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 نوك المركزيةقرارات الب

 معدل الفائدة بعد القرار القرار البنك المركزي
 حجم الخفض / الرفع

 )نقاط أساس( 
 أسباب القرار 

 - %0.25-%0.00 تثبيت االحتياطي الفيدرالي

مع  تتوافقبنك االحتياطي الفيدرالي على هذا النطاق المستهدف حتى تصل ظروف سوق العمل إلى مستويات  سيبقي

 وأكدبشكل معتدل لبعض الوقت.  يمستوال ويتجاوز هذا %2التضخم إلى  اعتقييمات اللجنة للحد األقصى للتوظيف وارتف

 التوجيه يعتمد على النتائج.هذا االحتياطي الفيدرالي أن 

 البنك المركزي االوروبي

توسيع  مع ولكنتثبيت 

الجائحة الطارئ برنامج 

لشراء األصول  

PEPP 

-0.50% -  

. وتعهد بزيادة شراء خالل فترة الوباء ال يزال ضروريًا المستقرةقال البنك المركزي إن الحفاظ على الظروف المالية 

فاع عائدات السندات التي تهدد بعرقلة االنتعاش االقتصادي السندات الحكومية في األشهر المقبلة في محاولة الحتواء ارت
 في المنطقة.

 دًا مما توقعته األسواق وجاء في الوقت الذي بدأ فيه االقتصاد يشهد بوادر تحسن.يكان القرار أقل تشد - %0.10 تثبيت بنك إنجلترا

 - %0.1- تثبيت بنك اليابان

انهيار األسواق، كما أعلن عن نتائج مراجعة سياسته النقدية التي استمرت ثالثة  صرح بنك اليابان أنه لن يتدخل إال في حالة

 :2016أشهر، وهي األكبر منذ عام 

 :سنوات، سيكون المستهدف من سعر الفائدة  10طبق البنك نطاق حركة أوسع لعوائد السندات ذات أجل  العوائد

 %.0.20% مقارنة بـ 0.25هو 

 :مليار دوالر  110تريليون ين ياباني ) 12شراء أسهم بحوالي  ياليابان لمركزيا بنكالسيواصل  شراء األسهم

 6( بقيمة ETFs) أمريكي( كحد أقصي سنويًا، ولكنه تراجع عن تعهده بشراء صناديق االستثمار المتداولة

 تريليون ين على األقل سنويًا.

 :خفض سعر الفائدة إلى ما دون مستوى  دعم البنوك التجارية في حال قررب بنك اليابانوعد  أنشطة اإلقراض

الصفر. وسيكون الدعم على شكل حصول البنوك على زيادات في أرصدتها االحتياطية المحتفظة بها في بنك 

 اليابان.

  - %0.10 تثبيت بولندا

اإلبقاء على سعر الفائدة دون تغيير كما توقعت األسواق، على الرغم من القفزة المفاجئة لمعدل التضخم  المركزي قرر البنك

، نظًرا للقيود الجديدة المفروضة في البالد لمواجهة 2011مسجاًل بذلك أعلى مستوى له منذ عام % 1.2الذي وصل إلى 

 فيروس كورونا والتي يمكن أن تهدد النمو االقتصادي.

 - %1.75 تثبيت زيامالي
عزيز معنويات المستهلكين في ت ،الذي تم إطالقه حديثًا ،فيروس كوروناضد أن يساعد برنامج التطعيم المركزي يأمل البنك 

 .عمال التجاريةواأل

 نقطة أساس 50 %6.50 رفع اوكرانيا
كمحاولة للحد من ارتفاع معدل التضخم، والذي وصل إلى  2018سعار الفائدة في البالد منذ سبتمبر ألاألول الرفع  ءجا

 .البنك المركزيالنطاق المستهدف من قبل أعلى مستوياته في أكثر من عام، متجاوًزا بذلك 

 نقطة أساس 75 %2.75 رفع البرازيل
يعمل على وسط مخاوف من أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين قد بدأ البنك المركزي عملية "حازمة" لرفع أسعار الفائدة 

 توقعات التضخم المستقبلية.ارباك 

  -  %0.25 تثبيت بيرو

أنه سيُبقي أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة من الزمن، حيث صرح صانعي السياسات أنه" من  المركزي أكد البنك

 المناسب الحفاظ على سياسة نقدية توسعية لفترة طويلة" وسط صراع االقتصاد للتعافي من االنكماش االقتصادي الحالي.
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 - %3.5 تثبيت اندونيسيا
من أجل ات المالية سياسلل أخرى ت المالية لتنفيذ إجراءاتالخدما وسلطةقال المحافظ إنه يخطط للتعاون مع وزارة المالية 

 محدودة لخفض سعر الفائدة. ليس لديه سوى إمكانيةحيث أن  ، المساعدة في دعم االقتصاد

 ."الليرة وارتفاع األسعار انخفاض" لمواجهة مةمقدومحمل بالفائدة الذكر البنك أنه قرر تنفيذ تشديد نقدي إضافي قوي  نقطة أساس 200 %19 رفع تركيا

 - %0.125 تثبيت تايوان
في الواليات المتحدة أدواًرا رئيسية في تحديد أسعار أسعار الفائدة ل معدالت التضخم المحلية وكذلك قد تلعب عوامل مث

 الفائدة.

 نقطة أساس 25 %4.5 رفع روسيا
التي يمكن أن وكمحاولة للسيطرة على ارتفاع "ضغوط ومخاطر التضخم"  2018منذ  األولسعر الفائدة رفع ر جاء قرا

 قوي في البالد.انتعاش اقتصادي مع وجود تنطلق 

 %0.60 تثبيت المجر
- 

 

الحالية من التسبب في  ظروفعلى استقرار األسعار خالل الموجة الثالثة من الوباء ومنع ال الحفاظ المركزيهدف البنك ي

ت ليتم توجيهها الى لسيولة من تسهيل اإلقراض بضمانا. قال المجلس النقدي إنه سيعيد تخصيص افي التضخم مستدامارتفاع 
 .صولالبنك من اال ، من خالل زيادة حجم مشترياتيالكم التيسير  رنامج اب

 %0.25 تثبيت جمهورية التشيك
- 

 

لسعر  األول الرفع، لكنهم قالوا إن انتشار الفيروس قد يؤجل في المستقبلعلى تشديد السياسة النقدية أكد صانعو السياسة 

 .الفائدة

 السياسة النقدية لبنك المكسيك ال يعني أن الدورة قد انتهت. تيسيرقال صانعو السياسة إن التوقف المؤقت لدورة   - %4 تثبيت المكسيك

 عابرة. مجرد موجة واثقًا من أن ارتفاعات التضخم ستكونالمركزي البنك  ال يزال - %2 تثبيت الفلبين

 - %3.5 تثبيت جنوب إفريقيا
الخمسة لخفض سعر الفائدة في عضوان من األعضاء  صوتو سبق  ، بعد أنموقفهم النقدي ات في تغييرصانعو السياس بدأ

 االجتماعات الثالثة الماضية.

 على أمل أن تتمكن السياسة المالية من دعم االقتصاد المتدهور. دون تغيير تم اإلبقاء على أسعار الفائدة - %0.5 تثبيت تايالند

 - %1.75 تثبيت كولومبيا
 25بعد أن صوت عضوان من األعضاء السبعة لخفض  نظرة البنك باستمرار خفض سعر الفائدةيعكس القرار باإلجماع 

 نقطة أساس في اجتماع يناير.

 -  %0.50 تثبيت  شيلي
زمن مع تحسن التوقعات عند أدنى مستوى خالل عقد من ال الفائدة معدالتات المالية اإلبقاء على صانعو السياس قرر

 في حاالت اإلصابة بفيروس كورونا. ارتفاع آخران دولة تشيلي تعاني من  ، على الرغم من االقتصادية

 

 


