تغري

الب�ؤرة

الفائ�ض اخلارجي لل�صني يت�ضاءل ،مع تردد الأ�صداء عند
�رشكائها التجاريني الآ�سيويني
مالهار نابار و�أوالف �أونتروبير دور�ستر
�شاحنة تنقل الأخ�شاب الرو�سية �أمام «بور�صة جتارة الأخ�شاب ال�صينية» لتجهيزها يف مدينة «مانت�شويل» بال�صني.

على

مدى ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،ت�ضمنت الأخبار
االقت�صادية العاملية يف الغالب �أرقاما مرتاجعة:
تراجع؛
تراجع؛ توظيف العمالة،
�أ�سعار الأ�صول،
ُ
ُ
تراجع� .أ�ضف �إىل هذه القائمة
ال�صناعي،
الإنتاج
ُ
الفائ�ض اخلارجي لل�صني .فقد �شهد ثاين �أكرب اقت�صاد يف العامل
انخفا�ضا يف مقيا�س رئي�سي لفائ�ضه مع �رشكائه التجاريني — ر�صيد
احل�ساب اجلاري ،الذي ي�ستبعد املدفوعات امل�ؤداة �إىل �أجانب والدخل
الوارد من اخلارج — من  412مليار دوالر �أمريكي� ،أو  %9.1من
�إجمايل الناجت املحلي ،يف عام � 2008إىل  202مليار دوالر �أمريكي،
�أو  %2.8مـن �إجـمايل الـناتـج املحـلي يف عام ( 2011راجع الـر�سم
البياين .)1
ويدل تراجع الأرقام عموما على مرور االقت�صاد ب�أوقات ع�سرية.
ولكن هل ميكن �أن يكون تراجع الفائ�ض اخلارجي لل�صني بدال من ذلك
خربا �سعيدا ودليال على �أن اقت�صادها ب�صدد تعديل توازنه — بعيدا
عن ال�صادرات وباجتاه منو ا�ستقرار مدفوع بالداخل؟ لو كانت تلك هي
احلال ،ف�سيتعني على بقية االقت�صادات الآ�سيوية تعديل �أو�ضاعها نظرا
لأنها �أ�صبحت مربوطة ب�شكل وثيق للغاية بال�صني.

تراجع الفائ�ض

يدل االنكما�ش احلاد يف الفائ�ض اخلارجي لل�صني بال �شك على �ضعف
الطلب يف �أكرب وجهات �صادراتها .وين�رصف فكر معظم النا�س �إىل
املالب�س والأحذية ولعب الأطفال الواردة من ال�صني التي كانت تغذي
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هو�س امل�ستهلك الأمريكي خالل �سنوات الفرتة التي �سبقت عام .2007
�إال �أن امل�صدرين ال�صينيني كانت لهم �سبل �أو�سع بكثري للو�صول �إىل
متجري ووملارت وتارغيت .فقد �أ�سهمت
ال�سوق الأمريكية تتجاوز
َ
�صادرات الآالت واملعدات �إىل الواليات املتحدة بن�سبة � 10إىل  %15من
جمموع منو ال�صادرات يف ال�صني يف �أوائل الألفينات .وقد تراجع ذلك
الإ�سهام �إىل نحو  %5خالل الفرتة التالية للأزمة نظرا لرتاجع اال�ستثمار
اخلا�ص الأمريكي ،ال �سيما يف جمال �سوق امل�ساكن .ويف الوقت نف�سه،
ارتفعت واردات ال�صني من املعادن وال�سلع الأولية ب�صورة كبرية
منذ الأزمة ،فيما يرجع جزئيا �إىل زيادات الإنفاق الذي ا�ضطلعت به
احلكومة لتعزيز الن�شاط املحلي.
ولكن بخالف هذه القوى الدورية ،تعتمل عنا�رص �أعمق يف العمل.
ف�أوال� ،أ�سهمت ا�ستجابة ال�صني الهائلة للأزمة املالية العاملية —
برتكيزها على البنية التحتية مثل الطرق ال�رسيعة وخطوط ال�سكك
احلديدية للقطارات عالية ال�رسعة والتح�سينات من �أجل تي�سري ال�سفر
بني مقاطعات الداخل وال�ساحل — يف حدوث زيادة حادة يف م�ستوى
اال�ستثمار .وارتفع الإنفاق اال�ستثماري يف ال�صني ،كن�سبة مئوية من
�إجمايل الناجت املحلي ،من  %41قبل الأزمة �إىل  %48بحلول عام
 .2009وما �أن بد�أ الربنامج التن�شيطي يذوي ويتباط�أ الإنفاق يف البنية
التحتية حتى كفل الن�شاط القوي لل�صناعات التحويلية يف القطاع
اخلا�ص وت�شييد امل�ساكن االجتماعية ا�ستمرار اال�ستثمار يف م�ستويات
قريبة من  %50من �إجمايل الناجت املحلي يف عام .2011
وثانيا ،تدهورت معدالت التبادل التجاري لل�صني (متو�سط �سعر
�صادراتها ن�سبة �إىل وارداتها) يف ال�سنوات الأخرية ،وهو تدهور بد�أ

قبل فرتة طويلة من وقوع الأزمة املالية العاملية (راجع الر�سم البياين
 .)2ومع تطور ال�صني ،حتولت وارداتها �صوب املعادن ،التي ال تزال
�أ�سعارها ترتفع ،بينما حتركت �صادراتها باجتاه الآالت ،حيث �أدت
املناف�سة �إىل �إبقاء الأ�سعار حتت ال�سيطرة .وقد �شهدت اقت�صادات �أخرى
موجهة نحو الت�صدير ،على الأخ�ص اليابان وكوريا ،تراجعا مماثال يف
معدالت التبادل التجاري مع تطورها .ويف حالة ال�صني ،يعني جمرد
حجم التدفقات التجارية �ضمنا �أن فائ�ضها اخلارجي كان ح�سا�سا
بدرجة كبرية للتحوالت احلادثة يف �أ�سعار �صادراتها ووارداتها .ومنذ
عام � ،2009أدى ا�ستمرار الطلب القوي على ال�سلع الأولية واملعادن
امل�ستوردة املرتبطة بالطفرة اال�ستثمارية يف ال�صني �إىل تعزيز هذه
الديناميكية الأ�سا�سية لتدهور معدالت التبادل التجاري.
وثالثا� ،أ�سهم �أي�ضا ارتفاع ال�سعر احلقيقي لعملة ال�صني ،اليوان ،يف
تراجع فائ�ضها التجاري ،فيما يدل جزئيا على التحوالت الأ�سا�سية التي
ي�شهدها االقت�صاد املحلي.

�إعادة توازن م�ستمرة؟

هل ميثل حتوط �أمناط التجارة يف ال�صني عملية م�ستمرة لتعديل
توازن اقت�صادها بعيدا عن االعتماد على ال�صادرات؟ رغم �أن جهود
ال�سيا�سات �أجنزت الكثري يف �إعادة توجيه االقت�صاد �صوب الطلب
املحلي ،فقد حتقق تراجع الفائ�ض اخلارجي لل�صني حتى الآن من
خالل زيادة اال�ستثمار .وال ي�شري هذا الدليل حتى الآن �إىل �أن ا�ستهالك
الأ�رس املعي�شية يتزايد باطراد كح�صة يف �إجمايل الناجت املحلي (راجع
مقال «الإنفاق ال�صيني» يف هذا العدد من جملة التمويل والتنمية) .ومن
املمكن يف نهاية الأمر �أن ُي�ستخدم منو القدرات نتيجة للزيادة التي
حدثت م�ؤخرا يف اال�ستثمار للإنتاج املحلي — يف زيادة املبيعات
Nabar, Revised 6/25/12
النهائية �إىل الأ�رس املعي�شية ال�صينية .ولكن ميكن �أن ي�ؤدي �أي�ضا �إىل
زيادات حتدث م�ستقبال يف ال�صادرات �إذا ا�ستمرت ال�رشكات ال�صينية

بدال من ذلك يف النظر �إىل اخلارج .وبديال لذلك� ،إذا تبني وجود �سوء
تخ�صي�ص لال�ستثمار وغياب الطلب (املحلي �أو اخلارجي) ،فيمكن �أن
يظهر يف �صورة قدرة زائدة وي�سفر عن مزيد من القرو�ض الرديئة يف
النظام امل�رصيف .ويف هذه احلالة ،يكون من ال�سابق لأوانه حتديد
الطريقة التي �ست�ستخدم بها القدرة اجلديدة .ولكن من الإن�صاف القول
ب�أن هناك قلقا متزايدا من �أن تكون االختالالت املحلية �آخذة يف التزايد
حتى مع تراجع االختالالت اخلارجية.
ويدرك �صانعو ال�سيا�سات يف ال�صني هذه املخاطر .ويركز التوجه
العام لل�سيا�سة يف ال�صني ،على النحو املبني يف اخلطة اخلم�سية الثانية
ع�رشة يف عام  ،2010على تعجيل وترية حتول االقت�صاد باجتاه
اقت�صاد يدفعه ا�ستهالك الأ�رس املعي�شية .ومن الدوافع التي حترك
�صانعي ال�سيا�سات بقدر مماثل الآثار اجلانبية لنموذج النمو القائم
لل�صني — ارتفاع كثافة ا�ستخدام ر�أ�س املال والطاقة ،وانخفا�ض
م�ستوى ا�ستحداث الوظائف ن�سبيا ،وانكما�ش ح�صة الدخل للعامل —
والطبيعة املرتاخية للتعايف العاملي .ويقت�ضي �إحداث هذا التحول
تغريات ت�شمل ما يلي:
• زيادة الدخل املتاح للإنفاق لدى الأ�رس املعي�شية :ارتفع احلد
Nabar,يف
 Revisedالبلد
6/14/12مناطق
الأدنى للأجور يف املناطق احل�رضية يف خمتلف
العام املا�ضي .وحلماية العمالة منخف�ضة املهارة واملبتدئة التي متلك
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قوة تفاو�ضية حمدودة� ،سيتعني �أن تتواكب الزيادات يف احلد الأدنى
للأجور مع الزيادات يف تعوي�ضات العاملني الأكرث خربة ومهارة.
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،من �ش�أن خف�ض �رضيبة الأجور امل�ستخدمة كم�ساهمة
اجتماعية (ميكن �أن يتجاوز املعدل املجمع لرب العمل والعامل %40
من الأجور يف بع�ض احلاالت) �أن يرفع ح�صة املكاف�أة التي ت�صل �إىل
الأ�رس املعي�شية وحتفزها على زيادة اال�ستهالك .ويف الوقت نف�سه ،من
�ش�أن تعزيز اليوان خف�ض �أ�سعار الواردات ورفع القوة ال�رشائية للأ�رس
املعي�شية بدرجة �أعلى من ال�سلع اال�ستهالكية امل�ستوردة.
• تعزيز �شبكة الأمان االجتماعي ،وهو ما من �ش�أنه خف�ض
االدخار التحوطي للأ�رس املعي�شية وزيادة اال�ستهالك :فيتعني موا�صلة
حت�سني �إتاحة الرعاية ال�صحية —
من خالل برامج الت�أمني ال�صحي
احلكومية التي جرى التو�سع فيها
م�ؤخرا ،وحت�سني تدريب املوظفني،
وكفاية احلوافز للموظفني الطبيني
املهرة لالنتقال �إىل املناطق الريفية.
وميكن موا�صلة تب�سيط القواعد
التنظيمية املعقدة التي تغطي برامج
املعا�شات التقاعدية لت�شجيع املزيد
من امل�شاركة يف برامج املعا�شات
التقاعدية .كذلك ،فمن �ش�أن توفري
�إعانات تعليمية �أكرث �شموال احلد من الدافع لالدخار ،ال �سيما لدى الأ�رس
املعي�شية ال�شابة.
• زيادة تكاليف املدخالت وحت�سني حوكمة ال�رشكات� :أدى الدعم
احلكومي والتوجيهات احلكومية ب�ش�أن تكلفة مدخالت الإنتاج (مثل
الأرا�ضي والطاقة ور�أ�س املال) �إىل زيادة �إمالة االقت�صاد ب�صورة مطردة
نحو الإنتاج كثيف اال�ستخدام لر�أ�س املال .و�سوف تنخف�ض حوافز
اال�ستثمار الزائد يف حالة ارتفاع تكاليف املدخالت �إىل م�ستويات �أقرب
�إىل امل�ستويات ال�سائدة يف اقت�صادات مماثلة ومواءمة تكلفة ر�أ�س املال
مع عائده املرتفع .وي�صبح �أثر هذه التدابري �أكرب �إذا اقرتن ب�إ�صالحات
يف جمال حوكمة ال�رشكات تلزم امل�ؤ�س�سات الكبرية اململوكة للدولة
ب�أداء مدفوعات �أكرب للأرباح املوزعة بدال من مراكمة الأرباح.
• �إ�صالح القطاع املايل :غالبا ما يكون النظام القائم للو�ساطة
املالية على �أ�سا�س البنوك — الذي توجه فيه ال�سلطات �أ�سعار الفائدة
وتخ�صي�ص االئتمان — يف �صالح ال�رشكات الكبرية على ح�ساب الأ�رس
املعي�شية واملن�ش�آت الأ�صغر .ومن �ش�أن زيادة االعتماد على قوى ال�سوق
لتحديد �أ�سعار الفائدة وحت�سني �إتاحة طائفة �أو�سع من خيارات االدخار
والتمويل �أن يح�سن كفاءة اال�ستثمار ويرفع الدخل اال�ستثماري للأ�رس
املعي�شية ويعطي دفعة لال�ستهالك.
ف�إذا نفِّذت هذه الإ�صالحات الهيكلية ،ف�سريتفع دخل الأ�رس املعي�شية
وا�ستهالكها بوترية �أ�رسع ،و�سيرتاجع اال�ستثمار كح�صة يف الدخل
القومي ،و�ستنجح ال�صني يف االنتقال �إىل منوذج منو يدفعه اال�ستهالك
بفوائ�ض خارجية �أقل من الناحية الهيكلية .و�ستكون تلك النتيجة هي
الأنفع لل�صني و�رشكائها التجاريني ،التي ت�رضر بالفعل عدد كبري منها،
ال �سيما داخل �آ�سيا ،ب�شدة من التغريات يف �أمناط التجارة ال�صينية.

ومن الوا�ضح �أن االقت�صادات الآ�سيوية ا�ستفادت من قوة الطلب
املحلي يف ال�صني منذ الركود العاملي الأخري ،ال �سيما يف حالتي ال�سلع
الأولية وال�سلع الر�أ�سمالية .ويف حني ن�شط النمو ال�رسيع لل�صادرات
الآ�سيوية �إىل �آ�سيا ب�سبب دور ال�صني كمركز ل�سل�سلة �إمداد �صينية تنتهي
بال�صادرات �إىل االقت�صادات املتقدمة ،فقد �أ�صبح الن�شاط االقت�صادي
داخل ال�صني �أكرث �أهمية كم�صدر للطلب يف ال�سنوات الأخرية .وت�شري
تقديرات �صندوق النقد الدويل �إىل �أنه ،با�ستبعاد اليابان ،ميكن �أن يعزى
نحو � 60إىل  %70من التعايف يف �صادرات �آ�سيا �إىل ال�صني مب�ستويات
�أعلى من االجتاهات ال�سابقة للأزمة �إىل الطلب املحلي يف ال�صني.
و�إجماال ،ارتفع طلب ال�صني على ال�سلع اال�ستثمارية بحدة �أكرب من
طلبها على ال�سلع اال�ستهالكية .ونتيجة
لذلك ،وعلى �أ�سا�س القيمة امل�ضافة،
يقوم ال�رشيك التجاري الآ�سيوي املعتاد
بت�صدير �سلع ر�أ�سمالية �إىل ال�صني بن�سبة
تزيد بنحو  %30على ال�سلع اال�ستهالكية،
فيما ي�شكل حتوال عن ن�سبة �صادرات
ال�سلع الر�أ�سمالية �إىل �صادرات ال�سلع
اال�ستهالكية منذ � 10سنوات .وبالن�سبة
لكبار م�صدري ال�سلع الر�أ�سمالية يف
�آ�سيا — اليابان وكوريا — متثل ال�صني
� 20إىل  %25من تلك ال�صادرات ،بزيادة
�أربعة �أ�ضعاف على ما كان الأمر عليه منذ عقد م�ضى.
وارتفعت �أي�ضا �صادرات البلدان املنتجة لل�سلع الأولية مثل �أ�سرتاليا
و�إندوني�سيا �إىل ال�صني ب�صورة حادة .ومتثل ال�صني نحو ثلثي واردات
العامل من ركائز احلديد ،ون�صف وارداته من الفول ال�صويا ،ونحو
ثلث وارداته من املعادن .ونتيجة لذلك ،يحدث الطلب ال�صيني �أثرا
يتجاوز حدود �آ�سيا .ففي �إفريقيا ،على �سبيل املثال� ،أ�صبحت ال�رشكات
ال�صينية م�ستثمرا رئي�سيا يف قطاعي التعدين والبنية التحتية .ويف
�أمريكا الالتينية ،تعتمد الدورة االقت�صادية بدرجة غري قليلة على
Nabar, Revised 7/9/12
الن�شاط االقت�صادي يف ال�صني .وح�سب تقديرات �أعدها �صندوق النقد

و�سوف تنخف�ض حوافز اال�ستثمار
الزائد يف حالة ارتفاع تكاليف
املدخالت �إىل م�ستويات �أقرب �إىل
امل�ستويات ال�سائدة يف اقت�صادات
مماثلة ومواءمة تكلفة ر�أ�س املال مع
عائده املرتفع.

ال�رشكاء التجاريون الآ�سيويون لل�صني

لدرا�سة �أثر التحوالت يف جتارة ال�صني على ال�رشكاء التجاريني
الآ�سيويني ،من املفيد �أن منيز بني �أدوار ال�صني كم�صدر للطلب املحلي،
وكمركز ملعاجلة ال�صادرات ،وكمناف�س.
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الدويل م�ؤخرا (� ،)2012إذا ما انخف�ض الإنتاج يف ال�صني ب�صورة
مفاجئة (هبوط عنيف ،على حد قول االقت�صاديني) ،ف�سترتاجع �أ�سعار
ال�سلع الأولية بنحو � 20إىل  %30وت�ؤثر ب�شدة على الن�شاط االقت�صادي
و�إيرادات املالية العامة وم�ستويات الدين يف �أمريكا الالتينية .و�سيكون
�أثر ذلك م�شابها يف حجمه ملا �شهدته املنطقة عقب انهيار امل�ؤ�س�سة
امل�رصفية اال�ستثمارية الأمريكية ليمان براذرز يف عام .2008
غري �أنه �سيتعني على �رشكاء التجارة الإقليميني التكيف مع �إعادة
التوازن يف ال�صني الذي يتحول من منو يقوده اال�ستثمار �إىل منو يقوده
اال�ستهالك .وبداية ،فعلى الرغم من �رسعة منو ال�صني ،ال يزال دورها
كم�ستورد لل�سلع اال�ستهالكية �صغريا .فيمثل ثاين �أكرب اقت�صاد يف
العامل  %2فقط من واردات العامل من ال�سلع اال�ستهالكية .و�إ�ضافة �إىل
ذلك ،حتول امل�ستهلكون ال�صينيون ب�صورة متزايدة نحو ال�سلع املنتجة
حمليا — تراجعت ح�صة ال�صني يف واردات ال�سلع اال�ستهالكية على
ال�صعيد العاملي عن ح�صتها يف اال�ستهالك العاملي .وميكن �أن يدل
ذلك على عدد من العوامل ،منها عدم قدرة املنتجني الأجانب على
التغلب على احلواجز ال�ضمنية — مثال ،عن طريق �إن�شاء �شبكات كبرية
للتجزئة والتوزيع — �أو زيادة التناف�س من املنتجني املحليني �أو
حتول ال�رشكات الأجنبية �إىل الإنتاج حمليا لتكييف �أو�ضاعهم ح�سب
تف�ضيالت امل�ستهلكني ال�صينيني وليكونوا �أقرب �إىل العميل .و�أيا كانت
�أ�سباب الرتاجع الن�سبي يف واردات ال�صني من ال�سلع اال�ستهالكية ،ف�إن
حدوث حتول يف ح�صة الطلب اال�ستهالكي العاملي باجتاه ال�صني لن
يعني �ضمنا تلقائيا زيادة متنا�سبة طرديا يف والواردات العاملية
من ال�سلع اال�ستهالكية .ومع ذلك ،يظل من املمكن للموردين يف �آ�سيا
وغريها اال�ستفادة ،ولو حتى ب�صورة غري مبا�رشة ،من حدوث حتول
باجتاه منو يقوده اال�ستهالك يف ال�صني ،وذلك بدمج �أنف�سهم يف �سل�سلة
الإمداد لل�رشكات ال�صينية التي تلبي احتياجات ال�سوق املحلية.

يف املركز

ا�ستفاد �أي�ضا ال�رشكاء التجاريون الآ�سيويون من تنامي روابط الت�صدير
مع ال�صني ،التي متثل النقطة املحورية يف مركز �سل�سلة الإمداد الآ�سيوية.
فال�صني اليوم متثل �أكرث من  %50من جميع واردات ال�سلع الو�سيطة
(ال�سلع التي ت�ستخدم كجزء من عملية الإنتاج) يف املنطقة — �ضعف
ح�صتها يف منت�صف الت�سعينات .وبالن�سبة لآ�سيا عدا ال�صني ،ت�ضاعفت
ح�صة �صادرات ال�سلع الو�سيطة �إىل ال�صني يف جمموع ال�صادرات على
مدى العقد املا�ضي .ويت�ضاد ذلك مع ح�صة �صادرات ال�سلع اال�ستهالكية
املبا�رشة �إىل الواليات املتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو ،التي ترتاجع
باطراد (راجع الر�سم البياين  .)3ونظرا لأن �صادرات االقت�صادات
الآ�سيوية �إىل ال�صني متثل جزءا من �سل�سلة الإمداد ،تظل هذه ال�صادرات
مدفوعة ب�صورة متزايدة بنجاح �صادرات ال�صني يف الأ�سواق العاملية.
�إال �أن ذلك يعني �أنه يف حال تباط�ؤ النمو ال�رسيع لل�صادرات ال�صينية،
�سيواجه ال�رشكاء التجاريون الآ�سيويون �أي�ضا رياحا عك�سية �شديدة.
ونقدر �أن حدوث انخفا�ض يف منو ال�صادرات ال�صينية مبقدار نقطة
مئوية واحدة من �ش�أنه �أن يخف�ض منو �صادرات االقت�صادات الآ�سيوية
الأخرى �إىل �آ�سيا بنحو ثلث نقطة مئوية .وعالوة على ذلك ،فبالن�سبة
ملعظم االقت�صادات الآ�سيوية — التي تقوم ب�صفة رئي�سية بت�صدير �سلع
م�صنعة ولي�س �أولية ،يبدو �أن ال�صادرات ال�صينية ولي�س الطلب املحلي
ال�صيني هي العامل املهيمن يف حتديد �صادراتها �إىل ال�صني .ويبدو �أن
ال�صلة ب�أداء ال�صادرات ال�صينية �أقوى ن�سبيا يف حالة البلدان امل�صدرة
لل�سلع الر�أ�سمالية مثل اليابان وكوريا وبع�ض االقت�صادات الأ�صغر
املفتوحة بدرجة كبرية يف جنوب �رشق �آ�سيا.

ومن ناحية �أخرى ،فنظرا لرتابط االقت�صادات الآ�سيوية من خالل
�سال�سل الإمداد ،كان دور ال�صني كمناف�س �أقل �أهمية .ويف احلقيقة،
ينطوي قيا�س الزيادة يف ح�صة ال�صني يف �إجمايل ال�صادرات �إىل
الأ�سواق الكربى على مبالغة يف �أهميتها .وتنكم�ش هيمنة ال�صني عندما
تقا�س ح�صتها على �أ�سا�س القيمة امل�ضافة — التي ت�ستبعد املدخالت
املبا�رشة وغري املبا�رشة من االقت�صادات الآ�سيوية الأخرى .ويف حالة
الواليات املتحدة الأمريكية على �سبيل املثال ،كانت ح�صيلة ال�صني
املبا�رشة يف �إجمايل واردات ال�سلع النهائية من �آ�سيا  %62يف عام
 ،2010بينما كانت ح�صتها ،على �أ�سا�س القيمة امل�ضافة� ،أقل من
 .%50وما يعنيه ذلك �ضمنا لالقت�صادات الأكرث تقدما يف �آ�سيا هو �أن
حدوث �أي زيادة حمتملة يف التناف�س مع ال�صني مع حتول �صادراتها
ب�صورة متزايدة جتاه ال�سلع رفيعة التكنولوجيا يعتمد �أي�ضا على قدرة
ال�صني على اال�ستحواذ على ح�صة �أكرب يف �سل�سلة القيمة .ويف حني
زاد املحتوى امل�ستورد يف ال�صادرات ال�صينية تدريجيا حتى منت�صف
الألفينات ،فقد بد�أ يرتاجع يف ال�سنوات الأخرية — وهو اجتاه ميكن
�أن يعززه الرتاكم ال�رسيع يف ر�أ�س املال املادي والب�رشي يف ال�صني،
الذي ميكن �أن ي�سمح لها باال�ستحواذ على �أجزاء كبرية من �سل�سلة القيمة
كثيفة اال�ستخدام للتكنولوجيا .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن �أن ي�ؤدي ارتفاع
تكاليف الوقود والنقل �إىل حتول جزئي فيما ي�سمى التكامل التجاري
الر�أ�سي وذلك بخف�ض عدد الأماكن يف �سل�سلة الإنتاج .ولكن ميكن �أن
ينتج التو�سع يف التعهيد اخلارجي ونقل ال�صناعات من زيادة الأجور
يف ال�صني ،وهو ما ميكن �أن ي�ساعد االقت�صادات منخف�ضة الدخل يف
املنطقة ،نظرا لوفرة الأيدي العاملة الرخي�صة.

الرياح العك�سية

يبدو يف الوقت احلايل �أن الرتاجع احلاد يف الفائ�ض اخلارجي الذي
�شهدته ال�صني م�ؤخرا هو نتاج لتدهور طويل يف معدالت التبادل
التجاري ال�صيني ،وقوة منو الواردات املدفوع بارتفاع �شديد يف
الطلب على اال�ستثمار ،و�ضعف دوري يف الطلب اخلارجي .ويف الوقت
الذي تت�ضاءل فيه االختالالت اخلارجية ال�صينية ،ي�سود �شعور بالقلق
من احتمال ن�شوء اختالالت حملية جديدة .ونتيجة لذلك ،رمبا يواجه
ال�رشكاء التجاريون الآ�سيويون الذين ا�ستفادوا من النمو الذي يقوده
اال�ستثمار يف ال�صني رياحا عك�سية متنامية يف �صادراتهم �إذا ما �أدت
االختالالت املحلية يف نهاية الأمر �إىل �إرباك النمو يف ال�صني .وبالنظر
لأهمية روابط �سل�سلة الإمداد الر�أ�سية مع ال�صني� ،سيت�رضر ه�ؤالء
ال�رشكاء �أي�ضا �إذا تباط�أت وترية ال�صادرات ال�صينية .ويف املقابل،
يكون �صايف املنافع التي تتحقق لل�رشكاء التجاريني الآ�سيويني من
�إعادة التوازن يف ال�صني �أكرب و�أكرث دميومة� ،إذا ا�ستطاعوا زيادة
و�صولهم ب�صورة مبا�رشة وغري مبا�رشة �إىل امل�ستهلكني ال�صينيني.

■

مالهار نابار اقت�صادي و�أوالف �أونرتوبريدور�سرت نائب رئي�س ق�سم،
وكالهما يف �إدارة �آ�سيا واملحيط الهادي يف �صندوق النقد الدويل النقد
الدويل.
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