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أهم األخبار
شركة مالية غير مصرفية واحدة إلى نسبة  %20من رأس المال األساسي من
مستقرا عند نسبة  %15من
المستوى األول لتلك البنوك بعد أن كان هذا الحد
ً
قبل .كما قام أيضًا بنك االحتياطي الهندي بخفض ودن المخاطر بالنسبة لالئتمان
االستهالكي باستثناء مستحقات البطاقات إلى  %100بعد أن كان %125
تقريبًا .وقد تم أيضًا تصنيف القروض البنكية التي تُمنح إلى الشركات المالية
غير المصرفية بغرض االستثمار في المجال الدراعي والقروض البنكية التي
تُمنح إلى مؤسسات األعمال التجارية الصغيرة والقروض التي تُمنح للتمويل
السكني بكونها قروض القطاعات ذات األولوية وذلك سعيًا لضمان توفير
لنمو االقتصادي وتشغيل
التدفقات االئتمانية إلى هؤالء المساهمين األساسيين في ا ّ
العمالة( .المصدر :بلومبيرج)

واف بنك االحتياطي الهندي على تحويل فائض يبلغ  1.76تريليون روبية
هندية ( 24.5مليار دوالر أمريكي تقريبًا) إلى الحكومة خالل اجتماع مجلس
إدارته في يوم  26أغسطس بنا ًء على توصيات من قِبل لجنة بيمال جاالن.
كانت نسبة  %70تقريبًا من المبلغ  --الذي واف عليه بنك االحتياطي الهندي
يوم االثنين – مستمدة من الدخل الذي ربحه البنك المركدي من استثماراته
والمكاسب التي حققها نتيجة التغييرات التي أجراها في سياسة حساب أسعار
الصرف األجنبي وكذلك الرسوم التي ربحها من طباعة العمالت النقدية الورقية
وصك النقود المعدنية .وجاء باقي المبلغ الذي يبلغ حوالي  526مليار روبية
هندية من فائض رأس المال .وقد أوصت لجنة جاالن في تقريرها أنه ينبغي أن
يظل رأس المال االقتصادي الخاص ببنك االحتياطي الهندي  --والذي يت لف من
أرصدة إعادة التقييم والممتلكات ال ُمحقَّقة  --في حدود  %20إلى  %24.5من
الميدانية الخاصة بالبنك .كما وجَّهت اللجنة إلى الحفاظ على الممتلكات ال ُمحقَّقة
 -أو احتياطي الطوارئ  --بين  %5.5إلى  .%6.5وحيث قد قَ ِبل مجلسإدارة بنك االحتياطي الهندي التوصيات فقد تم بموجب ذلك التصدي على دفت
المبلغ .وينبغي أن يتم من خالل هذا التحويل تعويض أي عجد في اإليرادات
ناتج عن انخفاض النمو الضريبي في ظل النمو االقتصادي األكثر تباطؤًا خالل
هذا العام وهو ما من ش نه أن يُتيح المديد من القدرة على تعديد اإلنفاق.
وسوف يُس ِ ّهل أيضًا هذا التحويل على الحكومة تحقي مستهدف عجد موادنتها
ال ُمحدَّد بنسبة  %3.3من الناتج المحلي اإلجمالي للسنة المالية .2020
(المصدر :مجموعة جولدمان ساكس البحثية ( Goldman Sachs
 )Researchبنك االحتياطي الهندي بلومبيرج)

ت ساب من هذا الشهر بخفض السعر القياسي
قام بنك االحتياطي الهندي في وق ٍ
إلعادة الشراء إلى أدنى ح ٍد له منذ عام  2010في محاولة منه إلنعاش االقتصاد
الهندي المتدهور .وكانت هذه الخطوة غير التقليدية لخفض سعر إعادة الشراء
بمقدار  35نقطة أساس التي يصل معها الخفض إلى  %5.4هي المرة الرابعة
التي يقوم فيها بنك االحتياطي الهندي بخفض سعر إعادة الشراء خالل هذا العام
بهدف دعم االقتصاد في مواجهة الت ثيرات السلبية الناجمة عن تصاعد الحرب
التجارية بين الصين والواليات المتحدة األمريكية وخفض بنك االحتياطي
الفيدرالي األمريكي سعر إعادة الشراء مت تقديمه الدعم لالقتصاد المحلي
األمريكي في ذات الوقت .كما قام أيضًا بنك االحتياطي الهندي بخفض توقت نمو
الناتج المحلي اإلجمالي إلى  %6.9ليصبح بذلك أدنى من التوقت الساب البالغ
نظرا لتوقّعه ب ن يظ ّل التض ّخم معتدالً عند نسبة
نسبته  %7في شهر يونيو
ً
 %3.1خالل الربت الثاني من السنة المالية .وقد أوضح بنك االحتياطي الهندي
مؤخرا مت
أن توقت التضخم كان معتدالً وأن النتائج المنشودة التي تم تحقيقها
ً
دخول موسم األمطار الموسمية ودراعة المحاصيل الشتوية قد ساهمت في تهدئة
المخاوف .وكان بنك االحتياطي الهندي هو األكثر صرامة على مستوى قارة
آسيا هذا العام فيما يتعلّ بخفض األسعار .وأظهرت محاضر االجتماعات
تصويت جميت أعضاء لجنة السياسات النقدية باإلجماع على اإلبقاء على موقف
السياسات النقدية التيسيرية وخفض سعر إعادة الشراء( .المصدر :بلومبيرج
بنك االحتياطي الهندي)
قام المستثمرون المحليون في صنادي االستثمار في األسهم الهندية المشتركة
بديادة ممتلكاتهم في شهر يوليو غير قلقين بمرورهم بشهر يوليو األسوأ على
مدار  17عا ًما .وقد حققت خطط شراء األسهم تدفّقات داخلة بقيمة  81.1مليار
روبية هندية ( 1.2مليار دوالر أمريكي تقريبًا) وهو ما يعني تحقيقها ديادة عن
األموال التي حققتها في شهر يونيو التي بلغت قيمتها حينئذ  76.6مليار روبية
هندية ( 1.13مليار دوالر أمريكي تقريبًا)  -حيث جاء ذلك نتيجة قيام مديري
نظرا النخفاض السعر .وسوف تستمر هذه التدفقات
الصنادي المحلية بالشراء
ً
خيارا جذابًا في ظل وجود توقّعات بمدي ٍد من االنخفاض في
لطالما ظلت األسهم
ً
أسعار فوائد الوادئت البنكية .ومنذ بداية العام حتى اآلن اشترى المستثمرون
المؤسسيون األجانب والصنادي المحلية المشتركة أسه ًما بقيمة  7مليارات
دوالر أمريكي و 6مليارات دوالر أمريكي على الترتيب
(المصدر :بلومبيرج مجموعة جولدمان ساكس البحثية ( Goldman Sachs
))Research
ت لتخفيف األدمة االئتمانية في بنوك
قام البنك المركدي الهندي باتخاذ خطوا ٍ
الظل كما وضت قواعد مرنة إلقراض المستهلكين كجدء من إجراءات دعم
االقتصاد المتباطئ .فقد رفت بنك االحتياطي الهندي حد قبول البنوك إقراض أي
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