
االقتصادي المدفوع بالديون ،والذي يشكل مخاطر طويلة المدى على
االستقرار المالي ،ظلت الحكومة تحاول كبح فائض نمو االئتمان وخفض
مستوى الديون .لكن صناع القرار ال يريدون أن يؤدي خفض الديون إلى
تباطؤ نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى أقل من معدل %8.6 - %8
المستهدف .وبين الربع الرابع من  1028والربع األول في  ،1026هدفت
الضوابط التنظيمية إلى الحد من نشاط اإلقراض خارج الميزانية العمومية
أو اإلقراض في قطاع الظل المصرفي ،كما أن السياسة النقدية بشكل عام
أدت إلى تشديد أوضاع السيولة المحلية .وخالل األشهر األخيرة ،أدى
تراجع الطلب إلى اتجاه الميزان أكثر نحو الحفاظ على النمو االقتصادي.

المؤشرات الرئيسية للسياسة النقدية في الصين

ثانيا ،في حين لم تتوفر األرقام الرسمية للربع الرابع من عام 1026
بعد ،إال أن المؤشرات الراهنة تشير إلى مزيد من التباطؤ خالل هذا
الفصل .وبالنسبة لنمو مبيعات التجزئة بما فيها مبيعات السلع
والخدمات عبر اإلنترنت ،تحوم األرقام حول أدنى مستوياتها لعقود-
أو حتى لجميع األوقات -على أساس سنوي .وبعد شهرين من
المراوحة حول مستوى  ،60انخفض مؤشر مديري المشتريات
الصناعي الرسمي إلى  49.4في ديسمبر  1026ليشير إلى أول
تقلص خالل أكثر من عامين.
ثالثا ،تشير المؤشرات المستقبلية إلى المزيد من الضعف خالل
األشهر القادمة .كما كانت الطلبات الجديدة بما فيها طلبات التصدير،
التي تشكل مكونات مستقبلية لمؤشرات مديري المشتريات ،أيضا عند
أقل من مستوى .60
رابعا ،تظل مؤشرات القطاع الخارجي سلبية .ويبدو الطلب العالمي على
البضائع الصينية بالتحديد متباطئا حيث جاءت البيانات السابقة من
الشركاء الرئيسيين أيضا سلبية ،مما يؤكد تراجع طلبات التصدير .كما
تراجعت صادرات كوريا الجنوبية وتايوان نحو الصين ( 2..9و%8.8
على التوالي) خالل الشهر الماضي .وبالنظر إلى أن البلدين المذكورين
هما مصدرين رئيسيين لمدخالت التصنيع في قطاع الصادرات الصينية،
فإن ذلك قد يعكس تالشي تأثير ما يطلق عليه "الشحن االستباقي" في
التجارة ما بين الصين والواليات المتحدة ،أي عمل الشركات في الواليات
المتحدة على زيادة الواردات من الصين قبل دخول الرسوم الجمركية حيز
التنفيذ .وفي حين خفت التوترات التجارية مع الواليات المتحدة بعد
اجتماع ترامب مع الرئيس شي في بوينس آيرس ،اليزال هناك الكثير من

المصادر :هيفر أناليتكس وتحليل قسم االقتصاد في QNB

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية ،ظل بنك الشعب الصيني (البنك
المركزي الصيني) يستخدم العديد من األدوات لتخفيف نقص السيولة.
فبعد أن ظل البنك المركزي الصيني يتبع بنك االحتياطي الفيدرالي
األمريكي في معظم جوالت رفع الفائدة من خالل القيام برفع أسعار
الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس في عمليات السوق
المفتوحة لمدة  7أيام بين يناير  1027ومارس  ،1026إال أنه لم
يتحرك مؤخرا على الرغم من قيام بنك االحتياطي الفيدرالي بثالث
جوالت إضافية من رفع أسعار الفائدة .وساهم قيام بنك الشعب
الصيني بضخ أموال عبر عمليات السوق المفتوحة في تخفيض
متوسط سعر الفائدة المتفق عليه لسبعة أيام بين البنوك على اتفاقيات
إعادة الشراء في األشهر األخيرة .وعالوة على ذلك ،تم تخفيض نسب
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االحتياطي المطلوبة من البنوك ،وهي أداة هامة إلدارة معروض
النقد ،بواقع  .60نقطة أساس منذ مارس عام  ،1026بما في ذلك
اإلجراء األخير الذي تم اتخاذه في  4يناير  .1029ويُضاف ذلك إلى
قرار البنك المركزي الصيني المتخذ في ديسمبر  1026بإنشاء
تسهيالت اإلقراض المستهدفة متوسطة األجل ( .)TMLFونظرا
النخفاض معدالت الفائدة وطول آجال استحقاق هذا النوع من
التسهيالت مقارنة بغيرها ،فإنها ستزود البنوك بتمويل إضافي لتعزيز
االئتمان المقدم للقطاع الخاص ،خاصة المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة.
أما فيما يخص السياسة المالية ،فإن المبادرات الجديدة تخلق وضعا
يوفر قدرا أكبر من الدعم ،فمنذ أبريل  ،1026أعلنت الحكومة عن
تخفيض معدالت ضريبة القيمة المضافة وضرائب الضمان
االجتماعي ،إلى جانب اإلعالن عن تخفيضات ضريبية لألفراد في
مختلف مستويات الدخل ورفع حدود الدخل المعفي من الضريبة .ومن
المتوقع أن تؤدي جميع هذه اإلصالحات إلى زيادة إنفاق القطاع
الخاص.
فريق  QNBاالقتصادي
لويس بينتو*
اقتصادي
هاتف(+974) 4453-4642 :
*كاتب التقرير

في الجانب شبه المالي ،بعد بداية منخفضة في الربعين األولين من
عام  ،1026أصدرت الحكومة المركزية توجيها للحكومات المحلية
بتسريع إصدار سندات خاصة جديدة تستهدف احتياجات التمويل
الخاصة ،مثل تطوير األراضي .ويدعم هذا اإلجراء تحقيق االستقرار
وحتى االنتعاش الطفيف في نمو االستثمار في البنية التحتية.
ومن المتوقع أن يستمر التحول إلى التيسير في المواقف النقدية
والمالية للصين مع تباطؤ الطلب المحلي والخارجي ،وتكون السياسة
المالية ذات أهمية خاصة بالنظر إلى قوة الميزانية العمومية للحكومة
الصينية وتحسن إدارة الضرائب في السنوات األخيرة.
وبشكل عام ،من المتوقع أن تخلق السياسات الداعمة أرضية مالئمة
لنمو الناتج المحلي اإلجمالي بحوالي  %8على أساس سنوي لعام
.1029

عبد الرحمن الجهني
محلل أبحاث
هاتف(+974) 4453-4436 :

إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكرية :ال تتحمل مجموعة  QNBأية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقرير .إن اآلراء الواردة في التقرير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف
ُصرح بخالف ذلك .يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثماري اعتمادا على الظروف الخاصة بالمستثمر ،وأن يكون مبنيا على أساس مشورة استثمارية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة .إن هذا التقرير يتم
فقط ،ما لم ي َ
توزيعه مجانا ،وال يجوز إعادة نشره بالكامل أو جزئيا دون إذن من مجموعة .QNB

