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The Fed bought government bonds and
mortgage-backed securities.
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يتباط�أ التعايف
االقت�صادي عندما
ي�صبح امل�ستهلكون
والأعمال غري واثقني
من امل�ستقبل
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يذهب

بع�ض خرباء االقت�صاد وال�سيا�سة
�إىل �أن الأوقات الع�صيبة التي
ع�صفت بالواليات املتحدة ومنطقة اليورو على
مدار عامني �أثناء «الركود الكبري» بني عامي 2008
و 2009كان يفرت�ض �أن تعقبها فرتات تعاف �رسيعة،
فيما �أ�سماه «ميلتون فريدمان» ،االقت�صادي الراحل
احلائز على جائزة نوبل ،نظرية «�أوتار الغيتار»
) (guitar stringيف الركود .ويرى فريدمان �أنك �إذا
جذبت وتر الغيتار �إىل الأ�سفل ثم �أطلقته ،ف�إنه يرتد
على الفور �إىل موقعه ،وكلما جذبته �أكرث �إىل الأ�سفل
زادت �رسعة ارتداده �إىل موقعه.
غري �أن الأداء االقت�صادي يف كثري من االقت�صادات
املتقدمة مل يتبع هذا املنوال منذ «الركود الكبري».
و�إمنا جاء التعايف �ضعيفا وبطيئا على نحو مثري
للإحباط يف �أعقاب فرتات الركود العميق التي عانت
منها هذه االقت�صادات .وك�أن هناك من جذب وتر
الغيتار بقوة �إىل الأ�سفل حتى انقطع.
لكن هناك بع�ض الغمو�ض يكتنف هذه التطورات،
فما الذي جعل التعايف الراهن بطيئا لهذه الدرجة؟
ويرى البع�ض �أن التعايف يف �أعقاب الأزمات املالية
غالبا ما يكون بطيئا لأن تبعات الأزمة – من �إ�صالح
اخللل يف امليزانيات العمومية ،و�ضعف التو�سع

مار�س 2013

االئتماين ،وا�ستمرار امل�شكالت يف �أ�سواق امل�ساكن –
تلقي ب�أعبائها على الن�شاط (راجع على �سبيل املثال
درا�سة .)Claessens, Kose, and Terrones, 2012
ولهذا الر�أي قيمته بال �شك ،بالنظر �إىل التجارب
التاريخية.
غري �أن التعايف احلايل يختلف من جانب واحد
مهم على الأقل عن فرتات التعايف ال�سابقة – �سواء
كانت مقرتنة ب�أزمات مالية �أم ال .فقد �سادت فرتة
التعايف احلالية موجات عالية من عدم اليقني ،الأمر
الذي يقدم تف�سريا �إ�ضافيا ل�ضعف التعايف ،مما ي�ؤكد
دور �أجواء عدم اليقني على م�ستوى االقت�صاد الكلي
وال�سيا�سات يف تقلي�ص الن�شاط االقت�صادي .فقد ظل
عدم اليقني �سائدا يف دوائر الأعمال ب�شان املناخ
املايل والتنظيمي يف الواليات املتحدة و�أوروبا،
وكانت هذه املخاوف من امل�ستقبل املجهول هي
على الأرجح من العوامل التي �أدت �إىل ت�أجيل �أي
ا�ستثمارات �أو توظيف للعمالة .ويت�ضح هذا الأمر
بالتف�صيل يف الدرا�سة امل�سحية التي �أجراها م�ؤخرا
«االحتاد الوطني القت�صاديات الأعمال» يف الواليات
املتحدة (راجع Economic Policy Survey,
 ،)2012حيث خل�صت الدرا�سة يف تقريرها �إىل �أن
هناك «�أغلبية �ساحقة» من جمموعة م�ؤلفة من 236

قيا�س عدم اليقني

من ال�صعب قيا�س �أجواء عدم اليقني لأنها لي�ست باملتغري الذي ميكن
ر�صده لكنها مبثابة متغري ميكن ا�ستنتاجه من متغريات �أخرى.
وبا�ستخدام لغة الإح�صاءات ف�إن عدم اليقني هو متغري كامن.
لكن هناك عدد من الطرق لقيا�س عدم اليقني ب�صورة غري مبا�رشة،
وذلك با�ستخدام مقايي�س تركز على جوانب عدم اليقني املختلفة التي
يتعر�ض لها االقت�صاد مع مرور الوقت .ويركز بع�ض املقايي�س على
�أجواء عدم اليقني على م�ستوى االقت�صاد الكلي – مبا يف ذلك تقلبات
عائدات الأ�سهم ،والتباين يف تنب�ؤات البطالة ،وانت�شار م�صطلحات
مثل «عدم اليقني االقت�صادي» يف و�سائل الإعالم .وتنظر مقايي�س
�أخرى يف �أجواء عدم اليقني على م�ستوى االقت�صاد اجلزئي ،والذي
يقا�س غالبا عن طريق م�ؤ�رشات خمتلفة تر�صد االختالفات يف الناجت
القطاعي ،ومبيعات ال�رشكات ،وعائدات الأ�سهم ،والتباين يف تنب�ؤات
املديرين يف �رشكات ال�صناعات التحويلية (راجع درا�ستي “Bloom,
”2009؛ و ”.)“Baker, Bloom, and Davis, 2012
وملا كان اهتمامنا يرتكز �أ�سا�سا يف �أوجه عدم اليقني على م�ستوى
االقت�صاد الكلي ،ف�إننا نركز على �أربعة مقايي�س ت�ستند �إىل تقلب عائدات

خبريا اقت�صاديا يف جمال الأعمال «ترى �أن �أجواء عدم اليقني املحيطة
ب�سيا�سة املالية العامة تقيد وترية التعايف االقت�صادي».
ويدور الت�سا�ؤل حول مدى �أهمية عدم اليقني يف دفع الن�شاط
االقت�صادي .ويت�صدى هذا املقال لهذا الت�سا�ؤل من خالل حتليل �أهم
�سمات عدم اليقني ومدى ت�أثريه على النمو.

هنا وهناك ويف كل مكان

ي�شري عدم اليقني االقت�صادي �إىل املناخ الذي ي�سود فيه عدم الدراية
�أو قلة الدراية بالو�ضع امل�ستقبلي لالقت�صاد .وهناك م�صادر عديدة
لعدم اليقني االقت�صادي ،ومنها التغيريات يف ال�سيا�سات االقت�صادية
واملالية ،واختالف وجهات النظر ب�ش�أن �آفاق النمو ،وحتركات
الإنتاجية ،واحلروب ،والأعمال الإرهابية ،والكوارث الطبيعية .ورغم
�صعوبة قيا�س �أوجه عدم اليقني ،فقد متكنت الدرا�سات البحثية التي
�أجريت م�ؤخرا من و�ضع عدد من املقايي�س وا�ستخدمت لذلك جمموعة
متنوعة من املناهج (انظر الإطار).
وبغ�ض النظر عن املقايي�س امل�ستخدمة ،من الوا�ضح �أن �أوجه عدم
اليقني ازدادت يف الآونة الأخرية (انظر الر�سم البياين  .)1فقد ظلت �أجواء
عدم اليقني ب�ش�أن ال�سيا�سات االقت�صادية مرتفعة يف الواليات املتحدة
ومنطقة اليورو منذ الركود يف عام  ،2008بل وظلت على ارتفاعها
املزمن منذ ذلك احلني (ال�شكل البياين  .)2ويف الواليات املتحدة ،كانت
�أجواء عدم اليقني يف الآونة الأخرية مدفوعة �أ�سا�سا باجلدل الدائر
حول �سيا�سة املالية العامة ،مبا يف ذلك ال�رضائب والإنفاق احلكومي،
والق�ضايا الهيكلية طويلة الأجل ،كالرعاية ال�صحية وال�سيا�سات
التنظيمية وبرامج امل�ستحقات – مثل نظام التقاعد الذي تكفله احلكومة
«ال�ضمان االجتماعي» وبرنامج الت�أمني ال�صحي لكبار ال�سن «ميديكري»
) .(Medicareومن املثري لالهتمام� ،أن �أجواء عدم اليقني املحيطة
بال�سيا�سة النقدية ال ت�شكل على ما يبدو �أحد العوامل الرئي�سية للزيادة
الأخرية يف �أجواء عدم اليقني املحيطة بال�سيا�سات ،مما يرجع على
الأرجح النخفا�ض الت�ضخم و�أ�سعار الفائدة وا�ستقرار معدالتها.
وعلى امل�ستوى الوطني ،يالحظ �أن �أجواء عدم اليقني املحيطة
باالقت�صاد ت�سري عك�س اجتاه الدورة االقت�صادية .ففي فرتات التو�سع
االقت�صادي ،جند �أن عدم اليقني على م�ستوى االقت�صاد الكلي يقل كثريا،
يف املتو�سط ،عنه يف فرتات الركود ،بغ�ض النظر عن املقيا�س امل�ستخدم
(انظر الر�سم البياين  .)3وباملثل ،ف�إن عدم اليقني على م�ستوى االقت�صاد

الأ�سهم وال�سيا�سة االقت�صادية .واملقيا�س الأول هو مقدار االنحراف
املعياري ال�شهري لعائدات الأ�سهم اليومية يف كل من االقت�صادات
املتقدمة املدرجة يف العينة وامل�ؤلفة من  21بلدا ،وهو ير�صد �أوجه
عدم اليقني املقرتنة ب�أرباح ال�رشكات والتي تبني �أي�ضا �أنها بديل جيد
لأوجه عدم اليقني الكلي (انظر الر�سم البياين  .)1واملقيا�س الثاين هو
م�ؤ�رش تقلبات بور�صة �شيكاغو لعقود اخليار ) ،(VXOوهو م�ؤ�رش للتقلب
ال�ضمني يف �أ�سعار الأ�سهم املح�سوبة من خيارات م�ؤ�رش �ستاندرد �آند بور
 .(S&P 100) 100وي�شري الثالث �إىل عدم اليقني الذي يكتنف ال�سيا�سات
االقت�صادية يف الواليات املتحدة ومنطقة اليورو وهو متو�سط مرجح
للم�ؤ�رشات الثالثة :مدى تواتر ا�ستخدام و�سائل الإعالم مل�صطلحات
مثل «ال�سيا�سة االقت�صادية» و«عدم اليقني» معا؛ وعدد الأحكام
ال�رضيبية التي �سينتهي العمل بها يف ال�سنوات املقبلة؛ والتباين
يف تنب�ؤات امل�رصوفات احلكومية ومعدالت الت�ضخم يف امل�ستقبل
(انظر الر�سم البياين � .)2أما املقيا�س الرابع ،الذي ميثل عدم اليقني
على امل�ستوى العاملي ،فري�صد التحركات ال�شائعة يف املقيا�س الأول
با�ستخدام بيانات �أهم �ستة اقت�صادات متقدمة لديها �أطول �سال�سل
بيانات متاحة (الر�سم البياين .)1

اجلزئي فيما يتعلق ب�أن�شطة �أو �رشكات معينة ،مقي�سا بتقلب التحركات
يف الإنتاجية على م�ستوى املن�ش�آت يف الواليات املتحدة ،ي�سري �أي�ضا
عك�س اجتاه الدورة االقت�صادية حيث بلغ �أعلى معدالته امل�سجلة منذ
عام � 1970أثناء فرتة «الركود الكبري» (درا�سة Bloom and others,
.)2012

عدم اليقني والن�شاط االقت�صادي

غري �أن هناك �صعوبة يف حتديد اجتاه العالقة ال�سببية بني عدم اليقني
�02/5/13أن
والدورة االقت�صادية .هل ي�ؤدي عدم اليقني �إىل فرتات الركود �أم
Bloom,
فرتات الركود هي التي ت�ؤدي �إىل عدم اليقني؟ ورغم �صعوبة التو�صل
�إىل جواب م�ؤكد على هذا الت�سا�ؤل ،ف�إن النظريات االقت�صادية ت�شري �إىل
�أن هناك قنوات وا�ضحة ميكن لأجواء عدم اليقني �أن ت�ؤثر من خاللها
ت�أثريا �سلبيا على الن�شاط االقت�صادي.
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فعلى جانب الطلب ،مثال ،جند �أن ال�رشكات حني تتعر�ض لدرجة
عالية من عدم اليقني تخف�ض من طلبها على اال�ستثمار وت�ؤخر تنفيذ
م�رشوعاتها ريثما جتمع معلومات جديدة ،لأن تكلفة �إيقاف اال�ستثمار
بعد البدء فيه غالبا ما تكون باهظة (درا�سة Bernanke, 1983؛ ودرا�سة
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عدم اليقني املحيطة باالقت�صاد الكلي .وعالوة على ذلك ،ف�إن حدوث
زيادة �صغرية ن�سبيا يف عدم اليقني ،مبقدار انحراف معياري واحد،
تقرتن برتاجع منو الناجت مبقدار يرتاوح بني  0.4و  1.25نقطة مئوية،
ح�سب املقيا�س امل�ستخدم لأجواء عدم اليقني يف االقت�صاد الكلي (درا�سة
.)Kose and Terrones, 2012

بغ�ض النظر عن املقايي�س امل�ستخدمة :من الوا�ضح �أن �أوجه
عدم اليقني ازدادت يف الآونة الأخرية.
 .)Dixit and Pindyck, 1994كذلك جند �أن ا�ستجابة الأ�رس املعي�شية
الرتفاع م�ستوى عدم اليقني مماثلة ال�ستجابة ال�رشكات ،حيث تخف�ض
من ا�ستهالكها لل�سلع املعمرة حلني انخفا�ض م�ستويات عدم اليقني.
وعلى جانب العر�ض ،جند �أن خطط ال�رشكات لتعيني العمالة تت�أثر �سلبا
�أي�ضا بارتفاع م�ستويات عدم اليقني ،نظرا للتكلفة الباهظة التي ترتتب
على �إجراء ت�صحيحات يف �أو�ضاع املوظفني.
ومن �ش�أن م�شكالت الأ�سواق املالية ،كالتي ن�شهدها منذ عام
 ،2007ت�ضخيم الأثر ال�سلبي الواقع على النمو نتيجة انت�شار �أجواء
عدم اليقني .وعلى �سبيل املثال ،تت�سبب �أجواء عدم اليقني يف انخفا�ض
توقعات الإيرادات من امل�رشوعات املمولة بالدين وازدياد �صعوبة
تقييم ال�ضمانات .ونتيجة لذلك ،يفر�ض الدائنون �أ�سعار فائدة مرتفعة
وقيودا على الإقرا�ض �أثناء الفرتات التي ت�سود فيها م�شاعر عدم اليقني،
مما يحد من قدرة ال�رشكات على االقرتا�ض .ومع تراجع الإقرا�ض
تنكم�ش اال�ستثمارات ،وخا�صة بالن�سبة لل�رشكات التي تعاين من ق�صور
االئتمان ،وهو ما يرتتب عليه بطء منو الإنتاجية نتيجة انخفا�ض
الإنفاق على البحث والتطوير .وميكن لهذه العوامل جمتمعة �أن ت�سفر
عن انخفا�ض كبري يف منو الناجت.
وت�شري الأدلة التجريبية �إىل �أن �أجواء عدم اليقني غالبا ما ت�رض
بالنمو االقت�صادي ،حيث يرتبط معدل منو الناجت ارتباطا �سالبا ب�أجواء
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كذلك تقرتن �أجواء عدم اليقني التي حتركها ال�سيا�سات ارتباطا
�سالبا بالنمو ،حيث ازدادت �أجواء عدم اليقني ب�ش�أن ال�سيا�سات لت�صل �إىل
�أعلى امل�ستويات امل�سجلة منذ «الركود الكبري» .وعلى وجه التحديد ،من
املحتمل �أن تكون الزيادة احلادة يف عدم اليقني ب�ش�أن ال�سيا�سات بني
عامي  2006و� 2011أعاقت النمو يف االقت�صادات املتقدمة (درا�سات
Bloom, 2009؛ وBaker and Bloom, 2011؛ وBloom and others,
2012؛ و ،Hirata and othersت�صدر قريبا) .وت�شري الأدلة التجريبية
�إىل �أن مثل هذه الزيادة الكبرية يف عدم اليقني ب�ش�أن ال�سيا�سات تقرتن
بانخفا�ض كبري ومتوا�صل يف الناجت (انظر الر�سم البياين .)4
ويبدو �أن درجة عدم اليقني االقت�صادي مرتبطة �أي�ضا بعمق فرتات
الركود وقوة فرتات التعايف .وعلى وجه التحديد ،يالحظ �أن فرتات
الركود التي تقرتن بارتفاع درجة عدم اليقني غالبا ما تكون �أعمق
من فرتات الركود الأخرى (انظر الر�سم البياين  .)5وباملثل ،ف�إن فرتات
التعايف التي تتزامن مع فرتات م�شوبة بارتفاع درجة عدم اليقني تكون
�أ�ضعف من فرتات التعايف الأخرى .ومن ثم ف�إن م�ستويات عدم اليقني
املرتفعة على غري العادة التي مرت باالقت�صاد العاملي منذ الأزمة
املالية الأخرية وما اقرتن بها من نوبات الركود العميق والتعايف
ال�ضعيف متثل عوامل مهمة يف تف�سري هذه النتائج .وبالإ�ضافة �إىل ذلك،
تتزامن فرتة التعايف اجلارية يف االقت�صادات املتقدمة مع انخفا�ض
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النمو الرتاكمي يف اال�ستهالك واال�ستثمار وحدوث انكما�ش حاد وم�ستمر
يف اال�ستثمار يف الهياكل بينما ظلت درجة عدم اليقني مرتفعة (درا�سة
.)Kose, Loungani, and Terrones, 2012

�صناع ال�سيا�سات ميكنهم امل�ساعدة

تزامنت م�ستويات عدم اليقني املرتفعة ح�سب املقايي�س التاريخية
 وجاء ارتفاع عدم اليقني م�ؤخرا ليزيد من.مع فرتات انخفا�ض النمو
 ويجد �صناع ال�سيا�سات �صعوبة يف.احتماالت حدوث ركود عاملي �آخر
التغلب على �أوجه عدم اليقني املت�أ�صلة التي تتعر�ض لها االقت�صادات
 غري �أن �أجواء عدم اليقني.يف العادة على مدار الدورة االقت�صادية
املحيطة بال�سيا�سات االقت�صادية يف الوقت احلايل تت�سم بارتفاعها
 ويبدو �أنها ت�سهم بدرجة كبرية يف زيادة عدم اليقني،على غري العادة
 لكن �صناع ال�سيا�سات على جانبي.على م�ستوى االقت�صاد الكلي
املحيط الأطلنطي ميكنهم احلد من �أجواء عدم اليقني التي حتركها
.ال�سيا�سات من خالل تنفيذ بع�ض التدابري اجلريئة ويف الوقت املنا�سب
وميكن لهذا الأمر بدوره �أن ي�سهم يف �إعطاء دفعة للنمو االقت�صادي يف
.منطقة اليورو ويعزز التعايف يف الواليات املتحدة

■

 و�أيهان،نيكوال�س بلوم هو �أ�ستاذ علم االقت�صاد يف جامعة �ستانفورد
كوزي وماركو تريوني�س هما م�ساعدا مدير �إدارة البحوث يف �صندوق
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