البنك المركزي المصري
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قررت لجنة السياسةة النديية ة لنبنةك المركةزي المصة ري فةي اـاماـوة ا ية س الومةي المسافة
 16فبرايةةر  2017اإلبدةةاع ـنةةر سةةئري ـادةةي اإليةةيال ياإلقةةراة لنينةةة ياعةةي ين ييةةر ـنةةي
مساسى  %14.75ي  %15.75ـنر الاسالي ،يكذا اإلبداع ـنر سئر الئمنية الرديسةية لنبنةك
المركزي ـني مساسى %15.25يسئر االدامان يالوصم ـني مساسى .%15.25
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام الى  %28.14في يناير 2017نتيجة ارتفاعات شهرية
بلغت  %4.01في المتوسط في الفترة ما بين نوفمبر  2016ويناير  2017والتي تأثرت
بإجراءات االصالح االقتصادي .ويرجع االرتفاع الشهري في يناير ( )%4.07مقارنة بشهر
ديسمبر  )%3.13( 2016إلى زيادات اعتيادية باإلضافة الى أثر التعريفة الجمركية الجديدة
فى نهاية عام .2016
ويرى البنك المركزي المصري أن الزيادة في مستويات التضخم في الفترة ما بين نوفمبر
 2016و يناير  2017ترجع اساسا ً الى عوامل من جانب العرض ،متمثلة في ارتفاع أسعار
السلع المتاجرة والتي تأثرت بإجراءات االصالح االقتصادي .وبالتالي من المتوقع أن يتالشى
هذا األثر في الفترات القادمة نظراً ألنها ترجع الى عوامل مؤقتة وغير مستمرة  ،ويدعم ذلك
انخفاض مساهمة أسعار السلع الغير متاجرة منذ ديسمبر .ونظراً الى ارتفاع أسعار السلع
والخدمات األساسية ،سجل التضخم األساسي معدالً سنويا ً بلغ  %30.86في يناير  2017بسبب
معدالت شهرية بلغت  %4.89في المتوسط في الفترة ما بين نوفمبر  2016ويناير  .وفى ذات
الوقت ارتفعت أسعار كل من السلع الغذائية الغير أساسية والسلع والخدمات المحددة إداريا ً
بدرجة طفيفة في يناير .2017
وفى ذات الوقت انخفض معدل نمو الناتج المحلى اإلجمالي الى  %3.4خالل الربع األول من
العام المالي  2017/2016مقارنة بمعدل قدره  %4.3خالل  .2016/2015ويرجع هذا
التراجع الى انخفاض مساهمة االستهالك بعد أن كان المساهم الرئيسي في النمو ،في حين
استقرت مساهمة االستثمار على الرغم من انخفاض مساهمة استثمارات القطاع العام ،وذلك
نتيجة زيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص .يضاف الى ذلك تحول المساهمة السالبة
للصادرات الى مساهمة ايجابية في الربع األول من العام المالي  2017/2016للمرة األولى منذ
الربع الثاني من العام المالي  .2015/2014وبالتزامن مع ذلك  ،تراجعت المساهمة السالبة
للواردات .وتوضح بيانات سوق العمالة انخفاض نسبة البطالة الى  %12.4في الربع الثاني من
 ،2017/2016مستمرة في االنخفاض بعد بلوغ ذروتها  %13.4في الربع الثاني من
.2014/2013

وعلى صعيد االقتصاد العالمي  ،فإنه بالرغم من معاودة االرتفااع فاي األساعار العالمياة للسالع ،
إال أن معدالت التضخم والنمو العالمية مازالت ضعيفة  ،مما يحد من الضاغوط التضاخمية علاى
األسعار المحلية.
ومن الناحية النقدية ارتفع صافى االحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري فى نوفمبر
وديسمبر  2016ويناير  2017وذلك بالتزامن مع اجراءات االصالح االقتصادي.
على المدى المنظور  ،من المتوقع أن يبدأ المعدل السانوي للتضاخم فاي االنخفااض تادريجيا ً بعاد
االنتهاء من أثار الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب ارتفاع التكاليف  ،وانخفااض المعادالت
الشهرية للتضخم مدعومة بإجراءات السياسة النقدية وكذلك تأثير فترة األساس .وقد استبق البنك
المركزي المصري باتخاذ قراره فى  3نوفمبر  2016برفع أساعار العائاد با  300نقطاة أسااس
فى ضوء توقعاته للتضخم.
وفى ضوء ما تقدم وبعد تقييم ميزان المخاطر  ،ارتأت لجنة السياسة النقدياة أن األساعار الحالياة
للعائد لدى البنك المركزي المصري تعد مناسبة.
وتؤكد لجنة السياسة النقدياة بأنهاا ساتتابع عان كثاب كافاة التطاورات االقتصاادية والنقدياة ،ولان
تتردد في تعديل معدالت العائد لدى البنك المركزي المصري والعمل على استقرار األساعار فاي
األجل المتوسط .
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