الإنفاق ال�صيني
موظفان يف �رشكة لبيع �ألعاب الأطفال باجلملة يف مق�صورتني مكتبيتني يف �سوق ييوو لل�سلع الأولية ال�صغرية يف ال�صني.

يجب �أن تعطي ال�صني دفعة �أكرب لإنفاق الأ�رس املعي�شية حتى يكون منوها �أكرث
�شموال للجميع
�ستيفن بارنيت و�أال مريفودا ومالهار نابار

اختبار

ومن ثم ف�إن م�ساهمة ال�صني الكبرية يف منو اال�ستهالك العاملي تن�ش�أ
عن �رسعة منو اقت�صادها املجمل بوترية �أ�رسع من االقت�صادات الكربى
بها
الأخرى ،التي ال تزال تعمل على معاجلة التجاوزات التي ات�سمت
Barnett 1, revised 7/12/12

مفاجئ .ما هو البلد الذي �أ�سهم يف عام
 2011بالقدر الأكرب يف منو اال�ستهالك
العاملي؟ الإجابة :ال�صني .نعم ،فاالقت�صاد
الذي يعترب اجلميع تقريبا �أن اال�ستهالك فيه �أقل من الالزم �أ�سهم يف
منو اال�ستهالك العاملي يف العام املا�ضي بدرجة �أكرب من �إ�سهام البلد
املعروف تقليديا بكونه يف طليعة امل�ستهلكني ،الواليات املتحدة (راجع
الر�سم البياين .)1
وذلك تطور مده�ش .ولكن هل يكفي لطم�أنة الذين ي�شددون منذ فرتة
طويلة على �أن ال�صني ينبغي �أن تزيد ا�ستهالكها حتى يكون منوها
امللحوظ �شامال للجميع بحق — وهو ما من �ش�أنه �أي�ضا �أن ي�ضع
االقت�صاد العاملي على م�سار تو�سع �أكرث ا�ستقرارا وقابلية لال�ستمرار؟

0^6

ا�ستهالك منخف�ض لفرتة طويلة

0^5

الإجابة املخت�رصة هي ال .فال تزال هناك وجاهة فيما يقوله القلقون.
فا�ستهالك الأ�رس املعي�شية — املحرك النهائي للنمو القادر على
اال�ستمرار ذاتيا — ال يزال منخف�ضا كح�صة يف �إجمايل الناجت املحلي
لل�صني (راجع الر�سم البياين  .)2وال تزال ن�سبة ال�صني �أقل بكثري من
ن�سبة بلدان مماثلة لها يف م�ستوى الدخل ون�سبة اقت�صادات �آ�سيوية
�أخرى .وهي �أي�ضا منخف�ضة ن�سبة �إىل التجربة التاريخية لالقت�صادات
الأخرى �رسيعة النمو ،مثل كوريا واليابان ،حيث تراجع اال�ستهالك
كح�صة يف �إجمايل الناجت املحلي خالل الفرتات الأوىل من �سنوات
منوهم الإعجازية� .إال �أن املختلف يف حالة ال�صني هو �أن ا�ستهالك
الأ�رس املعي�شية كح�صة يف االقت�صاد الوطني كان منخف�ضا ن�سبيا
بدايةً ،وا�ستمر يف الرتاجع �إىل م�ستويات �أدنى (راجع الر�سم البياين .)3
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مرحلة النهم ال�سابق لوقوع الأزمة املالية ،ولي�س من زيادة ا�ستهالك
الأ�رس املعي�شية يف ال�صني كح�صة يف اقت�صادها هي ذاتها.
وميكن �أن يعزى جزء كبري من انخفا�ض ن�سبة اال�ستهالك �إىل
�إجمايل الناجت املحلي يف ال�صني �إىل تراجع دخل الأ�رس املعي�شية املتاح
للإنفاق كح�صة يف �إجمايل الناجت املحلي ) .(Aziz and Cui, 2007فمع
حتول االقت�صاد �إىل الزيادة يف كثافة ا�ستخدام ر�أ�س املال خالل فرتة
النمو ال�رسيع ،ارتفعت �أرباح ال�رشكات وانخف�ض دخل الأ�رس املعي�شية
املتاح للإنفاق كح�صة يف �إجمايل الناجت املحلي .وجتدر الإ�شارة �إىل
�أن بع�ض خ�صائ�ص اقت�صاد ال�صني تف�رس ب�شكل جيد انخفا�ض ن�سبة
اال�ستهالك ،مبا يف ذلك االنخفا�ض الن�سبي يف م�ستوى تطور قطاع
اخلدمات ،وتخلف القطاع املايل ،وانخفا�ض �أ�سعار الفائدة احلقيقية
عنها يف االقت�صادات الأخرى ).(Guo and N’Diaye, 2010

الت�رصف امل�ضمون

ويبني تراجع اال�ستهالك �أي�ضا ارتفع معدالت ادخار الأ�رس املعي�شية.
ففي منت�صف الت�سعينات ،بلغ معدل ادخار الأ�رس املعي�شية يف املناطق
احل�رضية م�ستوى �أقل من  %20من الدخل املتاح للإنفاق .ويف العام
املا�ضي الم�س م�ستوى � .%30أما معدل ادخار الأ�رس املعي�شية يف
املناطق الريفية فارتفع على مدى هذه الفرتة �أي�ضا ،و�إن كان بدرجة
�أقل من ارتفاع معدله يف املناطق احل�رضية (راجع الر�سم البياين .)4
وما الذي يف�رس هذا االرتفاع يف معدالت االدخار .توجد عدة �أبعاد لهذه
الظاهرة .ف�أوال� ،أثرت الدوافع التحوطية يف قرارات االدخار(Barnett and
) .Brooks, 2010ومنذ نهاية الت�سعينات ،حتملت الأ�رس املعي�شية عبئا �أكرب
من نفقات التعليم وال�صحة مع قيام الدولة بتفكيك نظام الرعاية االجتماعية
املعروف با�سم “وعاء الأرز احلديدي” .ومع �إعادة هيكلة امل�ؤ�س�سات
اململوكة للدولة ،تقل�صت اخلدمات العامة التي د�أبت هذه الكيانات على
توفريها ومتويلها .وكان لهذه التغريات العميقة يف تقدمي خدمات الرعاية
مدخرات
االجتماعية ت�أثري كبري على الأ�رس املعي�شية بكافة �أعمارها.
فزادت Barnett 2
revised 7/12/12
الأ�رس املعي�شية ال�شابة لتمويل نفقات التعليم لأبنائها ،بينما زادت الأ�رس

املعي�شية الأكرب �سنا مدخراتها لتوفري هام�ش �أمان يقيها من نفقات الرعاية
الطبية التي قد تتحملها ومن انخفا�ض مزايا التقاعد
).Prasad, 2010; Chamon, Liu, and Prasad, 2010
وكانت خ�صخ�صة خمزون امل�ساكن يف املناطق احل�رضية تطورا
مهما �آخر حدث يف الت�سعينات .فقد منت ظاهرة متلك املنازل يف املناطق
احل�رضية بوترية �رسيعة منذ نقل خمزون امل�ساكن الأويل �إىل امللكية
اخلا�صة للمقيمني يف املناطق احل�رضية .وال تزال املدخرات ال�شخ�صية
متول جزءا كبريا من م�شرتيات املنازل .ومع تطلع الأ�رس ال�شابة �إىل
امتالك م�سكن ،زادت معدالت ادخارها ).(Chamon and Prasad, 2010
و�أخريا ،فقد د�أبت الأ�رس املعي�شية ال�صينية يف ال�سنوات الأخرية
على اتخاذ قرارات الإنفاق واالدخار يف بيئة يحددها التغري ال�رسيع.
و�أدت �إ�صالحات �شبكات الأمان االجتماعي والتغريات يف فر�ص العمل
والأهداف اجلديدة املتعلقة بامل�ساكن – جميعها �إىل الت�أثري على الطريقة
التي تتخذ بها الأ�رس املعي�شية قراراتها .فمع افتقار الأ�رس املعي�شية �إىل
فر�ص كافية للح�صول على قرو�ض ا�ستهالكية �أو ت�أمينات ت�ساعدها
على متهيد م�شرتياتها وحمايتها من اخل�سائر املالية الكبرية ،جل�أت هذه
الأ�رس �إىل الت�أمني الذاتي ،حيث متثل مدخراتها هام�ش �أمان يقيها من
تراجع الدخل �أو تدهور ال�صحة م�ستقبال .وي�ؤدي انخفا�ض العائد احلقيقي
على املدخرات �إىل حفز الأ�رس املعي�شية على زيادة االدخار بدرجة �أعلى
حتى لبناء هام�ش الأمان املذكور وبلوغ غاياتها االدخارية .ولذلك �أدى
تراجع �أ�سعار الفائدة احلقيقية على املدخرات يف العقد املا�ضي �إىل زيادة
معدالت ادخار الأ�رس املعي�شية يف املناطق احل�رضية ).(Nabar, 2011
(Chamon and

حتول م�سار االجتاه العام

تتيح لنا حقيقة �أن ال�صني كانت �أكرب م�ساهم يف منو اال�ستهالك العاملي
يف عام � 2011أن نلقي نظرة �رسيعة على احتمال �أن يكون ا�ستهالك
ال�صني م�صدرا مهما للطلب النهائي العاملي .ولكن حتى يحدث ذلك
بطريقة دائمة تتوفر لها مقومات البقاء ذاتيا ،يتعني �أن جتد ال�صني
اال�ستهالكBarnett.
5 revised 7/12/12
�سبال لتعجيل وترية حتولها باجتاه النمو القائم على
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واخلرب اجليد هو �أن اال�ستهالك ينمو يف الوقت احلايل بالفعل بوترية
�رسيعة يف ال�صني — وهي حقيقة حا�سمة ولكن غالبا ما يتم جتاهلها.
فقد زاد الإنفاق احلقيقي على اال�ستهالك النهائي منذ عام  1995بوترية
�سنوية متو�سطها نحو ( %8.50راجع الر�سم البياين  .)5وميثل ذلك �سجال
مثريا للإعجاب جديرا باحل�سد ،ولكن يت�صادف �أن منو �إجمايل الناجت
املحلي احلقيقي بلغ يف املتو�سط ن�سبة تثري ده�شة �أكرب هي .%10
وينمو اال�ستهالك حاليا بوترية �رسيعة ،ولكن لي�س بنف�س �رسعة وترية
منو �إجمايل الناجت املحلي .ويتواكب منو اال�ستهالك ال�رسيع مع جناح

واخلرب اجليد هو �أن اال�ستهالك ينمو يف
الوقت احلايل بالفعل بوترية �رسيعة يف
ال�صني — وهي حقيقة حا�سمة ولكن
غالبا ما يتم جتاهلها.
ال�صني يف احلد من الفقر — ب�أكرث من  400مليون �شخ�ص منذ عام
 — 1992و�إعطاء دفعة مل�ستويات املعي�شة.
ولكن ال يزال املطلوب بذل جهد �أكرب .فحتى تتحرك ال�صني ب�شكل
حا�سم باجتاه النمو القائم على اال�ستهالك يتعني �إحراز تقدم يف
اجلبهات التالية:
• �إعطاء دفعة لدخل الأ�رس املعي�شية وذلك بخف�ض احلواجز التي
تعوق الدخول �إىل وظائف قطاعات اخلدمات كثيفة اال�ستخدام للعمالة؛
وتعجيل وترية الإ�صالح املايل لزيادة العوائد على املدخرات؛ واحلد من
احلوافز املطروحة لتق�صي النمو كثيف اال�ستخدام لر�أ�سمال برفع تكلفة
ر�أ�س املال و�إ�صالح ت�سعري الطاقة واملياه والأرا�ضي والتلوث.
• حت�سني �شبكة الأمان االجتماعي واحلد من الدوافع التحوطية بتو�سيع
مظلة الت�أمني العام على ال�صحة لتغطية الأمرا�ض املزمنة وامل�ستع�صية،
وتعزيز نظام معا�شات التقاعد ( ال �سيما حت�سني �إمكانية النقل).
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• خف�ض احلاجة �إىل مراكمة املدخرات بزيادة وحت�سني فر�ص
احل�صول على التمويل العقاري وخف�ض �ضغوط امل�ضاربة ،حتى تكون
�أ�سعار امل�ساكن �أقرب �إىل املتناول.
وتت�سق هذه الإ�صالحات مع اخلطة اخلم�سية الثانية ع�رشة لل�صني.
و�إذا طبقت هذه الإ�صالحات بجد ،ميكن �أن تنجح ال�صني يف التحول
�إىل اقت�صاد يدفعه اال�ستهالك اخلا�ص .ومن �ش�أن ذلك �أن ي�ساعد على
ت�أمني منو قابل لال�ستمرار و�شامل للجميع يف ال�صني ،وي�سهم بدوره يف
حتقيق منو عاملي قوي ومتوازن .وتلك بال �شك هي الإجابة ال�صحيحة
لل�صني واالقت�صاد العاملي.

■

�ستيفني بارنيت رئي�س ق�سم ،و�أال مريفودا موظفة بحوث ،ومالهار نابار
اقت�صادي ،وجميعهم يف �إدارة �آ�سيا واملحيط الهادئ يف �صندوق النقد الدويل.
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