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أهم األخبار

ع تضخم التجزئة في الهند على نح ٍو غير متوقع خالل شهر يونيو ،إذ
تسار َ
ارتفعت أسعار السلع االستهالكية بنسبة  %6.09عن العام السابق .كما
ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة  %7.29في يونيو مقارنةً
بالعام الماضي ،بينما مادت أسعار الوقود بنسبة  .%2.69وبالرغم من تخطي
رقم التضخم الشامل حاليًا نطاق ( )%6-%2المستهدف لدى بنك االحتياطي
الهندي ،إال إنه من غير المحتمل تخفيف البنك المركمي القيود المفروضة عل
لعام
السياسة النقدية لدعم االقتصاد الهندي ،الذي يتجه إل أول انكماش له امتد ٍ
كام ٍل منذ أكثر من أربعين عا ًما .ومت ذلك ،من المتوقت أن يكون االنكماش
قصير األجل ،إذ يتوقت صندوق النقد الدولي انتعاشًا في الناتج المحلي اإلجمالي
للهند في العام المقبل بنسبة  .%6إن أعضاء بنك االحتياطي الهندي الذين
يتوقعون أن ينخفض التضخم في النصف الثاني من السنة المالية حت شهر
مارس سيجتمعون في األسبوع األول من شهر أغسطس لمراجعة السياسة.
(المصدر :بلومبيرج ،بنك االحتياطي الهندي)
كان شهر يونيو هو الشهر األفضل حتى اآلن فيما يتعلق بالتدفقات النقدية
األجنبية في الهند ،إذ اشترى المستثمرون األجانب أسه ًما بقيمة  2.7مليار
دوالر أمريكي .وقد كانت الهند هي السوق الوحيدة في آسيا التي شهدت شهرين
متتاليين من التدفقات في الربت األول من السنة ،مما أدى إل حدوث أعل تدفا
نقدي في المنطقة بمعدل  4.6مليارات دوالر أمريكي( .المصدر :بلومبيرج)
ازدادت عمليات السداد الهندية اإللكترونية في الهند ،في حين عجلت جائحة
ً
حلوال للسداد اإللكتروني.
فيروس كورونا (كوفيد )19-من تبني المستهلكين
يهدف بنك االحتياطي الهندي إل ميادة المعامالت الرقمية من  %10في عام
 2019إل حوالي  %15من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام .2021
يتنافس عمالقة التكنولوجيا العالمية مثل شركتي Amazon.com Inc
و .Alphabet Incعل جمءٍ من سوق عمليات السداد اإللكترونية في الهند،
والتي من المتوقت أن تتضاعف إل  1تريليون دوالر بحلول عام .2023
وسيكون عل تلك الشركات التنافس  -من بين شركات أخرى -مت شركة
 Paytmالمحلية الناشئة المدعومة من  Alibabaوخدمة WhatsApp

 Payالمدعومة من  -- Facebook Incوهذه الشركة وتلك الخدمة ال
تماالن في مرحلة االختبار داخل الدولة .وتُظ ِهر استطالعات الرأي األخيرة التي
أجرتها ك ٌل من  ،Boston Consulting Groupو ،Facebookومعهد
كابجيميني للبحوث أن عمليات السداد عبر اإلنترنت قد ارتفعت منذ تفشي
الفيروس واحتمال قوي بأن يستمر هذا االتجاه لمدة  6أشهر عل األقل.
(المصدر :بلومبيرج)
وإظهارا لثقتها في مستقبل الهند واقتصادها الرقمي ،كانت شركة Google
ً
قد أعلنت عن خطط إلنفاق  10مليارات دوالر أمريكي على مدار السنوات
الخمس إلى السنوات السبع المقبلة للمساعدة في تسريع اعتماد التكنولوجيات
الرقمية في الهند .وسيتم استثمار مبلغ  10مليارات دوالر أمريكي في
الشراكات ،والعمليات ،والبنية التحتية ،والنظام البيئي الرقمي ،واالستثمار في
حقوق الملكية .وقد نمت األعمال التجارية بالهند لتصبح واحدة من أهم المناطا
التجارية لشركة  ،Googleإذ تتميم هذه الدولة بأنها ثاني الدول في العالم
استخدا ًما لإلنترنت بمعدل  500مليون مستخدم .وفي األشهر القليلة الماضية،
شهدت الهند موجة من تنامي المصالح األجنبية فيما يتعلا باقتصادها الرقمي مت
شركات  ،.Facebook Incو ،.Qualcomm Incو.Intel Corp
وضاعت عل وحدة الخدمات الرقمية بشركة Reliance Industries Ltd
ذات المسسولية المحدودة فرصة الحصول عل  16مليار دوالر أمريكي ،إذ
ً
مستقبال( .المصدر :بلومبيرج)
وضعت األساس لنمو العائدات

الروبية الهندية في طريقها إلى التعافي الحتمال حدوث فائض حالي نادر
الحدوث في الحساب بعد التدفقات األجنبية النشطة واالنهيار العالمي ألسعار
النفط ،وهذا ما يدفعها برفق لالرتفاع مقابل الدوالر األمريكي .كما يشير
التحسن في قطاع الخدمات والبيانات التجارية في شهر مايو بعد التخفيف
التدريجي من مرحلة الحظر العالمية األكثر صرامة ،إل استمرار التدفقات.
ويتوقت محللون احتمال ارتفاع الروبية إل أعل مستوى لها عند  72بنهاية
العام ،مما يعني ميادة بنسبة  %5تقريبًا عن  75.6475من الدوالرات.
(المصدر :بلومبيرج)
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