البنك المركزي المصري
بيان لجنة السياسة النقدية
 16أغسطس 2018
قررت لجنة السياسةة النقدية ة لنبنةك المركةزي المصة ري تةا اـاماـوة ا ية س الومةيس المساتة
 16أغسةةطس  2018اإلبقةةاع ـنة سةةيري ـائةةد اإليةةداو إلاإلقةةراي لنينةةة إلادةةدت ـنةةد سةةاس
 %16.75إل ،%17.75ـن الارتيب ،إلكذلك اإلبقاع ـن كل ن سير اليمنية الرئيسةية ـنةد
ساس  %17.25إلسير االئامان إلالوصم ـند ساس .%17.25
أدى االرتفاع المتوقع في أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا في إطار برنامج إصالح المالية
العامة للدولة الى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام الي  %13.5في يوليو  2018من
 %11.4في مايو  .2018ذلك في حين ان المعدل السنوي للتضخم األساسي واصل االنخفاض
للشهر الثاني عشر علي التوالي ليسجل  ٪ 8.5في يوليو  ،2018وهو أدنى مستوى له منذ أكثر
من عامين.
واستقر معدل نمو الناتج المحلى اإلجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام  2018عند ،%5.4
مقارنة بالربع السابق ،والذي جاء مدعوما بشكل أساسي بصافي الطلب الخارجي واالستثمارات
المحلية .وقد دعم خلق فرص العمل من انخفاض معدل البطالة خالل الربع الثاني من عام 2018
الى  ،٪9.9ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر .2010
وقد استمر تقييد األوااع المالية العالمية ،كما تصاعدت التوترات التجارية ،مما واع بجانب
عوامل اخري اغوطا على عمالت بعض االقتصادات الناشئة .وفي ذات الوقت ،استمر تأثر
أسعار النفط بالمخاطر الجيوسياسية.
تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى قدره  %2.0من الناتج المحلى اإلجمالي في العام
المالي  ،2019/2018مقارنة بتقدير مبدئي للفائض قدره  %0.2في العام المالي السابق.
وقد ظلت النظرة المستقبلية للمعدل السنوي للتضخم العام متسقة مع تحقيق المعدالت المستهدفة
والمعلنة من البنك المركزي في مايو  ،2017وهي  )%3±( %13في المتوسط خالل الربع
الرابع من عام  2018ومعدالت احادية بمجرد انتهاء االثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج
اصالح المالية العامة للدولة.
وفي اوء ما سبق ،قررت لجنة السياسة النقديـة ان أسعار العائد األساسية لدي البنك المركزي
تعد مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدالت المستهدفة من البنك المركزي.
وسوف تستمر اللجنة في متابعة التطورات االقتصادية عن كثب ،ولن تتردد في تعديل سياستها
لتحقيق هدف استقرار األسعار على المدى المتوسط.
قطاو السياسة النقدية
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