البنك املركزي املصري

بيان صحفي
 61يونيه 6161
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك الررزك ا الرركـرا اكت اجهرا يكـا يكـمي اللركيف الرمااـكـق
 61يمني ك  6161راككس سككـعرا ادــككـد اويككداض ماوقككرا لليلككة ماـــككـدا بماقككس  611نقطـككـة
أساف ليرـــل الى  %66.11م  %66.11لى الهمالت ،مراس سكعر العرليكة الرديسكية للبنك
الررز ا بماقس 611نقطة أساف ليرل الكى  %66.61م يكادا سكعر اتدهركاا ماللركي بماقكس
611نقطة أساف أيضا ليرل إلى .%66.61

ارتفع الرقم القياسي العام الشهري ألسعار المستهلكين بنحو  %50.3في مايو  6.02مقابل ارتفاعا ً
شهريا ً قدره  %0061خالل أبريل  .6.02في حين ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام الى
 %0605في مايو من  %0.061في أبريل  .6.02ويعتبر أعلى معدل سنوي للتضخم العام منذ
مايو  .6.03ويرجع معظم التطورات الشهرية الى التأثيرات الموسمية بمناسبة شهر رمضان
الكريم وصدمات العرض التي ادت الى ارتفاعات متفاوتة في اسعار السلع الغذائية وعلى األخص
األرز الذى ارتفع بنسبة  %01وساهم بنسية  .03نقطة مئوية في التضخم الشهري فضالً عن
ارتفاع اسعار الخضروات والفاكهة باإلضافة الى تعديل أسعار السلع المحددة اداريا ً (وعلى األخص
األدوية )والتي ساهمت بنسبة  .04في التضخم الشهري  .كما ان تعديل سعر الصرف في مارس
 6.02كان له تأثير جزئي على التضخم الشهري .وفى ذات الوقت سجل التضخم األساسي المعد
من قبل البنك المركزي المصري معدالً شهريا ً قدره  %5003في مايو  6.02مقابل معدل قدره
 %0064في أبريل .6.02ويعتبر اعلى معدل شهري للتضخم األساسي منذ يناير  .6..1وارتفع
المعدل السنوي للتضخم األساسي الى  %06065في مايو من  %1030في أبريل ويعتبر اعلى
معدل منذ فبراير .6..1
وقد تأثر الناتج المحلى اإلجمالي سلبا ً بالقطاعات المحليةة والخارجيةة ح حيةا سةاهم الطلةح المحلةى
بنسبة  401نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلى اإلجمالي البالغ  %403خالل النصف األول من
العام المالي 6.02/6.03ح على الرغم من مساهمة صافى الطلح الخارجي بنسبة سةالبة قدرهــــةـا
 .05-نقطة مئوية  .وفيما يتعلق بالناتج المحلى اإلجمالي بحسةح القطةاع ح فةقن قطةاع الخةدمات هةو

األعلةةى مسةةاهمة فةةي النةةاتج وعلةةى األخةةص قطةةاع التشةةييد والبنةةاا ح فةةي حةةين كانةةت مسةةاهمة قطةةاع
السياحة سالبة .باإلضافة الى ذلكح فقد استمر نمو الناتج مةدعوما ً بكةل مةن قطةاع التجةارة الداخليةة ح
الزراعةةة ح والحكومةةة ح فةةي حةةين سةةاهم قطةةاع الصةةناعة بنسةةبة سةةالبة ح ويرجةةع ذلةةك أساس ةا ً الةةى
االنكماش المسةتمر فةي نشةاط االسةتخراجاتح باإلضةافة الةى المسةاهمة السةالبة فةي الصةناعات غيةر
البترولية.
وفى ضوا ما تقدم وبعد تقييم المخاطر المحيطة والنظرة المستقبلية للتضخمح قررت لجنة السياسة
النقدية رفع أسعار العائد لدى البنك المركزي المصري.
وترى لجنة السياسة النقدية أن رفع المعدالت الحالية للعائد لدى البنك المركزي من شأنه الحد من
توقعات التضخم.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية اتخاذ اجرااات الضبط المالي وكذا اتخاذ اجرااات اصالحية
للحد من تفاقم الدين المحلى وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة والتي تشكل ضغوطا ً تضخمية
على االقتصادح حيا ان استقرار معدالت التضخم سيؤدى الى تحقيق معدالت نمو اقتصادي
مستدامة .كما ستتابع عن كثح كافة التطورات االقتصادية وأثرها على توقعات التضخمح ولن تتردد
في تعديل معدالت العائد لدى البنك المركزي والعمل على استقرار األسعار في األجل المتوسط.
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