التحديثات السياسية واالقتصادية الشهرية
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املصدر :املكتب املركزي لإلحصاء ، ،صندوق استثامر يونايتد تراست أوف إنديا

 .1الهند تُطبق أكرب إصالح رضيبي يف تاريخها -رضيبة السلع والخدمات ( )GSTتتصدر أبرز العناوين الصحفية يف  1يوليو
بدأ تطبيق رضيبة السلع والخدمات التي طال انتظارها يف األول من يوليو بشكل رسمي .وتتألف رضيبة السلع والخدمات من هيكل بفائدة متدرجة يف مختلف القطاعات وتحل محل جميع الرضائب األخرى عىل
مستوى الوالية  /املستوى املركزي .وميثل توحيد الرضائب أكرب إصالح يف النظام الرضيبي للبلد .يف حني أن البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات ستحتاج إىل وقت لتبني ودعم التنفيذ ،وتشمل الفوائد عىل املدى
الطويل من رضيبة السلع والخدمات ما ييل:
إضافة ما يصل إىل  40نقطة أساس إىل إجاميل الناتج املحيل باإلضافة إىل العائدات الرضيبية
•
التضخم امل ُقيّد
•
تحسني األرصدة املالية عىل املدى الطويل
•
 .2بنك االحتياطي الهندي يخفض معدالت الرشاء يف استعراض السياسة النقدية لشهر أغسطس
صوتت لجنة السياسة النقدية ( )MPCبواقع خمسة أصوات إىل واحد لصالح تخفيض سياسة سعر إعادة الرشاء مبعدل  25نقطة أساس من  ٪6.25إىل  ،٪6.00وهو ما يتامىش مع توقعات السوق .سلط أعضاء
لجنة السياسة النقدية الضوء عىل مخاطر الهبوط عىل املدى القريب بالنسبة للنمو (خاصة بالنظر إىل اآلثار املؤقتة لقرار إلغاء أوراق النقد) واملخاوف بشأن االنكامش املايل .ولذلك استخدم بنك االحتياطي الهندي
( )RBIهذا اإلطار لتخفيف السياسة قبل أن يرتفع مسار التضخم مستقبال ،والحفاظ عىل موقفه املحايد يف السياسة.
 .3بنك االحتياطي الهندي يُعدّ ل توقعات التضخم يف أسعار املستهلكني ،ويحافظ عىل تقديرات النمو
سلط بنك االحتياطي الهندي الضوء عىل بعض املخاطر التصاعدية للتضخم بعد تأثريات انخفاض األساس .وتشمل العوامل الرئيسية للمخاطر التصاعدية عىل الزيادة األخرية يف أسعار الخرضاوات املحددة وإعفاءات
القروض الزراعية ومعدالت الرضائب املعدلة بعد تنفيذ رضيبة السلع والخدمات وتعديالت لجنة السبعة لألجور للمرتبات والعالوات التي ستنفذ عرب الواليات .ومع ذلك ،ستبقى عمليات التصاعد طيّعة بسبب
عوامل معتدلة مثل الرياح املوسمية املواتية ،والتضخم األسايس الثابت ،واالستقرار الذي تشهده أسعار السلع العاملية .توقعات مؤرش أسعار املستهلك يف النصف الثاين للسنة املالية  2018تقف عند معدل من 3.5
إىل ( %4ال يزال ضمن نطاق التغطية لبنك االحتياطي الهندي) ..ويف الوقت نفسه ،تم االحتفاظ بتوقعات النمو اإلجاميل للقيمة املضافة للسنة املالية  2018بنسبة .٪7.3
 .4تباطؤ منو الناتج املحيل اإلجاميل للربع األول من العام املايل  2018إىل أدىن مستوى له خالل  4سنوات ليعكس عوامل مؤقتة
الربع األول (من أبريل إىل يونيو) تباطأ منو الناتج املحيل اإلجاميل إىل  % 5.7عىل أساس سنوي ويرجع ذلك بشكل أسايس إىل سببني هام )1( :أثر قرار إلغاء أوراق النقد الذي وفر صدمة مؤقتة لالقتصاد؛ ( )2تنفيذ
رضيبة السلع والخدمات .وقد تراجع الطلب الصناعي قبل عدم التيقُن من رضيبة السلع والخدمات نظرا لعدم استيعاب هيكل املعدالت الرضيبية الجديد يف جميع القطاعات .ومن املرجح أن يكون النمو مدفوعا
باالستهالك .وعالوة عىل ذلك ،ومنذ رفع قيمة الديون ،سجل املجلس املركزي للرضائب املبارشة بالفعل زيادة بنسبة  ٪24.7يف إقرارات رضيبة الدخل املودعة يف الفرتة من أبريل إىل أغسطس ،مقارنة بالفرتة نفسها
من العام السابق .احتفظ صندوق النقد الدويل بتوقعات النمو السنوي للناتج املحيل اإلجاميل يف الهند عند نسبة أعىل من  ٪7للسنة املالية .2018
 .5ميزان املدفوعات الهندي يشهد تدفقات ضخمة لرؤوس األموال ،وإضافة  11مليار دوالر الحتياطي العمالت األجنبية
موازين املدفوعات الخارجية تدعم التدفقات الرأساملية يف الربع األول من السنة املالية  .2018والحساب املايل يشهد زيادة كبرية يف كل من االستثامر األجنبي املبارش ( )FDIواملستثمر األجنبي االعتباري (.)FII
وبلغت االستثامرات األجنبية املبارشة  7.2مليار دوالر بزيادة  ٪89عام كانت عليه يف الربع الرابع من السنة املالية  .2017وقال مودي أنه من املحتمل أن تشهد الهند تدفقات متزايدة من االستثامرات األجنبية
املبارشة عىل خلفية اإلصالحات مثل إدخال رضيبة السلع والخدمات وقانون اإلفالس .ويف الوقت نفسه ،يعكس االستثامر األجنبي يف الحوافظ املالية تدفقات يف كل من األسهم ( 0.7مليار دوالر) والديون (11.2
مليار دوالر) .وقد أدى الخرب الشامل املستقر يف الهند ،وانخفاض قراءات التضخم خالل الربع األول ،وارتفاع معدل الفائدة الداخيل إىل تدفقات قوية من الديون .وعىل الرغم من أن عجز الحساب الجاري ()CAD
اتسع ليصل إىل أعىل مستوى له منذ أربع سنوات بسبب ارتفاع فاتورة الواردات ،شهد الربع األول من العام املايل الجاري تراكام قدره  11.4مليار دوالر الحتياطيات العمالت األجنبية مقابل  7.3مليار دوالر يف الربع
السابق .ومن املتوقع أن يتحسن متويل العجز يف الحساب الجاري مرة أخرى نظرا لتدفقات االستثامر األجنبي املبارش ( )FDIالسليمة والنقل اإليجايب لحركات اإلصالحات النشطة املعلنة بشأن التضخم يف النمو.
 .6مجلس الوزراء يوافق عىل إنشاء آلية بديلة لدمج بنوك القطاع العام
اعترب مودي هذه املوافقة خطوة إيجابية ،مشريا إىل أن دمج بنوك القطاع العام يف الهند سيحسن تصنيفاتها بسبب كفاءة الحجم وتحسني إدارة الرشكات .وأضاف مودي أن النظرة املستقبلية للنظام املرصيف الهندي
مستقرة فيام يتعلق باإلمكانات امل ُحسنة لجودة األصول.
 .7بنك االحتياطي الهندي يخلق مجاال للحركة داخل حدود سندات الرشكات بالنسبة إىل الستثامرات الحوافظ األجنبية عن طريق تحويل سندات ماساال إىل فئة البنك املركزي األورويب
اعتبارا من  3أكتوبر  ،2017أعلن بنك االحتياطي الهندي أن سندات ماساال لن تشكل بعد ذلك جزءا من حد استثامر الرشكات يف السندات بالنسبة الستثامرات املحافظ األجنبية .بدال من ذلك ،سوف تشكل جزءا
من البنك املركزي األورويب (االقرتاض التجاري الخارجي) ويتم متابعتها وفقا لذلك .بشكلٍ جوهري ،سوف يخلق هذا مجاال لالستثامر األجنبي يف استثامرات الحوافظ األجنبية ويصدر حدودا يف فئة الرشكات تبلغ
قيمتها  44،001كرور روبية (حوايل  6.7مليار دوالر) .وسيتاح هذا للمستثمرين يف البورصة خالل الربعني املقبلني( .مالحظة :سندات ماساال هي سندات مقومة بالروبية الهندية ولكنها تصدر يف البورصات الخارجية،
وتأيت هذه الخطوة بعد تجاوز حدود سندات الرشكات للمستثمرين األجانب نسبة .)٪95

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 أ ًيا 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.

