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جذور األزمة 
منــذ عقــد أو أكــر، ارتكــزت السياســة الصينيــة عــى تقديــم 
ــر  ــل يف توف ــارات، متث ــكان والعق ــاع اإلس ــخي لقط ــم س دع
ــهلة لــه، فضــاً عــن تســهيل  ــهيات ماليــة وبنكيــة س تس
تخصيــص وتأجــر األرايض، ومبــا ســاعد القطــاع العقــاري عــى 
ــر أن  ــة. غ ــة يف الســنوات املاضي ــو قوي ــق معــدالت من تحقي
الســلطات الصينيــة تبنــت يف العامــن األخريــن سياســة أكــر 
تشــدداً يف توفــر التمويــل الســهل للقطــاع العقــاري الصينــي، 
مــن أجــل تفــادي املخاطــر املاليــة املرتتبــة عــى ذلــك، وهــو 

مــا يتضــح عــى النحــو التــايل:

1- تشــديد السياســة: اســتحدثت الحكومــة الصينيــة يف عــام 
2020 ثاثــة معايــر جديــدة بهــدف تعزيــز الســامة املاليــة 
ــا املؤسســات  ــزم به للقطــاع العقــاري. ومــن املفــرتض أن تلت
املاليــة والبنــوك يف إقــراض الــركات العقاريــة، لضــان متانــة 
املوقــف املــايل للــركات العقاريــة، وهــي كالتــايل: )1( عــدم 
ــة  ــبة معين ــة نس ــات النقدي ــن إىل التدفق ــبة الدي ــاوز نس تج
ــن إىل  ــك )2( نســبة صــايف الدي ــا، وكذل ــم اإلفصــاح عنه مل يت

حقــوق امللكيــة، )3( نســبة الديــون إىل إجــايل األصــول.

ــة  ــة مبنزل ــود التمويلي ــة املصاعــب: كان تشــديد القي 2- بداي
ســحب الحكومــة الصينيــة الدعــم املُقــدم للقطــاع العقــاري، 
عــى نحــو زاد مــن معانــاة بعــض مــن رشكات التطويــر 
العقــاري يف الصــن، ومــن بينهــا رشكــة “إيفرجرانــد”، والتــي 
ــت  ــد توقف ــن. وق ــاري يف الص ــور عق ــر مط ــاين أك ــر ث تعت
البنــوك الصينيــة عــن إقــراض “إيفرجرانــد، منــذ بدايــة العــام 
الجــاري، مبــا تســبب يف تصاعــد احتــاالت تخلفهــا عــن 
ــاطها الرئيــي بســبب  ســداد، الســيا يف ضــوء تباطــؤ نش

ــا. ــة كورون جائح

مؤشرات مقلقة 
تكشــف املــؤرشات املاليــة التاليــة عــن اهتــزاز الوضــع املــايل 
لركــة “إيفرجرانــد” يف العامــن اآلخريــن، وذلــك كــا يتبــن 

عــى النحــو التــايل: 

2- تراجــع املبيعــات واألربــاح: شــهدت مبيعــات الركــة 
و2020،   2019 عامــي  خــال  ملموســاً  تباطــؤاً  الصينيــة 
وبنســبة حــوايل 2% و6%عــى التــوايل، ومقارنــة بنحــو %59 
عــام 2016. فيــا تراجعــت أربــاح الركــة بنســبة %29 
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تصاعــدت المخــاوف الدوليــة مــن تفاقــم أزمــة شــركة التطويــر العقــاري الصينيــة “إيفرجرانــد”، والتــي باتــت 
ــار دوالر. ومــن المرجــح أن  ــر المالــي واإلفــاس مــع ارتفــاع ديونهــا إلــى حوالــي 300 ملي علــى شــفا التعث
تتــرك األزمــة، إذا لــم يتــم احتواؤهــا، تداعيــات متباينــة علــى االقتصــاد الصينــي، ســيكون الخاســر األكبــر 
منهــا ســوق العقــارات، فــي األجليــن القصيــر والمتوســط، باإلضافــة إلــى القطــاع المصرفــي الصينــي األكثــر 

انكشــافًا علــى القطــاع العقــاري. 

تدخــل محتمــل: تداعيــات أزمــة إيفرجرانــد علــى االقتصــاد الصينــي والعالمــي، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1370، 14 أكتوبــر 2021، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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لتصــل إىل 10.5 مليــار دوالر خــال النصــف األول مــن العــام 
الجــاري، مقارنــًة بالفــرتة املناظــرة مــن العــام 2020.

األكــر  الركــة  تعتــر “إيفرجرانــد”  الديــون:  تفاقــم   -2
مديونيــة عــى مســتوى العــامل، إثــر التزايــد الكبــر يف حجــم 
ديونهــا اإلجاليــة التــي بلغــت حــوايل 300 مليــار دوالر )مبــا 
يُعــادل حــوايل 2% مــن الناتج املحــي اإلجايل للصــن(، ومنها 
ــات  ــوك واملؤسس ــن البن ــروض م ــار دوالر كق ــو 88.8 ملي نح
املاليــة األخــرى، وفقــاً لوكالــة “فيتــش” للتصنيــف االئتــاين.

3- انخفــاض الســيولة: أقــرت إدارة “إيفرجرانــد”، يف ســبتمر 
2021، رصاحــة، املصاعــب املاليــة التــي تواجههــا وعى رأســها 
شــح الســيولة، واتجاههــا لتعيــن مستشــارين لبحــث عمليــة 
ــق  ــراب والقل ــن االضط ــة م ــار حال ــا آث ــة؛ م ــادة الهيكل إع
لــدى أوســاط املســتثمرين بأســهم الركــة، وقــام متظاهــرون 
ــتعادة  ــن باس ــة مطالب ــر الرك ــام مق ــع أم ــون بالتجم غاضب

أموالهــم.

وتباعــاً، ويف ضــوء ضعــف الســيولة املتاحــة، اضطــرت 
الركــة للتفــاوض مــع الدائنــن إلعــادة جدولــة الديــون 
ــايض،  ــة. ويف 22 ســبتمر امل ــة ممكن ــويتها بأقــل تكلف وتس
ــة  ــوية دفع ــة بتس ــة للرك ــارات التابع ــدة العق ــت وح قام
ســنداتها  عــى  ســبتمر 2021  املســتحقة يف 23  الفائــدة 
املقومــة باليــوان، بعــد التفــاوض مــع الدائنــن خــارج غرفــة 

ــع. ــة الدف ــد وكيفي ــدد موع ــا مل تح ــة، لكنه املقاص

4- هبــوط حــاد لقيمــة األســهم: خفضــت وكاالت التصنيــف 
االئتــاين الثــاث الكــرى، وهــي: “ســتاندرد آنــد بــورز”، 

ــن  ــز” م ــش”، و“مودي و“فيت
خــال  للركــة  تصنيفهــا 
شــهر ســبتمر 2021، يف ظــل 
ــر  ــيولة، ومخاط ــف الس ضع
التخلــف عــن ســداد الديون. 
مجمــل  نتيجــة  مــن  وكان 
التطــورات الســابقة اســتمرار 
يف  الركــة  أســهم  هبــوط 
بورصــة هونــج كونــج وبأكــر 
مــن 80% منــذ بدايــة العــام 

ــاري.  الج

تداعيات محتملة
تتمثــل أبــرز تداعيــات أزمــة 
إيفرجرانــد عــى االقتصــاد 
ــايل: ــي يف الت ــي والعامل الصين

ــركات  ــة ل ــداد األزم 1- امت
احتــال  هنــاك  أخــرى: 
األزمــة  نطــاق  باتســاع 
مــن  مزيــداً  لتشــمل 
الــركات العقاريــة الصينيــة، 
مبــا يف ذلــك رشكات التطويــر العقــاري الرئيســية، فضــاً عــن 

العقاريــن.  املطوريــن  صغــار 

ــل املــريف،  ــركات للتموي ــد وصــول ال ففــي ضــوء تقيي
التطويــر  مــن رشكات  مزيــد  يتعــرض  أن  املحتمــل  مــن 
العقــاري، الســيا ذات املركــز املــايل الضعيــف، ملصاعــب 
ماليــة هــي األخــرى، ولعــل يف مقدمتهــا رشكــة “تشــاينا 
China Fortune Land De� )فورتشــن النــد ديفيلومبنــت” 

ــاالً  ــايل أحســن ح ــا امل ــر موقفه ــي ال يعت velopment(، والت
ــد.   ــن إيفرجران م

ــي  ــارات الصين ــا ســبق، يضــم ســوق العق عــاوة عــى م
حاليــاً عــدداً كبــراً مــن الــركات الصغــرة، التــي تعــاين 
أزمــات ماليــة، األمــر الــذي قــد يســفر يف النهايــة عــن وجــود 
ــم  ــي يت ــة، والت ــر املكتمل ــاء غ ــات البن ــن مروع ــد م العدي

ــا.  ــا، أو تفجره هدمه

ــة بتفجــر نحــو 15 مبنــى  فقــد قامــت الحكومــة الصيني
ســكنياً غــر مكتمــل يف مدينــة كومنينــج، وذلــك يف أغســطس 
2021، كــا تــم هــدم مبــاٍن أخــرى ظلــت غــر مكتملــة طيلــة 

20 عامــاً يف مدينــة شــنغهاي، وذلــك يف أبريــل 2021.

2- تراجــع منــو القطــاع العقــاري: مــن املتوقــع أن تــؤدي أزمة 
ــادة  ــا، إىل زي ــل معه ــم التعام ــة، إن مل يت ــركات العقاري ال
مخاطــر االســتثار يف القطــاع العقــاري عــى املديــن القصــر 
ــاع،  ــذا القط ــو ه ــدالت من ــع مع ــم تراج ــن ث ــط، وم واملتوس

ومــا لذلــك مــن تداعيــات ســلبية عــى االقتصــاد الصينــي.

الربع األول
2022 

الربع األول
2023 

الربع األول
2024 

الربع األول
2025 

الربع األول
2026 
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سندات بالدوالر األمريكي6 سندات باليوان ودوالر هونج كونجمليار دوالر 

آجال استحقاق سندات شركة إيفرجراند (مليار دوالر)
تحتاج إيفرجراند إلى سداد حوالي 7.4 مليار دوالر من السندات المستحقة العام المقبل

المصدر: بلومبرغ 
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ــي: مــن املرجــح أن تســاهم  3- تباطــؤ منــو االقتصــاد الصين
ــر،  ــل القص ــي يف األج ــاد الصين ــؤ أداء االقتص ــة يف تباط األزم
ــج  ــث النات ــوايل ثل ــاهم بح ــارات يُس ــاع العق ــة أن قط خاص
ــش  ــة فيت ــت وكال ــراً، خفض ــن، ومؤخ ــايل للص ــي اإلج املح
توقعاتهــا لنمــو االقتصــاد الصينــي لعامــي 2021 و2022، 
ليبلــغ 8.1% و5.2% عــى التــوايل، مقارنــة بحــوايل %8.4 

ــي.  ــارات الصين ــوق العق ــف س ــوء ضع و5.5%، يف ض

أزمــة  تثــر  واملــريف:  املــايل  القطــاع  عــى  تأثــرات   -4
ــريف  ــايل وامل ــاع امل ــر القط ــن تأث ــاوف م ــد” مخ “إيفرجران
الصينــي، الســيا يف ظــل انكشــاف العديــد مــن البنــوك 

واملؤسســات املاليــة عــى ديــون الركــة. 

هــؤالء  كان  مــا  إذا  يف  الحقيقيــة  املشــكلة  وتكمــن 
املقرضــون لديهــم أو ال الضانــات الكافيــة لتغطيــة مخاطــر 
تعــر الركــة الصينيــة عــن ســداد قروضهــا. وبــدون شــك فإن 
ــر ســلباً عــى  ــي ســوف يؤث ــاري الصين ضعــف القطــاع العق

ــوك.  ــول البن ــودة أص ج

ويقــدر بــأن هنــاك نحــو 130 بنــكاً، وأكــر مــن 120 
مؤسســة ماليــة غــر مرفيــة اســتدانت منهــا “إيفرجرانــد”، 
وهــو وضــع ال يقتــر عــى الركــة املذكــورة، وإمنــا يشــمل 
ــب  ــي. وبحس ــوق الصين ــة يف الس ــركات العقاري ــم ال معظ
“ســيتي جــروب”، فــإن نحــو 41% مــن أصــول النظــام 
املــريف الصينــي ذات ارتبــاط بشــكل مبــارش، أو غــر مبــارش 

ــام 2020. ــة ع ــارات بنهاي ــاع العق بقط

5- اإلرضار بالــركات الدوليــة: متتلــك “إيفرجرانــد” أكــر 
مــن 1300 مــروع يف أكــر مــن 280 مدينــة يف الصــن، 
واســتعانت يف تنفيذهــا عــر التعــاون االســرتاتيجي مــع أكــر 
مــن 860 رشكــة حــول العــامل. وعليــه، مــن املحتمــل أن يؤثــر 
ــى  ــركات وع ــك ال ــاط تل ــى نش ــة ع ــة الصيني ــر الرك تع

ــايل. ــا امل موقفه

وتشــر التقديــرات إىل احتاليــة تعــرض حــوايل 10% مــن 
ــة  ــال الصناع ــة يف مج ــة العامل ــركات األمريكي ــات ال مبيع
ــاً  ــح أيض ــن املرج ــا م ــة. في ــك األزم ــر تل ــة ملخاط التحويلي
تــرر رشكات املــواد الخــام األساســية، يف أوروبــا مثــل رشكتــي 
ــة األســمنت  ــور”، ورشكات صناع ــركان” و“جلينك ــو أم “أنجل

ــة. ــة بأزمــة الركــة الصيني األوروبي

االستجابة المحتملة لألزمة
ــوف  ــة س ــلطات الصيني ــرات إىل أن الس ــب التقدي ــر أغل تش
ــة،  ــات األزم ــع تداعي ــل م ــوب للتعام ــكل محس ــل بش تتدخ
وذلــك مــن خــال مجموعــة مــن اآلليــات تتمثــل فيــا يــي:

ــة تدخــاً  ــة الصيني ــد الحكوم 1- التدخــل املحســوب: ال تري
ــا تأمــل أن تكــون  ــارشاً واســعاً للتعامــل مــع األزمــة؛ ألنه مب
أزمــة “إيفرجرانــد” درســاً للــركات الصينيــة األخــرى لتحقيق 

االنضبــاط يف شــؤونها املاليــة. 

2- حاميــة النظــام املــريف: تســيطر الحكومــة الصينيــة، 
بشــكل شــبه تــام، عــى النظــام املــريف الصينــي، ومــن ثــم 
ــد”  ــة “إيفرجران ــؤدي أزم ــأن ت ــح ب ــى األرج ــمح ع ــن تس ل
لزعزعــة اســتقرار الوضــع املــايل للبنــوك، وســتتحرك مــن 

ــة:  ــات التالي ــال اآللي خ

ــد تتجــه 	  ــر الحــدود: ق ــوال ع ــة األم  الســيطرة عــى حرك
الســلطات الصينيــة، عنــد الــرورة، لتقييــد خــروج رؤوس 
األمــوال الصينيــة لألســواق الخارجيــة، حــال تنامــي املخاوف 

ــة. ــة أو اقتصادي مــن حــدوث أزمــة عقاري

الشــعب 	  بنــك  ضــخ  األســواق:  يف  الســيولة  ضــخ    
الصينــي )البنــك املركــزي( أمــوال بحــوايل 18.6 مليــار 
دوالر يف النظــام املــريف الصينــي لتوفــر الســيولة، ودعــم 

املقبلــة.  املرحلــة  يف  البنــوك  اســتقرار 

تدخــل  يظــل  االجتامعيــة:  االضطرابــات  احتــواء   -3
ــات  ــتكال مروع ــة الس ــة للدول ــارات اململوك رشكات العق
وتســليم  املقاولــن،  مســتحقات  وتســديد  “إيفرجرانــد” 
الوحــدات الســكنية؛ أمــراً وارداً، وذلــك لتجنــب حالــة عــدم 

االجتاعــي. االســتقرار 

4- رشاء أصــول الركــة: حثــت بكــن الــركات اململوكــة 
للحكومــة عــى رشاء بعــض أصــول “إيفرجرانــد”، للحــد مــن 
ــم  ــد ت ــة. وق ــة واالجتاعي ــة املالي ــن الناحي ــة م ــم األزم تفاق
ــوك  ــد البن ــة يف أح ــة الرك ــن حص ــار دوالر م ــع 1.5 ملي بي
إىل مجموعــة مملوكــة للدولــة، وســيتم تخصيــص العائــدات 

ــون.  لتســوية الدي

ــاذ  ــة إلنق ــة للدول ــركات اململوك ــت ال وســبق وأن تدخل
ــا تعرضــت الركــة ألزمــة خــال عــام  ــد”، فعندم “إيفرجران
2020، اشــرتت رشكتــان مملوكتــان للدولــة أســهاً بقيمــة 4.6 

مليــار دوالر مــن إحــدى الوحــدات الرئيســية للركــة.

وختامــاً، ميكــن القــول إن أزمــة “إيفرجرانــد” مبنزلــة 
أكــر اختبــار مــايل صعــب تواجهــه الصــن، وســتتعامل معــه 
الســلطات الصينيــة مــن خــال إعــادة هيكليــة للركــة، وهــو 
املســار األكــر احتــاالً، مــا يجنــب الركــة الســيناريو األســوأ 
املتمثــل يف تصفيــة الركــة، أو تعرضهــا لإلفــاس، وســيحد يف 
ــة عــى األســواق  ــة الرك ــات أزم ــن تداعي ــت نفســه م الوق
ــد”  ــة “إيفرجران ــابه أزم ــة تش ــن فرضي ــوض م ــة، ويق الدولي
ــة  ــي، رشارة األزم ــراذرز” األمري ــان ب ــك “لي ــار بن ــع انهي م

ــة 2008 – 2009. ــة العاملي املالي
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