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قررت لجنة السياسةة النديية ة لنبنةك المركةزي المصة ري تةي اـاماـوة ا ية س الومةي المساتة
 29ديسمبر  2016اإلبدةا ـنةس سة ري ـااةي اإليةياق ااإلقةراة لنينةة اا ةيي دان د ييةر ـنةي
مساسى  %14.75ا  %15.75ـنس الاسالي ،اكذا اإلبدا ـنس س ر ال منية الرايسةية لنبنةك
المركزي ـني مساسى %15.25اس ر االاامان االوصم ـني مساسى .%15.25
شهد الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين ارتفاعا شهريا قدره  %4.85خالل شهر نوفمبر
 2016مقابل ارتفاعا شهريا قدره  %1.70خالل شهر أكتوبر  ،2016فى حين ارتفع المعدل
السنوي للتضخم العام إلى  %19.43في نوفمبر من  %13.56في أكتوبر .وقد تأثرت أسعار
المستهلكين بدرجة كبيرة في نوفمبر نتيجة اتخاذ اجراءات االصالح االقتصادي المتعلقة بتحرير
سوق الصرف األجنبي وكذا التعديالت المتعلقة بدعم المحروقات .ويرجع الجانب األكبر من
االرتفاعات الشهرية إلى ارتفاع أسعار العناصر األساسية وعلى األخص أسعار السلع الغذائية
والسلع االستهالكية  ،باإلضافة الى ارتفاع اسعار السلع المحددة اداريا .وبالتالي سجل التضخم
األساسي معدال شهريا قدره  %5.33فى نوفمبر  2016مقابل معدل شهري قدره  %2.81فى
أكتوبر  .2016وارتفع المعدل السنوي للتضخم األساسي إلى  %20.73فى نوفمبر من
 %15.72فى أكتوبر.
وفى ذات الوقت ظل معدل نمو الناتج المحلى اإلجمالي مستتقرا عنتد  %4.3ختالل العتام المتالي
 2016/2015مقابل  %4.4ختالل العتام المتالي  .2015/2014وتشتير بيانتات ستوق العمالتة
الى انخفاض معدل البطالة الى  %12.5في الربتع المنتهتى فتي يونيتو  2016بعتد بلتوذ ذروتت
التي سجلت  %13.4في الربع المنتهتى فتي ديستمبر  ،2013متمشتيا متع انخفتاض تكلفتة وحتدة
العمتتل الحقيقيتتة منتتذ  .2015وقتتد ستتجل معتتدل البطالتتة  %12.6فتتي الربتتع المنتهتتى فتتي ستتبتمبر
.2016
وعلى صعيد االقتصاد العالمي  ،فإن بالرغم من معاودة االرتفتاع فتي األستعار العالميتة للستلع ،
إال أن معدالت التضخم والنمو العالمية مازالت ضعيفة  ،مما يحد من الضتغوط التضتخمية علتى
األسعار المحلية.
ومن الناحية النقدية  ،قد تتأثر معدالت السيولة المحلية بفروق التقييم وكتذا االنخفتاض التتدريجي
للتمويل النقدي لعجز الموازنة باإلضافة الى االرتفاع النسبي لالحتياطيات األجنبية.

على المدى المنظور  ،من المتوقع أن يبدأ المعدل الستنوي للتضتخم فتي االنخفتاض تتدريجيا بعتد
االنتهاء من أثار الضتغوط التضتخمية الناجمتة عتن اتختاذ اجتراءات االصتالح االقتصتادي .وقتد
استبق البنك المركزي المصري باتخاذ قراره فى  3نتوفمبر  2016برفتع أستعار العائتد بت 300
نقطة أساس فى ضوء توقعات للتضخم.
وفى ضوء ما تقدم وبعد تقييم ميزان المخاطر  ،ارتأت لجنة السياسة النقديتة أن األستعار الحاليتة
للعائد لدى البنك المركزي المصري تعد مناسبة.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية بأنها ستتتابع عتن كثتب كافتة التطتورات االقتصتادية والنقديتة  ،ولتن
تتردد في تعديل معدالت العائد لدى البنك المركزي المصري والعمل على استقرار األستعار فتي
األجل المتوسط .
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