التحديثات السياسية واالقتصادية الشهرية
أبريل ومايو 2017

هطول األمطار املوسمية الفعيل يف الهند (النسبة املئوية  ٪من متوسط الفرتة الطويلة)

تدفقات االستثامر األجنبي املبارش إىل الداخل  -أفضل  10اقتصادات مضيفة يف عام ( 2016مليار دوالر أمرييك)  = X( +ترتيب )2015
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املصدر :إدارة األرصاد الجوية الهندية ()IMD
( 2018 - 2017يدل عىل توقعات هطول األمطار األولية)
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املصدر :منشورات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  -تقرير االستثامر العاملي لعام 2017

مالحظة :يجمع هذا التقرير بني التحديثات  /األحداث البارزة يف كل من أبريل ومايو

 .1وشهد الناتج املحيل اإلجاميل للسنة املالية  2017منوا بنسبة  ٪7.1مقابل  ٪8.0يف السنة املالية  ،2016مام يعكس نتائج قرار إلغاء أوراق النقد
شهد النمو عىل أساس سنوي تباط ًؤا يف السنة املالية  2017ولكنه ال يزال يُظهر معدل منو صحي بنسبة  .٪7.1ولقد لوحظ تأثري قرار إلغاء أوراق النقد عىل قطاعات التصنيع والعقارات والبناء .أما
قطاع اإلنتاج الزراعي فلقد ظل قويًا .واستمر االستهالك يف دعم النمو  -وعىل وجه الخصوص ،تم تسجيل ارتفاع يف االستهالك الحكومي .ومع امليض قد ًما؛ ینبغي عىل النمو أن يكتسب يف السنة
زخم من الطلب املحدود علی االستھالك وإنعاش دورة االستثامر ،بدعم من مبادرات السیاسات.
املالیة ً 2018
 .2الوكاالت العاملية تنظر بإيجابية إىل الهند وتعيد النظر يف توقعاتها بزيادة النمو
يف تقرير التنمية الهندي الذى يصدر كل سنتني؛ ذكر البنك الدويل أن النمو الهندى سوف يتسارع ىف السنة املالية  2018بسبب تأثري قرار إلغاء أوراق النقد واستعادة االستثامر امل ُمتد .توقعت
موديز أن يسارع االقتصاد الهندي إىل النمو مبعدل  ٪7.5يف السنة املالية  2018و  ٪7.7يف السنة املالية  .2019ومن جانبه رصح صندوق النقد الدويل أيضا بأنه من املتوقع انتعاش معدل النمو
الهندي إىل  ٪7.2يف السنة املالية  2018و  ٪7.7يف السنة املالية  2019بعد االضطرابات الناجمة عن قرار إلغاء أوراق النقد .مع التوصية بإزالة االختناقات الهيكلية التي طال أمدها لتعزيز كفاءة
السوق .وقال بنك التنمية اآلسيوي أن معدل النمو يف الهند سوف يتحسن إىل  ٪7.4خالل السنة املالية  2018ويرتفع إىل  ٪7.6يف السنة املالية الالحقة .ومع هذه التوقعات ،ال تزال الهند يف
صدار ضمن األسواق الناشئة.
 .3توقعت برياح موسمية إيجابية وفقا إلدارة األرصاد الجوية يف الهند
توقعات الرياح املوسمية األولية الصادرة من إدارة األرصاد الجوية يف الهند إيجابية ومن املرجح أن تكون  ٪96من متوسط الفرتة الطويلة ،وهو األمر الذي من شأنه أن يوفر دفعة كبرية للطلب
عىل االقتصاد الزراعي/الطلب عىل الريف الهندي ،وخاصة يف الواليات التي تعاين من الجفاف (كارناتاكا وتاميل نادو) .توفر الرياح املوسمية اإليجابية انفراجة يف أرقام التضخم.
 .4التضخم املؤقت يف الهند ( )CPIينخفض يف أبريل إىل  ،%2.99ويوفر انفراجة يف األسعار
كان التضخم املؤقت يف الهند الذي جاء أقل من التوقعات التي تم التوصل إليها بتوافق اآلراء مدفوعا بانخفاض أسعار املواد الغذائية وأسعار الوقود العاملية املريحة .وبلغ معدل التضخم السنوي،
استنادا إىل مؤرش أسعار املستهلك الشهري (أسعار الجملة) ٪3.85 ،لشهر أبريل  2017مقارنة بنسبة  ٪5.29لشهر مارس  .2017وهذا يوفر دعام مستمرا لسياسة نقدية أسهل.
 .5االستثامر األجنبي املبارش يسجل أعىل معدالته يف الهند للسنة املالية 2017؛ حملة “صنع يف الهند” تحقق تقد ًما
ووفقا للبيانات الرسمية (وزارة التجارة والصناعة) سجلت الهند أعىل معدل لالستثامر األجنبي املبارش عىل اإلطالق حالل سنة يف السنة املالية  2017عند  43.5مليار دوالر ،عىل الرغم من أن
معدل النمو السنوي انخفض إىل  ٪9من  ٪29يف العام السابق و  ٪27يف السنة املالية  .2015وقد كانت تدابري اإلصالح التي اتخذتها الحكومة ،مبا يف ذلك تحرير نظم االستثامر األجنبي املبارش
يف  21قطاعا ،وإطالق حملة “صنع يف الهند” منذ ما يقرب من ثالث سنوات ،هي الدوافع الرئيسية .ووفقا ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ،تحسنت الهند بدرجة واحدة يف السنة التقوميية
من عام  2016لتصبح الوجهة التاسعة األكرث جاذبية لالستثامر األجنبي املبارش عىل الصعيد العاملي.
 .6الحكومة الهندية تعدل قانون تنظيم العمل املرصيف لترسيع حل األصول العقيمة
يف  5مايو ،أخطرت الحكومة بالتغيريات التي تم إدخالها عىل القانون مبوجب قرار رسمي ،والتي من شأنها أن تسمح لبنك االحتياطي الهندي مبامرسة مزيد من السلطة يف التعامل مع األصول
املتعرثة داخل النظام املرصيف الهندي التي تبلغ قرابة  150مليار دوالر ( 10تريليون روبية ) .وميكن للحكومة أيضا أن تكون قادرة عىل تفويض بنك االحتياطي الهندي بالتامس اإلعسار وقانون
اإلفالس ضد املتخلفني .وتُعد هذه خطوة إيجابية نحو محاولة تحقيق عملية إعسار أكرث شفافية وأكرث رسعة.
هذا التقرير ال ميثل عرضً ا لألسهم أو الوحدات وال ميثل كذلك توصية وال بيان باآلراء وال إعالن ،وال ميثل التقرير كذلك توق ًعا وال إقرا ًر بالتغريات املستقبلية املحتملة يف معدالت أو أسعار أيًا من األوراق
املالية ،ومحتويات البيان السابق بغرض اإلعالم فقط دون النظر إىل أهداف أو حالة مالية خاصة أو احتياجات معينة ألي شخص محدد قد يتلقى هذا البيان ،يجب عىل مستخدمي هذه الوثيقة طلب
املشورة فيام يخص مدى مالمئة االستثامر يف أي أوراق مالية أو أدوات مالية أو اسرتاتيجيات استثامرية يحتويها هذا املستند.

