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وب  بحكلعلى النمو  اليواناستقرار فضل الصين ت ؤوس األموالهر ر  
 

، تراجعت احتياطيفي   الصين من العمالت األجنبية اتشهر  يناير

يكي، وهو أدنى مستوى  3إلى أقل من  يليون دوالر أمر منذ لها تر

وة التي بلغتها بعدخمس سنوات   2عند  4102في يونيو  الذر

يكي. و  يليون دوالر أمر سياسة نتيجة لهذا التراجع الكبير   جاءتر

من  اليوان الصيني دعملبنك الشعب الصيني )البنك المركزي( 

 من عملة المحليةال منعدف خالل بيع احتياطيات الدوالر به

ولي على اليوانالسبب الرئيسي لواكن تراجع. ال  لضغط النز

ؤوس  ازديادحتياطيات هو في اال وليواالنخفاض األ وب ر هر

ؤوفقد  ،األموال  موالس األبلغ صافي التدفقات الخارجية لر

يكي في عام  654 يكي   673و 4102مليار دوالر أمر مليار دوالر أمر

% من الناتج المحلي 2، أو ما يقرب من 4102في عام 

اإلجمالي. وقد استجابت السلطات من خالل رفع سعر الفائدة 

لذلك أن ينبغي رأس المال، و ب المتعلقةيد الضوابط وتشدمؤخرًا 

ؤوس األموالكبح ي وب ر  .مستقبالً  هر

ؤو تدفقاتال واكنت مدفوعة  األموالس الخارجية الكبيرة لر

بعة عوامل مع تحول البالد الصين في نمو الزخم  ، تباطأ. أوالً بأر

ع باالستثمار والصادرات، وهو ما يتطلب قدرًا  من النمو المدفو

ؤوس األموال المحلية واألجنبية،   أقلإلى اقتصاد كبيرًا من ر

أدى ذلك إلى ك، وقائم على االستهالو اعتمادًا على رأس المال

ين. وتراجع نمو الناتج المحلي اإلجمالي  تقليل عوائد المستثمر

 اكن العام الذي ،4101منذ عام في لك عام تباعًا الحقيقي 

في  %2.6 النمو معدلأن بلغ ، إلى %01.2 فيه يبلغمو النمتوسط 

 .4102عام 

ين إلى تقليل  المالي قصورال أوجه زايدتأدى ثانيًا،  ثقة المستثمر

الطاقة فمشلكة فائض طويلة األجل. االقتصادية  التوقعاتبشأن 

 والفحم،القطاعات الصناعية الرئيسية مثل الصلب  نتاجية تهدداال

 من الناتج المحلي %021 حالياً ديون الشراكت  تتجاوزو

لسوق الأصبحت و اإلجمالي، . وعالوة على ذلك، هشة مناز

يجيًا في  بدأت الحكومة يسياساتها  تقليصتدر ة التحفيز

. أوجه القصورفي محاولة للحد من تشديد قوانين اإلقراض و

التدفقات الرأسمالية  جذب صتقليقد أدت هذه التطورات إلى و

ج  فياالستثمار المباشر تجاوز  نتيجة لذلكالواردة و الخار

، حيث 4102في عام في الداخل  االستثمار األجنبي المباشر 

 %1.2 الستثمار المباشرية لالخارج تدفقاتالصافي بلغت نسبة 

صافي تدفقات واردة مقارنة مع من الناتج المحلي اإلجمالي 

 .4102في عام  %0.2و  4102في عام  %1.2 نسبةب

يكية ثالثًا، أدى  ارتفاع أسعار الفائدة في الواليات المتحدة األمر

ؤوس األموال  عن الصين. فقد قام بنك بعيداً  إلى اجتذاب ر

يكي   21سعر الفائدة بمقدار برفع االحتياطي الفيدرالي األمر

إضافية جولة أن يقوم بويتوقع  4102نقطة أساس منذ ديسمبر 

)انظر  4106نقطة أساس في عام  21 واقعبالفائدة من رفع 

يرنات يكي في االقتصادي  قر يادة ‒ 4106االقتصاد األمر  النمو ز

وقد دعمت سياسة  .(مرتين الفائدة أسعار ورفع% 4 بنسبة

، ارتفعت 4102التشديد النقدي ارتفاع قيمة الدوالر. فمنذ يونيو 

ى. 42.6قيمة الدوالر بنسبة  % مقابل سلة من العمالت األخر

وتراجع قيمة العملة، بدأ  وأمام تقلص العائدات المحلية

يجيًا عن  ون الصينيون بتنويع محافظهم والتخلي تدر المستثمر

يخي لالستثمار المحلي. وسجلت الصين صافي  االنحياز  التار

% من الناتج المحلي 1.2تدفقات خارجة للمحفظة بنسبة 

مقارنة بصافي تدفقات واردة  4102و 4102اإلجمالي في 

 .4102% في 1.0للمحفظة بنسبة 

 جنبي في الصيناحتياطيات النقد األ

يكي )ترليون دوالر  (أمر
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يادة  رابعًا، أدت المخاوف بشأن تراجع قيمة اليوان الصيني إلى ز

التدفقات الخارجة مع سعي الشراكت والبنوك لسداد ديونها 
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ير الوصول إلى الخارجية. فبعيد األزمة الم الية، قامت الصين بتحر

أسواق الدين الخارجي. وقفز مستوى الديون الخارجية من أقل 

إلى أكثر من  4101% من الناتج المحلي اإلجمالي في 2من 

مع استفادة الشراكت والبنوك من انخفاض  4102% في 04

يكي. لكن، وبعد أن  أسعار الفائدة وتراجع قيمة الدوالر األمر

حكومة األسواق بتخفيض قيمة اليوان على نحو غير فاجأت ال

، تسارعت التدفقات الخارجة لسداد 4102متوقع في أغسطس 

يد من  الديون الخارجية بسبب المخاوف من إجراء المز

يادة التدفقات  التخفيض لقيمة العملة. وقد أدى ذلك إلى ز

، لكنها تباطأت بعد تشديد السلطات لضوابط 4102الخارجة في 

ؤوس  4102األموال. واستقر مستوى الديون الخارجية بعد عام  ر

 .وتراجعت التدفقات الخارجة لتسديد الديون الخارجية

وقد ردت السلطات الصينية على هذه التطورات من خالل تشديد 

القيود على الملكية األجنبية )خصوصًا العقارات( وفرض حد 

الدولية.  سنوي على قيمة معامالت الصرف األجنبي والتحويالت

فبراير  3يناير و 43إلى جانب ذلك، قام بنك الشعب الصيني في 

برفع سلسلة من أسعار الفائدة قصيرة األجل ما بين البنوك. 

يادة في هذه األسعار منذ وضعها في  واكن ذلك بمثابة أول ز

. ورغم أنها ليست أسعار فائدة قياسية، فقد اعتبرت 4103عام 

موقف المتساهل من قبل بنك الخطوة بمثابة تحول في ال

 .الشعب الصيني إلى موقف أكثر تشددًا إلى حد ما

وتشير هذه اإلجراءات إلى أن الحكومة ملتزمة بوقف التدفقات 

ؤوس األموال ومستعدة لتحمل اللكفة. وسيؤدي  الخارجة لر

ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ النمو، كما أن االستخدام المفرط 

ؤوس األمو تقلبات مالية في  ال يهدد بإحداثلضوابط ر

األسواق. ورغم ذلك، فإن السلطات الصينية، ومن خالل اختيارها 

لتبني هذه اإلجراءات، تعطي األولوية الستقرار العملة على 

 النمو.
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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

mailto:economics@qnb.com
mailto:economics@qnb.com
mailto:Nancy%20Fany%20Fahim%20%3cnancy.fahim@qnb.com%3e
mailto:Nancy%20Fany%20Fahim%20%3cnancy.fahim@qnb.com%3e
mailto:Ali%20Imran%20Jaffery%20%3cali.jaffery@qnb.com%3e
mailto:rory.fyfe@qnb.com.qa
mailto:rory.fyfe@qnb.com.qa
mailto:Ziad.daoud@qnb.com.qa
mailto:Ziad.daoud@qnb.com.qa

