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مخاطر طويلة األجل على النموجبل الديون الصينية يشّكل 

تصنيف  مايو، خفضت واكلة التصنيف موديز  72في 

 بسبب 1191االئتماني للمرة األولى منذ عام الصين 

ارتفاع الديون وتباطؤ النمو االقتصادي.  حيالالمخاوف 

، فإن الصين االئتماني تصنيفها تخفيضوعلى الرغم من 

يح  حافظت المتقدم في التصنيف وضعها على بشلك مر

ي، كما  على محدودًا التخفيض هذا  تأثير  اكناالستثمار

أعادت هذه الخطوة المفاجئة ن أاألسواق المالية. بيد 

 التي تترتب علىجل طويلة األ المخاطر  لألضواء مجدداً 

يع ل تراكمال . وقد اتخذت الصينيلديون على االقتصاد السر

من شأنه أن  وهو ما، للحد من المخاطر  السلطات تدابير 

بوتيرة منظمة  االنخفاضيساعد على استمرار النمو في 

 اإلصالحات إذا لم تتقدم جهود. ولكن 7112في عام 

قد مخاطر جبل الديون الصينية فإن ، بصورة أكثر جدية

 مستقباًل.النمو  تقود إلى انخفاض حاّد في

 الصين إجمالي ديون

 (من إجمالي الناتج المحلي )%

 

 QNBوقسم االقتصاد في المصادر: بنك التسويات الدولية 

بلغ إجمالي فقد مستوى هائل. لى إديون الصين  ارتفعت

من الناتج المحلي اإلجمالي في %751ن أكثر من والدي

من قبل قطاع الشراكت أو  %121، منها حوالي 7112عام 

في أعقاب األزمة المالية، فالمملوكة للدولة.  المؤسسات

لشراكت ا ائتمانفي  طفرةقد أحدثت السلطات  اكنت

يع البنية التحتية و بغرض يع تمويل مشار الصناعية المشار

ية في محاولة لمواجهة  الطلب التراجع في والعقار

 محركال ت تلك الطفرةاكنوالخارجي على الصادرات، 

وعالوة على ذلك، قدمت حتى ذلك الحين. لنمو ل الرئيسي

وض ودعم سعار الفائدة أل اً السلطات ضمانات ضمنية للقر

يادة تحفيز اإلقراض من أجل الحفاظ على النمو بهدف  ز

يادة هذه العملية خلقت  غير  أن. في المدى القصير ز

 .القطاعاتجميع   عبر اإلنتاجية طاقة الفائض كبيرة في 

يع للديون في  من المحتمل أن يكون تأثير التراكم السر

غاية السلبية على االقتصاد وأن يهدد النمو طويل المدى. 

قوهناك ثالث  رئيسية يمكن من خاللها أن يحدث  طر

ذلك. أواًل، يمكن أن يؤدي فائض الطاقة اإلنتاجية إلى 

يح ركود المبيعات و باح وهو ما قد ينتج عنه تسر تراجع األر

ذلك إلى  وامتداد تأثيراالستهالك في عمال وانخفاض لل

ى من االقتصاد. ثانيًا، من شأن  ارتفاع عبء قطاعات أخر

الدين أن يصّعب على الشراكت المملوكة للدولة مهمة 

باحها.  رًا بأر وقد يؤدي خدمة ديونها، وأن يلحق أيضًا ضر

يادة الديون المتعثرة  الميزانيات على  والتأثيرذلك إلى ز

عمومية للبنوك، مما قد يجبر الحكومة على التدخل ال

 والدفع إلى خفض االستهالك واالستثمار. ثالثًا، من شأن

باح أو عدم القدرة على خدمة  توقعات انخفاض نمو األر

وب و تقلق الشراكت المستثمرة  الديون أن تؤدي إلى هر

ؤوس األموال ى. ر  للبحث عن عوائد أعلى في أسواق أخر

يادة عبء إضعاف إلى ذلك يؤدي قد  وبالتالي اليوان وز

يد من حدة تأثير  ارتفاع الدين الخارجي للصين ، مما يز

 .الديون

وخالل العامين الماضين، تحققت جميع هذه العوامل 

الثالثة، لكن ليس إلى درجة إحداث أزمة متواصلة من 

 يتخوف فقدان الثقة أو تباطؤ حاد في النمو كما اكن
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باح في بعض القطاعات التي البعض. وقد تراجع ن مو األر

تشهد فائضًا في الطاقة اإلنتاجية اكلفحم والصلب. 

% من إجمالي 1.1وارتفعت الديون المتعثرة الرسمية من 

)رغم أنه من  7112% بنهاية 1.2إلى  7111الديون في عام 

المحتمل أن يكون مستوى الديون المتعثرة الحقيقي 

ن من يين عامين متواليأعلى بكثير من ذلك(، وشهدت الص

ؤوس األموال خالل  وب ر ألول مرة منذ  7112 - 7115هر

1111 – 7111. 

، زادت السلطات الصينية  وإدرااًك منها لهذه المخاطر

تركيزها على ضمان االستقرار  المالي. فقد قام بنك 

 7112وفي مطلع  7112الشعب الصيني خالل عام 

لية واإلشراف بتشديد السياسة النقدية والضوابط الما

الرقابي. وتعمل السلطات على إجراء تخفيضات في 

القطاعات التي بها فائض في الطاقة االنتاجية مثل 

ل، وذلك إلى جانب  قطاعات الفحم والصلب والمناز

الجهود المستمرة لتحديد الشراكت المملوكة للدولة 

العاجزة عن سداد ديونها بهدف إعادة هيلكتها أو 

رغم من أن هذه التدابير مشجعة تخصيصها. وعلى ال

وينبغي لها أن تمنع الديون من إحداث تراجع حاد في 

، قامت السلطات أيضًا باتخاذ خطوات 7112النمو في 

 7112معاكسة. فقد زاد إجمالي الدين في االقتصاد في 

والسبب الرئيسي في ذلك هو التسهيالت المالية التي 

ء األولوية تهدف إلى دعم النمو. ولذلك، فإن إعطا

 .لالستقرار  المالي على حساب النمو ال يزال يشلك تحدياً 

، شهدت الصين طفرة غير مسبوقة في االئتمان  باختصار

دفعت بمعدالت النمو في البالد ألعلى بدرجة كبيرة في 

أعقاب األزمة المالية العالمية. ولضمان عدم حدوث أزمة 

يتوجب على مالية كبيرة بسبب التراكم الهائل للديون، س

صناع السياسة في الصين إحراز  تقدم أكبر في مجال 

يادة إضافية في  اإلصالحات التي تحول دون حدوث ز

الديون. وعالوة على ذلك، يجب على الصين التصدي 

لقضية الموازنة بين االستقرار المالي والنمو. فالحفاظ على 

معدالت نمو عالية يتطلب تقديم محفزات في جانب 

يد عبء الدين. وللحد السياسيات ، وهو ما من شأنه أن يز

من المخاطر طويلة األجل من خالل تخفيض كبير 

للديون، سيتوجب على السلطات القبول بمعدالت نمو 

 أقل من تلك التي يقبلونها حاليًا.            
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ية:" ير. إن اآلراء الواردة  QNBال تتحمل مجموعة  إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكر أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقر

وف ال ي اعتمادًا على الظر ح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثمار ير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم ُيصَر ، وأن يكون مبنيًا علىفي التقر  خاصة بالمستثمر

يعه مجانًا، وال يجوز إعادة نشره بالاكمل أو جز ير يتم توز ية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقر  ."QNBئيًا دون إذن من مجموعة أساس مشورة استثمار
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