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 أبرز النقاط

 ومخاطر الركود تلوح في  ارتفاع التضخم البنوك المركزية الرئيسية تواصل رفع أسعار الفائدة في ظل الحاجة الملحة لمعالجة استمرار

 .الواليات المتحدة وأوروبا

  الواليات المتحدة تبدو في وضع أفضل من أوروبا، إذ ما يزال سوق العمل قوياً وأسعار الطاقة تعتبر منخفضة نسبياً. أما في منطقة

صناعي قد يتأثر سلباً على خلفية إمكانية اللجوء إلى ترشيد اليورو فما يزال الناتج المحلي اإلجمالي مستقراً حتى اآلن، إال أن القطاع ال

 .استهالك الطاقة هذا الشتاء

  معدل التضخم في معظم أنحاء آسيا ما زال معتدالً نسبياً على الرغم من التراجع الذي شهدته أسعار العمالت الرئيسية مقابل الدوالر

يد من دول العالم، وهو األمر الذي قد يستمر في ظل مواصلة االحتياطي الفيدرالي األمريكي نظراً لفروق أسعار الفائدة المطبقة بين العد

 .األمريكي رفع أسعار الفائدة العام المقبل

  

 

البنوك المركزية تواصل تشديد سياساتها النقدية 

 لمواجهة التضخم  

 االقتصادي الموجز
االقتصاديةإدارة البحوث   I   2220 سبتمبر 19 
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دفع ارتفاع تكاليف المعيشة بوتيرة مطردة معظم البنوك المركزية 

الرئيسية إلى تطبيق سياسات نقدية أكثر تشدداً عما كانت عليه سابقاً. 

ووصلت أسعار الفائدة الرئيسية اآلن إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، 

 2023و 2022مع توقع بمواصلة ارتفاعها خالل الفترة المتبقية من عام 

على األقل. وكان مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي في صدارة البنوك 

المركزية التي بادرت بتطبيق سياسات نقدية متشددة، في حين بدأت جهات 

أخرى، خاصة البنك المركزي األوروبي وبنك إنجلترا في اللحاق به 

ترسخ مخاطر ارتفاع معدالت التضخم. كما تزامن مع وتشديد سياساتها 

ام الفيدرالي بتشديد سياساته النقدية بوتيرة سريعة مع ارتفاع الدوالر قي

األمريكي بمستويات غير مسبوقة، مما عرض العمالت الرئيسية األخرى 

لضغوط كبيرة وساهم في تفاقم مشكلة التضخم عبر رفع تكاليف االستيراد. 

ً لتعرض السندات األوروبية لعمليات بيعيه مكثفة. م ن وأدى ذلك أيضا

جهة أخرى، بدأت طفرة الطلب التي أعقبت الجائحة في التالشي في ظل 

الضغوط التي يتعرض لها المستهلك، مما قد يزيد من مخاطر الدخول في 

مرحلة من الركود االقتصادي في الواليات المتحدة وأوروبا. وإذا استمر 

، فسيكون بادرة لته أسعار السلع األساسية مؤخراً االنخفاض الذي سج

 رحب بها من قبل صانعي السياسات والمستهلكين على حد سواء.م

التضخم  ط االقتصادي في الواليات المتحدة مع ارتفاعضعف النشا

 وأسعار الفائدة

انخفض زخم نمو االقتصاد األمريكي خالل األشهر القليلة الماضية في 

ظل ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار ارتفاع معدالت التضخم، وضعف 

. ويبدو أن معدل التضخم الكلي يمستوى العالمالئة االقتصادية على البي

قد بلغ ذروته مع استقرار األسعار على نطاق واسع في شهري يوليو 

وأغسطس الماضيين، مما أدى إلى تراجع معدل الزيادة على أساس سنوي 

في يونيو، إال أن التضخم  %9.1حتى أغسطس مقابل  %8.3إلى 

نى أسعار المواد الغذائية والطاقة( استمر باالرتفاع األساسي )الذي يستث

، على أساس شهري، ليصل %0.6بمعدل أعلى مما كان متوقعاً بنسبة 

 في يوليو. %5.9في أغسطس مقابل  %6.3إلى 

 التضخم وأسعار الفائدة في الواليات المتحدة  :1الرسم البياني 

 

 

 المستهدف لالحتياطي الفيدرالي، الحد األعلى لسعر الفائدة Haverالمصدر: 
 

وواصل مجلس االحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية المتشددة، إذ رفع سعر 

يوليو )لتصل بذلك  15في اجتماعه المنعقد في  %0.75الفائدة بنسبة 

منذ مارس(، مع توقعات برفعها  %2.25االرتفاعات التراكمية إلى 

سبتمبر وبمقدار  21نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده في  75بمقدار 

نقطة أساس أخرى قبل نهاية العام. كما بدأ الفيدرالي بتخفيض  125

الميزانية العمومية في يونيو، ورفع المعدل الشهري لوتيرة التخفيض من 

مليار دوالر في سبتمبر. وعلى الرغم من  95مليار دوالر إلى  47.5

توافر الظروف التي تبرر تطبيق المزيد من التدابير الصارمة بالنظر إلى 

الت التي وصل لها التضخم، إال أن هناك مخاطر تكمن في تباطؤ المعد

الفيدرالي في االستجابة لديناميكيات تراجع وتيرة نمو التضخم. فعلى سبيل 

المثال، تشير العديد من المؤشرات المستندة إلى بيانات السوق بالفعل إلى 
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 أن التضخم سوف يتراجع بوتيرة سريعة خالل األشهر المقبلة، في حين

أن بعض المؤشرات األخرى )أسعار السلع، مؤشر مديري المشتريات 

الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات، أسعار السيارات المستعملة، 

وغيرها( والتي عادة ما تدفع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لالرتفاع، 

تشير األن إلى تراجع الضغوط التضخمية في المستقبل. كما انخفضت 

ت تضخم أسعار المستهلكين )احدى المقاييس الرئيسية التي يهتم بها توقعا

 االحتياطي الفيدرالي( مقارنة بالمستويات المرتفعة التي شهدها مؤخراً.

، على أساس %0.6وانخفض الناتج المحلي اإلجمالي األمريكي بنسبة 

، متأثراً باالستثمار الخاص 2022ربع سنوي، في الربع الثاني من عام 

(. ويعد تسجيل %1.5ما بقي نمو االستهالك الشخصي جيداً )+بين

في الربع األول(،  %1.6-االقتصاد لنمو سلبي خالل ربعين متتاليين )

من أحد القواعد العامة المقبولة على نطاق واسع لتحديد حالة الركود. إال 

ث أنه من المتوقع أن يشهد االقتصاد األمريكي نمواً إيجابياً في الربع الثال

ترجح تسجيل نمو محدود  التيالرغم من التوقعات بمن العام الحالي 

تجاه الهبوطي لمتوسط قراءة . واستمر اال%2إلى  %1يتراوح ما بين 

مديري المشتريات لقطاعي الصناعة والخدمات )أحدث قراءة  مؤشر

 .في منطقة النموالرغم من بقائها بلشهر أغسطس(، وذلك 

سوق العمل على الرغم من إمكانية وصوله من جهة أخرى، استمر تحسن 

بالفعل إلى أعلى مستوياته. وما تزال معدالت خلق فرص العمل إيجابية 

وإن كانت قد بدأت في اتخاذ اتجاه هبوطي، هذا إلى جانب التوقعات التي 

تشير إلى إمكانية استمرار التراجع على مدار األشهر المقبلة. وارتفع 

في أغسطس )أعلى  %3.7يوليو إلى في  %3.5معدل البطالة من 

مستوياته المسجلة منذ فبراير(، بدعم رئيسي من النمو الكبير لنسبة 

، أي بنفس المعدل %62.4إلى  %62.1المشاركة في سوق العمل من 

الذي تم تسجيله في مارس كثاني أعلى معدل نمو قبل ظهور الجائحة 

دة لنسبة المشاركة . وتعد تلك الزيا2020في فبراير  %63.4والذي بلغ 

في سوق العمل من أبرز التطورات اإليجابية، مما يعني زيادة االقبال 

على سوق العمل. وإذا استمر هذا االتجاه التصاعدي، فمن المرجح أن 

 يساهم ذلك في السيطرة على تضخم األجور وتضخم أسعار المستهلك.

لسياساتها أوروبا على حافة الركود، والبنوك المركزية تطلق العنان 

 المتشددة لكبح التضخم

تلخص الفوضى المستمرة القتصاد منطقة اليورو عدد من العوامل التي 

تتضمن أزمة الطاقة التي تلوح في األفق، وترسخ معدالت التضخم 

المرتفعة، وتشديد أوضاع سوق العمل، وتراجع أداء اليورو، ورفع 

زايد المؤشرات الدالة المركزي األوروبي لسعر الفائدة بمعدالت كبيرة وت

على الركود الوشيك لالقتصاد األوربي. من جهة أخرى، شهدت تدفقات 

الغاز الروسي اضطرابات متكررة، إذ أوقفت روسيا تدفقات الغاز عبر 

( مما أدى إلى تزايد 1أحد خطوط األنابيب الرئيسية )نورد ستريم 

باإلضافة إلى ذلك،  المخاوف المتعلقة بتوافر الغاز وربما تقنين اإلمدادات.

هدد الرئيس فالديمير بوتين بوقف كافة تدفقات الطاقة إلى الدول التي 

تدعم تحديد سقف ألسعار النفط الروسي. وعلى الرغم من مراجعة 

توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي للربع الثاني من العام ورفعها إلى 

المركب  على أساس سنوي، إال أن مؤشر مديري المشتريات 4.1%+

للكتلة األوروبية ظل في منطقة االنكماش خالل شهر أغسطس عند 

في يوليو. وبصورة واضحة، تراجع أداء  49.9مقابل  48.9مستوى 

قطاع الخدمات، والذي يعتبر النقطة المضيئة الدالة على ارتفاع الطلب 

بعد الجائحة، ودخل في منطقة الركود في أغسطس، إذ وصلت قراءة 

. وعلى الرغم من التحديات االقتصادية 51.2مقابل  49.8المؤشر إلى 

المستمرة، ظلت أوضاع سوق العمل شديدة إلى حد ما، إذ انخفض معدل 

 في يونيو. %6.7في يوليو مقابل  %6.6البطالة إلى 

 %9.1وارتفع المؤشر المنسق ألسعار المستهلك في منطقة اليورو إلى 

ي يوليو، وقفز المعدل ف %8.9على أساس سنوي في أغسطس مقابل 

، مما يعني تسجيله %4مقابل قراءته السابقة البالغة  %4.3األساسي إلى 

الرتفاع واسع النطاق. واألسوأ من ذلك، تراجع اليورو أمام الدوالر 

تقريباً منذ بداية العام )فيما يعزى إلى حد ما إلى  %12األمريكي بنسبة 

ات االحتياطي الفيدرالي(، مما الفجوة بين معدالت الفائدة مقارنة بسياس

أدى إلى ارتفاع تكلفة واردات الوقود التي تعتمد في تسعيرها على الدوالر 

األمريكي. وفي ظل عدم توافر مؤشرات دالة على تراجع معدالت 

التضخم، واستمرار ضعف اليورو، وتشديد أوضاع سوق العمل، رفع 

نقطة أساس  75ع بمقدار البنك المركزي األوروبي سعر الفائدة على الودائ

نقطة أساس في  50في وقت سابق من الشهر الحالي، بعد رفعها بمقدار 

في يونيو. وقد  %0.5-مقابل  %0.75يوليو، ليرفع بذلك المعدل إلى 

يشعر بالتوابع السلبية الرتفاع أسعار الفائدة في بعض الدول المحيطة، بما 

فائدة في إيطاليا مقابل ألمانيا في ذلك إيطاليا، إذ وصل الفارق بين معدل ال

سنوات(،  10نقطة أساس )على السندات الحكومية ألجل  225إلى نحو 

أي بالقرب من أعلى مستوياتها بعد الجائحة. وفي إطار مساعي البنك 

المركزي األوروبي للحد من ذلك اتبع آلية تهدف إلى منع اتساع فروق 

اء في منطقة اليورو، على معدالت الفائدة بشكل كبير بين الدول األعض

 الرغم من أن التفاصيل ما تزال قيد التطوير.

 الناتج المحلي اإلجمالي لمنطقة اليورو: 2الرسم البياني 

 )%، على أساس ربع سنوي(

 

 2022، * توقعات البنك المركزي لمنطقة اليورو للربعين الثالث والرابع من عام  Haver المصدر:
 

من جهة أخرى، نما الناتج المحلي اإلجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 

في يونيو. إال أن  %0.6-على أساس شهري في يوليو مقابل  0.2%

مقابل  49.6مؤشر مديري المشتريات المركب لشهر أغسطس تراجع إلى 

في يوليو، وهي أول قراءة انكماشية يتم تسجيلها منذ فبراير  52.1

ى المؤشر الكلي ألسعار المستهلكين مستويات الذروة، . كما تخط2021

في  %10.1في أغسطس ) %9.9إال أنه تراجع بشكل غير متوقع إلى 

مقابل  %6.3يوليو(، في المقابل، ارتفع معدل التضخم األساسي إلى 

نقطة أساس في  50. وقام بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة بمقدار 6.2%
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نقطة أساس )كحد أدنى(  50ادة أخرى بمقدار يوليو، ويبدو أنه مستعد لزي

في وقت الحق من الشهر الحالي. وفي أداء مماثل لليورو، انخفض الجنيه 

منذ بداية العام( مقابل الدوالر األمريكي،  %14-اإلسترليني بشكل كبير )

ً من أدنى مستوياته المسجلة منذ عدة عقود، مما يساهم في  وظل قريبا

سنوات عمليات  10د. وشهدت السندات ألجل تعزيز التضخم المستور

نقطة أساس في األسابيع القليلة  115مكثفة، إذ ارتفع العائد بأكثر من  بيعيه

 .2011، فيما يعد أعلى مستوى منذ عام %3.1الماضية متخطياً 

وستقوم ليز تراس، رئيسة الوزراء التي تولت مهام منصبها مؤخراً، 

النموذجية عند المستويات الحالية التي تصل  بتجميد فاتورة الطاقة المنزلية

جنيه  3,500جنيه إسترليني سنوياً )قد تتخطى أكثر من  2,500إلى نحو 

إسترليني الشهر المقبل( وخفض الضرائب لمواجهة ضغوط تكاليف 

المعيشة. وسيؤدي هذا اإلجراء إلى خفض معدل التضخم األساسي بشكل 

اك بعض المخاوف بشأن اآلثار حاد على المدى القريب. وما تزال هن

مليار جنيه إسترليني  150المالية المترتبة على ذلك، والتي تقدر بنحو 

من الناتج المحلي اإلجمالي ويتم تمويلها من خالل قروض إضافية(  3%)

على مدار عامين. وعلى الرغم من أن بنك إنجلترا توقع في وقت سابق 

مالية متتالية من التراجع أن يشهد االقتصاد البريطاني خمس فترات 

االقتصادي بدًءا من الربع الرابع من العام الحالي، إال أن اإلجراءات التي 

اتبعتها رئيسة الوزراء ليز تراس قد تساهم في تعزيز طلب المستهلكين 

وتساعد المملكة المتحدة على تجنب ركود طويل وعميق. وعلى النقيض 

ة لفترة أطول، إذ سيظل التأثير من ذلك، قد تبقى أسعار الفائدة مرتفع

 الصافي للحزمة المقترحة استمرار تضخم أسعار الفئات األساسية.

 ضعف الين الياباني يضع ّصناع السياسة في اليابان عند مفترق طرق

تمت مراجعة نمو الناتج المحلي اإلجمالي الياباني للربع الثاني من عام 

في الربع  %0.2 على أساس سنوي مقابل %3.5ورفعه إلى  2022

، ليستعيد بذلك كافة الخسائر التي فقدها خالل 2022األول من عام 

الجائحة. ونما االستهالك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الناتج 

، بينما ارتفع اإلنفاق الرأسمالي بنسبة %4.8المحلي اإلجمالي، بنسبة 

ي ظل . إال أنه يبدو من غير المرجح أن يستمر النمو القوي ف2.8%

استمرار اضطرابات سالسل التوريد التي تؤثر على اإلنتاج، وارتفاع 

األسعار، مما قد يضطر المستهلكين للحد من المشتريات، والمخاوف بشأن 

 مستويات الطلب على المستويين الداخلي والخارجي.

وفي أغسطس، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي بأبطأ 

مقابل انهاء  51.5م تقريباً، إذ وصلت قراءته إلى وتيرة يشهدها منذ عا

، وأدى ضعف الخلفية االقتصادية 52.1تداوالت يوليو مغلقاً عند مستوى 

العالمية بما في ذلك انخفاض الطلب من الصين وكوريا الجنوبية في التأثير 

سلباً على أنشطة األعمال. وقد يشير هذا إلى ضعف أوسع نطاقاً ينعكس 

اتج المحلي اإلجمالي في الربع الثالث من العام. من جهة على نمو الن

على أساس سنوي في يوليو  %2.6أخرى، ارتفع معدل التضخم إلى 

في يونيو، مما جعل المعدل يتخطى المستوى المستهدف  %2.4مقابل 

. وتشير هذه التأثيرات إلى أنه بعد %2من قبل بنك اليابان والبالغ 

كماش، تشهد الشركات اليابانية والمستهلكون معاصرة فترة طويلة من االن

 تغير ديناميكيات التضخم بوتيرة لم يشهدوها منذ فترة طويلة.

وتراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته المسجلة مقابل الدوالر األمريكي 

، إذ انخفض بأكثر من 1998/1997منذ األزمة المالية اآلسيوية في 

لك في إثارة مخاوف بشأن السياسة النقدية منذ بداية العام. وساهم ذ 25%

شديدة التيسير التي تتبعها اليابان بدالً من التشديد المستمر من قبل معظم 

البنوك المركزية األخرى في كافة أنحاء العالم. إال أنه على الرغم من 

ذلك، ما تزال معدالت نمو التضخم في اليابان متواضعة مقارنة بتلك التي 

والواليات المتحدة، ويسعى بنك اليابان إلى إعطاء األولوية  تشهدها أوروبا

للنمو االقتصادي على الرغم من اتساع عجز الحساب الجاري. من هذا 

المنطلق، من المستبعد أن يقوم بنك اليابان بتغيير مسار سياساته في وقت 

 قريب، مما يزيد من الضغوط التي يتعرض لها الين الياباني.

 ي في الصين دون إمكانياتهالنشاط االقتصاد

يستمر النشاط االقتصادي في التراجع إلى ما دون إمكاناته، ليفلت بالكاد 

على  %0.4)+ 2022من قبضة االنكماش في الربع الثاني من عام 

-أساس سنوي(، متأثراً بتدابير اإلغالق المتعلقة باحتواء فيروس كوفيد

عقاري، ومرور البالد التي أدت إلى ضعف الطلب، وتراجع السوق ال 19

 ً عمليات  نتيجةبموجة حر قاسية. وما يزال االستهالك المحلي ضعيفا

اإلغالق المستمرة في انحاء مختلفة من بعض المدن الكبرى. ونتيجة لذلك، 

على أساس سنوي في يوليو،  %2.7انخفض نمو مبيعات التجزئة إلى 

. كما %5و بنسبة مخالفاً بذلك توقعات السوق التي أشارت إلى تسجيل نم

انخفضت أسعار المنازل )الجديدة وإعادة البيع( بين مايو ويوليو إذ تباطأت 

وتيرة الطلب على العقارات في ظل تجنب منتجات الرهن العقاري بصفة 

عامة نظراً للضائقة المالية التي يعاني منها المطورين العقاريين. ولم تكن 

مديري المشتريات التصنيعي  أنشطة األعمال أفضل حاالً، إذ كشف مؤشر

للمرة الخامسة في  (49.4)الرسمي في أغسطس انكماش نشاط القطاع 

ستة أشهر. وتأثر القطاع الصناعي بشدة على مدار األسابيع األخيرة نتيجة 

 جهاد شبكة الكهرباء.إللنقص الطاقة وسط موجة الحر الشديدة التي أدت 

 ومبيعات التجزئة للصينالناتج الصناعي : 3الرسم البياني 

 )%، على أساس سنوي(

 

 Haverالمصدر: 
 

إال أن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين ظلت منخفضة ومستقرة عند 

على أساس سنوي في أغسطس، على عكس االتجاه  %2.5مستوى +

السائد في االقتصادات المتقدمة. وفي واقع األمر، أتاح ذلك لبنك الشعب 

الصيني مساحة لتيسير السياسة النقدية، وتحريك األسعار في االتجاه 

االقتصاد المتقدم. وقام بنك الشعب الصيني بخفض المعاكس لمعدالت 

نقاط  5سعر الفائدة االساسي للقروض لمدة سنة وخمس سنوات بمقدار 
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نقطة أساس على التوالي، مما ساهم في زيادة المعروض  15أساس و

على أساس سنوي في  %12.2النقدي بأسرع معدل في خمس سنوات )+

متمثلة في أن السياسات المتباينة أغسطس(. إال أن البنك يدرك المخاطر ال

قد تؤدي إلى تسريع تدفقات رأس المال إلى الخارج. كما أطلقت الحكومة 

مليار دوالر  146عدد من اإلجراءات التحفيزية، بما في ذلك حزمة بقيمة 

بنهاية شهر أغسطس، مما رفع الحد االقصى إلصدارات سندات البلديات 

الستثمار في البنية التحتية، وتعهدت المحلية، والتي تعد مصدر رئيسي ل

 بخفض تكاليف التمويل للشركات الخاصة.

 لتراجع التضخم األول ومؤشراتالهندي في الربع  قوي لالقتصادأداء 

على أساس سنوي  %13.5سجل الناتج المحلي اإلجمالي للهند نمواً بنسبة 

لربع في ا %4.1)مقابل  2022/2023في الربع األول من السنة المالية 

السابق( نتيجة النخفاض قاعدة المقارنة العام الماضي إذ تعافى قطاع 

. 19-الخدمات بشكل حاد بعد تخفيف قيود التنقل المتعلقة بجائحة كوفيد

إال أنه على الرغم من ذلك، جاء معدل النمو أقل من توقعات بنك 

. وكانت قراءات مؤشر مديري %16.2االحتياطي الهندي بنسبة 

لشهر أغسطس قوية، إذ بلغ مؤشر قطاعي الخدمات والتصنيع  المشتريات

على التوالي، وارتفعت أنشطة التوظيف ضمن قطاع  56.2و 57.2

 عاماً. 14الخدمات إلى أعلى مستويتها في 

في أغسطس من أعلى  %7على صعيد آخر، تراجع معدل التضخم إلى 

أن حالة عدم في أبريل. إال  %7.8مستوياته المسجلة في عدة سنوات عند 

اليقين ما زالت مستمرة نظراً لعدم انتظام هطول األمطار الموسمية هذا 

العام وتقلب أسعار المواد الغذائية. وفرضت الحكومة مؤخراً قيوداً على 

صادرات األرز، بعد القيود المفروضة على القمح والسكر في وقت سابق. 

نقطة  50شراء بمقدار ورفع بنك االحتياطي الهندي في يوليو سعر إعادة ال

نقطة أساس  140)ليصل بذلك االرتفاع التراكمي إلى  %5.4أساس إلى 

(. ومع تأخر ذروة المرحلة التضخمية، وفقاً لمحافظ بنك 2022منذ مايو 

االحتياطي الهندي، قد يكون معدالت رفعها المستقبلية أكثر اعتدااًل. إال 

المي وأسعار المواد الغذائية أنه من المقرر أن يستمر التشديد النقدي الع

 المرتفعة في الحفاظ على معدالت الفائدة عند مستويات مرتفعة.

كما واصل الحساب الجاري تسجيل عجزاً نظراً الرتفاع أسعار واردات 

الوقود وحالة عدم اليقين العالمي الذي يعيق الصادرات، مما قد يدفعه 

من الزمن ليصل إلى  لالرتفاع إلى أعلى مستوياته المسجلة خالل عقد

العام  %1.2من الناتج المحلي اإلجمالي هذا العام مقابل  %3.1نسبة 

منذ بداية العام مقابل  %7الماضي. وتراجعت قيمة الروبية الهندية بنسبة 

الدوالر األمريكي بسبب اتساع العجز التجاري، وتدفقات رأس المال من 

وقوة الدوالر األمريكي مليار دوالر(،  35أسواق األسهم إلى الخارج )

منذ بداية العام  %2بصفة عامة. إال أن الروبية الهندية ارتفعت بنسبة 

على أساس الوزن الترجيحي لمؤشر الدوالر. وواصل بنك االحتياطي 

الهندي دفاعه عن الروبية الهندية من خالل تدخله في مجريات السوق، 

منذ  %13الهند بنسبة مما أدى إلى انخفاض احتياطيات النقد األجنبي في 

مليار دوالر )فيما يعد أدنى مستوياتها المسجلة  553بداية العام لتصل إلى 

 منذ عامين تقريباً( كما في بداية شهر سبتمبر.

وبالنسبة للتوجهات المستقبلية، قد ينمو الناتج المحلي اإلجمالي بمعدل 

سبتمبر( -بعد تعديله في الربع الثاني )يوليو %6.5-6يتراوح ما بين 

بأكملها نتيجة االستهالك  2022/2023للسنة المالية  %7ونحو 

الشخصي المستدام وتوقعات تحسن أنشطة األعمال. وعلى الرغم من 

ذلك، ما تزال هناك مخاطر ناجمة عن الضعف المحتمل في القطاع 

 المستهلكين والمنتجين، والقطاع الخارجي. وارتفاع أسعارالريفي، 
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