
 

 2 من 1 صفحة

 

 

 
 تحليل اقتصادي 

 

 

 QNBقسم االقتصاد في 
economics@qnb.com 

  2022 كتوبرأ 2

 

 ؟دوريال التعافي من مرحلةأعتاب هل الصين على 

لعدم اليقين بشأن توقعات النمو  ا  رئيسي ا  ال تزال الصين مصدر

كبير  قدروراء  صين، كانت ال. في الواقعالحالي العام فيالعالمي 

من التباطؤ العالمي خالل األرباع العديدة الماضية. في أواخر 

العام الماضي، كان من المتوقع أن ينمو االقتصاد الصيني بنسبة 

. ولكن في وقت كتابة هذا التقرير، أشارت 2022في عام  5.6%

نفس في فقط  %3.5بنسبة  نموتحقيق إلى  غتوقعات بلومبر

 .الفترة

في الربع  ا  أن نمو االقتصاد الصيني ظل ثابت وتجدر اإلشارة إلى

 30أسوأ أداء اقتصادي للصين منذ أكثر من  ذلككان واألخير. 

، عندما استجابت 2020، باستثناء الربع األول من عام ا  عام

هذا  جاءو. 19-كوفيد من جائحةللموجة األولية  بسرعة البالد

منذ حوالي تباطؤ تدريجي طويل األمد بدأ بعد الضعيف  األداء

 .الجائحةاألولي القوي من  التعافيفي أعقاب عام، 

 على المدى الطويل لصين لنمو الناتج المحلي اإلجمالي 
  (على أساس سنوي، %)

 

 QNBتحليالت  ،هيفرادر: المص

التباطؤ في الصين عن أربعة عوامل رئيسية.  ، نتجفي رأينا

، المالي والنقديب المبكر لكل من التحفيز السح هو ولالسبب األ

لم يساعد في دعم الطلب الكلي عندما كانت األسر ال تزال الذي 

العالمية على المدى  جائحةللحذرة بشأن العواقب االقتصادية 

لموجات الجديدة من التأثير المشترك ل ، أدىا  . ثانيالمتوسط

المتبعة في  "كوفيدحالة صفر "سياسات و 19-كوفيد متحورات

والتي لتوقف واالنطالق" في النشاط "ا من إلى أنماط الصين

أي زخم في نمو االستهالك أو االستثمار.  حدوث حول دونت

، أثرت أزمة الطاقة في النصف الثاني من العام الماضي ا  ثالث

، بسبب يةمقاطعات الصينالعلى اإلنتاج الصناعي في بعض  ا  سلب

لة الشاملة الحم أدت ،ا  اإلنتاج. رابع وقفالطاقة و ترشيد استهالك

 إلى إضعاف قطاعي العقارات والشركات في يتشديد التنظيملل

 في االستثمار الكبير التعافي اءواحتو شركاتمعنويات ال

 الخاص. 

 أبرز مؤشرات مديري مشتريات قطاع التصنيع

2022في أغسطس    
 )أحدث بيانات مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع مقابل أعلى

أو أدنى مستوى مؤخرا (   

 

 QNBالمصادر: هيفر، تحليالت 

على الرغم من الزخم السلبي، هناك إشارات مبكرة على لكن، و

 مرحلةإلى  االنتقالأن االقتصاد الصيني قد يكون على وشك 

 التصنيع قطاع ن مؤشر مديري مشترياتيبدو أوتعافي. 

التحسن مدى يقيس  ستطالعات، وهو مؤشر قائم على االيالصين

الشهر السابق، ب رنةالعديد من مكونات النشاط مقا أو التدهور في

. الجاري أبريل من العامشهر في  تراجع إلى أدنى مستوىقد 

اصلة المؤشر بمثابة عتبة فنقطة في  50الـ  حاجزعتبر ي  ، ا  تقليدي

التغيرات التوسعية و( 50التغيرات االنكماشية )أقل من  بين

ال تزال  الوقت الذيي وف .قتصاديةاال وضاعاأل( في 50)فوق 

ينكمش  تشير إلى أن االقتصاد الصيني عالية الترددالبيانات فيه 

تسارع مرة أخرى يدأ إال أنه ب العادية،أو يعمل دون المستويات 

 المرتبطة بجائحة مشاكلال انحساربسبب  األخيرة،في األشهر 

 األمر هذا يضعووإعادة فتح بعض المدن المهمة.  19-كوفيد

 (،الصين على مسار مماثل القتصادات جنوب شرق آسيا )آسيان

اآلن في دخلت ولكنها  جائحةت العام الماضي بسبب العانالتي 

فإن  ،اآلسيويةعلى عكس االقتصادات والتعافي. من مرحلة 

النشاط في االقتصادات المتقدمة الرئيسية األخرى يتباطأ بل 

 .راجعويت
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ناعأصبح  في الصين أكثر قلقا  بشأن التباطؤ النقدية السياسة  ص 

في األسابيع فبشكل أكثر قوة.  هااالقتصادي وبدأوا في تخفيف

الصيني أسعار الفائدة مرة أخرى الشعب األخيرة، خفض بنك 

". المتساهل"موقفه  إمعانه فيلعدة قطاعات، مما يشير إلى 

لسيولة عبر على تكثيف ضخ ا البنك عمليباإلضافة إلى ذلك، 

 عمليات السوق المفتوحة.

بشكل ملحوظ في أيضا  " جائحةطر الاخمتراجع "تنتوقع أن 

الصين، خاصة بعد الربع الرابع. ويرجع ذلك إلى تطوير لقاحات 

 رات الجديدة من فيروسحوأكثر فاعلية ضد المتوجديدة صينية 

اإلضافة إلى توافر حبوب فعالة مضادة للفيروسات. ب ،19-كوفيد

هذ  التطورات أن تسمح للحكومة  من شأنبمرور الوقت، و

لنشاط ا سيمكن، مما 19-صفر حالة كوفيد بالتخلي عن سياسات

 اكتساب الزخم بطريقة أكثر استدامة.من 

بعد عدة أرباع من التشديد التنظيمي الشامل في قطاعي العقارات 

ها والتكنولوجيا الرئيسيين، تعمل السلطات اآلن على تعديل مواقف

وتقديم إرشادات أكثر وضوحا  للشركات الكبيرة في الصين. 

 حيث ،تتكيف الشركات بسرعة مع بيئة األعمال الجديدةو

وستؤدي هذ  التطورات إلى يتضاءل عدم اليقين بمرور الوقت. 

 ستثمارات خالل األرباع القادمة.زيادة اال

تعاني  ففي حينأخيرا ، خفت قيود الطاقة أيضا  بشكل كبير. 

الطاقة توليد الطاقة في محطات ب مرتبطة الصين حاليا  من مشاكل

الداخلة المائية وعدم كفاية التدفقات  الجفافبسبب  الكهرومائية

الضخم، تمت السيطرة على "أزمة الفحم"  زإلى سد ثري جورج

فر الفحم في حين انهارت األسعار تو زادومنذ العام الماضي. 

. 2021النصف الثاني من عام من مستويات مرتفعة للغاية في 

بشكل عام، يعتبر وضع الطاقة اآلن أفضل بكثير بالنسبة للصين، 

من استهالك الطاقة في البالد،  %60حيث يمثل الفحم حوالي 

 للطاقة المائية. %17مقابل 

بشكل عام، نعتقد أن النشاط في الصين وصل إلى أدنى مستوياته 

التعافي  من مرحلة الدخول فيحاليا  وأن البالد على وشك 

. 2022بعد عام ما  في فترةاالقتصاد أداء الدوري مع تسارع 

في التخفيف من اآلثار السلبية األمر ح أن يساعد هذا ومن المرج  

بشكل  أن يساهمللتباطؤ في االقتصادات المتقدمة الرئيسية و

 دعم النمو العالمي.يإيجابي و
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"( ويشمل هذا المصطلح فروعه وشركاته QNB"( من قبل بنك قطر الوطني )ش.م.ع.ق( )"المعلومات: تم إعداد المعلومات الواردة في هذ  المطبوعة )"إخالء مسؤولية

ال يقدم أي ضمان أو إقرار أو تعهد من أي نوع، سواء  كان صريحا  أو ضمنيا ،  QNBالتابعة. ي عتقد بأن هذ  المعلومات قد تم الحصول عليها من مصادر موثوقة، ومع ذلك فإن 

ن أي أخطاء أو نقصان في المعلومات. فيما يتعلق بدقة المعلومات أو اكتمالها أو موثوقيتها كما ال يتحمل المسؤولية بأي شكل من األشكال )بما في ذلك ما يتعلق بالتقصير( ع

اصة ليته عن كافة الضمانات أو قابلية التسويق فيما يتعلق بالمعلومات أو مالءمتها لغرض معين. يتم توفير بعض الروابط لمواقع إلكترونية خبشكل صريح مسؤو QNBي خلي 

هذ  المواقع أو ضوابط الحماية الخاصة  محتوى هذ  المواقع، وال يعتبر مسؤوال  عنه، وال يقدم للقارئ أي اعتماد فيما يتعلق بدقة QNBبأطراف ثالثة فقط لراحة القارئ، وال يؤيد 

محاسبية. إن المعلومات  بصفته مستشارا  ماليا  أو خبيرا  استشاريا  أو وكيال  فيما يتعلق بالمعلومات وال يقدم استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو QNBبها. وال يتصرف 

أو ترويجا  أو طلبا  أو توصية  فيما يتعلق بأي معلومات أو منتجات مقدمة في هذ  المطبوعة. يتم تقديم هذ  المطبوعة  المقدمة ذات طبيعة عامة، وهي ال تعتبر نصيحة  أو عرضا  

لحصول المتلقي با QNB. يوصي فقط على أساس أن المتلقي سيقوم بإجراء تقييم مستقل للمعلومات على مسؤوليته وحد . وال يجوز االعتماد عليها التخاذ أي قرار استثماري

في هذ  المطبوعة هي آراء المؤلف  على استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية من مستشارين محترفين مستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري. اآلراء الواردة

أو مديرو  أو موظفو  أو ممثلو   QNBدون إشعار. ال يتحمل الذي يحتفظ بحق تعديل أي معلومات في أي وقت و QNBكما في تاريخ النشر. وهي ال تعكس بالضرورة آراء 

ات. يتم توزيع هذ  المطبوعة 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 المعلوم

، QNB. وعلى حد علم QNBدة نشرها أو إعادة استخدامها أو بيعها أو نقلها أو إعادة إنتاجها كليا  أو جزئيا  دون إذن من مجانا  وال يجوز توزيعها أو تعديلها أو نشرها أو إعا

ل قطر أو استشارية سواء  داخ 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

 بطلب أو تلقي أي موافقة فيما يتعلق بالمعلومات. QNBخارجها، كما لم يقم 
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