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 أبرز النقاط

  التضخم في االقتصادات المتقدمة قد يكون بلغ ذروته وإن كان عند مستويات مرتفعة، مما يساهم في التمهيد لمواصلة البنوك المركزية

 .مخاطر الركود مع استمرار الفائدة بوتيرة أكثر بطئا  الرئيسية رفع أسعار 

 االقتصاد األمريكي يظهر إشارات متباينة، حيث ما يزال سوق العمل قويا ،  فيما ال يزال  الطلب يتباطأ في العديد من القطاعات، بما في 

 .مشاكل عدم توافر الغازذلك القطاع السكني. وأوروبا بإمكانها تجنب االنكماش الحاد هذا الشتاء في ظل تراجع 

  بينما الجائحةفي آسيا، ما زالت اليابان تواجه مشاكل ضعف الين، وإنتاج الصين يظل أقل من المستويات المعتادة نظرا  لتدابير احتواء ،

 .تبدو الهند هي النقطة الوحيدة المضيئة بفضل تزايد الطلب المحلي على الرغم من ضعف القطاع الخارجي

 

توقعات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة في ظل مؤشرات 

 مخاطر االنكماشبلوغ التضخم لذروته واستمرار 

 االقتصادي الموجز
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على الرغم من استمرار ارتفاع معدالت التضخم إلى مستويات تاريخية 

غير مسبوقة، إال أن وتيرته بدأت تهدأ في العديد من األسواق مما ساهم 

الرغم من في تعزيز اآلمال بأن التضخم قد تجاوز ذروته أخيرا . وعلى 

ذلك، يعزى تباطؤ وتيرة النمو في المقام األول لتراجع أسعار الطاقة، مع 

بقاء معدالت التضخم األساسي أكثر استقرارا . وفي ضوء تلك التطورات، 

ستواصل البنوك المركزية الرئيسية رفع أسعار الفائدة، وإن كان من 

ادات الكبيرة التي المتوقع أن تبدأ اتباع خطى أكثر اعتداال  مقارنة بالزي

شهدناها مؤخرا . وفي ذات الوقت، فإن ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة 

ورفع أسعار الفائدة ساهمت في التأثير سلبا  على توقعات الطلب. إذ 

تصاعدت إمكانية دخول االقتصادات الغربية المتقدمة في مرحلة من 

سوق العمل ما في نهاية التقرير(. إال أن  1الركود المحدود )جدول رقم 

يزال يتسم بالمرونة مما يساهم في تخفيف وطأة الصدمات. كما أدت 

توقعات رفع االحتياطي الفيدرالي األمريكي لسعر الفائدة بوتيرة أبطأ 

لصعود العمالت العالمية مقابل الدوالر األمريكي )انخفض مؤشر الدوالر 

عي البنوك يعزز مسا والذي قدمنذ أواخر سبتمبر الماضي(،  %8بنسبة 

المركزية لمكافحة التضخم في بعض األسواق. وخالل الفترة القادمة، سيتم 

 الجائحةالتركيز على مراقبة نهج الصين تجاه تدابير االغالق الحتواء 

والتي نتج عنها تداعيات واسعة النطاق على اقتصاد البالد وأثرت على 

 نفط.سالسل التوريد العالمية وأسعار السلع، بما في ذلك ال

االقتصاد األمريكي يعطي مؤشرات متباينة في ظل تشديد السياسات 

 النقدية

تشير الدالئل على أن أداء االقتصاد األمريكي ما يزال يعمل بوتيرة 

مقبولة، وذلك على الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن ارتفاع معدالت 

وبعد تراجع  التضخم ورفع أسعار الفائدة وضعف االقتصاد الكلي العالمي.

الناتج المحلي اإلجمالي على مدار ربعين متتاليين، عاد مجددا  للنمو بنسبة 

، إال أنه 2022على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من عام  2.9%

ونظرا  لتلك المخاطر ، فإنه من المرجح أن يتباطأ الزخم في الربع الرابع 

ت الصادرة عن معهد من العام الحالي. ورسمت مؤشرات مديري المشتريا

( صورة متباينة في نوفمبر، إذ انخفض مؤشر ISMإدارة التوريدات )

، 2020( للمرة األولى منذ مايو 49) 50القطاع الصناعي دون حاجز 

، مرتفعا  بذلك  56.5في حين سجل مؤشر قطاع الخدمات نموا  ليصل إلى 

وبر. وقد في أكت 54.4من أدنى مستوياته المسجلة في عامين والبالغة 

يكون مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي قد بلغ ذروته مع تراجع المعدل 

في يونيو، ومن المقرر أن  %9.1في أكتوبر مقابل  %7.7السنوي إلى 

(. وقد يكون التضخم 1يواصل تراجعه خالل الفترة القادمة )الرسم البياني 

ر( مفاجأة األساسي أكثر تعقيدا ، بعد أن كشفت أحدث البيانات )أكتوب

إيجابية، إذ ارتفعت األسعار بمستويات أقل من المتوقع لم تتعد أكثر من 

على  %0.4على أساس شهري، مع انكماش أسعار السلع بنسبة  0.3%

أساس شهري بعد استقرارها في سبتمبر. ونظرا  الرتفاع معدالت الرهن 

لية العقاري، انخفضت أسعار المساكن اآلن على مدار ثالثة أشهر متتا

)من يوليو إلى سبتمبر(، وهو األمر الذي لم نشهده منذ نحو عشر سنوات. 

أسعار المساكن تحت الضغوط، مما يساهم في الحد  تبقىومن المتوقع أن 

 أحد العناصر الرئيسية لتضخم قطاع الخدمات. وهي، هامن تضخم أسعار

 التضخم وأسعار الفائدة في الواليات المتحدة  :1الرسم البياني 

 

 

 ، الحد األعلى لسعر الفائدة المستهدف لالحتياطي الفيدراليHaverالمصدر: 
 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2017 2018 2019 2020 2021 2022

   ي سعر الفائدة المستهدف لالحتياطي الفيدرال

 ، على أساس سنوي  معدل التضخم 

 ، على أساس سنوي  التضخم األساسي 



 
  
 

 

 T: (965) 2259 5500, econ@nbk.com, © 2022 NBK                                                            www.nbk.com 
 

PUBLIC 

وواصل االحتياطي الفيدرالي اتباع سياسات نقدية مشددة، إذ قام برفع 

نطاق لنقطة أساس أربع مرات على التوالي ) 75سعر الفائدة بمقدار 

( في اجتماع شهر نوفمبر، لتصل بذلك %4إلى  %3.75يتراوح بين 

منذ مارس الماضي. إال أنه من شبه  %3.75االرتفاعات التراكمية إلى 

المؤكد أن تتحول سياسات االحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة بمقدار 

نقطة أساس في اجتماع ديسمبر المقبل. ومؤخرا ، صرح رئيس مجلس  50

حتياطي الفيدرالي جيروم باول بأنه يتوقع أن تكون الذروة النهائية اال

م أعضاء للمعدالت "أعلى إلى حد ما مما كان متصورا " وذلك عندما قد  

اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة توقعاتهم األخيرة 

تيسيريه  (، فيما يعتبر نبرة%4.75في سبتمبر )ليصل الحد األعلى إلى 

مقارنة بالفترة السابقة. ونظرا  ألنه تم بالفعل تسعير وصول الحد األعلى 

، ستكون 2023بنهاية العام، فانه مع بداية عام  %4.5لسعر الفائدة إلى 

دورة رفع أسعار الفائدة على وشك االنتهاء. وفي هذا السياق، سيكون 

 13صدر في لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر )التي ست

ديسمبر( أهمية كبرى، ومن المتوقع أن يؤدي األداء بوتيرة أفضل من 

المتوقع )كما شهدنا في أكتوبر( إلى تقليص دورة رفع أسعار الفائدة وتقليل 

 .%5توقعات السوق الحالية لوصول الحد األعلى للفائدة إلى 

وأخيرا ، واصل سوق العمل تأكيد مرونته على نطاق واسع من خالل 

، وإن كان قد اتجه نحو التباطؤ في ظل مقبولةتزايد الوظائف بمعدالت 

توقعات بتسجيله للمزيد من التراجع خالل األشهر المقبلة. وكشفت أحدث 

ألف وظيفة،  263تقارير الوظائف غير الزراعية )نوفمبر( زيادة قدرها 

أسعار والتي تعتبر من المعدالت القوية نظرا  لالرتفاع الحاد الذي شهدته 

. من 2021الفائدة، إال انها تعتبر أدنى المستويات المسجلة منذ أبريل 

)معدل ما قبل  %3.5مقابل  %3.7جهة أخرى، ارتفع معدل البطالة إلى 

 40وأدنى المستويات المسجلة منذ أكثر من  2020الجائحة في فبراير 

عمل عاما ( في سبتمبر. وتظل معدالت مشاركة القوى العاملة في سوق ال

من العوامل السلبية، إذ واصلت تراجعها على مدار ثالثة أشهر متتالية 

، أي أعلى قليال  فقط مما كانت عليه ببداية العام وأقل %62.1لتصل إلى 

 .%63.4كثيرا  من معدل ما قبل الجائحة البالغ 

 ارتفاع األسعار بوتيرة أكثر حدة معأوروبا تواجه توقعات أكثر تشاؤماً 

تتزايد احتماالت حدوث ركود خالل فصل الشتاء في منطقة اليورو، وإن 

أو غير  يكون قصيرا   قدكانت التوقعات في الوقت الحالي تشير إلى أنه 

عميق. وتراجعت امكانية عدم توافر الغاز خالل ذروة فصل الشتاء نظرا  

رة، لظروف الطقس األكثر اعتداال  حتى اآلن وتوافر مخزونات الغاز الكبي

مما ساهم في الحد من مخاطر ترشيد الطاقة على نطاق واسع خالل 

األشهر المقبلة. إال أن أسعار الطاقة ما تزال مرتفعة، وسيكون استمرار 

حالة عدم اليقين من أبرز التحديات الرئيسية التي يتعرض لها االقتصاد 

هة أخرى، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد أسعار المواد الغذائية. من ج

 %0.2تباطأ نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الربع الثالث من العام إلى 

في الربع الثاني من العام، مما أدى  %0.8على أساس ربع سنوي مقابل 

في  %4مقابل  %2.1إلى ضعف معدالت النمو على أساس سنوي بنسبة 

تصادية تبدو ذلك، فإن المعنويات االق إلىالربع الثاني من العام. باإلضافة 

قراءة مؤشرات مديري المشتريات األخيرة في منطقة  بقيتضعيفة، إذ 

االنكماش خالل شهر نوفمبر. ووصل مؤشر مديري المشتريات المركب 

، مما ساهم في الحد من التراجع الذي شهده في أكتوبر عندما  47.8إلى 

صناعي ، بدعم من االرتفاع الهامشي لمؤشر القطاع ال 47.3بلغت قراءته 

(. 48.6ثابتا  ) بقي(، إال أن مؤشر قطاع الخدمات 46.4مقابل  47.3)

ومؤخرا ، خفضت المفوضية األوروبية توقعات نمو الناتج المحلي للكتلة 

سابقا ( مع وصول معدل التضخم إلى  %1.4) %0.3إلى  2023لعام 

. وعلى الرغم من التحديات االقتصادية المستمرة، ما زال سوق 6.1%

في أكتوبر مقابل  %6.5ل ضيقا ، إذ انخفض معدل البطالة إلى العم

 الشهر السابق، فيما يعد أدنى مستوياته على اإلطالق. 6.6%

من جهة أخرى، تباطأت وتيرة المؤشر المنسق ألسعار المستهلكين في 

 %10شهرا  إلى  17منطقة اليورو خالل شهر نوفمبر للمرة األولى منذ 

في  %10.6على أساس شهري( مقابل  %0.1-على أساس سنوي )

أكتوبر نتيجة لضعف أسعار الطاقة والخدمات، إال أن قراءة المؤشر ظلت 

. وعلى الرغم من ذلك، (2)الرسم البياني  عند أعلى مستوياتها التاريخية

. وفي ظل االرتفاع %5ثابتا  عند مستوى  وبقيلم يتغير المعدل األساسي 

ليورو، وضيق سوق العمل، قام البنك الحاد لمعدالت التضخم، وضعف ا

المركزي األوروبي في أكتوبر الماضي برفع سعر الفائدة على الودائع 

نقطة أساس، للمرة الثانية على التوالي بنفس المعدل، إذ رفع  75بمقدار 

في يونيو. ومن المتوقع أن نشهد  %0.5مقابل  %1.5سعر الفائدة إلى 

 50السوق حاليا  رفع سعر الفائدة بمقدار يتوقع  إذالمزيد من االرتفاعات، 

نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي األوروبي هذا الشهر. وحتى اآلن، 

مثل  بعض الدولتم احتواء التوابع المعاكسة الرتفاع أسعار الفائدة في 

سنوات مؤشرات دالة على  10إيطاليا. وأظهرت السندات اإليطالية ألجل 

إذ تقلص الفارق بينها وبين السندات األلمانية إلى الهدوء النسبي مؤخرا ، 

نقطة أساس  264نقطة أساس مقابل مستويات الذروة البالغة  190نحو 

في سبتمبر. وفي ظل تحول التوقعات تجاه السياسات المتشددة لالحتياطي 

الفيدرالي، نجح اليورو أيضا  في تعويض بعض خسائره، مقلصا  خسائره 

مقارنة  %8الي مقابل الدوالر األمريكي إلى نحو منذ بداية العام الح

في أواخر سبتمبر. وإذا استمر هذا االتجاه،  %16بمستوى الذروة البالغ 

فقد يساهم جزئيا  في تعويض الضغوط التضخمية على السلع المستوردة، 

 بما في ذلك منتجات الطاقة، خالل األشهر المقبلة.

 ومتوسط التضخم المنسق طقة اليوروالناتج المحلي لمن: 2الرسم البياني 

%() 

 

 2022األوروبي للربع الرابع من عام ، * توقعات البنك المركزي  Haver المصدر:
 

تواجه رياحا   إذمن جهة أخرى، تتجه المملكة المتحدة إلى ركود أعمق، 

مستويات لم تشهدها منذ عقود لمعاكسة نتيجة الرتفاع معدالت التضخم 

من الزمن، واتباع سياسات التشديد المالي، ورفع سعر الفائدة. إذ فقد الناتج 

 %0.2المحلي اإلجمالي زخمه في الربع الثالث من العام وانكمش بنسبة 
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في الربع الثاني  %0.2على أساس ربع سنوي مقابل تسجيل نموا  بنسبة +

. %4.4مقابل + %2.4اس سنوي إلى +من العام، وتباطأ النمو على أس

مؤشر مديري المشتريات المركب خالل شهر نوفمبر في حالة جمود  وبقي

)دون تغيير عن مستويات أكتوبر(، فيما يعد أدنى  48.2عند مستوى 

( 46.2، مع ضعف أداء قطاع التصنيع )2021قراءة يسجلها منذ يناير 

لمستهلكين بنسبة (. وارتفع مؤشر أسعار ا48.8وأنشطة الخدمات )

الشهر السابق، واستقر  %10.1على أساس سنوي مقابل  11.1%

. في نوفمبر، ورفع بنك إنجلترا سعر %6.5المعدل األساسي عند مستوى 

، ويبدو أنه من المقرر أن يرفع %3نقطة أساس إلى  75الفائدة بمقدار 

الحادة  . وبدأت التقلباتينقطة أساس خالل الشهر الحال 50المعدل بمقدار 

التي شهدتها أسواق العمالت األجنبية والسندات في وقت سابق تتالشى 

بعد التراجع عن إجراءات الميزانية التيسيريه السابقة، وبدعم من الضعف 

األخير الذي شهده الدوالر األمريكي وعائدات سندات الخزانة األمريكية. 

الدوالر األمريكي تقريبا  مقابل  %18إذ ارتفع الجنيه اإلسترليني بنسبة 

مقارنة بأدنى مستوياته المسجلة مؤخرا  بنهاية شهر سبتمبر، مما قلص 

 .%10خسائره منذ بداية العام الحالي إلى 

وكشف وزير الخزانة البريطاني الجديد في نوفمبر الماضي عن ميزانية 

 من خالل رفعمليار جنيه إسترليني  55سد فجوة مالية قدرها لتهدف 

الضرائب وضغط / تجميد النفقات. ومن المقرر إجراء الكثير من عمليات 

على  قصير األجل، مما يحد من التأثير 2024الضبط المالي بعد عام 

في ظل تدابير التشديد المالي وارتفاع أسعار الفائدة، خفض واالقتصاد. 

لي يتوقع اآلن انكماش الناتج المح إذمكتب مسؤولية الميزانية توقعاته، 

 .%7.4العام المقبل ووصول معدل التضخم إلى  %1.4اإلجمالي بنسبة 

 االقتصاد الياباني يفقد زخمه نتيجة لضعف الين

منذ بداية  %17-أدى التراجع غير المسبوق للين الياباني هذا العام )نحو 

زيادة تكاليف االستيراد وأثر سلبا  لالعام الحالي مقابل الدوالر األمريكي( 

زان التجاري في الربع الثالث من العام، مما أضر بزخم الناتج على المي

على أساس  %1.2-بنسبة المحلي اإلجمالي. وتقلص االقتصاد الياباني 

 ، مقابل توقعات بتحقيق نمو2022 ربع سنوي في الربع الثالث من عام

. إال أن توقعات نمو الناتج المحلي للربع الثاني من العام تم %1.2بنسبة 

على أساس ربع سنوي مقابل التقديرات األولية بنسبة  %4.6إلى  رفعها

في  المحليلناتج على ا  الرئيس األثرصافي الصادرات ا . وكان3.5%

. كما أيضا  الربع الثالث ، وإن كان االستثمار في القطاع السكني قد تراجع 

 تباطأ االستهالك الخاص واإلنفاق التجاري، لكنهما ظال في منطقة النمو.

من جهة أخرى، اتسعت فجوة عجز الميزان التجاري خالل شهر أكتوبر، 

على أساس سنوي مقابل نمو الصادرات  %54إذ ارتفعت الواردات بنسبة 

. وكان ارتفاع أسعار الطاقة والسلع العالمية وضعف الين %25بنسبة 

الياباني من المحركات الرئيسية لتزايد نمو الواردات. وتراجعت قراءة 

ديري المشتريات للقطاع الصناعي في نوفمبر للمرة األولى منذ مؤشر م

في أكتوبر، بسبب التباطؤ العالمي  50.7مقابل  49عامين بوصولها إلى 

وفتور الطلب المحلي. كما تباطأت وتيرة نمو مؤشر مديري المشتريات 

دنى مستوياته المسجلة في ثالثة أشهر، وصوال  إلى أللقطاع الخدمات 

على مستوياته أل. ووصل معدل التضخم األساسي 53.2 مقابل 50.3

على أساس سنوي في أكتوبر، مما أثر  %3.6عاما  عند  40المسجلة في 

أعلى من المستوى المستهدف لبنك اليابان  وبقيسلبا  على معدالت الطلب 

للشهر السابع على التوالي. وعلى الرغم من ذلك، ما يزال بنك  %2البالغ 

على أسعار الفائدة طويلة األجل في حدود  لإلبقاء بسياساته اليابان متمسكا  

مستويات مستدامة ومستقرة لالصفر لتحقيق نمو األجور والوصول 

العام  %2قل من أليرى إمكانية تراجع معدالت التضخم  إذللتضخم، 

المقبل. كما واصلت السلطات التدخل في أسواق العمالت األجنبية في 

 مليار دوالر. 65إلى نحو  أكتوبر وأنفقت ما يصل

مليار دوالر، أي  200وأقرت الحكومة مؤخرا  حزمة تحفيز مالي )بقيمة 

من الناتج المحلي( لتعزيز النمو ومساعدة األسر والشركات  %5نحو 

على التعامل مع ارتفاع األسعار، مع تمويل الجزء األكبر من الحزمة عن 

تح حدود اليابان مؤخرا  ذلك، فإن إعادة فلطريق قروض جديدة. إضافة 

من شأنه أن يسمح بتزايد إنفاق السائحين األجانب. وتبدو آفاق النمو إيجابية 

على المدى القريب مع توقع انتعاش نمو الناتج المحلي في الربع الرابع 

، تبدو اآلفاق غير مؤكدة. وقد يعيق 2023. إال أنه بالنظر إلى 2022من 

شيك آفاق الصادرات اليابانية، بينما يستمر التباطؤ االقتصادي العالمي الو

 ضعف الين الياباني مع ارتفاع أسعار الطاقة في رفع فاتورة الواردات.

 الجائحةتعافي االقتصاد الصيني يتعثر على خلفية تدابير احتواء 

على  %3.9على أساس سنوي ) %3.9نما االقتصاد الصيني بنسبة 

على خلفية االنتعاش القوي  2022أساس ربع سنوي( في الربع الثالث من 

الذي شهدته أنشطة قطاعي الصناعة والخدمات بعد رفع بعض القيود 

تجاهات ال. إال أن أحدث البيانات تشير الجائحةالمتعلقة بمواجهة تفشي 

تزايد حاالت اإلصابة وانتشار عمليات اإلغالق. إذ تراجعت سلبية في ظل 

فمبر وتعمقت داخل منطقة مؤشرات مديري المشتريات الرسمية في نو

دنى ألانخفاض كل من مؤشرات قطاعي الصناعة والخدمات  مع االنكماش

على التوالي.  46.7و 48أشهر عند مستوى  7مستوياتها المسجلة في 

لذي يتعرض لضغوط شديدة نظرا  لفقدان الثقة، وشهد القطاع العقاري، ا

تراجع في النشاط واألسعار. وعلى صعيد الصادرات، التي ساهمت في 

وقت سابق في توفير قوى محفزة لالقتصاد عندما تباطأ الطلب المحلي، 

تزايدت وتيرة  إذعلى أساس سنوي في نوفمبر،  %8.7فقد تقلصت بنسبة 

تعطيل اإلنتاج المحلي في لاالغالق  التباطؤ في الخارج وأدت تدابير

الداخل. وتراجع نمو اإلنتاج الصناعي واستثمارات األصول الثابتة، في 

على أساس  %0.5الوقت الذي انخفضت فيه مبيعات التجزئة بنسبة 

ذلك، أدى ضعف االستهالك ل. إضافة (3)الرسم البياني  سنوي في أكتوبر

على أساس  %2.1المستهلكين )تباطؤ وتيرة نمو أسعار إلى في أكتوبر 

على أساس  %1.3-سنوي( وتسجيل أول تراجع ألسعار المنتجين )

 سنوي( منذ عامين تقريبا .

وتواصل الحكومة تقديم حوافز نقدية ومالية مدروسة لدعم االقتصاد. 

وخفض بنك الصين الشعبي مؤخرا  معدل الفائدة على اتفاقيات إعادة 

يوما  ومتطلبات نسبة  14سي( لمدة الشراء المعاكس )الريبو العك

نقطة أساس، على التوالي، بعد  25نقاط أساس و  10االحتياطي بمقدار 

خفض سعر الفائدة في أغسطس. كما تدخلت الحكومة المركزية لتخفيف 

االعباء عن السوق العقاري المضطرب، وأعلنت عن حزمة إنقاذ وزيادة 

ساهمت في تفاقم التحديات التي الدعم التمويلي في ظل أزمة السيولة التي 

يواجهها القطاع. إال أن ناتج االقتصاد الكلي جاء أقل من إمكاناته نظرا  

لتأثره سلبا  بسبب عمليات اإلغالق المستمرة والمكثفة في بعض األحيان. 

كما يتصاعد الرفض الشعبي لسياسة "صفر كوفيد" الصارمة، مما تسبب 
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دة من السكان. وفي اآلونة األخيرة، في احتجاجات نادرة لشريحة متزاي

رفعت الحكومة بحذر جزءا  من سياسات صفر كوفيد، مما عزز آمال 

العودة التدريجية إلى االوضاع االعتيادية، إال أن التطبيق الفعلي والتأثير 

 الناتج عن تخفيف مثل تلك اإلجراءات لم يظهر بعد.

 ومبيعات التجزئة للصين الثابته، األصول الناتج الصناعي: 3الرسم البياني 

 ( على أساس سنوي٪  ) 

 

 Haverالمصدر: 
 

 تراجع التضخم مع مستوياته االعتياديةلالناتج المحلي في الهند يعود 

تباطأ نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الهند، مقتربا  من مستوياته االعتيادية 

من السنة المالية على أساس سنوي في الربع الثاني  %6.3عند مستوى 

في الربع األول من العام( في ظل تالشي  %13.5)مقابل  2022/2023

االستفادة من قاعدة المقارنة اإليجابية الناجمة عن الجائحة. واألهم من 

ذلك، كانت البيانات الصادرة مؤخرا  قوية، مما يشير إلى تحسن مناخ 

آلفاق العالمية. األعمال ومرونة الطلب المحلي على الرغم من تدهور ا

وارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي في نوفمبر 

في أكتوبر(.  55.3)مقابل  55.7للشهر السابع عشر على التوالي إلى 

وهو مؤشر رئيسي  -كما ارتفع إجمالي تحصيل ضريبة السلع والخدمات 

 -ومية للطلب المحلي وأنشطة األعمال وأحد أهم مصادر اإليرادات الحك

على أساس سنوي في األشهر الثالثة المنتهية في نوفمبر.  %18بنسبة 

في أكتوبر  %6.8من جهة أخرى، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 

 %7.4مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في خمسة أشهر والتي بلغت 

 الشهر السابق، على خلفية تباطؤ وتيرة نمو أسعار المواد الغذائية، بينما

شهرا  عند  19تراجع نمو أسعار الجملة إلى أدنى مستوياته المسجلة في 

. إال أنه نظرا  لعدم انتظام األمطار %10.7مقابل  %8.4مستوى 

الموسمية هذا العام والتقلبات المستمرة التي شهدتها أسعار المواد الغذائية 

دة المنال. والنفط، فقد يكون التراجع الحاد في التضخم الكلي من األمور بعي

وقام بنك االحتياطي الهندي برفع سعر إعادة الشراء بوتيرة مطردة بمقدار 

منذ مايو من العام الحالي الستعادة  %6.25نقطة أساس إلى  225

استقرار األسعار. وفي ظل تأخر الوصول لذروة المرحلة التضخمية، وفقا  

ة أكثر اعتداال . لمحافظ بنك االحتياطي الهندي، قد تكون الزيادات اإلضافي

إال أن استمرار تشديد السياسة النقدية العالمية وارتفاع األسعار من شأنه 

 أن يبقي على ارتفاع معدالت السياسة النقدية.

منذ بداية العام مقابل الدوالر  %10وانخفضت الروبية الهندية بنسبة 

األمريكي بسبب اتساع العجز التجاري، وتدفقات رأس المال إلى خارج 

مليار دوالر منذ بداية العام(، وقوة الدوالر  16األسواق المالية )نحو 

ية ( منذ بدا%3-بصفة عامة. إال أن الروبية حافظت على ثباتها نسبيا  )

العام الحالي حتى تاريخه على أساس السعر المرجح للتبادل التجاري. 

، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي 2022/2023وبالنسبة للسنة المالية 

بفضل المستويات المستدامة لالستهالك الخاص  %6.8اإلجمالي بنسبة 

ن وتحسن توقعات أنشطة األعمال. إال أنه ما تزال هناك مخاطر ناجمة ع

االضطرابات المحتملة إلمدادات النفط الروسي منخفض السعر، وتقلب 

 أسعار المواد الغذائية، وضعف الصادرات.

 

 

 

 

 

 

 

 (: نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 1الجدول )

 )٪ النمو السنوي(

2023f 2022f 2021  
    

 الواليات المتحدة 5.9 1.8 0.4

 منطقة اليورو 5.2 3.2 0.1-

 المملكة المتحدة 7.4 4.3 0.9-

 اليابان 1.7 1.7 1.2

 الصين 8.1 3.2 5.0

 الهند* 8.7 6.8 6.2

 

 )توقعات جهات أخرى(، * السنة المالية تنتهي في مارس من العام الالحق. Refinitiv  المصدر:
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