التنبؤات :مستقبل وردي
جيانغ هو وباولو ماورو

عندما يتعلق
األمر بتنبؤات
النمو يف
األجل الطويل،
غالبا ما يفرط
االقتصاديون يف
التفاؤل
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التمويل والتنمية

التفاؤل

من طبيعة البشر .وغالبا ما
نتوقع أن األمور ستنتهي على
نحو أفضل مما تنتهي عليه يف
كثير من األحيان .وتقول تايل شاروت األخصائية يف
علم األعصاب يف كتابها التحيز للتفاؤل(  (�The Op
« )timism Bias (2012إن األشخاص يهونون بشدة
من احتماالت الطالق ،أو فقدان عملهم ،أو أن يبين
التشخيص أنهم مصابون بالسرطان؛ ويتوقعون
أن أطفالهم سيكونون مواهب فذة؛ ويتصورون أن
إجنازاتهم ستكون أكبر من إجنازات أقرانهم؛ ويبالغون
يف تقدير أعمارهم املرجحة»....
واالقتصاديون ليسوا بمعزل عن هذا التحيز
للتفاؤل — وهو االعتقاد بأن املستقبل سيكون
دائما بنفس جودة املاضي أو احلاضر أو حتى
أفضل .ويمكن أن يؤثر ذلك على الطريقة التي
يتنبؤون بها بالنمو االقتصادي ،ال سيما على مدى
آفاق اقتصادية أطول أجال.
وقد تمتع عدد كبير من األسواق الصاعدة
واالقتصادات النامية بفترة ممتدة من النمو
االقتصادي امللحوظ .وعلى سبيل املثال ،يف الفترة

مارس  ٢٠١٥

بين عامي  2003و  ،2013زاد نصيب الفرد من
إجمايل الناجت احمللي يف الصين (بعد تعديله ملراعاة
التضخم) بمعدل متوسطه  .%9.6وحققت نيجيريا،
أيضا عند
أكبر اقتصاد نام يف إفريقيا ،أداء جيدا
ً
 .%5.8وكانت هذه األخبار سعيدة بالنسبة لالقتصاد
العاملي وانتشلت املاليين من هوة الفقر .ولكن حتى
متى سيدوم هذا األداء االستثنائي؟ غالبا ما تتنبأ
التوقعات أن النمو السريع سيستمر يف األجلين
املتوسط والطويل ألصحاب األداء املتميز مثل الصين
ونيجيريا .ولكن من الناحية التاريخية ،فإن االرتباط
بين معدل نمو البلد يف عقد معين والعقد التايل ضعيف
(دراسة ) Easterly and others, 1993؛ وبعبارة أخرى،
ال يمثل النمو السابق عامال جيدا للغاية للتنبؤ بالنمو
املستقبلي على مدى فترات أطول.

املد واجلزر

يخضع النمو االقتصادي ،مثل أشياء كثيرة يف احلياة،
حلالة طبيعية من املد واجلزر .ففي أواخر ثمانينات
القرن التاسع عشر ،بين اإلحصائي اإلجنليزي فرنسيس
غالتون أن أبناء الرجال طوال القامة غالبا ما يكونون

Ho, 2015/6/2

أقصر قامة من آبائهم .ولوصف هذه الظاهرة ابتكر مصطلح «االرتداد
إىل املتوسط ».وباملثل ،غالبا ما يتبدد أداء النمو االستثنائي .ومع ذلك،
مؤخرا ،قد يغفل
فكما بين االقتصاديان النت بريتشيت ولورنس سامرز
ً
معدو التنبؤات عن مراعاة «االرتداد إىل املتوسط» (دراسة Pritchett
 .)and Summers, 2014وبإمعان النظر يف تنبؤات النمو التي يعدها
املتخصصون على آفاق تصل إىل  20عام جملموعة كبيرة من البلدان،
يتأكد لنا وجود حتيز واسع النطاق للتفاؤل (دراسة Ho and Mauro,
.)2014

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١

اﻹﻓﺮاط ﰲ اﻟﺘﻔﺎؤل

ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺗﻨﺒﺆات اﻟﻨﻤﻮ ﻷﻓﻖ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺎؤﻻ ﻣﻦ
اﻟﺘﻨﺒﺆات اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر »اﻻرﺗﺪاد إﱃ اﳌﺘﻮﺳﻂ«.
)ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ٪ ،ﺳﻨﻮﻳﺎ(
ﺗﻨﺒﺆ اﻟﺼﻨﺪوق/اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ
ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﻤﻮ

٥

يمكن أن تفسر فترات بطء النمو غير
املتوقعة جزءا كبيرا من الزيادة يف
نسب الدين العام.
وتمثل تنبؤات النمو االقتصادي يف األجل املتوسط (خمس سنوات
مثال) وما بعده مدخال بالغ األهمية ،وإن كان كثيرا ما يتم جتاهله،
يف صنع السياسة االقتصادية وخيارات الشركات االستراتيجية .ومن
أيضا أن هناك صعوبة يف وضع تنبؤات جيدة ،ال سيما مع
املعروف
ً
طول فترة األفق .إال أن القرارات التي تنبني على تنبؤات خاطئة يمكن
أن تكون لها آثار ضارة على خمتلف جوانب عملية صنع السياسة
االقتصادية الكلية وعلى اخلط السفلي يف ميزانيات الشركات متعددة
اجلنسيات واملستثمرين الدوليين.
ولننظر مثال إىل صانعي سياسات املالية العامة ،املعنيين
باإلنفاق والضرائب .يعني التقدير املبالغ فيه للنمو االقتصادي يف
املستقبل تهوينا يف تقدير نسبة الدين احلكومي إىل إجمايل الناجت
احمللي يف نهاية فترة التوقعات .ونتيجة لذلك ،ينتهي احلال بالبلد
إما بزيادة يف نسبة الدين عن املستوى املتوقع ،وهو ما قد يؤدي
إىل أزمة مالية ،أو باضطرار صانعي السياسات مستقبال إىل تشديد
سياسة املالية العامة بصورة فجائية — وهو ما تترتب عليه عواقب
تربك االقتصاد .ويف واقع األمر ،يمكن أن تفسر فترات بطء النمو غير
املتوقعة جزءا كبيرا من الزيادة يف نسب الدين العام خالل فترات
من قبيل أزمات الديون يف أمريكا الالتينية وغيرها من اقتصادات
األسواق الصاعدة يف الثمانينات ،وأزمات البلدان الفقيرة املثقلة
بالديون يف التسعينات ،ومؤخرا األزمة املالية التي وقعت يف الفترة
 2009-2008يف االقتصادات املتقدمة.
وبالنسبة حملافظي البنوك املركزية ،يمكن أن تؤدي أي افتراضات
غير صحيحة عن النمو يف األجل املتوسط أو الطويل إىل أخطاء يف
تقدير حجم فجوة الناجت — أي الفرق بين ما يستطيع االقتصاد إنتاجه
على أساس مستمر غير تضخمي وما يقوم حاليا بإنتاجه (مقياس
لدرجة تراخي النشاط يف االقتصاد — ومن ثم يف حتديد املوقف
النقدي املناسب .وعلى سبيل املثال ،يمكن أن يؤدي تراجع النمو
املستمر يف األجل املتوسط أو الطويل ،الذي يتصور باخلطأ أنه تباطؤ
مؤقت يف الناجت ،إىل قيام حمافظي البنوك املركزية باعتماد سياسة
نقدية توسعية بصورة مفرطة ،مقارنة بما قد يعتبر موقفا مرغوبا ،بعد
وقوع األحداث ،مع ما يمكن أن يترتب على ذلك من آثار على التضخم
أو االستقرار املايل.

املاضي كمقدمة

من حيث املبدأ ،فإن استقراء اجتاهات املاضي — أي افتراض
أن املستقبل سيكون مطابقا للماضي — ليس بالسذاجة التي قد
يبدو عليها .فعلى أية حال ،غالبا ما يكون التغير بطيئا يف العوامل

١٠

ﺻﻔﺮ

اﻟﺘﻨﺒﺆ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ
»اﻻرﺗﺪاد إﱃ اﳌﺘﻮﺳﻂ«
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ
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اﳌﺼــﺎدر :ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ ،ﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺗﻘﺮﻳــﺮ آﻓــﺎق اﻻﻗﺘﺼــﺎد
اﻟﻌﺎﳌﻲ وﲢﻠﻴﻼت اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﻔﺘﺮة ٢٠١٣-٢٠٠٦؛ واﻷﱈ
اﳌﺘﺤﺪة؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﺗﺘﻀﻤــﻦ اﻟﻌﻴﻨــﺔ ﺗﻨﺒــﺆات اﻟﻨﻤــﻮ ﻟﻨﺤــﻮ  ٧٠اﻗﺘﺼــﺎدا ﻧﺎﻣﻴــﺎ اﺷــﺘﺮك ﰲ
إﻋﺪادﻫﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠٠٦و  ،٢٠١٣ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد
اﳌﺌﻴــﻦ اﻷﻋﻠــﻰ واﳌﺌﻴــﻦ اﻷﺳــﻔﻞ ﳊــﺬف اﻟﻘﻴــﻢ اﻟﺸــﺎذة .وﲢــﻮل ﺗﻨﺒــﺆات اﻟﻨﻤــﻮ إﱃ ﻗﻴــﻢ
ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻧﺼﻴــﺐ اﻟﻔــﺮد ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﺗﻮﻗﻌــﺎت اﻷﱈ اﳌﺘﺤــﺪة ﻟﻠﺴــﻜﺎن .وﻳﻤﺜــﻞ اﳋــﻂ
اﻷﺧﻀﺮ ﺧﻂ أﻓﻀﻞ ﻣﻮاءﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆات ﻫﺬه – أي ﺧﻂ اﻻﲡﺎه اﻟﺬي ﻳﺒﻴﻦ
ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺤــﻮ اﻷﻓﻀــﻞ اﻻﲡــﺎه اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﻤﺸــﺎﻫﺪات اﳌﺘﻔﺮﻗــﺔ .وﻳﻤﺜــﻞ اﳋــﻂ اﻷﺣﻤــﺮ
اﻟﺘﻨﺒــﺆات ﺑﺎﻻرﺗــﺪاد إﱃ اﳌﺘﻮﺳــﻂ ،اﻟﺘــﻲ ﺗﺒﻨــﻰ ﻣــﻦ اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴــﺔ ﻟﻠﻨﻤــﻮ ﰲ ﻛﻞ
ﺑﻠــﺪ ﺑﻴــﻦ ﻋﻘــﺪ ﻣﻌﻴــﻦ واﻟﻌﻘــﺪ اﻟــﺬي ﻳﻠﻴــﻪ .وﺗﺸــﺘﻖ اﳌﻌﺎﻣــﻼت اﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳــﺮ
اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻋﻴﻨــﺔ أﻛﺒــﺮ ﺗﺘﺄﻟــﻒ ﻣــﻦ  ١٤٢ﺑﻠــﺪا ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪى اﻟﻔﺘــﺮة
 .٢٠١٠-١٩٥٠وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻳﻤﺜــﻞ اﳋــﻂ اﻷﺣﻤــﺮ اﻟﺘﻨﺒــﺆات ﺑﺼــﻮرة ﺗﺘﺴــﻖ ﻣــﻊ اﻷﻧﻤــﺎط
اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﺸﺎﻫﺪة ﰲ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ.

األساسية التي يرجح بالدرجة األعلى أن حتدد النمو االقتصادي (مثل
جودة املؤسسات ومستوى التعليم وحيطة السياسات االقتصادية
الكلية وغير ذلك من العوامل (دراسة .)Easterly and others, 1993
ولكن يف املمارسة العملية ،تشير السجالت إىل أن االستقراء يؤدي
إىل تنبؤات أسوأ .فاستنادا إىل بيانات عن  188بلدا على مدى الفترة
 ،2010-1950وبمالحظة معدالت نمو نصيب الفرد من إجمايل الناجت
احمللي احلقيقي يف فرادى البلدان من عقد إىل العقد التايل له ،يتبين
وجود عالقة ارتباط منخفضة بين معدالت النمو يف العقود املتالصقة،
مع تراوح معامالت االرتباط من صفر إىل  0.5حسب مستوى الدخل
والفترة الزمنية( .كلما اقترب معامل االرتباط من القيمة  ،1زاد حترك
املتغيرين يف نفس االجتاه).
وحتى إذا كانت األساسيات االقتصادية للبلد املعني موجودة
بشكل مستمر ،فإن النمو االقتصادي ال يكون مستمرا بنفس القوة من
فترة ما إىل الفترة التي تليها ،سواء كانت هذه الفترة تعرف بأنها
عام أو  10أعوام أو  20عاما .ويف املتوسط ،يوجد احتمال  %30أن
يستمر البلد يف النمو بنفس معدل نموه املاضي ،واحتمال  %70أن
يتحول معدل نموه يف املستقبل إىل املتوسط العاملي .ومن ثم ،يكون
هناك اجتاه كبير يشهد فيه النمو «انتكاسة إىل املتوسط ».وتقدم عدة
اقتصادات آسيوية ،بما يف ذلك اليابان وكوريا اجلنوبية ،أمثلة على
االقتصادات التي تباطأت فيها معدالت النمو بدرجة كبيرة على مدى
نصف القرن املاضي.
فهل تعبر تنبؤات االقتصاديين بشأن النمو عن زيادة درجة «االرتداد
إىل املتوسط» يف بيانات النمو التاريخية؟ واإلجابة هي «ليس بالقدر
الكايف» ،وفق األدلة املستمدة من عينة من التنبؤات طويلة األجل شملت
 70اقتصادا ناميا شاركت يف إعدادها أفرقة تابعة لصندوق النقد
الدويل والبنك الدويل (راجع الرسم البياين  .)1وعلى وجه اخلصوص،
التمويل والتنمية  مارس ٢٠١٥
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غالبا ما تميل تنبؤات صندوق النقد الدويل والبنك الدويل نحو التحيز
لزيادة متوسط النمو على مدار  10سنوات ،وتكون أكثر استمرارية يف
بيانات النمو عن الفترات السابقة ،وذلك مقارنة بالتنبؤات التي تأخذ
يف احلسبان الزيادة التقديرية يف امليل نحو «االرتداد إىل املتوسط» يف
أنماط النمو التاريخية .وعلى سبيل املثال ،بالنسبة لبلد زاد فيه نصيب

غالبا ما يخلص معدي التنبؤات إىل
نتائج تويل اهتماما كبيرا بأداء النمو
األخير.
الفرد من الدخل على مدار العقد املاضي بنسبة تعادل متوسط العينة
( ،)%2.4فإن تنبؤات صندوق النقد الدويل والبنك الدويل تميل نحو
تسجيل نمو سنوي قدره  %3.1على مدار العقد التايل ،مقارنة بنسبة
 %2.0يتنبأ بها إطار «االرتداد إىل املتوسط ».وبعبارة أخرى ،فإن
التحيز للتفاؤل يصل إىل  1.1نقطة مئوية ،ويكون ذا داللة إحصائية
مؤخرا معدالت نمو سريعة.
ويزداد وضوحا يف البلدان التي سجلت
ً
ويزداد التحيز يف التنبؤات التي تغطى فترات زمنية أطول ،ولنقل مثال
 20عاما.
وال يقتصر ميل تنبؤات النمو على التفاؤل املفرط على معدي
التنبؤات يف صندوق النقد الدويل والبنك الدويل — أو بالنسبة
لالقتصادات النامية (وإن كان أكثر وضوحا لالقتصادات النامية
واقتصادات األسواق الصاعدة مقارنة باالقتصادات املتقدمة .ويوجد
حتيز بنفس الدرجة يف توقعات كل من منظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقتصادي وتنبؤات  Consensus Forecastsبالنسبة
القتصادات األسواق الصاعدة الرئيسية ،ال سيما الصين والهند —
مؤخرا أداء متميزا فيما يتعلق بالنمو .وغالبا ما يخلص
اللتان سجال
ً
جميع معدي التنبؤات على خمتلف آرائهم إىل نتائج تويل اهتماما
كبيرا بأداء النمو األخير ،ومع ذلك فهم يستخدمون طائفة واسعة من
منهجيات التنبؤ .وعلى سبيل املثال ،يعد تنبؤات الصندوق والبنك
الدويل أفرقة تعمل على سبيل التفرغ لكل بلد على حدة ،وتتمثل تنبؤات
 Consensus Forecastsيف تنبؤات متوسطة تعدها جمموعة خمتارة
من معدي التنبؤات يتبعون بلدانا على حدة ،وتستند توقعات منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي إىل نموذج واحد متطور
وموثق بشكل جيد تشترك فيه جميع البلدان (ومن ثم يرجح بدرجة أقل
أن يتأثر بقرارات ذاتية ملعدي التنبؤات).

الضرر احملتمل

يمكن أن تكون انعكاسات التحيز للتفاؤل يف تنبؤ النمو كبيرة ،حتى
لو كان التحيز معتدال يف حدود نقطة مئوية واحدة مثال للعام الواحد.
ولننظر مثال إىل بلد يقوم يف ظل السياسات الراهنة — وبافتراض معدل
نمو معين — باحملافظة على نسبة مستقرة للدين احلكومي إىل إجمايل
الناجت احمللي ،لنقل مثال إنها  %50على مدى السنوات العشر إىل العشرين
القادمة .فإذا انخفض يف الواقع النشاط االقتصادي بمقدار نقطة مئوية
واحدة يف السنة عن املعدل املتوقع  -وبافتراض أن حدوث تراجع
نسبته نقطة مئوية واحدة يؤدي إىل زيادة العجز بنسبة  0.3نقطة مئوية
من إجمايل الناجت احمللي (وهو افتراض ال يخرج عن املعتاد بالنسبة
الاقتصادات األسواق الصاعدة)  -ففي تلك احلالة ترتفع نسبة الدين إىل
إجمايل الناجت احمللي إىل أكثر من  %70بعد عشر سنوات ،وإىل أكثر من
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 %120بعد عشرين سنة مع تضخم العجز) .وبعبارة أخرى ،تكون أخطاء
التنبؤ بالنمو االقتصادي بهذا احلجم كبيرة بما يكفي لتحويل بلد يمضي
على مسار مستقر للدين إىل بلد معرض خملاطر حدوث أزمة يف املالية
العامة (ولنفترض هنا ألغراض التبسيط أن سياسة املالية العامة ال
تكون مشددة استجابة لتراجع نمو إجمايل الناجت احمللي).
ومن املمكن أن نقيم بصورة مباشرة جودة التنبؤات املاضية بعد
مرور فترة كافية من الوقت ملشاهدة نتائج النمو الفعلية .وتبين دراسة
لتنبؤات على مدى خمس سنوات ،أعدت يف الفترة بين عامي  1990و
 2007جملموعة  188بلدان من قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي
لصندوق النقد الدويل أن االقتصاديين كان لديهم سجل أداء متسق إىل
حد كبير من التنبؤات املتفائلة .وعلى وجه اخلصوص ،فإن أخطاء
التنبؤ — أي الفرق بين النمو املتنبأ به والنمو الفعلي — غالبا ما
تكون موجبة يف جميع اآلفاق (باستثناء عدد للتنبؤات الوسيطة للعام
الراهن) ،مع زيادة التحيز املموجب مع طول فترة األفق (راجع الرسم
البياين .)2
وملاذا يعد االقتصاديون تنبؤات متفائلة بانتظام ،بإعطاء ثقل
أكبر ألداء النمو األخير مما تبرره التجربة التاريخية؟ يف بعض
أوجه املسألة ،يمكن القول بأن التفاؤل سمة مشتركة ترتبط بالطبيعة
البشرية ،وربما كانت مغروسة فينا بواسطة االنتخاب الطبيعي .وعلى
أيه حال ،فكما تخبرنا شاروت ،يبدي األشخاص حتيزا للتفاؤل يوميا
يف خمتلف جوانب حياتهم الشخصية.
ولكن بخالف هذه اخلصائص الغريزية لدى اإلنسان ،تختص
بعض العوامل على وجه التحديد بالسياق الذي يعد فيه االقتصاديون
االحترافيون هذه التنبؤات ويدافعون عنها .وعلى سبيل املثال ،بالنسبة
لبلدان مثل الصين ونيجيريا ،اللتين سجلتا معدالت قوية للنمو
االقتصادي على مدى العقد املاضي ،سيجد معدو التنبؤات صعوبة يف
الدفاع عن تعليل توقعاتهم بانخفاض النمو بدرجة كبيرة يف الفترة
القادمة دون حدوث تغيرات تذكر يف عوامل النمو األساسية الكامنة،
مثل جودة املؤسسات ورأس املال البشري .وبالعكس ،بالنسبة للبلدان
اقتصادية
التي تراخى فيها النمو لبعض الوقت — ربما بسبب أزمة
Ho, 2014/19/12
أو سياسية ،أو حتى حرب أهلية — ال يرجح أن يكون معد البيانات
قادرا على أن يفترض أن صدمات معاكسة مشابهة ،أو أحداث طرف
املنحنى ،ستحدث ،وال يرجح أن يكون مستعدا لوضع ذلك االفتراض.
أيضا أن تستند تنبؤات النمو إىل افتراضات مفرطة التفاؤل
ويمكن
ً
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢

ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻣﻰ اﻟﺒﺼﺮ
ﺗﺘﺴﻢ ﺗﻨﺒﺆات اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎؤل ،وﻳﻜﻮن اﻟﺘﻔﺎؤل أﻛﺒﺮ ﻛﻠﻤﺎ ﻃﺎل اﻷﻓﻖ.
)ﺧﻄﺄ اﻟﺘﻨﺒﺆ ،ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﳌﺌﻮﻳﺔ(

٠٫٤
٠٫٢
ﺻﻔﺮ
–٠٫٢

اﳌﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻮﺳﻴﻂ
٥

٤

٣

٢

أﻓﻖ اﻟﺘﻨﺒﺆ )ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات(

١

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼــﺎدر :ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ ،ﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺗﻘﺮﻳــﺮ آﻓــﺎق اﻻﻗﺘﺼــﺎد
اﻟﻌﺎﳌﻲ؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﲢﺴــﺐ أﺧﻄــﺎء اﻟﺘﻨﺒــﺆات ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﺘﻨﺒــﺆ ﳐﺼﻮﻣــﺎ ﻣﻨــﻪ
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ .اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺿﻊ ﰲ دﻳﺴﻤﺒﺮ  .٢٠١٣وﻗﺪ أﻋﺪت
اﻟﺘﻨﺒﺆات ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  ١٩٩٠و  ،٢٠٠٧وﻫﻲ ﺗﻐﻄﻲ  ١٨٨ﺑﻠﺪا.

–٠٫٤

بشأن السياسات — منها على سبيل املثال أن احلكومات ستفي
بوعود اإلصالح التي قطعتها أو أن البرامج التي يدعمها صندوق
النقد الدويل أو البنك الدويل ستكون ناجحة — بينما يكون الواقع
خمتلفا.

(بما يف ذلك صندوق النقد الدويل والبنك الدويل) .وبشكل أعم ،فكما
هو مألوف بالفعل يف بعض الشركات متعددة اجلنسيات ،سيكون
من احلكمة فيما يبدو حتويل هذا التركيز إىل معرفة مدى جودة أداء
السياسات واستراتيجيات األعمال يف خمتلف السيناريوهات ،بدال من
التركيز على تنبؤات السيناريو األساسي.

هل توجد جدوى من التنبؤ بالنمو يف األجل الطويل إذا كانت
«األخطاء» أكثر من «اإلصابات»؟ لقد قال خبير الرياضيات الفرنسي
هنري بوانكاري ذات مرة إنه «من األفضل كثير أن نتنبأ حتى بدون
يقين من أال نتنبأ إطالقا».
وربما يتعين على املعنيين بوضع التنبؤات وتفسيرها — كصناع
السياسات واملستثمرين الدوليين — النظر يف إمكانية تصحيح
رؤيتهم املتحيزة للتفاؤل أو على األقل زيادة التركيز على سيناريوهات
بديلة — أقل تفاؤال — يف مناقشاتهم .ومن الطرق املمكنة للتشجيع
على االستفاضة يف مناقشة تنبؤات السيناريو األساسي أن يتم التركيز
على التساؤل عن «السبب الذي سيجعل هذا البلد مستمرا يف مقاومة
'االرتداد إىل املتوسط' ومواصلة النمو بسرعة أكبر من املتوسط”» بدال
من التساؤل األكثر شيوعا عن «السبب الذي يستدعي تباطؤ النشاط
يف هذا البلد على الرغم من عدم حدوث أي تغيرات أخرى”» .وينبغي
كذلك أن تنطوي املناقشات املعنية بالسياسات على مزيد من التركيز
على سيناريوهات الصدمات املعاكسة أو انخفاض النمو ،واملتضمنة
بالفعل بصورة روتينية يف التحليل الذي تضطلع به بعض املؤسسات

جيانغ هو اقتصادي يف اإلدارة األوروبية بصندوق النقد الدويل،
وباولو ماور زميل أول يف معهد بيترسن لالقتصاد الدويل وأستاذ
زائر بكلية كاري لألعمال بجامعة جونز هوبكينغز.

التعامل مع التحيز

A 12-month mid-career Master of Public Administration
focusing on:
• rigorous graduate training in micro- and macroeconomics
• emphasis on the policy issues faced by developing
economies
• option to focus on Economic Policy Management or
International Energy Management
• tailored seminar series on inflation targeting, international
finance, and financial crises
The 2016–2017 program begins in late May of 2016.
Applications are due by January 5, 2016.
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