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شركة كافيو للوساطة المالية

وفق المبدء الذي يحكم العالقة بين العرض و  السعر فيمكننا القول أنه كلما ارتفع المعروض 
من عملة ما فإن سعر تلك العملة ينخفض بشرط بقاء الطلب و العوامل األخرى دون تغيير, و 

العكس صحيح.

 فالعالقة بين العرض و السعر يمكن فهمها بالنظر إلى مفهومي الندرة و الحاجة حيث كل 
ما هو مطلوب و هناك حاجة له و نادر الوجود يعد ثمنه مرتفع كالجواهر الثمينة على سبيل 
المثال أما ما هو متوفر بشكل كبير و سهل الحصول عليه فيسعر بسعر منخفض و كذلك 
العمالت تخضع أيضا لنفس هذه المبادئ فكلما زاد المعروض منها عبر طباعة البنك المركزي 
لكميات كبيرة منها كلما انخفض سعر صرفها مقابل العمالت األخرى مع بقاء الطلب دون 
قيمتها  زادت  كلما  عليها  الطلب  بارتفاع  مقارنة  منخفض  منها  المعروض  كان  كلما  و  تغيير 

نظرا الرتفاع ندرتها نسبيًا.

إن المتحكم الرئيسي في حجم األموال التي يتم تداولها في اقتصاد ما هو البنك المركزي 
حيث يقوم بدوره بطباعة األموال لتوفير السيولة وفق حاجة االقتصاد منها فسلطته تجعله 

المؤثر األبرز على المعروض من تلك العملة و تأثيره على سعر صرفها مقابل العمالت األخرى.

البنوك المركزية بين تحقيق النمو االقتصادي و 
مخاطر التضخم
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المركزي لتوفيرها تهدف النعاش االقتصاد عبر توفير األموال  البنك  التي يسعى  فالسيولة 
يجعل  مما  القائمة  المشاريع  في  التوسع  و  الجديدة  المشاريع  لبدء  للمستثمرين  الالزمة 
السلع  لشراء  أيضًا  يدفعهم  و  العمالة  من  المزيد  توظيف  إلى  يندفعون  المستثمرين  هؤالء 
االستثمارية من آالت و معدات و سيارات و أراض و غيرها من احتياجات عملية اإلنتاج و بالمقابل 
تعطي  ال  التي  اإلدخارات  من  األموال  تتحول  و  البطالة  تنخفض  اإلضافي  التوظيف  نتيجة 
العوائد لتعطي دخول إضافية  تتوزع  المجدية و  العوائد  إلى االستثمارات ذات  عوائد مرتفعة 
دورة  تتحرك  فبالتالي  أكبر  بشكل  لالستهالك  يسعون  بدورهم  الذين  للعمال  و  للمستثمرين 

اإلنتاج و االستهالك و ترتفع الدخول و يتحسن اإلقتصاد.

لتغيير  الحاجة  يدرس  و  عالميًا  و  محليًا  يحللها  و  االقتصادية  البيانات  يتابع  المركزي  البنك 
السياسات التي يتبعها لتحقيق هدفين رئيسيين هما:

من  المزيد   , االستهالك  مستويات  رفع   , اإلنتاج  من  )المزيد  قوي  اقتصادي  نمو  تحقيق   -
التوظيف و تخفيض البطالة, دعم الصادرات  ... (

- تحقيق التضخم المستهدف )نمو معتدل مستهدف لمؤشر أسعار المستهلكين(.

إن التضخم هو مصطلح اقتصادي يعكس معدل نمو األسعار في مجتمع ما و يستخدم 
عادة مؤشر أسعار المستهلكين للتعبير عنه.

و يعرف مؤشر أسعار المستهلكين على أنه مؤشر يقيس التغير في أسعار سلة من السلع 
على  تأثيرها  و  للمستهلكين  أهميتها  وفق  مختلفة  أوزانًا  تحمل  التي  األساسية  الخدمات  و 

انفاقهم لتقييم ما يسمى بالتضخم.

و  االيجارات و األطعمة   و  الوقود  المؤشر قياس أسعار  المثال يدخل في هذا  فعلى سبيل 
المواصالت و المالبس و غيرها مما يعتبر هام لجميع المستهلكين و كل من هذه البنود يحمل 
وزنًا مختلفًا حسب درجة اإلنفاق التي يتحملها المستهلك للحصول عليها و وفق النسبة التي 

تستهلكها من دخل المستهلك.

فعندما ترتفع أسعار هذه السلع و الخدمات بشكل كبير فإنها تؤثر سلبا على المستهلكين 
المبلغ  ألن  لديهم  الشرائية  القوة  يخفض  و  األخرى  للسلع  استهالكهم  بامكانية  يضر  مما 
المركزي  البنك  يسعى  لذا  و  األسعار  تلك  ارتفعت  أن  بعد  أقل  بات  دخولهم  من  المتبقي 
للحفاظ على مستوى مقبول من ارتفاع هذه السلع و الخدمات بشكل ال يؤدي الحداث ضرر 

للمستهلكين يؤدي فيما بعد إلى حصول ضرر لالقتصاد ككل.
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اقتصادي قوي ضمن مستويات  المركزي يستهدف تحقيق نمو  البنك   -
تضخم مستهدفة.

يحقق  مما  اإلنتاج   لعناصر  أمثل  توظيف  يعكس  المستهدف  القوي  االقتصادي  النمو  إن 
إن نمو  التطلعات االقتصادية,  المعيشة و يحقق  المجتمع و يرفع مستوى  المكاسب الفراد 
و  للمستثمرين  أكبر  أرباح  يعني  مما  المستهلكين  من  المتزايد  الطلب  لتلبية  عادة  يأتي  اإلنتاج 
من  المزيد  يعني  مما  جديدة  عمالة  لتوظيف  أفضل  فرص  و  العمالهم  أكبر  توسع  امكانية 
الدخل النقدي للمزيد من أفراد المجتمع الذين كانوا عاطلين عن العمل مما يزيد مجددًا من 
لبى  الذي  االقتصادي  النشاط  من  المزيد  يعني  مما  الخدمات  و  للسلع  استهالكهم  حجم 
حاجة المستثمر بتحقيق األرباح و لبى متطلبات المستهلكين عبر تمكينهم من الحصول على 

السلع و الخدمات و أضاف لحجم مدخراتهم و استثماراتهم أيضًا.

 و لكن يجب أن يقع هذا النمو االقتصادي ضمن حدود مستويات التضخم المستهدفة حتى 
ال تضر باإلقتصاد الحقًا.

فعندما يتحقق النمو االقتصادي مع نمو األسعار بشكل مقبول وفق أهداف صناع السياسة 
النقدية فذلك يصب في مصلحة المجتمع حيث ترتفع العوائد و قيم األصول و تزداد الثروات 
أما عندما يتحقق النمو االقتصادي القوي مرفقا بارتفاع  كبير جدًا في أسعار السلع و الخدمات 
التي  أجورهم  حيث  المجتمع  بأفراد  يضر  ذلك  فإن  المستهدفة  المستويات  يفوق  األساسية 
تعتبر ثابتة على المدى القصير و التي تحتاج لمدى زمني طويل نسبيًا لترتفع باتت أقل من حيث 
القوة الشرائية أي أنهم سيحتاجون لدفع المزيد من األموال للحصول على نفس كمية السلع 
قد  دخولهم  قيمة  أن  يعني  مما  أقل  بمبالغ  عليها  يحصلون  سابقًا  كانوا  التي  الخدمات  و 
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انخفضت نتيجة ارتفاع تلك األسعار و مما يعني أيضًا أن االستهالك الكلي لجميع المستهلكين 
بات مهددًا باالنخفاض.

 فعلى فرض أن هناك منتج سعره $10 و عندما يرتفع سعره إلى $11 فإن صافي الدخل المتاح 
لك ينخفض بمقدار دوالر واحد نتيجة ارتفاع سعر هذا المنتج دوالر واحد فكيف إذا ارتفعت كل 
اسعار السلع الضرورية و أدت بالنتيجة إلى انخفاض أكبر في صافي الدخل المتاح لك فبالتأكيد 
ذلك سيؤثر سلبًا على قدرتك على شراء المزيد من السلع و الخدمات و يؤثر سلبًا على اإلدخار 
فبالتالي يمكن تصور هذا االرتفاع في األسعار على أنه كالضريبة و لكن تصيب أفراد المجتمع 
ال  الذين  بالمنتجين  تضر  بالتالي  و  للمجتمع  الكلي  باإلنفاق  اإلضرار  إلى  تؤدي  و   أوسع  بشكل 
انخفاض  نتيجة  يجدون نموًا مجديًا في معدالت االستهالك مما يجعلهم يتحملون خسائر 
مما  التكاليف  لتخفيض  العمالة  من  التخلص  إلى  فيضطرون  البضائع  تكدس  و  االستهالك 
مجددًا  ذلك  يؤدي  و  لالنفاق  الالزم  الدخل  تفقد  منها  التخلص  تم  التي  العمالة  تلك  يجعل 
لتخفيض االستهالك الناتج عن العمالة التي تم التخلص منها مما يعيد انخفاض ارباح المنتجين 
المزيد  من  للتخلص  تدفعهم  و  بهم  فتضر  االستهالك  تراجع  بسبب  خسائرهم  من  يزيد  أو 
من العمالة  و هكذا تسير التفاعالت نحو تباطؤ االقتصاد بشكل أكبر و االضرار بمصالح أفراد 
المجتمع و لذا يهدف البنك المركزي لمكافحة التضخم المرتفع بشكل كبير عن أهداف البنك 

حتى يحافظ على النمو االقتصادي في ظل مستويات تضخم غير مضرة.

و  االقتصادي  النمو  التيسيرية على دعم  النقدية  السياسة  - كيف تعمل 
التضخم؟

بأقل  المستهلكين  و  للمستثمرين  األموال  توفير  إلى  التيسيرية  النقدية  السياسات  تؤدي 
%1 يجعل سهولة الحصول على األموال  %5 إلى  التكاليف أي أن انخفاض معدل الفائدة من 
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الـ  تفوق  أرباح  تحقيق  و  االقتراض  من  المستثمر  عندها  فيتمكن  منخفضة  بتكلفة  و  كبيرة 
%7 فذلك يصعب عليه عملية  أو   5% الفائدة  التي سيدفعها و لكن عندما يكون معدل   1%
سيتم  الذي  المبلغ  هذا  األقل  على  تفوق  عوائد  لتحقيق  يحتاج  كونه  االستثمار  و  االقتراض 
سداده كتكلفة للحصول على القرض و لذا فإن السياسة التيسيرية ذات العوائد المنخفضة 
تشجع المستثمرين على البدء بمشاريع جديدة التي تحتاج بدورها إلى العمالة و تنشط الطلب 
على السلع االستثمارية مما يرفع من حجم تداول األموال و يزيد من التوظيف و بالتالي يدعم 
عملية االستهالك التي بدورها تشجع المستثمرين على المزيد من التوسع و المزيد من التوظيف 
من  بسلسلة  االقتصاد  فيدخل  مجددًا  االستثمار  و  االستهالك  من  للمزيد  يؤدي  بدوره  الذي  و 
التفاعالت التي تؤدي إلى تسارع وتيرة نمو الطلب على السلع و الخدمات مما يرفع أسعار هذه 
السلع و الخدمات بشكل تدريجي و لذا فإن تلك السياسات التيسيرية تدعم النمو االقتصادي و 

ترفع التضخم تدريجيًا نحو المستويات المستهدفة.

)TLTRO (long-term refinancing operation و  LTRO قام المركزي األوروبي بعمليات

بداية من عام 2008 و بأحجام كانت أقل نسبيًا مقارنة ببرنامج عام 2011 عندما استهدف بها 
البنك توفير قروض منخفضة التكلفة عند %1 للبنوك األوروبية و بقروض بلغت 489.2 مليار يورو 

بهدف دعم النمو اإلقتصادي.

- كيف يخفض البنك المركزي من مستويات التضخم المرتفعة؟

فوق  التضخم  بارتفاع  مخاطر  التيسيرية  أو  المتساهلة  النقدية  السياسات  تشكل  عندما 
المستويات المستهدفة نتيجة ارتفاع الطلب على السلع و الخدمات فإن البنك المركزي يبدأ 
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بالتراجع عن تلك السياسات التيسيرية إلى سياسات أكثر تشددًا مما يؤدي إلى تعديل بخفض 
تسارع وتيرة نمو تداول العملة مما يساهم على رفع تكلفة الحصول عليها عبر رفع معدالت 
الفائدة مما يجعل الحصول على األموال لبدء المشاريع  أكثر تكلفة مما  يقوض من تسارع 

وتيرة االستهالك و يبقي أو يعيد التضخم تدريجيًا إلى المستويات المستهدفة.

- كيف يعتبر انكماش األسعار مضرًا لالقتصاد؟

أن  توقع  إلى  المستهلكين  يدفع  حيث  للالقتصاد  مضرًا  أيضًا  يعتبر  األسعار  انكماش  إن 
اإلنفاق  تأجيل  إثر ذلك  الحالية فيتم على  باألسعار  المستقبل مقارنة  األسعار ستنخفض في 
و  االستهالك  و  اإلنفاق  بمعدالت  اإلضرار  إلى  يؤدي  مما  المستقبل  في  األقل  باألسعار  طمعًا 
يجعل المنتجين في معاناة لتحقيق المزيد من األرباح مما يمنع المستثمرين الجدد من الدخول 
في عملية االنتاج  فتتأثر مستويات النمو االقتصادي بشكل سلبي مما يخلق فجوة بين االنتاج 
الممكن و بين االنتاج الحقيقي مما يضيع منافع كان ممكن تحقيقها في حال غياب انكماش 

األسعار و لذا أيضًا يسعى البنك المركزي لمكافحة إنكماش األسعار.

فعلى سبيل المثال إن كنت تتوقع أن سعر السيارات سينخفض في العام القادم بمعدل 
أن هناك  للقيام به فستجد  100 سيارة  لتوفير  بافتتاح مشروع تجاري و يحتاج  %5 و كنت ترغب 
ضغوطًا تدفعك النتظار انخفاض األسعار حتى تبدأ بذلك المشروع مما يضر بمنتجي السيارات 
و العاملين به و قد يضر بقطاعات أخرى في حال كانت أسعار منتجات ذلك القطاع تنخفض 

أيضًا مما يدفع النمو اإلقتصادي للتراجع.
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- أمثلة على سياسات نقدية سعت لمكافحة انكماش األسعار:

و  برنامج ضخم لشراء األصول  بأن يطلق  بداية عام 2015  األوروبي اضطر في  المركزي  البنك 
خطرًا  شكل  مما  االنكماش  مستويات  إلى  المستهلكين  أسعار  مؤشر  انخفض  أن  بعد  ذلك 

إضافيًا على االقتصاد كما شرحنا سابقًا.

ذلك  و   2013 عام  في  األصول  شراء  برنامج  بإطالق  الياباني  المركزي  البنك  أيضا  قام  قد  و 
االغلبية  وفق  الماضي  القرن  تسعينيات  اواخر  منذ  استمر  الذي  األسعار  انكماش  لمكافحة 
الساحقة لقراءات مؤشر أسعار المستهلكين في سياسة عرفت بااليبينومكس نسبة لرئيس 

الوزراء الياباني شينزو ابي.

*أهمية تصريحات أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنوك المركزية:

إن التصرحات التي تصدر عن أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنوك المركزية تعتبر هامة 
لبناء االحتماالت و التوقعات و االستثمارات حيث تشير توجهات األعضاء إلى توقيت و حجم و 
استدامة التغيرات في السياسة النقدية مما يحدد توقعات توقيت و حجم و استدامة تحركات 

العملة مقابل مختلف العمالت.

فعلى سبيل المثال و كما نعلم بأن استمرار اتجاه ارتفاع معدالت الفائدة على عملة ما يدفعها 
لالرتفاع أمام العمالت األخرى التي تعتبر تكلفتها مستقرة نوعًا ما فعندما تصدر التصريحات 
للبنك المركزي بقرب بدء دورة من عمليات التشديد النقدي عبر رفع معدالت الفائدة فإن ذلك 
يبين أن المدى الزمني الرتفاع سعر صرف هذه العملة قد تكون طويلة نوعًا ما و عندما تتركز 
هذه التصريحات حول قرب بدء هذه الدورة فإن األسواق تسعى فورًا للتمركز بزيادة حيازة هذه 
العملة بما يعكس التوقعات ببدء هذه الدورة من التشديد النقدي عبر رفع معدالت الفائدة 
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و  النقدية  السياسة  تحرك  استدامة  و  حجم  و  توقيت  إلى  تشير  قد  التصريحات  فإن  هكذا  و 
توقيت و حجم و استدامة حركة العملة.

فعلى سبيل المثال نتذكر كيف كانت تصريحات و بيانات الفيدرالي األمريكي في عام 2014 
تتكثف حول اإلعداد نحو رفع معدالت الفائدة كخطوة قادمة مرتقبة ضمن عام 2015 مما دفع 
األسواق لرفع حيازة عقود شراء الدوالر األمريكي بشكل كبير و رفع مؤشر الدوالر األمريكي بما 

يزيد عن %20 منذ منتصف عام 2014 إلى منتصف عام 2015.

بالطبع فإن التصريحات لوحدها ليست كافية حيث يجب أن تكون البيانات مطابقة لتوجهات 
بالنسبة  مقنعة  غير  توقعات  مجرد  ستعتبر  إال  و  بها  المتوقعة  التغيرات  و  النقدية  السياسة 

لالسواق و يجعل تلك الصفقات التي تتم على أساس التصريحات معرضة للخسائر.

حيث قد تتعارض تصريحات األعضاء مع بعضها البعض و قد تتغير زمنيًا و لذا فبالرغم من 
أهميتها إال أنها تحتاج لنوع من التكامل مع البيانات التي تصدر.

في  الفائدة  معدالت  رفع  بقرب  البريطاني  المركزي  أعضاء  صرح   2014 عام  منتصف  ففي 
بريطانيا  ثم تراجع األعضاء بعد تراجع مؤشرات التضخم و انتهى الربع الثالث من عام 2015 دون 
أي اشارة على قرب رفع معدل الفائدة بل بالعكس نجد أن األعضاء باتوا يرغبون بابقاء معدل 

الفائدة كما هو حتى عام 2016 لكي ينتهي أثر هبوط معدالت التضخم.

اليورو  مستوى  عن  سيدافع  بأنه   2015 يناير  بداية  في  صرح  الذي  السويسري  الوطني  البنك 
مقابل الفرنك عند 1.20 عاد ليفاجئ األسواق في منتصف ذات الشهر بالتخلي عن الدفاع عن 

ذلك المستوى.

جانيت يلين التي ترأس الفيدرالي األمريكي و التي صرحت بأنها تتوقع رفع  معدل الفائدة 
بعد 6 أشهر من انهاء التيسير الكمي  الذي انتهى في اكتوبر عام 2014 لم تتمكن فيما بعد من 
الجزم بأن تلك الخطوة ستتم قريبًا في ضوء انخفاض معدالت التضخم و مخاوف بشأن اداء 

اقتصادات عالمية كبرى على الرغم من انتهاء ثالثة أرباع عام 2015.

إعداد / نورس حافظ       
مدير مكتب التداول بشركة كافيو لالستثمار       



رقم  تحت  الصناعة  و  التجارة  وزارة  قبل  من  مرخصة  مقفلة  كويتية  مساهمة  شركة  هي 
الترخيص )م.م/2137/2010(.

تأسست كافيو عام 2010 على يد مجموعة من رجال األعمال والمتداولين الكويتيين لتكون 
منطقة  في  والمستثمرين  للمتداولين  العالمية  األسواق  خدمات  تقديم  في  رائدة  شركة 

الشرق األوسط.
يحتاجه  ما  أن  أدركنا  فقد  المالية  األسواق  في  مضاربين   - الشركة  مؤسسي   - ولكوننا 
المستثمر هو حماية استثماره أواًل ثم تحقيق عائد مناسب على رأس ماله ثانًيا ومن هنا جاء 
الشركة  ورسالة  رؤية  كانت  ذلك  على  وبناًء  الحماية،  تعنى  التينية  كلمة  وهيا  "كافيو"  إسم 

وتوجهاتها.

الدور  العوضي،  دار  برج  الجابر،  أحمد  شارع  شرق،  الكويت،   
االثامن عشر. ص.ب. 129 الدسمة 15452.

0096522322330 
0096522479428 

WeCare@caveo.com.kw 


