البنك المركزي المصري
بيان صحفي
 42ديسمبر 4102
قررت لجنة السياةة النيـيةل لكبنةك المركةزي المصةلري مةي اا ماومةلا يةل ا الامةي الم امة  42ديسةمبر
 4102رمع ةلعري وائلللـ اإليـاع واإلقراض لكيك واحلللـة ب اقع  21نيطلل أةاس ليصللةلل الة %5242
و  %01242وك ال الي ،ورمع ةعر العمكي الرئيسةي لكبنةك المركةزي ب اقةع  21نيطة أةةاس ليصةل الة
 %5252وزيادة ةعر االئ مان والاصم ب اقع  21نيط أةاس أيضا ليصل إل .%5252
وقد تم االتفاق بين الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري خالل اجتماع المجلس التنسسيي األول المنعيسد
بتسساخي  71ديسسسمبر  5172علسس وضسس برنسسام يسسستفد اسسستيراخ االقتصسساد الكلسس مسسن لجسسف تحفيسسز النمسسو
االقتصادي وزيادة اإلنتاج المحل وخلق فرص عمف  ،عل لن يستم مراجعسة البرنسام فس االجتمساع االسستنناي
للمجل التنسيي الذي تيرخ لن ينعيد ف  71يناير . 5172
ويتضمن البرنام البنود األساسية اآلتية:
 البدء ف العمف عل تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة ال مسستويا مسستدامة لتخفيسف الضسط علس
السيولة المحلية واتاحة المزيد من المواخد لليطاعا االقتصادية مما يؤدى ال زيسادة االنتساج المحلس
وبالتال تخفيض الضطوط التضخمية.
 المحافظسة علس اسستيراخ االسسعاخ بإسستفدا
المتوس .

معسدال تضسخم ال تتجساوز الع سرة فس المايسة علس المسدى

 العمف عل تيليص عجز الميزان التجاخي من خالل وضس اسستراتيجية تفسد
المحل لتططية احتياجا السوق.

الس دفس وزيسادة االنتساج

 المض قدماً ف تنفيذ االلصالحا الفيكلية الت تستفد زيادة النات المحلس اإلجمسال غيسر التضسخم
والتطلب عل المعوقا الت تحد من زيادة االستنماخا .
و فيما يتعلق بآخر بيانا للتضخم  ،بدل تظفر بعض الضطوط التضسخمية متمنلسة فس زيسادة اسسعاخ السسل غيسر
الطذايية والت سسامم فس اختفساع معسدل التضسخم العسام ومعسدل التضسخم األساسس  .فيسد اختفس المعسدل السسنوي
للتضخم العام إل  %77.11ف نوفمبر  5172من  % 7.1ف لكتوبر ،جزييا علس خلفيسة ل سر فتسرة األسسا
من العام الماض  ،بينما اختف المعدل السنوي للتضخم األساس ال  %1.77ف نسوفمبر  5172مسن %2.52
ف لكتوبر  .5172وبنظرة مستيبلية  ،فعل الرغم من ان انخفاض اسعاخ السل الطذايية عالميا ً حد من التضسخم
المسسستوخد وبالتسسال المخسساطر الصسسعودية للتضسسخم ،إال لن الضسسطوط التضسسخمية المحليسسة قسسد تسسؤدي إل س اختفسساع
توقعا التضخم.
مسسسن ناحيسسسة لخسسسرى  ،حيسسسق معسسسدل نمسسسو النسسسات المحلسسس اإلجمسسسال اختفاعسسسا ً بلسسس  %7.5خسسسالل العسسسام المسسسال
 5172/5177ميابسسسف معسسسدل قسسسدخ  %5.5خسسسالل العسسسام المسسسال  .5177/5172ويعتبسسسر قطسسساع الصسسسناعا
التحويلية ،الت سييد والبنساء ،األن سطة العياخيسة  ،والسسياحة المسساممون الرييسسيون فس النمسو خسالل العسام المسال
 5172/5177عل الرغم من استمراخ االنخفاض فس قطساع االسستخراجا  .وفس ذا الوقس  ،حسد الزيسادة
ف االستنماخا من األ ر السلب التساع العجسز فس الميسزان التجساخي .وبنظسرة مسستيبلية ،فعلس السرغم مسن لن
االستنماخا الموجفة ال الم روعا المحلية الكبرى من المتوق لن تسامم ف زيادة النمو االقتصادي ،إال لن
المخاطر النزولية وعدم التيين المحي بتعاف االقتصاد العالم عل خلفية تباطؤ النمو ف االقتصاديا الناشئة
والتحسسديا التس تواجفسسد بعسسض دول منطيسسة اليسسوخو  ،قسسد تسسؤدى الس زيسسادة مخسساطر انخفسساض معسسدل نمسسو النسسات
المحل اإلجمال .

وبنا ًء عل ما سبق  ،وف ضسوء تسوازن المخساطر المحيطسة بالتضسخم والنسات المحلس االجمسال مسستيبال ،تسرى
لجنة السياسة النيدية لن خف المعدال الحالية للعايد لدى البنك المركزي من شأند مواجفة الضسطوط التضسخمية
والسيطرة عل توقعا التضخم.
وتؤكسسد لجنسسة السياسسسة النيديسسة مسسرة لخسسرى بأنفسسا سسستتاب عسسن كنسسب كافسسة التطسسوخا االقتصسسادية وبصسسفة خالصسسة
السياسسسة الماليسسة ول رمسسا عل س توقعسسا التضسسخم  ،ولسسن تتسسردد ف س تعسسديف معسسدال العايسسد لسسدى البنسسك المركسسزي
المصري والعمف عل استيراخ األسعاخ ف األجف المتوس .
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