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«إذا كان عل ـيّ أن أحــدد موضوعــا يف بدايــة العقــد اجلديــد،
فإنــه ســيكون تزايــد عــدم اليقيــن» .كريســتالينا غورغييفــا،
مديــر عــام صنــدوق النقــد الــدويل ،معهــد بيترســون لالقتصــاد
الــدويل 17 ،ينايــر .2020

من

املعــروف جيــدا أن عــدم اليقيــن يقلــل
اســتعداد الشــركات للتوظيــف واالســتثمار،
واســتعداد املســتهلكين لإلنفــاق .ومــع ذلــك،
فهــو مفهــوم غامــض ألنــه يعكــس عــدم
اليقيــن يف عقــول املســتهلكين ،واملديريــن وصنــاع السياســات
بشــأن األحــداث املســتقبلية (التــي قــد حتــدث أو قــد ال) .وهــو
أيضــا مفهــوم واســع نظــرا الرتباطــه بظواهــر كليــة مثــل نمــو
إجمــايل النــاجت احمللــي ،وظواهــر جزئيــة مثــل معــدل نمــو
الشــركات — باإلضافــة إىل أحــداث أخــرى مثــل االنتخابــات
واحلــروب وتغيــر املنــاخ.

وعند النظر إىل السنوات الستين املاضية ،فإننا نرى عددا
قـليال من الفترات كان فيها عدم اليقين عند مستويات
قريبة من تلك التي لوحظت يف العقد املاضي.
ونظــرا لــكل هــذه التحديــات ،ليــس مــن الغريــب أن يعتمــد
الباحثــون علــى طــرق خمتلفــة لقيــاس عــدم اليقيــن .ويســتند
أحــد املناهــج إىل تقلــب املتغيــرات االقتصاديــة واملاليــة
الرئيســية (دراســات Leahy and Whited 1996؛ وBloom
2009؛ و ،Ludvigson, Ma, and Ngقيــد اإلصــدار) .وهنــاك
طريقــة أخــرى تســتند إىل بحــث النصــوص يف حمفوظــات
الصحــف ،مثــل مؤشــر بيكــر وبلــوم وديفيــس ( )2016لعــدم
اليقيــن بشــأن االقتصــاد والسياســات .غيــر أن هــذه املناهــج
تعــاين مــن قيــد مشــترك مهــم :فهــي تقتصــر عــادة علــى جمموعــة
معظمهــا مــن االقتصــادات املتقدمــة ،وال تتوافــر بيانــات لكثيــر
مــن هــذه البلــدان إال بعــد أوائــل تســعينات القــرن املاضــي.

مقياس جديد لعدم اليقين

الرسم التوضيحي:
ISTOCK / DNY59

مــن أجــل التغلــب علــى هــذا القيــد ،قمنــا بإعــداد مقيــاس فصلــي
جديــد لعــدم اليقيــن — وهــو املؤشــر العاملــي لعــدم اليقيــن.
ويغطــي هــذا املؤشــر  143بلــدا — جميــع بلــدان العــامل
التــي يبلــغ عــدد ســكانها مليــونَ نســمة علــى األقــل .ويعــود
هــذا املؤشــر بالزمــان إىل الــوراء ،إذ يقــدم بيانــات للســنوات
الســتين املاضيــة .ويســتخدم املؤشــر مصــدرا واحــدا جلميــع
البلــدان ،ممــا يســمح لنــا بمقارنــة مســتوى عــدم اليقيــن عبــر
البلــدان .ويرصــد هــذا املؤشــر عــدم اليقيــن املتعلــق باألحــداث
االقتصاديــة والسياســية ،بالنســبة للشــواغل قريبــة املــدى
(مثــل عــدم اليقيــن الــذي خلقــه تصويــت اململكــة املتحــدة
لصالــح خــروج بريطانيــا مــن االحتــاد األوروبــي) وبعيــدة
املــدى (مثــل عــدم اليقيــن الناشــئ عــن قــرب انســحاب القــوات
الدوليــة مــن أفغانســتان ،أو التوتــرات بيــن جمهوريــة كوريــا
الشــعبية الديمقراطيــة وجمهوريــة كوريــا).
ويُبنــى املؤشــر العاملــي لعــدم اليقيــن عــن طريــق بحــث
نصــوص التقاريــر القطريــة الــواردة مــن وحــدة االســتخبارات
االقتصاديــة يف جملــة اإليكونوميســت ،وهــي شــركة معنيــة
باســتخبارات األعمــال وتقــدم تقاريــر قطريــة علــى أســاس
ربــع ســنوي .وتغطــي هــذه التقاريــر قضايــا االقتصــاد
والسياســات والسياســة لــكل بلــد .ونتبــع ثــاث خطــوات لبنــاء
املؤشــر .أوال ،نقــوم بتجميــع التقاريــر احملــددة لــكل بلــد علــى
أســاس ربــع ســنوي مــن وحــدة االســتخبارات االقتصاديــة مــن
منتصــف خمســينات القــرن املاضــي فصاعــدا لعــدد  143بلــدا.
وثانيــا ،نحســب عــدد املــرات التــي ذكــرت فيهــا كلمــة «عــدم
يقيــن» (وأشــكالها اخملتلفــة) يف هــذه التقاريــر .وثالثــا ،نقــوم

باســتعدال العــدد اإلجمــايل لكلمــة «عــدم يقيــن» تبعــا للعــدد
الكلــي للكلمــات يف كل تقريــر.
وملعاجلــة الشــواغل احملتملــة فيمــا يتعلــق بالدقــة
واملوثوقيــة واالتســاق يف جمموعــة بياناتنــا ،نقيِّــم املؤشــر
بعــدة طــرق .أوال ،نفحــص القضيــة املرتبطــة بأكبــر ارتفاعــات
عامليــة حــادة .ثانيــا ،نوضــح أن املؤشــر مرتبــط بزيــادة عــدم
اليقيــن بشــأن السياســات االقتصاديــة ،وتقلــب البورصــة،
واخملاطــر ،وانخفــاض نمــو إجمــايل النــاجت احمللــي ،وغالبــا مــا
يرتفــع بالقــرب مــن فتــرات االنتخابــات السياســية.

النتائج الرئيسية

تتيــح لنــا جمموعــة البيانــات اجلديــدة هــذه ،وألول مــرة ،دراســة
التطــور التاريخــي لعــدم اليقيــن حــول العــامل .وتَظهــر عــدة
حقائــق مبســطة مثيــرة لالهتمــام:
أوال ،زاد عــدم اليقيــن العاملــي بشــكل كبيــر منــذ عــام
 .2012وتوضــح أحــدث البيانــات اخلاصــة بالربــع األخيــر مــن
عــام  2019أنــه بعــد انخفــاض املؤشــر اإلجمــايل يف الربــع
الثالــث مــن عــام  ،2019فإنــه وصــل إىل أعلــى مســتوى لــه
علــى اإلطــاق — بنــاء علــى متوســط مرجــح إلجمــايل النــاجت
احمللــي جلميــع البلــدان البالــغ عددهــا  143بلــدا.
وتعتبــر مســتويات عــدم اليقيــن العاملــي يف الفتــرة األخيــرة
اســتثنائية يف الســياق التاريخــي .وعنــد النظــر إىل الســنوات
الســتين املاضيــة ،فإننــا نــرى عــددا قليــا مــن الفتــرات كان
فيهــا عــدم اليقيــن عنــد مســتويات قريبــة مــن تلــك التــي لوحظــت
يف العقــد املاضــي .وتتضمــن نوبــات عــدم اليقيــن التاريخيــة
البــارزة األخــرى الفتــرة احمليطــة باغتيــال الرئيــس األمريكــي
جــون كينيــدي وحــرب فييــت نــام وأزمــة الذهــب يف أواخــر
ســتينات القــرن املاضــي وأزمــات النفــط يف ســبعينات القــرن
املاضــي.
غيــر أن هــذه النوبــات العامليــة ال تعنــي أن مســتويات عــدم
اليقيــن اخلاصــة بــكل بلــد كانــت مرتفعــة يف املاضــي جلميــع
بلــدان العــامل .فهــي تعكــس إىل حــد كبيــر الــدور املتزايــد للعوامــل
العامليــة يف دفــع عــدم اليقيــن يف جميــع أنحــاء العــامل .فعلــى
سبيل املثال ،جند أن املستوى احلايل لعدم اليقين يف الصين
أقــل بكثيــر مــن املســتوى املســجل خــال الثــورة الثقافيــة يف
أواخــر ســتينات القــرن املاضــي ،وهــي فتــرة كانــت فيهــا الصيــن
أقــل ارتباطــا بباقــي العــامل.
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أوﻗﺎت ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ

ارﺗﻔﻊ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ اﻟﻌﺎﳌﻲ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻲ.

)اﳌﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻌﺪم اﻟﻘﻴﻦ :اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  ١٩٥٩إﱃ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم  ،٢٠١٩اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺮﺟﺢ ﺑﺈﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(
اﻟﺮﻛﻮد ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ٩٠٠
اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ
اﳌﻨﺤﺪر اﳌﺎﱄ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺼﻴﻦ،
اﳌﺘﺤﺪة وأزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮن
واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ
اﻻﲢﺎد
وﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ
٨٠٠
أوروﺑﺎ
ﰲ
اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ
ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻷوروﺑﻲ واﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺿﻌﻒ آﻓﺎق
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ واﻧﻀﻤﺎم اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
اﻟﻌﺎﳌﻲ
اﻻﻗﺘﺼﺎد
٧٠٠
اﻟﺪﻳﻮن
أزﻣﺔ
واﻧﺘﺸﺎر
اﻟﻌﺮاق
ﺣﺮب
إﱃ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ
اﳌﺘﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻨﻔﺴﻴﺔ اﳊﺎدة واﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﰲ
اﻏﺘﻴﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
أوروﺑﺎ
اﻟﻮﺧﻴﻤﺔ )ﺳﺎرس(
٦٠٠
ﺟﻮن ﻛﻴﻨﻴﺪي
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
أزﻣﺔ اﻟﻨﻘﺪ
أزﻣﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ
٥٠٠
اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
اﻟﺮﻛﻮد ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
أزﻣﺔ اﻷوﺑﻚ
٤٠٠
اﻷوﱃ
اﳌﺘﺤﺪة وأﺣﺪاث
اﻷﺳﻮد
اﻹﺛﻨﻴﻦ
أزﻣﺔ اﻷوﺑﻚ
 ١١ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
٣٠٠
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
٢٠٠
ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ
اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ
١٠٠
ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﱄ وا�ﺎﻃﺮ
ﺣﺮب اﳋﻠﻴﺞ اﻷوﱃ
أزﻣﺔ اﻟﺬﻫﺐ ﺣﺮب ﻓﻴﻴﺖ ﻧﺎم
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻴﻮﻧﺎن وأوﻛﺮاﻧﻴﺎ
ﺻﻔﺮ
١٩٥٩
١٩٦٩
١٩٧٩
١٩٨٩
١٩٩٩
٢٠٠٩
٢٠١٩
اﳌﺼﺪر :دراﺳﺔ ) ،Ahir, H., N. Bloom and D. Furceri (2018اﳌﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻌﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ ،اﻗﺘﺒﺎس.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﻳﺘــﻢ ﺣﺴــﺎب اﳌﺆﺷــﺮ اﻟﻌﺎﳌــﻲ ﻟﻌــﺪم اﻟﻴﻘﻴــﻦ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺣﺴــﺎب ﻋــﺪد ﻣــﺮات ﺗﻜــﺮار ﻋﺒــﺎرة »ﻋــﺪم اﻟﻴﻘﻴــﻦ« )أو أﺷــﻜﺎﻟﻬﺎ ا�ﺘﻠﻔــﺔ( ﰲ اﻟﺘﻘﺎرﻳــﺮ
اﻟﻘﻄﺮﻳــﺔ اﻟﺼــﺎدرة ﻋــﻦ وﺣــﺪة اﻻﺳــﺘﺨﺒﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ .وﻳﺠــﺮي اﺳــﺘﻌﺪال اﳌﺆﺷــﺮ اﻟﻌﺎﳌــﻲ ﻟﻌــﺪم اﻟﻴﻘﻴــﻦ ﺑﺈﺟﻤــﺎﱄ ﻋــﺪد اﻟﻜﻠﻤــﺎت وﻳُﻌــﺎد ﻗﻴﺎﺳــﻪ
ﺑﻀﺮﺑــﻪ ﰲ  .١٠٠٠واﻟﺮﻗــﻢ اﻷﻋﻠــﻰ ﻳﻌﻨــﻲ درﺟــﺔ أﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ ﻋــﺪم اﻟﻴﻘﻴــﻦ واﻟﻌﻜــﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜــﺲ .وﺗﺘﻮاﻓــﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻹﺟﻤﺎﻟﻴــﺔ واﳌﺼﻨﻔــﺔ ﺣﺴــﺐ اﻟﺒﻠــﺪ
واﳌﻨﺎﻃﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎﱄ .www.worlduncertaintyindex.com

وثانيــا ،تتزامــن الزيــادات احلــادة يف ع ــدم اليقيــن يف
االقتصادات املتقدمة بشكل أكبر من تزامنها يف اقتصادات
األســواق الصاع ــدة واالقت صــادات منخفضــة الدخــل .ويخل ــص
حتليلنــا إىل أن ع ــدم اليق ي ــن يف االقت صــادات الصاع ــدة
ومنخفضــة الدخــل غال بــا م ــا يت بــع املتوس ــط العامل ــي .ويرجــع
ذلــك إىل ع ــدم تزام ــن الصدم ــات القطريــة الفرديــة ،وبالتــايل
يضع ــف أثرهــا يف املتوس ــط .ويف املقاب ــل ،يرتفــع ع ــدم اليق ي ــن
يف االقت صــادات املتقدم ــة ارتفاعــا حــادا ألن هــذه الب لــدان
تم ي ــل إىل التح ــرك م عــا .وفي م ــا ب ي ــن االقت صــادات املتقدم ــة،
يك ــون تزام ــن ع ــدم اليق ي ــن أعل ــى ب ي ــن ب لــدان منطقــة ال ي ــورو.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،نخل ــص إىل أن هنــاك رواب ــط جتاريــة
ومال يــة أق ــوى ب ي ــن الب لــدان تــؤدي إىل تزام ــن أق ــوى لع ــدم
اليق ي ــن.
وثالثــا ،فــإن متوســط م ســتوى ع ــدم اليقيــن يف اقت صــادات
األســواق الصاع ــدة واالقت صــادات منخفضــة الدخــل أعل ــى مــن
مثي لــه يف االقت صــادات الصاع ــدة واملتقدمــة .وم ــن األس ــباب
احملتم لــة لذلــك ه ــو أن الب لــدان النام يــة ،في م ــا يب ــدو ،تشــهد
ع ــددا أكب ــر م ــن الصدم ــات السياس ــية الداخل يــة كاالنقالبــات
والث ــورات واحل ــروب؛ وتك ــون أكث ــر عرضــة للك ــوارث الطبيع يــة
م ثــل األوب ئــة والفيضانــات؛ وتك ــون اقتصاداتهــا أكث ــر تقل بــا
إذ إنهــا تتع ــرض للصدم ــات اخلارج يــة بم ع ــدل توات ــر أكب ــر
ولدي هــا قــدرة حم ــدودة عل ــى التعام ــل م ــع هــذه الصدم ــات.
ورابعــا ،هنــاك عالقــة معكوســة عل ــى شــكل  Uبيــن
ع ــدم اليقيــن والديمق راطيــة .ف م ــع انتقــال الب لــدان م ــن نظــام
اس ــتبدادي وأنوق راط ــي إىل الديمق راط يــة ،ي ــزداد ع ــدم اليق ي ــن.
أم ــا م ــع انتقــال الب لــدان م ــن درجــة معي نــة م ــن الديمق راط يــة
إىل الديمق راط يــة الكام لــة ،فينخفــض ع ــدم اليق ي ــن.

60

التمويل والتنمية |مارس ٢٠٢٠

وأخي ـرا ،تُنــذر الزيــادات يف املؤش ــر العامل ــي لع ــدم اليقيــن
بانخفــاض كبي ــر يف النــاجت ،ويكــون التأثي ــر أكب ــر يف الب لــدان
الت ــي لديهــا مؤس ســات ضعي فــة.

االستخدامات البحثية

يم كــن أن تك ــون جمموعــة البيانــات هــذه بالغــة القي م ــة
للباحث ي ــن .فعل ــى س ــبيل املثــال ،تش ــير حقي قــة أن االرتفاعــات
احلــادة للمؤش ــر العامل ــي لع ــدم اليق ي ــن تُنــذر بانخفاضــات يف
الناجت إىل أنه يمكن اس ــتخدام املؤش ــر كمقياس بديل للنشــاط
االقت صــادي يف حالــة ع ــدم تواف ــر املقايي ــس الت ــي ت س ــتخدم يف
العــادة (م ثــل إج م ــايل النــاجت احملل ــي ربــع ال س ــنوي للعدي ــد
م ــن الب لــدان) .ويم كــن اس ــتخدام جمموعــة البيانــات أي ضــا
الس ــتقصاء ع ــدد م ــن امل ســائل املتعلقــة بالسياســات ،ومنهــا
أث ــر االختالفــات يف م س ــتوى ع ــدم اليق ي ــن عب ــر الب لــدان ب شــأن
النتائ ــج االقتصاديــة الكل يــة الرئي س ــية.
هاييتس آهير من كبار الباحثين يف إدارة البحوث
بالصندوق ،ونيكوالس بلووم أستاذ يف علم االقتصاد
بجامعة ستانفورد ،وديفيد فورسيري نائب رئيس شعبة
يف إدارة آسيا واحمليط الهادئ بالصندوق.
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