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تحليل اقتصادي

االقتصاد الصيني يتعافى بوتيرة جيدة لكنه بحاجة إلى محركات جديدة للنمو
يستمر االقتصاد الصيني في تحقيق أداء قوي في أعقاب جائحة
كوفيد .19-ويأتي هذا الزخم اإليجابي بعد االنهيار االقتصادي
المفاجئ في الربع األول من عام  ،2020عندما شهدت البالد أول
تراجع على أساس سنوي في الناتج المحلي اإلجمالي منذ عقود،
وذلك بسبب عمليات اإلغالق المرتبطة بكوفيد 19-وإجراءات
التباعد االجتماعي األخرى.
وتستند قوة االقتصاد الصيني على اإلدارة الفعالة للجائحة والطلب
العالمي القوي على األجهزة اإللكترونية وتدابير التحفيز
االقتصادي القوية .ووفقا للمكتب الوطني الصيني لإلحصاء ،نما
الناتج المحلي اإلجمالي للصين بنسبة  %18.3على أساس سنوي
في الربع األول من عام  ،2021وبذلك يكون قد سجل نموا ألربعة
أرباع متتالية خالل فترة التعافي .تتعمق هذه المقالة في ثالث نقاط
رئيسية مرتبطة بالنشاط االقتصادي األخير في الصين.

خسائره السابقة .على سبيل المثال ،في أكتوبر  ،2019توقع
صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي اإلجمالي للصين بنسبة
 %12من ذلك العام وحتى نهاية عام  .2021ولم يأخذ هذا التوقع
في الحسبان حادثة "البجعة السوداء" المفاجئة التي ظهرت إثر
تفشي الوباء .ولكن بالنظر إلى التعافي السريع للصين ،حتى مع
تفشي الوباء ،يُتوقع حاليا أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي للبالد
بنسبة  %11من عام  2019إلى عام  .2021وبعبارة أخرى،
بحلول نهاية هذا العام ،من المتوقع أن تكون الصين على بعد %1
فقط من االتجاه السائد للناتج المحلي اإلجمالي قبل الوباء .ويعد هذا
األمر إنجازا غير عادي ،حيث من المرجح أن تستغرق معظم
االقتصادات المتقدمة والناشئة سنوات للعودة إلى مستويات الناتج
المحلي اإلجمالي التي كانت سائدة قبل الوباء ،ناهيك عن اللحاق
باتجاهات الناتج المحلي اإلجمالي قبل الوباء.
االتجاه المتوقع للناتج المحلي اإلجمالي في الصين
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أوال ،في حين أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي للصين في الربع
األول من عام  2021يبدو استثنائيا ،إال أنه مدعوم بـ "تأثير
القاعدة" ،أي أنه كان مرتفعا بشكل غير عادي بسبب القاعدة
المنخفضة التي بُنيت عليها المقارنة وهي الربع األول من عام
 ،2020الذي شهد الهبوط االقتصادي الحاد الناجم عن الجائحة.
وإذا نظرنا إلى النمو بالمقارنة مع الربع السابق ،ال على أساس
سنوي ،فسنجد أن االقتصاد سجل نموا أكثر اعتداال تبلغ نسبته
 .%0.3وذلك أيضا يعتبر تطورا إيجابيا ،لكنه بعيد عما يشير إليه
معدل النمو السنوي الكبير.
ثانيا ،على الرغم من الصدمة غير المسبوقة الناتجة عن كوفيد19-
في العام الماضي ،فإن االقتصاد الصيني في طريقه للتعويض عن
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ثالثا ،على الرغم من التعافي االقتصادي في األرباع األخيرة ،ال
يزال االستهالك المحلي الخاص في الصين ضعيفا .ويشير هذا
األمر إلى أن النمو في مرحلة ما بعد كوفيد 19-ال يزال يعتمد بشكل
مفرط على استثمارات البنية التحتية التي تستحدثها الدولة والتي
تتطلب ائتمانا كثيفا .وفي حين أن االستثمارات العامة قد تكون مهمة
لدعم االقتصاد أثناء فترة الوباء ،ال يُتوقع أن تكون مصدرا مستداما
للنمو طويل األجل .فالبنية التحتية في الصين متطورة للغاية بالفعل
وتميل االستثمارات اإلضافية في هذا القطاع إلى أن تكون أقل
كفاءة ،وغالبا ما تساهم في خلق مستويات غير مالئمة من المديونية
والطاقة الفائضة .لذلك تتطلع السلطات االقتصادية إلى تعزيز
محركات النمو "األعلى جودة" في المستقبل ،مع التركيز على
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االستهالك ،وصادرات التكنولوجيا ،واستثمارات الشركات
الخاصة.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي للبالد بنسبة %8.6
هذا العام.

بشكل عام ،تثبت الصين مجددا أن اقتصادها شديد المرونة في
مواجهة الصدمات الخارجية .ويسير التعافي حاليا على قدم وساق
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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 ،سواء كان صريحا أو ضمنيا،
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 مسؤو ليته 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 مسؤوال عنه ،وال يقدم للقارئ أي اعتماد فيما يتعلق بدقة هذه المواقع أو ضوابط الحماية الخاصة
بها .وال يتصرف  QNBبصفته مستشارا ماليا أو خبيرا استشاريا أو وكيال فيما يتعلق بالمعلومات وال يقدم استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية .إن المعلومات
المقدمة ذات طبيعة عامة ،وهي ال تعتبر نصيحة أو عرضا أو ترويجا أو طلبا أو توصية فيما يتعلق بأي معلومات أو منتجات مقدمة في هذه المطبوعة .يتم تقديم هذه المطبوعة
فقط على أساس أن المتلقي سيقوم 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 راء المؤلف
كما في تاريخ النشر .وهي ال تعكس بالضرورة راء  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 بأي 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 سواء داخل قطر أو
خارجها ،كما لم يقم  QNBبطلب أو تلقي أي موافقة فيما يتعلق بالمعلومات.

