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Κάηξν, 17-3-2020
ΘΔΜΑ: Μείωση επιτοκίων από την Κεντρική Σράπεζα Αιγύπτοσ στις 16/3/2020
Η Επηηξνπή Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο Αηγύπηνπ (CBE), ζε έθηαθηε
ζπλεδξίαζή ηεο 16εο Μαξηίνπ απνθάζηζε λα κεηώζεη θαηά 300 κνλάδεο βάζεο ηα βαζηθά επηηόθηα
αλαθνξάο, ζε κία πξνζπάζεηα ζηήξημεο ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο θαη ηωλ αλαπηπμηαθώλ
πξννπηηθώλ ηεο πνπ πιήηηνληαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα από ηελ παγθόζκηα επηδεκία θνξνλνϊνύ,
θαζώο θαη παξνρήο πξόζζεηωλ δεκνζηνλνκηθώλ πεξηζωξίωλ ζηελ θπβέξλεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην
επηηόθην θαηαζέζεωλ κίαο εκέξαο δηακνξθώζεθε ζε 9,25% (από 12,25%), ην επηηόθην δαλεηζκνύ κίαο
εκέξαο ζε 10,25% (από 13,25%), ελώ ην βαζηθό θαη ην πξνεμνθιεηηθό επηηόθην ζε 9,75% (από
12,75%), αληίζηνηρα. Πξόθεηηαη γηα ηε κεγαιύηεξε κεκνλωκέλε κείωζε επηηνθίωλ ζηελ νπνία έρεη
πξνρωξήζεη πνηέ ε Κεληξηθή Τξάπεδα Αηγύπηνπ, ε δε θίλεζή ηεο απηή ήιζε ζε ζπλέρεηα αλάινγωλ
θηλήζεωλ πνπ πξνεγήζεθαλ από ηελ ακεξηθαληθή Federal Reserve, θαζώο θαη ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο
ηεο Σ. Αξαβίαο, ηνπ Κνπβέηη ηωλ ΗΑΕ θαη ηνπ Καηάξ, όπωο αλέθεξε ν νηθνλνκηθόο Τύπνο.
Σεκεηώλεηαη όηη ζηε κέρξη ηώξα δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ε Κεληξηθή Τξάπεδα
Αηγύπηνπ είρε δηαηεξήζεη δύν ζπλερόκελεο θνξέο ζηαζεξά ηα επηηόθηα, έπεηηα από ηέζζεξηο κεηώζεηο
απηώλ ζηηο νπνίεο είρε πξνρωξήζεη ην 2019, ζπγθεθξηκέλα ην Φεβξνπάξην, ηνλ Αύγνπζην, ην
Σεπηέκβξην θαη ην Ννέκβξην, θαηά 450 κνλάδεο βάζεο ζπλνιηθά. Σύκθωλα κε ηελ Κεληξηθή
Τξάπεδα, βαζηθόο ιόγνο γηα ηε δξαζηηθή κείωζε ηωλ επηηνθίωλ αλαθνξάο ππήξμε ε ζηήξημε ηεο
εγρώξηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο δεδνκέλωλ ηωλ «εύζξαπζηωλ ζπλζεθώλ ηνπ εμωηεξηθνύ
πεξηβάιινληνο» θαη ε αλάγθε επίηεπμεο ζηαζεξόηεηαο ηωλ ηηκώλ ζε κεζνπξόζεζκν ρξνληθό
νξίδνληα.
Επηζεκαίλεηαη όηη ε Κεληξηθή Τξάπεδα Αηγύπηνπ πηνζέηεζε επίζεο έθηαθηα κέηξα γηα ηελ
πξνζηαζία ηωλ ηξαπεδώλ, ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ θαη ηωλ ηδηωηώλ από ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο
ηεο παγθόζκηαο επηδεκίαο θνξνλνϊνύ. Τα ελ ιόγω κέηξα πεξηιακβάλνπλ, κεηαμύ άιιωλ, ηελ αλαβνιή
ηωλ ππνρξεώζεωλ θαηαβνιήο δόζεωλ δαλείωλ από επηρεηξήζεηο θαη ηδηώηεο γηα δηάζηεκα έμη κελώλ,
θαζώο θαη ηε δηαζθάιηζε ρξεκαηνδνηηθώλ θεθαιαίωλ γηα ηελ εηζαγωγή βαζηθώλ ηξνθίκωλ.

Ο Πξνϊζηάκελνο
Παληειήο Γθάζηνο
Σύκβνπινο Ο.Ε.Υ. Α'

