البنك المركزي المصري
بيان صحفي
 16نوفمبر 2017
قررت لجنة السياسةة النديـة ة لنبنةك المركةزي المصة ري فةي اـاماـوة ا ـة و الومةي الموافة
 16نةوفمبر  2017اإلبدةةاع ـنةةر سةةئري ـادةةي اإلـةيا لاإلقةةراد لنينةةة لا ةةي لن ييةةر ـنةةي
مسةةاو  %18.75ل  %19.75ـنةةر الاةةواليذ لك ة لك اإلبدةةاع ـنةةر سةةئر الئمنيةةة الرديسةةية
لنبنك المركزي ـني مساو  %19.25لسئر االدامان لالوصم ـني مساو .%19.25
تراجع المعدل السنوي للتضخم العام واألساسي للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر 2017
ليسجل  %30.8و ،%30.5بعد ان سجل معدل قدره  %33.0و %35.3في يوليو ،2017
على الترتيب .ويرجع ذلك الى انخفاض المعدالت الشهرية للتضخم العام في الفترة االخيرة
لتسجل معدل قدره  ،%1.1وهو اقل من متوسط قدره  %1.6في ذات الفترة من عام .2016
ويرجع معظم التضخم الشهري في أكتوبر أساسا ً الى ارتفاع أسعار خدمات التعليم مع بداية العام
الدراسي .وبالتالي سجل المعدل الشهري للتضخم األساسي  %0.7في اكتوبر  2017مقابل
متوسط قدره  %0.3في اغسطس وسبتمبر.
وفى ذات الوقت استمر تراجع معدل تضخم السلع الغذائية مدعوما ً بانخفاض اسعار السلع الغذائية
األساسية للشهر الثاني على التوالي .في حين ظلت أسعار السلع االستهالكية في معظمها دون
تغيير.
ولقد استمر نمو الناتج المحلى اإلجمالي الحقيقي في االرتفاع للربع الثالث على التوالي ليسجل
 %5.0في الربع الرابع من عام  2017/2016ومتوسط قدره  %4.6فى النصف الثاني من عام
 ،2017/2016وهو اعلى معدل له منذ عام  .2010/2009وقد تزامن ذلك مع استمرار
انخفاض معدل البطالة الى  %11.9فى الربع األول من عام  ،2018/2017مسجالً أدنى معدل
له منذ عام .2012/2011
وتشير البيانات األولية الى استمرار النشاط االقتصادي في التحسن .كما استمر التحسن في هيكل
النمو االقتصادي ليتسم بالمزيد من االستدامة حيث انخفضت مساهمة االستهالك وارتفعت
مساهمة صافى الصادرات.
وقد استمر معدل نمو االستثمار الخاص في االرتفاع في عام  2017/2016للعام الثالث على
التوالي ،فى حين استمر االستثمار العام في النمو بمعدالت قوية .وقد سجلت قطاعات التجارة،
االنشطة العقارية ،التشييد والبناء ،وكذلك السياحة اكبر مساهمة في النمو االقتصادي.
واستمر التقييد النقدي ،وهو األمر الضروري لتحقيق معدالت التضخم المستهدفة .وقد دعم ذلك
كل من االرتفاعات السابقة ألسعار العائد األساسية لدي البنك المركزي المصري باإلضافة إلى
ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام عمالت الشركاء التجاريين مؤخرا.

ولقد ظلت النظرة المستقبلية للتضخم متسقة مع تحقيق المعدالت المستهدفة وهي )%3-/+(%13
في الربع الرابع من عام  2018ومعدالت أحادية بعد ذلك .وبالتالي ،وفى ضوء ما سبق ،قررت
لجنة السياسة النقدية أن المستويات الحالية ألسعار العائد األساسية ظلت مناسبة.
وتستمر اللجنة في متابعة التطورات االقتصادية عن كثب ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق
استقرار األسعار على المدى المتوسط.
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