تقديرات المستقبل Future Briefs

تدخل حمتمل:
تداعيات أزمة إيفرجراند على االقتصاد الصيني والعاملي
العدد  14 ،1370أكتوبر 2021

تصاعــدت المخــاوف الدوليــة مــن تفاقــم أزمــة شــركة التطويــر العقــاري الصينيــة “إيفرجرانــد” ،والتــي باتــت
علــى شــفا التعثــر المالــي واإلفــاس مــع ارتفــاع ديونهــا إلــى حوالــي  300مليــار دوالر .ومــن المرجــح أن
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
انكشــافاً علــى القطــاع العقــاري.

جذور األزمة
منــذ عقــد أو أكــر ،ارتكــزت السياســة الصينيــة عــى تقديــم
دعــم ســخي لقطــاع اإلســكان والعقــارات ،متثــل يف توفــر
تســهيالت ماليــة وبنكيــة ســهلة لــه ،فضــاً عــن تســهيل
تخصيــص وتأجــر األرايض ،ومبــا ســاعد القطــاع العقــاري عــى
تحقيــق معــدالت منــو قويــة يف الســنوات املاضيــة .غــر أن
الســلطات الصينيــة تبنــت يف العامــن األخرييــن سياســة أكــر
تشــددا ً يف توفــر التمويــل الســهل للقطــاع العقــاري الصينــي،
مــن أجــل تفــادي املخاطــر املاليــة املرتتبــة عــى ذلــك ،وهــو
مــا يتضــح عــى النحــو التــايل:
 -1تشــديد السياســة :اســتحدثت الحكومــة الصينيــة يف عــام
 2020ثالثــة معايــر جديــدة بهــدف تعزيــز الســامة املاليــة
للقطــاع العقــاري .ومــن املفــرض أن تلتــزم بهــا املؤسســات
املاليــة والبنــوك يف إقـراض الــركات العقاريــة ،لضــان متانــة
املوقــف املــايل للــركات العقاريــة ،وهــي كالتــايل )1( :عــدم
تجــاوز نســبة الديــن إىل التدفقــات النقديــة نســبة معينــة
مل يتــم اإلفصــاح عنهــا ،وكذلــك ( )2نســبة صــايف الديــن إىل
حقــوق امللكيــة )3( ،نســبة الديــون إىل إجــايل األصــول.

 -2بدايــة املصاعــب :كان تشــديد القيــود التمويليــة مبنزلــة
ســحب الحكومــة الصينيــة الدعــم امل ُقــدم للقطــاع العقــاري،
عــى نحــو زاد مــن معانــاة بعــض مــن رشكات التطويــر
العقــاري يف الصــن ،ومــن بينهــا رشكــة “إيفرجرانــد” ،والتــي
تعتــر ثــاين أكــر مطــور عقــاري يف الصــن .وقــد توقفــت
البنــوك الصينيــة عــن إقـراض “إيفرجرانــد ،منــذ بدايــة العــام
الجــاري ،مبــا تســبب يف تصاعــد احتــاالت تخلفهــا عــن
ســداد ،الســيام يف ضــوء تباطــؤ نشــاطها الرئيــي بســبب
جائحــة كورونــا.
مؤشرات مقلقة
تكشــف املــؤرشات املاليــة التاليــة عــن اهتـزاز الوضــع املــايل
لرشكــة “إيفرجرانــد” يف العامــن اآلخريــن ،وذلــك كــا يتبــن
عــى النحــو التــايل:
 -2تراجــع املبيعــات واألربــاح :شــهدت مبيعــات الرشكــة
الصينيــة تباطــؤا ً ملموســاً خــال عامــي  2019و،2020
وبنســبة حــوايل  %2و%6عــى التــوايل ،ومقارنــة بنحــو %59
عــام  .2016فيــا تراجعــت أربــاح الرشكــة بنســبة %29

تدخــل محتمــل :تداعيــات أزمــة إيفرجرانــد علــى االقتصــاد الصينــي والعالمــي ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد  14 ،1370أكتوبــر ،2021
أبوظبــي :المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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و“فيتــش” ،و“موديــز” مــن
تصنيفهــا للرشكــة خــال
آﺟﺎل اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺳﻨﺪات ﺷﺮﻛﺔ إﻳﻔﺮﺟﺮاﻧﺪ )ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(
شــهر ســبتمرب  ،2021يف ظــل
ﺗﺤﺘﺎج إﻳﻔﺮﺟﺮاﻧﺪ إﻟﻰ ﺳﺪاد ﺣﻮاﻟﻲ  7.4ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ
ضعــف الســيولة ،ومخاطــر
ﺳﻨﺪات ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺳﻨﺪات ﺑﺎﻟﻴﻮان ودوﻻر ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ
التخلــف عــن ســداد الديون.
 6ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
وكان مــن نتيجــة مجمــل
التطــورات الســابقة اســتمرار
هبــوط أســهم الرشكــة يف
4
بورصــة هونــج كونــج وبأكــر
مــن  %80منــذ بدايــة العــام
الجــاري.
تداعيات محتملة
2
تتمثــل أبــرز تداعيــات أزمــة
إيفرجرانــد عــى االقتصــاد
الصينــي والعاملــي يف التــايل:
 -1امتــداد األزمــة لــركات
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول أخــرى :هنــاك احتــال
2023
2024
2025
2026
 2022باتســاع نطــاق األزمــة
اﻟﻤﺼﺪر :ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ
لتشــمل مزيــدا ً مــن
الــركات العقاريــة الصينيــة،
لتصــل إىل  10.5مليــار دوالر خــال النصــف األول مــن العــام
مبــا يف ذلــك رشكات التطويــر العقــاري الرئيســية ،فض ـاً عــن
الجــاري ،مقارنـ ًة بالفــرة املناظــرة مــن العــام .2020
صغــار املطوريــن العقاريــن.
 -2تفاقــم الديــون :تعتــر “إيفرجرانــد” الرشكــة األكــر
ففــي ضــوء تقييــد وصــول الــركات للتمويــل املــريف،
مديونيــة عــى مســتوى العــامل ،إثــر التزايــد الكبــر يف حجــم
مــن املحتمــل أن يتعــرض مزيــد مــن رشكات التطويــر
ديونهــا اإلجامليــة التــي بلغــت حــوايل  300مليــار دوالر (مبــا
العقــاري ،الســيام ذات املركــز املــايل الضعيــف ،ملصاعــب
يُعــادل حــوايل  %2مــن الناتج املحــي اإلجاميل للصــن) ،ومنها
ماليــة هــي األخــرى ،ولعــل يف مقدمتهــا رشكــة “تشــاينا
نحــو  88.8مليــار دوالر كقــروض مــن البنــوك واملؤسســات
فورتشـ�ن النـ�د ديفيلومبنـ�ت”( (�China Fortune Land De
املاليــة األخــرى ،وفق ـاً لوكالــة “فيتــش” للتصنيــف االئتــاين.
 ،)velopmentوالتــي ال يعتــر موقفهــا املــايل أحســن حــاالً
 -3انخفــاض الســيولة :أقــرت إدارة “إيفرجرانــد” ،يف ســبتمرب
مــن إيفرجرانــد.
 ،2021رصاحــة ،املصاعــب املاليــة التــي تواجههــا وعىل رأســها
عــاوة عــى مــا ســبق ،يضــم ســوق العقــارات الصينــي
شــح الســيولة ،واتجاههــا لتعيــن مستشــارين لبحــث عمليــة
حاليــاً عــددا ً كبــرا ً مــن الــركات الصغــرة ،التــي تعــاين
إعــادة الهيكلــة؛ مــا آثــار حالــة مــن االضطــراب والقلــق
أزمــات ماليــة ،األمــر الــذي قــد يســفر يف النهايــة عــن وجــود
لــدى أوســاط املســتثمرين بأســهم الرشكــة ،وقــام متظاهــرون
العديــد مــن مرشوعــات البنــاء غــر املكتملــة ،والتــي يتــم
غاضبــون بالتجمــع أمــام مقــر الرشكــة مطالبــن باســتعادة
هدمهــا ،أو تفجريهــا.
أموالهــم.
فقــد قامــت الحكومــة الصينيــة بتفجــر نحــو  15مبنــى
وتباعــاً ،ويف ضــوء ضعــف الســيولة املتاحــة ،اضطــرت
ســكنياً غــر مكتمــل يف مدينــة كومنينــج ،وذلــك يف أغســطس
الرشكــة للتفــاوض مــع الدائنــن إلعــادة جدولــة الديــون
 ،2021كــا تــم هــدم مبــانٍ أخــرى ظلــت غــر مكتملــة طيلــة
وتســويتها بأقــل تكلفــة ممكنــة .ويف  22ســبتمرب املــايض،
 20عامـاً يف مدينــة شــنغهاي ،وذلــك يف أبريــل .2021
قامــت وحــدة العقــارات التابعــة للرشكــة بتســوية دفعــة
الفائــدة املســتحقة يف  23ســبتمرب  2021عــى ســنداتها
 -2تراجــع منــو القطــاع العقــاري :مــن املتوقــع أن تــؤدي أزمة
املقومــة باليــوان ،بعــد التفــاوض مــع الدائنــن خــارج غرفــة
الــركات العقاريــة ،إن مل يتــم التعامــل معهــا ،إىل زيــادة
املقاصــة ،لكنهــا مل تحــدد موعــد وكيفيــة الدفــع.
مخاطــر االســتثامر يف القطــاع العقــاري عــى املديــن القصــر
واملتوســط ،ومــن ثــم تراجــع معــدالت منــو هــذا القطــاع،
 -4هبــوط حــاد لقيمــة األســهم :خفضــت وكاالت التصنيــف
ومــا لذلــك مــن تداعيــات ســلبية عــى االقتصــاد الصينــي.
االئتــاين الثــاث الكــرى ،وهــي“ :ســتاندرد آنــد بــورز”،
2
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 -3تباطــؤ منــو االقتصــاد الصينــي :مــن املرجــح أن تســاهم
األزمــة يف تباطــؤ أداء االقتصــاد الصينــي يف األجــل القصــر،
خاصــة أن قطــاع العقــارات يُســاهم بحــوايل ثلــث الناتــج
املحــي اإلجــايل للصــن ،ومؤخــرا ً ،خفضــت وكالــة فيتــش
توقعاتهــا لنمــو االقتصــاد الصينــي لعامــي  2021و،2022
ليبلــغ  %8.1و %5.2عــى التــوايل ،مقارنــة بحــوايل %8.4
و ،%5.5يف ضــوء ضعــف ســوق العقــارات الصينــي.
 -4تأثــرات عــى القطــاع املــايل واملــريف :تثــر أزمــة
“إيفرجرانــد” مخــاوف مــن تأثــر القطــاع املــايل واملــريف
الصينــي ،الســيام يف ظــل انكشــاف العديــد مــن البنــوك
واملؤسســات املاليــة عــى ديــون الرشكــة.
وتكمــن املشــكلة الحقيقيــة يف إذا مــا كان هــؤالء
املقرضــون لديهــم أو ال الضامنــات الكافيــة لتغطيــة مخاطــر
تعــر الرشكــة الصينيــة عــن ســداد قروضهــا .وبــدون شــك فإن
ضعــف القطــاع العقــاري الصينــي ســوف يؤثــر ســلباً عــى
جــودة أصــول البنــوك.
ويقــدر بــأن هنــاك نحــو  130بنــكاً ،وأكــر مــن 120
مؤسســة ماليــة غــر مرصفيــة اســتدانت منهــا “إيفرجرانــد”،
وهــو وضــع ال يقتــر عــى الرشكــة املذكــورة ،وإمنــا يشــمل
معظــم الــركات العقاريــة يف الســوق الصينــي .وبحســب
“ســيتي جــروب” ،فــإن نحــو  %41مــن أصــول النظــام
املــريف الصينــي ذات ارتبــاط بشــكل مبــارش ،أو غــر مبــارش
بقطــاع العقــارات بنهايــة عــام .2020
 -5اإلرضار بالــركات الدوليــة :متتلــك “إيفرجرانــد” أكــر
مــن  1300مــروع يف أكــر مــن  280مدينــة يف الصــن،
واســتعانت يف تنفيذهــا عــر التعــاون االس ـراتيجي مــع أكــر
مــن  860رشكــة حــول العــامل .وعليــه ،مــن املحتمــل أن يؤثــر
تعــر الرشكــة الصينيــة عــى نشــاط تلــك الــركات وعــى
موقفهــا املــايل.
وتشــر التقديـرات إىل احتامليــة تعــرض حــوايل  %10مــن
مبيعــات الــركات األمريكيــة العاملــة يف مجــال الصناعــة
التحويليــة ملخاطــر تلــك األزمــة .فيــا مــن املرجــح أيضــاً
تــرر رشكات املــواد الخــام األساســية ،يف أوروبــا مثــل رشكتــي
“أنجلــو أمــركان” و“جلينكــور” ،ورشكات صناعــة األســمنت
األوروبيــة بأزمــة الرشكــة الصينيــة.
االستجابة المحتملة لألزمة
تشــر أغلــب التقديــرات إىل أن الســلطات الصينيــة ســوف
تتدخــل بشــكل محســوب للتعامــل مــع تداعيــات األزمــة،
وذلــك مــن خــال مجموعــة مــن اآلليــات تتمثــل فيــا يــي:
 -1التدخــل املحســوب :ال تريــد الحكومــة الصينيــة تدخ ـاً
مبــارشا ً واســعاً للتعامــل مــع األزمــة؛ ألنهــا تأمــل أن تكــون
أزمــة “إيفرجرانــد” درسـاً للــركات الصينيــة األخــرى لتحقيق
االنضبــاط يف شــؤونها املاليــة.

 -2حاميــة النظــام املــريف :تســيطر الحكومــة الصينيــة،
بشــكل شــبه تــام ،عــى النظــام املــريف الصينــي ،ومــن ثــم
لــن تســمح عــى األرجــح بــأن تــؤدي أزمــة “إيفرجرانــد”
لزعزعــة اســتقرار الوضــع املــايل للبنــوك ،وســتتحرك مــن
خــال اآلليــات التاليــة:
• الســيطرة عــى حركــة األمــوال عــر الحــدود :قــد تتجــه
الســلطات الصينيــة ،عنــد الــرورة ،لتقييــد خــروج رؤوس
األمــوال الصينيــة لألســواق الخارجيــة ،حــال تنامــي املخاوف
مــن حــدوث أزمــة عقاريــة أو اقتصاديــة.
• ضــخ الســيولة يف األســواق :ضــخ بنــك الشــعب
الصينــي (البنــك املركــزي) أمــوال بحــوايل  18.6مليــار
دوالر يف النظــام املــريف الصينــي لتوفــر الســيولة ،ودعــم
اســتقرار البنــوك يف املرحلــة املقبلــة.
 -3احتــواء االضطرابــات االجتامعيــة :يظــل تدخــل
رشكات العقــارات اململوكــة للدولــة الســتكامل مرشوعــات
“إيفرجرانــد” وتســديد مســتحقات املقاولــن ،وتســليم
الوحــدات الســكنية؛ أم ـرا ً واردا ً ،وذلــك لتجنــب حالــة عــدم
االســتقرار االجتامعــي.
 -4رشاء أصــول الرشكــة :حثــت بكــن الــركات اململوكــة
للحكومــة عــى رشاء بعــض أصــول “إيفرجرانــد” ،للحــد مــن
تفاقــم األزمــة مــن الناحيــة املاليــة واالجتامعيــة .وقــد تــم
بيــع  1.5مليــار دوالر مــن حصــة الرشكــة يف أحــد البنــوك
إىل مجموعــة مملوكــة للدولــة ،وســيتم تخصيــص العائــدات
لتســوية الديــون.
وســبق وأن تدخلــت الــركات اململوكــة للدولــة إلنقــاذ
“إيفرجرانــد” ،فعندمــا تعرضــت الرشكــة ألزمــة خــال عــام
 ،2020اشــرت رشكتــان مملوكتــان للدولــة أســهامً بقيمــة 4.6
مليــار دوالر مــن إحــدى الوحــدات الرئيســية للرشكــة.
وختامــاً ،ميكــن القــول إن أزمــة “إيفرجرانــد” مبنزلــة
أكــر اختبــار مــايل صعــب تواجهــه الصــن ،وســتتعامل معــه
الســلطات الصينيــة مــن خــال إعــادة هيكليــة للرشكــة ،وهــو
املســار األكــر احتــاالً ،مــا يجنــب الرشكــة الســيناريو األســوأ
املتمثــل يف تصفيــة الرشكــة ،أو تعرضهــا لإلفــاس ،وســيحد يف
الوقــت نفســه مــن تداعيــات أزمــة الرشكــة عــى األســواق
الدوليــة ،ويقــوض مــن فرضيــة تشــابه أزمــة “إيفرجرانــد”
مــع انهيــار بنــك “ليــان بــراذرز” األمريــي ،رشارة األزمــة
املاليــة العامليــة .2009 – 2008
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لألبحاث والدراسات المتقدمة

عن المركز

مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،ودعم
البحــث العلمــي ،فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل ،التــي أصبحــت متثــل إشــكالية
حقيقيــة باملنطقــة ،يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار ،وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال
املرحلــة الحاليــة ،مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة،
والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة ،املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف نطــاق
الــرق األوســط عمومـاً.
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