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قررت لجنة السياسةة النديـة ة لنبنةك المركةزي المصة ري تةي اـاماـوة ا ـة س الومةي المساتة
 30مةةارس  2017اإلبدةةاع ـنةةر سةةئري ـادةةي اإلـةةيال 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
تراجع المعدل الشهري للتضخم بشكل ملحوظ خالل فبراير  2017الى  %2.63من  %4.07خالل يناير  .2017وسجل
المعدل السنوي للتضخم العام  %30.25فى فبراير  2017مقابل  %28.14فى يناير .وقد بدء أثر انتقال ارتفاع التكاليف
علي المعدل الشهري للتضخم في االنحسار .ويعتبر ارتفاع أسعار السلع الغذائية األساسية المساهم الرئيسي فى ارتفاع
التضخم األساسي ،باإلضافة الى ارتفاع أسعار عدد قليل نسبيا من السلع االستهالكية .وفى ذات الوقت تراجع المعدل
الشهري للتضخم األساسي الى  %2.61فى فبراير  2017من  %5.0فى يناير  .2017وسجل المعدل السنوي للتضخم
األساسي  %33.1فى فبراير  2017مقابل  %30.86فى يناير.
وفى ذات الوقت ،سجل معدل النمو السنوي للناتج المحلى االجمالى الحقيقى  %3.8فى الربع الثانى من العام المالى
 2017/2016مقابل  %3.4خالل الربع األول من ذات العام .وجاء ذلك متمشيا ً مع انخفاض معدل البطالة الى %12.4
فى الربع الثانى من عام  2017/2016من  %12.6في الربع االول من ذات العام بعد بلوغ ذروته  %13.4فى الربع
الثانى من العام المالي .2014/2013
وتشير التطورات االقتصادية العالمية انه بالرغم من االرتفاعات الطفيفة في أسعار السلع األساسية  ،اال ان معدل كل من
التضخم والنمو العالمي مازال ضعيفا مما يحد من الضغوط التضخمية علي األسعار المحلية.
ومن الناحية النقدية  ،تأثر معدل النمو السنوي للسيولة المحلية بفروق اعادة تقييم مكوناتها بالعمالت األجنبية .وبعد استبعاد
أثر سعر الصرف ،يرجع ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية في الفترة بين نوفمبر  2016وفبراير  2017الى تحسن صافى
األصول األجنبية  ،وهو ما يتضح من ارتفاع صافى االحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري .وفى ذات الوقت،
استمرت عمليات امتصاص فائض السيولة بواسطة عطاءات الودائع طويلة األجل في تقييد االوضاع النقدية.
وعلى المدى المنظور  ،من المتوقع انخفاض المعدل السنوى للتضخم بعد االنتهاء من تمرير اثار ارتفاع التكاليف وانحسار
المعدالت الشهرية للتضخم  ،مدعومة بتقييد السياسة النقدية من خالل استباقية رفع اسعار العائد األساسية لدى البنك
المركزي المصري وامتصاص فائض السيولة لمدة اطول وكذلك تأثير فترة األساس.
وفى ضوء ما تقدم  ،ارتأت لجنة السياسة النقدية أن األسعار الحالية للعائد لدى البنك المركزي المصري تعد مناسبة .وتؤكد
لجنة السياسة النقدية بأنها ستتابع عن كثب كافة التطورات االقتصادية والنقدية وكذا توازنات المخاطر ،ولن تتردد في تعديل
معدالت العائد لدى البنك المركزي المصري والعمل على استقرار األسعار في األجل المتوسط .
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