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م في الستينات. أو ربما يكون من انخفض عدد سكان الصين العام الماضي، للمرة األولى منذ الوفيات الجماعية المرتبطة بالقفزة الكبرى الكارثية لماو تسي تونغ إلى األما
 .صينيةاألدق القول إن الصين أعلنت عن انخفاض عدد سكانها. كثير من المراقبين يشككون في البيانات ال

نعتبر هذه مشكلة؟  على أي حال، من الواضح أن عدد سكان الصين في ذروته أو سيصل قريبًا، أفضل رهان هو أن عدد السكان قد انخفض منذ عدة سنوات. لكن لماذا
سكاني، وكانت الصين أحد أكبر مصادر هذا  بعد كل شيء، في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، كان كثير من الناس قلقين من أن العالم يواجه أزمة اكتظاظ

 .الضغط. وحاولت الحكومة الصينية نفسها الحد من النمو السكاني من خالل سياسة الطفل الواحد الشهيرة
طالبون بموارد كوكب فلماذا ال يكون انخفاض عدد السكان خبرًا جيدًا، وهو مؤشر على أن الصين والعالم بشكل عام سيكون لديهم عدد أقل من األشخاص الذين ي

 محدود؟
لفكري واإلرادة السياسية. الجواب هو أن انخفاض عدد السكان يخلق مشكلتين رئيسيتين لإلدارة االقتصادية. هذه المشاكل ليست غير قابلة للحل، بالنظر إلى الوضوح ا

 .لكن هل سترتقي الصين إلى مستوى التحدي؟ هذا أبعد ما يكون عن الوضوح
متحدة، هي أن انخفاض عدد السكان هو أيضًا شيخوخة، وفي كل مجتمع أستطيع أن أفكر فيه أننا نعتمد على الشباب لدعم كبار السن. في الواليات ال المشكلة األولى

وحتى الثالث ينفق معظم أمواله  البرامج االجتماعية الثالثة الكبرى هي الضمان االجتماعي والرعاية الطبية والمساعدة الطبية. يستهدف األوالن بشكل صريح كبار السن،
 .على كبار السن من األميركيين والمعاقين

لي طويل األجل ألميركا تنشأ في كل حالة، يعتمد تمويل هذه البرامج في نهاية المطاف على الضرائب التي يدفعها البالغون في سن العمل، والمخاوف بشأن المستقبل الما
 .ار السنإلى حد كبير من ارتفاع نسبة إعالة كب

عدات الحكومية، وبخاصة شبكة األمان االجتماعي في الصين غير متطورة نسبيًا مقارنة بشبكاتنا، لكن الصينيين األكبر سنًا يعتمدون على الرغم من ذلك على المسا
إلى إلحاق الكثير من األلم االقتصادي بكبار السن،  معاشات التقاعد الحكومية. ونسبة اإلعالة للمسنين في الصين في ارتفاع هائل. وهذا يعني أن الصين ستضطر إما

 .أو رفع الضرائب بحدة على المواطنين األصغر سنًا أو كليهما
اجية يكفي لمواكبة القدرة اإلنتالمشكلة األخرى أكثر دقة ولكنها خطيرة أيضًا. للحفاظ على العمالة الكاملة، يجب على المجتمع الحفاظ على اإلنفاق العام مرتفعًا بما 

اض عدد السكان في لالقتصاد. قد تعتقد أن تقلص عدد السكان، مما يقلل من السعة، من شأنه أن يجعل هذه المهمة أسهل. لكن انخفاض عدد السكان، وبخاصة انخف
آخذًا في االنخفاض، فستكون هناك حاجة  سن العمل، يميل إلى تقليل بعض أنواع اإلنفاق المهمة، وخصوصًا اإلنفاق االستثماري. بعد كل شيء، إذا كان عدد العمال

ذا كان عدد العائالت آخذ في االنخفاض، فليس هناك حاجة كبيرة لبناء مساكن جديدة  .أقل لبناء مصانع جديدة ومباني مكاتب وما إلى ذلك، وا 
إلى تجربة ضعف اقتصادي مستمر. توضح اليابان هذه النقطة:  والنتيجة هي أن المجتمع الذي يتراجع فيه عدد السكان في سن العمل يميل، مع تساوي األشياء األخرى،

ئدة المنخفضة للغاية. في بلغ عدد السكان في سن العمل ذروته في منتصف التسعينات، وتكافح البالد مع االنكماش منذ ذلك الحين، على الرغم من عقود من أسعار الفا
ت ديموغرافياتها تشبه اليابان مشاكل مماثلة، على الرغم من تهميش هذه القضايا مؤقًتا، بسبب موجة التضخم اآلونة األخيرة، واجهت البلدان الغنية األخرى التي بدأ

 .Covid-19 الناجمة عن استجابات السياسة لفيروس
جزئيًا عن طريق دعم اقتصادهم باإلنفاق  لكي نكون منصفين لليابانيين، يمكن القول إنهم تعاملوا مع قضية انخفاض عدد السكان بشكل جيد، وتجنبوا البطالة الجماعية

 .ابانيةبالعجز. وقد أدى ذلك إلى مستويات عالية من الدين العام، ولكن لم يكن هناك أي تلميح إلى أن المستثمرين يفقدون الثقة في المالءة الي
 .ل جيد على قدم المساواة؟ هناك أسباب وجيهة للشك، إدارة األمور بشك2015لكن هل تستطيع الصين، التي انخفض عدد سكانها في سن العمل منذ عام 

ماح بمرور الفوائد الكاملة لطالما كان لدى الصين اقتصاد غير متوازن إلى حد بعيد. ألسباب أعترف أنني ال أفهمها تماًما، كان صانعو السياسة هناك مترددين في الس
 .لطلب االستهالكي نسبياً للنمو االقتصادي السابق إلى األسر، وقد أدى ذلك إلى انخفاض ا

ة فقاعتها سيئة السمعة في وبداًل من ذلك، حافظت الصين على اقتصادها بمعدالت استثمار عالية للغاية، أعلى بكثير حتى من تلك التي كانت سائدة في اليابان في ذرو 
م االستثمار المرتفع للغاية مع انخفاض عدد السكان، فإن الكثير من هذا أواخر الثمانينات. عادًة ما يكون االستثمار في المستقبل أمرًا جيدًا، ولكن عندما يصطد

 .االستثمار يؤدي حتمًا إلى عوائد متناقصة
 .لية تنتظر الحدوثفي الواقع، يبدو أن االقتصاد الصيني في هذه المرحلة يعتمد على قطاع عقارات متضخم بشكل ال يصدق، والذي يبدو بالتأكيد وكأنه أزمة ما

قصة نجاح ال من الغباء افتراض أن الصين ال تستطيع التعامل مع قضاياها الديموغرافية. بعد كل شيء، إذا أخذنا وجهة النظر األطول، فقد كانت الصين سيكون 
 .تصدق، حيث حولت نفسها من دولة فقيرة ونامية إلى قوة اقتصادية عظمى في غضون بضعة عقود فقط



قتصادات، كما هو الحال مع صناديق االستثمار، فإن األداء السابق ليس ضمانًا للنتائج المستقبلية. ال نعرف إلى أي مدى ستؤدي النقطة المهمة هي أنه بالنسبة لال
بعد االزدهار  في اليابان ما التحديات الديموغرافية للصين إلى تعثرها، لكن هناك أسبابًا وجيهة للقلق، لقد سمعت متشائمين يصفون الوضع في الصين بأنه مشابه للوضع

 .بدون نفس المستوى العالي من التماسك االجتماعي الذي سمح للحكومة والمجتمع بالتخفيف من السقوط
 .فاً الصين قوة عظمى، مع زعيم استبدادي وغير منتظم على ما يبدو. ال أعتقد أنه من المثير القلق بشأن رد فعلها إذا كان أداء اقتصادها ضعي

 


