التحديثات السياسية واالقتصادية الشهرية

فبراير 6102

مسار توحيد القوائم المالية
النسبة المئوية ( )%للعجز المالي في إجمالي الناتج المحلي

المصدر :الحكومة الهندية :بحوث صندوق االستثمار المشترك لشركة يو تي آي

أهم الدروس المستفادة من الموازنة المالية لالتحاد الهندي في العام المالي ( 6102-6102من إبريل  6102حتى مارس )6102
تسارع نمو االقتصاد ليصل إلى  %6.2في العام المالي .6102-6102
•
انخفاض عجز الحساب الجاري من  0..1مليار دوالر أمريكي في النصف األول من العام الماضي إلى  01.1مليار دوالر أمريكي هذا العام ،ومن المتوقع أن يصل إلى  %0.1من إجمالي
•
الناتج المحلي في نهاية هذا العام ،ووصلت احتياطيات الصرف األجنبي إلى أعلى مستوى لها على اإلطالق إذ وصلت إلى  021مليار دوالر أمريكي تقريبًا.
أعلنت الحكومة عن زيادة اإلنفاق في قطاع الزراعة والتنمية الريفية ،والقطاع االجتماعي ،وقطاع البنية التحتية وقامت كذلك باتخاذ اإلجرااات الالزمة إلعادة رسملة المصارف ،وذلك لتلبية
•
الطلب المباشر للقطاعات المحتاجة.
ستعمل الحكومة ع لى مواصلة برنامج اإلصالح الحالي وموافقة البرلمان على التعديالت الدستورية حتى يمكن تفعيل ضريبة السلع والخدمات ( ،)GSTوكذلك موافقة البرلمان على قانون
•
اإلعسار واإلفالس وغيرها من اإلجرااات اإلصالحية الهامة المعروضة على البرلمان.
ظل العجز المالي في التقديرات المنقحة ( )REللعام المالي  6102-6102وتقديرات الموازنة ( )BEللعام المالي  6106-6102عند  %0.3و %0.2من إجمالي الناتج القومي ()PDG
•
على التوالي.
اإلصالحات المعلن عنها في سياسات االستثمار األجنبي المباشر (.)FDI
س ُتتاح الفرصة لالستثمار األجنبي في قطاعي التأمين والمعاشات في المسار التلقائي بما يصل إلى  %13مع مراعاة المبادئ التوجيهية القائمة حاليًا والخاصة باإلدارة والرقابة الهندية والمقرر
•
أن تقوم الهيئات الرقابية بمراجعتها.
سيُسمح بنسبة  %011من االستثمارات األجنبية المباشرة في شركات إعادة هيكلة األصول عن طريق مسار تلقائي .وسيُسمح للمستثمرين األجانب في المحافظ المالية ( )FPIsبما يصل إلى
•
 %011في كل شريحة من إيرادات األوراق المالية التي تصدرها شركات إعادة هيكلة األصول مع مراعاة السقف الخاص بكل قطاع.
سيزيد حد االستثمار للمؤسسات األجنبية في البورصات الهندية من  2إلى  %02بالتساوي مع المؤسسات المحلية.
•
سيزيد الحد الحالي لالستثمار الذي يصل إلى  %61للمستثمرين األجانب في المحافظ المالية في المشروعات المركزية للقطاع العام --بخالف المصارف ـــ المسجلة في البورصات إلى
•
 %13لتجنب الحاجة إلى موافقة مسبقة من الحكومة لزيادة استثمارات المستثمرين األجانب في المحافظ المالية.
سيجري التوسع في سلة األدوات المؤهلة الستثمار األجنبي المباشر لتشمل أدوات هجينة مع مراعاة شروط معينة.
•
سيُسمح باالستثمار األجنبي المباشر في أنشطة أخرى تنظمها الهيئات الرقابية في القطاع المالي باإلضافة إلى أنشطة  0.شركة مالية محددة ال تعمل في األنشطة المصرفية (،)NBFC
•
ومسموح به اآلن بموجب المسار التلقائي.
سيحصل المستثمرون األجانب على اإلقامة مع مراعاة شروط معينة ،ويحصل هؤالا المستثمرون حاليًا على تأشيرات أعمال فقط بما يصل إلى  2سنوات في كل مرة.
•
اإلصالحات في القطاع المالي
لزيادة مشاركة األفراد في شراا األوراق المالية الحكومية سيعمل بنك االحتياطي الهندي ( )RBIعلى تسهيل مشاركتهم في األسواق األولية والثانوية عن طريق البورصات والدخول إلى
•
منصة التداول (.)NDS-OM
لتسهيل زيادة تعمق سوق سندات الشركات تم اإلعالن عن اإلجرااات التالية:
•
أ) ستقوم الشركة الهندية للـتأمين على الحياة بتخصيص صندوق لزيادة التمويل المقدم لمشروعات البنية التحتية ،وسيساعد ذلك الصندوق في زيادة التصنيفات االئتمانية للسندات التي قامت شركات
البنية التحتية بتعويمها وفتح الطريق للمستثمرين إلنشاا استثمارات طويلة األمد.
ب) سيصدر بنك االحتياطي الهندي ( )RBIمبادئ توجيهية لتحفيز عدد كبير من المقترضين للحصول على نسبة معينة من احتياجاتهم التمويلية عن طريق آلية السوق بدال من المصارف.
ت) سيجري التوسع في سلة االستثمارات من المستثمرين األج انب في المحافظ المالية لتشمل سندات الديون غير المدرجة واألوراق المالية ذات الدخل الثابت الذي يدفع من خالل وسيط وتصدرها
الشركات ذات الغرض الخاص ( )SPVsالعاملة في مجال األوراق المالية.
ث) سيقوم المجلس الهندي لألوراق المالية والصرف ( )IBESبإنشاا منصة للمزادات اإللكترونية خاصة بعروض الدين األولية لوضع نظام اقتصادي خاص بأسواق االكتتاب الخاص في سندات
الشركات وتمكين ذلك النظام.
ج) سيقوم بنك االحتياطي الهندي ( )IESوالمجلس الهندي لألوراق المالية والصرف ( )IBESبإنشاا قاعدة بيانات كاملة لسندات الشركات تشمل كالً من قطاعي السوق األولية والثانوية.
تم تقديم مقترح لتخصيص  0.2.مليار دوالر في العام المالي  6106-6102إلعادة رسملة مصارف القطاع العام ( ،) PSBsوسيجري تفعيل مكتب مجالس إدارة المصارف ( Bank
•
 )Board Bureauخالل العام المالي  ،6106-6102وسيقدم المكتب خارطة طريق لتقوية مصارف القطاع العام.
من أجل الحصول على حلول سريعة لألصول المُجهدة ،سيجري تعزيز محاكم استرداد لديون (.)DRTs
•
األثر في السوق
الموازنة العامة تفي بصفة عامة بجوانب القيود المالية وتعالج مسائل التنمية الريفية ومختلف اإلصالحات اإلدارية وعمليات التبسيط في المجال الضريبي .ارتفعت أسواق األسهم والسندات بشكل كبير
في ظل هذه التوقعات واإلعالن عن إجمالي اقتراض أقل من المتوقع.

هذا التقرير ال يمثل عرضًا لألسهم أو الوحدات وال يمثل كذلك توصية وال بيان باآلراا وال إعالن ،وال يمثل التقرير كذلك توقعًا وال إقرا ًر بالتغيرات المستقبلية المحتملة في معدالت أو أسعار أيًا من األوراق المالية،
ومحتويات البيان السابق بغرض اإلعالم فقط دون النظر إلى أهداف أو حالة مالية خاصة أو احتياجات معينة ألي شخص محدد قد يتلقى هذا البيان ،يجب على مستخدمي هذه الوثيقة طلب المشورة فيما يخص مدى
مالامة االستثمار في أي أوارق مالية أو أدوات مالية أو استراتيجيات استثمارية يحتويها هذا المستند.

