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 چکیده

در مورد یک پدیده  است که تردید نامشخص و نامعلومآلود، ابهام موقعیتینشانگر « عدم قطعیت»

نمایانگر . عدم قطعیت، دهدرا انعکاس می و نبود دانش کافی برای حدس رویدادهای آینده

دهد، رخ مییی در مورد مشخصات یک واقعه و اینکه چه پیشامدهااطمینان است که  وضعیتی

تشخیص پیامدهای اقتصادی، سیاسی ، عدم توانایی ما در مورد . عدم قطعیت در واقعوجود ندارد

   را نشان می دهد.  رخداداحتمال پیامدهای یک یا تعیین  و اجتماعی

است که توسط سه تن (  WUIشاخص عدم قطعیت جهانی) و تحلیل هدف این مقاله معرفی   

پول معرفی شد. شاخص عدم قطعیت جهانی هر سه ماه یک بار به  از محققان صندوق بین المللی

 WUI، شاخص  2020روز رسانی می شود. بر پایه آخرین آمار مربوط به سه ماهه اول سال 

نشان می دهد کشورهایی که در وضعیت عدم قطعیت بیشتری هستند تا حدود زیادی متأثر از 

دم قطعیت برای آمریکا، چین و ایتالیا به هستند. شاخص ع 19ویروس کرونا و بیماری کووید 

محاسبه شده  برای ایران معادل   و  و  و   است با  ترتیب برابر 

به طوری ، شاهد رویدادهای عدم قطعیت خواهد بود ، به احتمال بسیاریش روی مادنیای پ است. 

ش دانش بشری عدم قطعیت ها هم با وضعیت متناقضی روبرو هستیم یعنی به موازات افزای که

      عدم قطعیت ها از دانش ما پیشی می شوند. شاید یک دلیل این امر، این باشد که بیشتر 

میالدی به بعد نشان می دهد که این 1955شاخص عدم قطعیت جهانی از سال  مقادیرگیرند. می

که عدم  دهدی میجهش های بیشتری داشته است. این موضوع، گواه 2012شاخص از سال 

تبدیل شده  و اجتناب ناپذیر قطعیت در دنیای ما به شکل روزافزونی به یک واقعیت ملموس

بشریت  ،است. ضمن اینکه شواهد متعددی بر استمرار و تشدید عدم قطعیت در آینده داللت دارد

و به دنبال  نسبت به شناخت همه جانبه و عمیق علمی آن مبادرت ورزد با رویکردی انتقادی باید

 تاب آوری و با تقویتراهکارهایی برای ریشه یابی عدم قطعیت جهانی باشد. در عین حال، 

 .گی داشته باشدآماد اجتناب ناپذیر،، برای زندگی با عدم قطعیت های خود انعطاف پذیری

عدم قطعیت، اندازه گیری عدم قطعیت، شاخص عدم قطعیت جهانی، سیاستگذاری در : كلیدي كلمات

شرایط عدم قطعیت.
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 مقدمه و بیان مساله 

، نامشخص و وجود بالتکلیفی در مورد یک پدیده اشاره دارد به وضعیتی نامعلوم 1«عدم قطعیت»

و نبود دانش کافی برای حدس رویدادهای آینده. عدم قطعیت، موقعیتی است که در مورد 

عدم قطعیت در واقع،  می دهد، اطمینان نداریم. رخمشخصات یک واقعه و اینکه چه پیشامدهایی 

رویداد را نشان می دهد. به عبارت دیگر، عدم توانایی ما در مورد تعیین احتمال یا پیامدهای یک 

عدم قطعیت زمانی روی می دهد که ما حتی نمی دانیم نتایج و پیامدهای یک واقعه چیست چه 

رسد به اینکه بخواهیم برای آن پیامدها یک احتمال عددی در نظر بگیریم. عدم قطعیت، اغلب، 

غیرها و عوامل زیادی دخیل مربوط به موقعیت ها و سیستم های پیچیده است که در آن مت

 هستند.

و عدم قطعیت، به فهم بهتر عدم قطعیت کمک می کند.  هر چند  2«ریسک»توجه به تفاوت  

ریسک و عدم قطعیت، دو اصطالح مرتبط با هم هستند، اما مترادف یا قابل جایگزین نیستند. 

وان نتیجه رویداد یا اقدام را تمی ریسک و عدم قطعیت است. در ریسک همراه بازندگی ما سراسر 

با یک احتمال عددی بین صفر و یک، مشخص کرد. مثالً احتمال رسیدن به چراغ قرمز یا چراغ 

انداختن یک تاس در بازی مار و پله، یک ریسک با سبز در یک چهارراه، پنجاه درصد است. یا 

نمی توانیم ضریب اما در عدم قطعیت نتایج معلوم و احتمال یک ششم برای هر عدد است. 

احتمال برای یک پیشامد در نظر بگیریم. به عنوان مثال، کسی نمی داند پاندمی و ویروس همه 

گیر بعد از کرونا با چه احتمالی، چه موقع، در کجا و با چه ویژگی هایی ظاهر می شود. هر قدر 

نیم از تأثیرات منفی بتوانیم برای یک رویداد بخصوص، احتمال وقوع در نظر بگیریم، بیشتر می توا

آن خود را در امان نگه داریم. ضمن اینکه با افزایش دانش نسبت به یک واقعه نوظهور، از درجه 

عدم قطعیت آن کاسته شده و  به ریسک تبدیل می شود. مثالً بیماری سارس دیگر یک عدم 

فروش یک  انتخاب یک فرد به عنوان همسر، زمان و چگونگی مرگ افراد، میزان قطعیت نیست.

استخراج معادن کره  اختراع جدید در بازار، آثار جانبی و بلند مدت استفاده از یک داروی جدید،

مثال هایی از عدم قطعیت و در مقابل، انتخاب رشته دانشگاهی، افزایش خطر تصادف در اثر  ماه،

ازات سرعت زیاد، خطر مستقیم سیگار کشیدن و سالمتی، افزایش احتمال مرگ افراد به مو

افزایش طول عمر، افزایش احتمال کسب نرخ سود بیشتر در  سرمایه گذاری هایی که ریسک 

بیشتری دارند، مثال هایی از موقعیت های همراه با ریسک است که بر اساس سابقه و تجارب 

 (.1399روشن، قبلی می توان یک عدد یا یک بازه عددی برای احتمال وقوع آنها در نظر گرفت)

های ریسک، ما با دانش ناقص و در وضعیت های عدم قطعیت، با دانش مبهم یا  در وضعیت 

فقدان دانش مواجهیم. به همین خاطر، در واقع، روبرو شدن با وضعیت عدم قطعیت نوعی تالش 

عدم قطعیت، برای مفهوم سازی و مستندسازی یک پدیده نوظهور و جدید است چرا که 

که ریسک، برآورد میزان خطر موضوعات شناخته شده  است. در حالی« شناخت ناشناخته ها»

                                                           
1
معادل عدم قطعیت به کار برده شده، هر چند در زبان فارسی، ترجمه  Uncertaintyدر این مقاله، برای واژه  - 

 ترجمه دقیق تری است. « عدم قطعیت» وجود دارد، اما برابرنهاد Uncertaintyعدم اطمینان نیز برای 
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یک اصل مهم این است که بدانیم در وضعیت عدم قطعیت، استفاده از تجارب است. بنابر این، 

بهره گیری از به عنوان نمونه، موجود و در حال جریان دیگر جوامع حائز اهمیت بسیاری است. 

در مواجهه با بیماری کووید  موفق و ناموفق( )اعم از تجارب ی دیگرتجربه علمی و عملی کشورها

 ، عدم قطعیت را کاهش می دهد.19

عدم »با « عدم قطعیت» همچنین، برای درک بهتر مفهوم عدم قطعیت، باید توجه داشت که

و گاهی بی اعتمادی را  متفاوت است. عدم قطعیت، نااطمینانی 2«عدم اعتماد»و نیز با  1«اطمینان

به دنبال دارد. به عبارت دیگر، در رویداد عدم قطعیت، نه اطمینان)احتمال صد در صد( و نه 

اعتماد)احتمال بیشتر از پنجاه درصد و کمتر از صد در صد(، هیچکدام وجود ندارند. در حالی که 

اد باشد. نکته مهم دیگر در ریسک، گرچه اطمینان وجود ندارد، اما می تواند حاوی مقداری اعتم

طور به در کنترل، همه وجوه یک پدیده است.  4و کنترل 3در این بحث، توجه به تفاوت مدیریت

 بطورتحت تسلط یک عامل خارجی قرار دارد، اما در مدیریت، این تسلط صد در صد نیست.  کامل

ل نیست، چراکه همه در اقتصادهای بازار آزاد، تورم قابل مدیریت هست اما قابل مهار و کنتر مثال

شریان ها و ارکان اقتصاد نمی تواند تحت کنترل دولت ها و سیاستگذاران قرار گیرد. یا مثالً  شما 

می توانید اتومبیل خود را کنترل کنید، اما فرزندتان را نه. چراکه یک انسان را نمی توان تحت 

ود، حداکثر می توان مدیریت کرد انقیاد کامل یک عامل بیرونی درآورد. رفتارهای فرزند را اگر بش

آن هم به سختی.  حتی در نظام برده داری نیز برده ها تحت مدیریت مالکان خود بودند و نه 

تحت کنترل آنها. بنابر این، هیچ کدام از موقعیت های ریسک و عدم قطعیت، قابل کنترل 

اینکه گفته می شود   نیستند، اما مدیریت ریسک قابل حصول تر از مدیریت ناقطعیت است. مثالً

کرونا را کنترل می کنیم، از آنجا که کرونا یک عدم قطعیت است لذا نمی توان آن را کنترل کرد 

زلزله نه یک ریسک بلکه یک عدم قطعیت است. بلکه حداکثر می توان کرونا را مدیریت نمود. یا 

نه کنترل. تنها، وضعیت  بر پایه دانش فعلی بشری، وقوع زلزله را نه می توان پیش بینی کرد و

در اغلب کتاب های مدیریت سازمان، کنترل یکی پس از زلزله را شاید بتوان مدیریت نمود. البته 

 از ارکان مدیریت دانسته شده، در حالی که کنترل مفهومی متفاوت و ورای مدیریت است. 

جب کاهش سرمایه ، این واقعیتی پذیرفته شده است که عدم قطعیت موو امور مالی در اقتصاد 

گذاری و استخدام نیروی کار از سوی شرکت ها و نیز موجب کاهش مخارج مصرفی مصرف 

کنندگان می شود. عدم قطعیت یک مفهوم ابهام آلود و تیره و  تار است چرا که این مفهوم، در 

  آینده نقش حال و  ذهن مصرف کنندگان، مدیران و سیاستگذاران راجع به رویدادها و وقایع

می تواند درست یا نادرست باشد. می تواند به وقوع بپیوندد یا نپیوندد. همچنین این  بندد کهیم

یک مفهوم گسترده است زیرا هم مربوط به پدیده های کالن مانند رشد تولید ناخالص داخلی و 

تغییرات هم پدیده های خُرد مانند نرخ رشد بنگاه ها و نیز سایر رویدادها مانند انتخابات، جنگ و 

میالدی به این سو، عدم  2012آب و هوایی است. جالب آنکه طی سالیان اخیر و به ویژه از سال 
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قطعیت جهانی در اغلب کشورهای جهان به طور قابل توجهی افزایش یافته است. با بررسی 

به بعد تنها موارد معدودی مثل ترور جان اف کندی  1960رویدادهای مهم قرن بیستم پس از 

و بحران های نفتی در  1960جمهور ایاالت متحده، جنگ ویتنام، بحران طال در اواخر دهه  رئیس

  2010بوده اند که میزان عدم قطعیت آنها زیاد و قابل مقایسه با رویدادهای دهه  1970دهه 

. البته این اپیزودهای جهانی به این معنی نیست که سطح عدم قطعیت از نظر تاریخی هستند

شورهای دنیا زیاد است. بلکه این رویدادها تا حدود زیادی نقش روزافزون عوامل برای همه ک

 (.Ahir et al., 2020, aجهانی در عدم قطعیت را منعکس می کنند)

 

 چرا عدم قطعیت یک مسئله است؟

، یک چیز مشترک و افول فعالیت های مالی فراسوی همه عوامل مختلف برای رکود اقتصاد جهانی

مواجه وجود دارد: افزایش عدم قطعیت. ما با ظهور رو به افزایش عدم قطعیت در همه جهان 

عدم قطعیت یک مسئله است چرا که عواقب جدی برای اقتصاد و  .1اینجا، آنجا و همه جا .هستیم

 عدم قطعیت، کم و بیش بر تمامی بخش های اقتصادی تأثیر می سیاست جهانی به همراه دارد.

گذارد. آن شرکت هایی که توان مالی ضعیف تری دارند، در مقابل عدم قطعیت، شکننده تر 

هستند. استرس اقتصادی در کشورهایی مانند آرژانتین، ترکیه، آفریقای جنوبی و اختالل در 

بخش خودرو در آلمان ناشی از معرفی استانداردهای جدید تولید گازهای گلخانه ای، برخی از 

ویروس کرونا نمونه  (.Ahir et al. , 2019, c)بود 2018طعیت اقتصادی در سال دالیل عدم ق

. این ویروس همچنان در تمامی دنیا محسوب می شودقطعیت دوران معاصر عدم       دیگری از 

در حال گسترش است. با وجود اینکه بسیاری از کشورها مقرراتی برای فاصله گذاری اجتماعی و 

و نیز  19اند، اما نامعلومی آینده و ترس از ابتالء به بیماری کووید قرنطینه به اجراء گذاشته 

کسادی کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی، عدم قطعیت را در سراسر جهان افزایش داده 

است. مطالعات نشان می دهد که عدم قطعیت کرونا)به ویژه عدم  قطعیت اقتصادی آن( بسیار 

قبلی است. به طوری که شاخص عدم قطعیت در مورد کرونا  زیاد و خیلی بیشتر از پاندمی های

 (. Ahir et al., 2020, b()1برابر اِبوال است)شکل  20سه برابر سارس و حدود 
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 مقایسه عدم قطعیت پاندمی های قرن بیست و یک – 1شکل 

   

اهد میالدی افزایش عدم قطعیت خو 2020دهه پیش رو یعنی دهه عمده در احتماالً یک ویژگی 

بود. جالب آنکه ما با وضعیت متناقضی روبرو هستیم یعنی به موازات افزایش دانش بشری احتماالً 

شاید یک دلیل این امر، این باشد (. Ahir et al., 2020, aعدم قطعیت ها هم بیشتر می شوند)

ه گرچه عدم قطعیت کم و بیش و تقریباً همیشکه عدم قطعیت ها از دانش ما پیشی می گیرند. 

های مواجه می شویم، در بخشهای متعدد با بشر همراه بوده است، اما وقتی با عدم قطعیت 

اقتصادی، شرکت های تولیدی تقاضای سرمایه گذاری خود را کاهش می دهند و تکمیل پروژه ها 

و استخدام نیروی کار جدید را به تأخیر می اندازند، این در حالی است که بی استفاده و معطل 

سرمایه ها و عدم اجرای برنامه های سرمایه گذاری جدید، اغلب دارای هزینه است.  ماندن

همچنان که بنگاه های اقتصادی تقاضای سرمایه گذاری خود را کاهش می دهد، خانوارها نیز در 

et al. ,  Bloom)کنند-م میشرایط عدم قطعیت، تقاضاهای خود برای کاالها و خدمات را ک

2013 .) 

به طور کلی، پرسش های زیادی پیرامون عدم قطعیت وجود دارد که محققان در صدد پاسخگویی 

به آنها هستند. مثالً تأثیر عدم قطعیت بر رژیم ها و نظام های سیاسی مختلف و یا گروه های 

شود عدم قطعیت چگونه اندازه گیری می درآمدی گوناگون یک جامعه به چه شکل است؟ یا اینکه

صوالً قابل اندازه گیری است؟ عدم قطعیت چگونه با گذشت زمان تغییر یافته است؟ آیا و آیا ا

تغییرات در عدم قطعیت محدود به مناطق و کشورهای خاصی از جهان است؟ تأثیر عدم قطعیت 

بر بخش های مختلف فعالیت های اقتصادی چیست؟ وضعیت آینده عدم قطعیت چگونه خواهد 



 ـیل مالتحلی نشرهی 
  1399(، 1شماره )(، 4دوره )

 
  

 
 

www.ijfa.ir 

 Ahir et)وجود آورنده یا تشدید کننده عدم قطعیت کدام ها هستند؟ بود؟ مهم ترین عوامل به

al. , 2019, b.) 

 عواقب و پیامدهای منفی عدم قطعیت 

سیاسی و مالی یک نمونه از عدم قطعیت، جنگ های تجاری بین کشورهاست که نتایج و عواقب 

تجاری و جنگ تعرفه ای مهمی به همراه دارد. به عنوان مثال، تخمین زده شده که ایجاد موانع 

دهم درصد تولید اقتصاد  5میلیارد دالر  یا  455رقمی حدود  2018بین آمریکا و چین در سال 

جهانی را کاهش داده است، یعنی رقمی بزرگتر از حجم اقتصاد آفریقای جنوبی.  هر چند طی 

ایاالت سال های گذشته یک دلیل مهم جهش در عدم قطعیت مربوط به تنش های تجاری بین 

متحده و چین بوده، اما افزایش عدم قطعیت ناشی از تنش اقتصادی بین آمریکا و شرکای اصلی 

این کشور یعنی مکزیک، کانادا، اتحادیه اروپا و ژاپن نیز وجود داشته است. به عالوه، با افزایش 

بین ناگهانی عدم قطعیت به طور اعم و به ویژه ظهور عدم قطعیت ناشی از تنش های سیاسی 

 سراسرکشورهای با اقتصاد بزرگ، عدم قطعیت اقتصادی نیز افزایش می یابد. در این حالت، در 

        گذاری فعاالن اقتصادی را کاهشجهان، کاهش اعتماد به آینده، تمایل به اقدام و سرمایه 

دهد. در کل، چیزی که با قاطعیت می توان راجع به عدم قطعیت گفت این است که عدم می

 (.  Ahir et al., 2020, a)بینی کننده قوی در مورد وضعیت آتی تولید است قطعیت یک پیش

عدم قطعیت، ترس از آینده ای نامعلوم و تیره و تار را افزایش می دهد. به همین خاطر، صاحبان 

در فضای عدم  .  به ویژه،سرمایه، اجرای تصمیمات سرمایه گذاری خود را به تعویق می اندازند

افراد، شرکت ها و سرمایه گذارانی که وجوه سرمایه گذاری خود را از طریق  قطعیت، کار برای

عدم  زیرامی کنند، سخت تر و سخت تر می شود. تهیه  مالی،بانک ها و سایر موسسات تأمین 

قطعیت، سود مورد انتظار پروژه های تأمین مالی شده با بدهی را کاهش می دهد. ضمن اینکه 

یرانه تری برای ارزیابی ارزش وثیقه ها در نظر می گیرند. همچنین، بانک ها معیارهای سخت گ

وام دهندگان و طلبکارها در موقعیت های عدم قطعیت، نرخ بهره باالتر و سقف وام پایین تری را 

وام گیری می شود و  مالیدر نظر می گیرند. همه اینها باعث تحمیل و افزایش هزینه های تأمین 

      شرکت ها و کاهش سرمایه گذاری  اعث کاهش توانایی اخذ وام توسطکه این امر در نهایت ب

 (.et al. , 2013 Bloom) گرددمی

در عین حال، ایجاد علیت بین عدم قطعیت و وضعیت اقتصادی دشوار است. آیا عدم قطعیت 

باعث رکود اقتصادی می شود یا رکود اقتصادی منجر به عدم قطعیت می شود؟ اگرچه ارائه پاسخ 

ه این سؤال دشوار است، اما نظریه اقتصادی اشاره به مسیرها و مراحل مشخصی دارد که قطعی ب

et al.  Bloom)از طریق آنها عدم قطعیت می تواند تأثیر منفی بر فعالیت اقتصادی داشته باشد

با این وجود و در مجموع منطقی است که عدم قطعیت و رشد اقتصادی را دو متغیر  (.2013 ,

وابسته به هم که دارای همبستگی متقابل هستند در نظر بگیریم نه اینکه بخواهیم رابطه علت و 

یابد و کاهش عدم قطعیت، رشد اقتصادی کاهش می . چون با افزایششودمعلولی بین آنها برقرار 

 هم به نوبه خود و در مرحله بعد، عدم قطعیت را تشدید می کند.رشد اقتصادی 
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 انواع شاخص های عدم قطعیت 

عدم قطعیت اقتصادی به محیطی اطالق می شود که در مورد وضعیت آینده اقتصاد، هیچ و یا 

با نشانه هایی می توان به وجود عدم قطعیت در یک فضای اقتصادی پی برد: خیلی کم می دانیم. 

نظر و کم و زیاد شدن شاخص کل بورس، پراکندگی و اختالف  ها ح کالن با نوساندر سط

متخصصین در پیش بینی های بیکاری، تغییر قوانین و افزایش کاربرد واژه عدم قطعیت در رسانه 

ها، و در سطح خُرد نیز عالئمی مثل نوسان تولید در بخش و بنگاه، نااطمینانی نسبت به بازده 

اه و پیش بینی های بسیار متفاوت و مبهم مدیران شرکت های تولیدی در مورد سهام بخش و بنگ

از دیگر نشانه هایی که می توان به عدم قطعیت پی برد تغییر است.  تشخیصآینده صنعت، قابل 

بهره  های مداوم مقررات و سیاست های اقتصادی، اختالف نظر در مورد رشدهای آتی، نوسان

 ستی و بالیای طبیعی است.  وری، جنگ، اقدامات تروری

طی سالیان اخیر، مطالعه درباره عدم قطعیت توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. محققان 

ساختن انواع مختلفی از شاخص عدم قطعیت عالقه نشان داده اند، از جمله شاخص عدم برای 

و بسیاری  1قطعیت تجاری، شاخص عدم قطعیت سیاسی، شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی

اما اندازه گیری عددی عدم قطعیت و نسبت دادن یک عدد به (. Dai et al., 2019 )موارد دیگر

آن و تعیین یک کمیت در مورد عدم قطعیت یک چالش است زیرا این یک متغیر قابل مشاهده 

استنباط و فکر دیگران بستگی دارد. به زبان درک شخصی، است که به   ینیست بلکه متغیر

 (.et al. , 2013 Bloom)است 2ی، عدم قطعیت یک متغیر مکنونآمار

بنابر ماهیت ذهنی عدم قطعیت، جای تعجب نیست که محققان برای سنجش عدم قطعیت به 

روش های مختلفی روی آورده اند. به عنوان مثال یک رویکرد شاخص سازی برای عدم قطعیت، 

 نظیری و مالی است که توسط محققانی مبتنی بر بررسی ناپایداری متغیرهای کلیدی اقتصاد

4( و بلوم1996) 3لیهی و وایتد
( انجام گرفت. روش متداول دیگر مبتنی بر جستجوی 2009) 

و  5بیکردر انتشارات مکتوب است که به عنوان مثال، در تحقیق و اصطالحات خاص کلمات 

( به کار رفت. اما اشکال این دو رویکرد تحقیقاتی این است که محدود به داده 2016) همکاران

 Ahir etرا پوشش نمی دادند) جهانهای کشورهای پیشرفته بودند و همه مناطق جغرافیایی 

al., 2020, a .)   

یکی دیگر از موضوعات مورد عالقه پژوهشگران بررسی عدم قطعیت در سیاستگذاری هاست. به 

ور کلی، عدم قطعیت سیاستی یعنی نامعلومی و نااطمینانی نسبت به تصویب و اجرای سیاست ط

عدم قطعیت سیاستی در بخش . یک نمونه از ها و تردید نسبت به استمرار سیاست های دولت

اقتصاد است. مثالً تغییر مداوم در سیاست ها و قوانین بازار نیروی کار که هم کارگران و هم 

عدم را مستأصل کرده و در موقعیت نامعین و بالتکلیف قرار می دهد، نشانه ای از کارفرمایان 

                                                           
1
 - Economic Policy Uncertainty(EPU) 

2
 - latent variable 

3
 - Leahy and Whited 

4
 - Bloom 

5
 - Baker 
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تأثیر قابل توجهی در بازده و است. عدم قطعیت سیاست اقتصادی قطعیت سیاست اقتصادی 

و همکاران، روش جدیدی برای محاسبه عدم  بیکرتوسط  2016در سال نوسانات بازارها دارد. 

 (EPU) ی بر اخبارقطعیت سیاست اقتصادی مبتن
 12آنها (. Baker et al. , 2016)تهیه شد1

 -1هزار مقاله را که موضوع آنها مطالعه پیرامون یکی از این هشت حوزه سیاستگذاری یعنی: 

سیاست  -4سیاست امنیت ملی،  -3سیاست مراقبت های بهداشتی،  -2سیاست مالی و پولی، 

 -8سیاست رفاه اجتماعی و  -7سیاست ارزی،  -6سیاست استقراض دولتی،  -5گذری،  مقررات

سیاست تجاری بود، را بررسی کردند. البته آنها مقاالتی را مورد مطالعه قرار دادند که واژه های 

 (.  Gavaldon , 2017)اقتصاد و عدم قطعیت را به کار برده بودند

ت ساخته اند. جالب آنکه حتی برخی محققان از جستجوی اینترنتی کاربران، شاخص عدم قطعی

و  یعنی با بررسی  پایگاه داده گوگل ترندز، میزان و تعداد جستجوی عباراتی مثل ورشکستگی

عدم قطعیت مبتنی بر جستجو در  وضعیت بدهی های دولت را مورد مطالعه قرار داده و شاخص

 .(Castelnuovo & Duc Tran, 2017)اند را تدوین کرده2گوگل

 

 شاخص عدم قطعیت جهانی 

و  5، نیکوالس بلوم4توسط هیتِس آهیر 2018( در سال WUIیا ) 3شاخص عدم قطعیت جهانی

7در تحقیقی با حمایت صندوق بین المللی پول 6دیوید فورچری
ارائه شد. این سه تن شاخص   

 143سیاسی است را  برای  -کالن اقتصادی عدم قطعیت جهانی که می توان گفت یک شاخص

کشور با اقتصاد پیشرفته و یا دارای بازار بزرگ در حال  34د و برای به بع 1996کشور از سال 

 uncertaintyبه بعد محاسبه کردند. روش آنها نیز شمارش تعداد کلمات  1955از سال  8ظهور

در گزارش های سه  uncertaintiesو  uncertainو یا واژه های مشابه و هم خانواده با آن مثل 

    بود.  9نومیستماهه واحد اطالع رسانی اکو

                                                           
1
 - news-based Economic Policy Uncertainty (EPU) 

2
 - Google Trends-based Uncertainty, GTU index     

3
 - World Uncertainty Index (WUI) 

4
 - Hites Ahir, 

5
 - Nicholas Bloom 

6
 - Davide Furceri 

7
 - International Monetary Fund (IMF) 

8
انتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، شیلی، چین، دانمارک، فنالند، کشور عبارتند از: آرژ 34این  - 

فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، هند، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، مکزیک، هلند، نیوزیلند، نروژ، 

 یا و آمریکا.لهستان، پرتقال، روسیه، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، بریتان

 
9
در واقع بخش تحقیق و   The Economist Intelligence Unit (EIU)واحد اطالع رسانی اکونومیست  - 

مجله معروف اکونومیست یکی از تولیدات آن است  تجزیه و تحلیل شرکت اکونومیست واقع در کشور انگلستان که

به ارائه خدمات علمی از جمله تحلیل وضع موجود، پیش بینی، مشاوره و بررسی وضعیت اقتصادی کشورها در  و

به مطالعه قالب گزارش های تخصصی ماهانه، گزارش های پیش بینی پنج ساله، گزارش وضعیت بازار و نیز 

چنین آمده است: ما با  EIU وضعیت ریسک سرمایه گذاری کشورها و بخش های اقتصادی می پردازد. در وبسایت
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در میان عوامل ایجاد عدم قطعیت می توان به افزایش عدم قطعیت طبق یافته های این تحقیق، 

2، عدم قطعیت سیاست1های سیاسی
اشاره کرد که منجر به  3و عدم اعتماد به سیاستگذاری ها 

اختالل در زنجیره های تأمین و کاهش اُفت تقاضای جهانی، نزول سرمایه گذاری، کاهش تولید، 

بر اساس این گزارش، برخی از مهم ترین عدم قطعیت های سیاسی می شود.  رشد بهره وری

شامل ابهام ها و نامعلومی های قبل و بعد از انتخابات کشورها، ناآرامی های خاورمیانه و تنش بین 

ا است که نگرانی درباره  اقتصادی بین چین و آمریک -کشورهای شرق آسیا و تنش سیاسی 

تشدید درگیری ها و انتقام جویی در آینده را  افزایش می دهد. همچنین، شاخص عدم قطعیت 

جهانی به دلیل رویدادها و وقایع زیر، حداکثر میزان خود را از ابتدای هزاره سوم میالدی در 

، جنگ دوم  SARSسپتامبر، شیوع بیماری  11سراسر پهنه گیتی شاهد بوده است: حمالت 

، بحران بدهی منطقه یورو، پدیده ال نینو، بحران کنترل 4خلیج فارس، ورشکستگی برادران لمن

برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا،  Brexitمرز اروپا و ورود مهاجران به این قاره، همه پرسی 

 ,.Ahir et al)و تنش های تجاری اخیر ایاالت متحده و چین 2016انتخابات ایاالت متحده 

2019, d .) البته به اینها باید بحران کرونا را نیز به عنوان جدیدترین عدم قطعیت جهانی اضافه

 کرد.

شاخص عدم قطعیت جهانی هر سه ماه یک بار به روز رسانی می شود. این شاخص، عددی بین 

عدم  صفر و یک بوده و عدد بزرگتر به معنای عدم قطعیت بیشتر و عدد کوچک تر به معنای

، شاخص  2020بر پایه آخرین آمار مربوط به سه ماهه اول سال  1قطعیت کمتر است. در جدول 

                                                                                                                                        
مشتریان خود همکاری می کنیم تا به آنها در جهت یابی محیط های جهانی به طور فزاینده پیچیده، تجزیه و 

کمک  هاتحلیل تحوالت سیاسی و اقتصادی، پیش بینی روندهای اقتصادی و درک قوانین و مقررات خاص کشور

ن این اطمینان را به مشتریان می دهد که بتوانند هرگونه تغییر در کنیم. رویکرد ما در انجام مطالعات اقتصاد کال

 برنامه های استراتژیک، عملیات تجاری یا تصمیمات سرمایه گذاری خود در کشورهای مختلف را ارزیابی کنند. 

اقتصادی کشورهاست.  -وضعیت سیاسی بررسییک سازمان مهم در زمینه   EIUواحد اطالع رسانی اکونومیست 

کشور منتشر می شود. این گزارش ها شامل بررسی و پیش بینی  189رش های این سازمان به طور منظم برای گزا

وضعیت کشورهای مختلف به لحاظ وضعیت نظام سیاسی، سیاستگذاری های اقتصادی، وضعیت بازار و اقتصاد 

ها را بررسی می کند. همچنین، داخلی، واردات و صادرات و تراز تجاری است و تأثیر این متغیرها بر ریسک کشور

گزارش های این سازمان شامل پیش بینی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می شود و متغیرهایی مثل 

رشد اقتصادی، تغییرات تجاری، سیاسی، نرخ کاالها و ارز و نیز تغییر در فضای کسب و کار و تجزیه و تحلیل 

 نجام فعالیت اقتصادی را دربر می گیرد.وضعیت مقررات در بازارهای کلیدی برای ا
 

1
 - political uncertainties 

2
 - policy uncertainty    

3
ترجمه شده اند. در حالی که « سیاست»هر دو به   politicsو   policyمتأسفانه در زبان فارسی واژه های  - 

مفاهیم در متون ترجمه شده با ابهام  باعث می شود که انتقالاینها تفاوت مفهومی زیادی دارند و این موضوع، 

  مواجه باشد.
 

 
سپتامبر  15در  2007-2012که در بحبوحه رکود اقتصادی  Lehman Brothersهولدینگ برادران لمن  -4

 ورشکسته شد و بزرگترین ورشکستگی تاریخ آمریکا را رقم زد. 2008
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WUI  کشور جهان ارائه شده و نشان می دهد شاخص  21برایWUI  در کشورهایی که در

 وضعیت عدم قطعیت بیشتری قرار دارند تا حدود زیادی متأثر از ویروس کرونا و بیماری کووید

در کمترین عدم قطعیت و آمریکا به  0.059هستند. در این جدول، کشور امارات با شاخص   19

)ردیف  0.487برای ایران معادل   WUIدارای بیشترین عدم قطعیت است. شاخص   0.747

( محاسبه شده است. البته ممکن است بسته به شرایط داخلی و بین المللی کشورها، شاخص 17

WUI  ییر کند. بنابر این، برای قضاوت در مورد وضعیت عدم قطعیت کشورها در هر فصل تغ

 منطقی است دوره های طوالنی تری مد نظر قرار گیرد.
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  2020در برخی کشورها در سه ماهه اول  WUIعدد شاخص عدم قطعیت جهانی (، 1)جدول 
 

 ردیف
 کشور

 کد اختصاری

 (3166)بر مبنای ایزو 
 عدم قطعیت جهانیشاخص 

 امارات متحده عربی 1
ARE 

 
0.059 

 

 ازبکستان 2
UZB 

 
0.081 

 

 قطر 3
QAT 

 
0.082 

 

 کره جنوبی 4
KOR 

 
0.087 

 

 کویت 5
KWT 

 
0.090 

 

 ارمنستان 6
ARM 

 
0.097 

 

 پاکستان 7
PAK 

 
0.170 

 

 سوئد 8
SWE 

 
0.188 

 

 افغانستان 9
AFG 

 
0.195 

 

 عراق 10
IRQ 

 
0.253 

 

 عربستان سعودی 11
SAU 

 
0.281 

 

 روسیه 12
RUS 

 
0.326 

 

 لهستان 13
POL 

 
0.349 

 

 هند 14
IND 

 
0.400 

 

 ترکیه 15
TUR 

 
0.411 

 

 ژاپن 16
JPN 
 

0.429 
 

 ایران 17
IRN 
 

0.487 
 

 آرژانتین 18
ARG 

 
0.516 

 

 ایتالیا 19
ITA 
 

0.546 
 

 چین 20
CHN 

 
0.565 

 

 آمریکا 21
USA 

 
0.747 
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 (.WUI, 2020منبع: )
 

 عدم قطعیت جهانی گزارشبرخی ویژگی های  

نشان می دهد که سطح عدم (، Ahir et al., 2019, d)بررسی گزارش آهیر و همکاران 

به طور متوسط شاخص عدم قطعیت به صورت  قابل توجهی در بین کشورها متفاوت است. 

قطعیت جهانی در کشورهای درحال توسعه و نوظهور بیشتر از کشورهای پیشرفته است. ضمن 

اینکه پراکندگی و واریانس این شاخص در کشورهای درحال توسعه و نوظهور نیز بیشتر است. به 

ک و در عبارت دیگر، میزان شاخص عدم قطعیت جهانی در کشورهای توسعه یافته به هم نزدی

     موارد زیر را نشانکشورهای توسعه نیافته از هم دور است. سایر یافته های مهم این تحقیق 

 :دهدمی

 در عدم قطعیت به میزان زیادی کاهش در تولید را توضیح می دهد.  1تغییرات 

  عدم قطعیت در بخش هایی از اقتصاد که وابستگی مالی خارجی باالتری دارند، بیشتر

 است.

  عدم قطعیت جهانی و دموکراسی، رابطهبین شاخص U  وارونه وجود دارد. بدین معنی

به  3تلفیقیو نظام های سیاسی  2که با حرکت کشورهای با نظام سیاسی استبدادی

دموکراسی، عدم قطعیت افزایش می یابد. همچنین با حرکت نظام سیاسی سمت 

 .هش می یابد، عدم قطعیت کا4کشورها از دمکراسی ناقص  به دموکراسی کامل

  شاخص عدم قطعیت جهانی برای کشورهای واقع در منطقه یورو نزدیک به هم است

چراکه سیاست ها و اقدامات این کشورها به صورت هماهنگ و درچارچوب اتحادیه 

 اروپاست. 

                                                           
1
 - innovations   

2
 - Autocracy   

 
یک مفهوم نسبتاً جدید در علوم سیاسی است. آنوکراسی،  (Anocracy نظام سیاسی تلفیقی یا آنوکراسی ) -3

عبارتست از یک رژیم سیاسی و حکومت تلفیقی بین استبداد و دموکراسی که برخی از نهادهای دموکراتیک و 

. یک نظام سیاسی که در آن نهادهای مشارکتی مثل برخی از نهادهای خودکامگی و اقتدارگرایی را توأمان داراست

انتخابات برای کسب مشروعیت وجود دارد، اما نهادهای اعتراضی برای احقاق حقوق مردم ضعیف اند. به عنوان 

و تونس نام برد. اینگونه یه، پاکستان، زیمبابوه، گرجستان نمونه هایی از این کشورها  می توان از عراق، ترکیه، روس

 ,Schofield & Gallegoها به دلیل ماهیت نامطمئن، بی ثبات و شکننده خود، عمالً ناکارآمد هستند)حکومت 

2011.) 
 
4
های اساسی  های مدنی و آزادی کشورهایی هستند که آزادی Full democracyدموکراسی های کامل یا  - 

یاسی ریشه دار در جامعه، تقویت و سیاسی نه تنها رعایت می شوند بلکه اصول دموکراتیک از طریق یک فرهنگ س

بازتولید می شود. این ملت ها دارای یک سیستم کنترل و توازن معتبر هستند، یک دستگاه قضایی مستقل که 

تصمیمات آن اجرا می شود، دولت هایی که به اندازه کافی کارایی دارند و خوب کار می کنند و  دارای رسانه های 

 Economistدارند) کمتریکارکردهای دموکراتیک مشکالت  انجامشورها در متنوع و مستقلی هستند. این ک

Intelligence Unit , 2016.) 
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  ،شاخص عدم قطعیت جهانی در سال های رکود اقتصادی که نرخ های رشد منفی است

 دی است.بیشتر از دوره های غیر رکو

  .بی ثباتی های اقتصادی عدم قطعیت سیاسی و عدم قطعیت اقتصادی با هم مرتبط اند

در بازارهای مالی و بورس و نوسانات نرخ ارز، در دوره های رأی گیری و انتخابات 

کشورها یعنی مدتی قبل و مدتی بعد از انتخابات، افزایش می یابد. به عبارت دیگر، 

 رها، نشاندهنده تأثیرپذیری از ریسک های سیاسی است. افزایش نوسانات این بازا

  وضعیت عدم قطعیت، موفق تر عمل کشورهای با نهادهای قوی و کارآمد، در تحمل

 کنند.می

 

، محرک 1ادبیات اقتصادی مدتهاست که تأکید دارد کیفیت نهادی در توضیح مورد اخیر باید گفت

نهادهای کارآمد می توانند ضربه های ناشی از  .2مهمی در توسعه اقتصادی و رشد بلند مدت است

اقتصادی وارده بر جوامع و کشورها را کاهش دهند. در  -عدم قطعیت ها و شوک های سیاسی

کشورهای با نهادهای قوی، فساد کمتری روی می دهد. سیستم های سیاسی این کشورها  نسبتاً 

اعمال می شود.  نوسانات جریانات  پایدارتر هستند. نظارت و کنترل بیشتری بر مقامات سیاسی

ورود و خروج سرمایه در این کشورها به هنگام انتخابات کمتر است. گرچه با افزایش شاخص عدم 

هر دو میزان تولید و سرمایه گذاری کاهش می یابد، اما این میزان کاهش   WUIقطعیت جهانی 

، عدم در مجموع(.  Ahir et al., 2019, dبرای کشورهای دارای کیفیت نهادی  کمتر است)

 (.Ahir et al., 2020, aقطعیت در کشورهای با نهادهای ضعیف تر، بیشتر است)
 

 کاهش عدم قطعیتبرای  درس های سیاستگذاری 

با در نظر گرفتن و پذیرفتن پدیده ای به نام عدم قطعیت، سیاستگذاران می توانند تصمیمات 

تری اتخاذ کنند. هر چند، تصمیم گیری در مورد تدوین و تصویب سیاست ها نسبت  واقع بینانه

به گذشته سخت تر و حساس تر شده، چرا که عدم قطعیت ها افزایش یافته است. از این روی، 

بسیاری از سیاست گذاران در سراسر جهان به طور روزافزونی در حال بررسی چگونگی مواجهه با 

ینده و یافتن اصول و مدل های تصمیم گیری در موقعیت عدم قطعیت شرایط عدم قطعیت فزا

هستند. تصمیم گیری هایی که، هم بایستی مبتنی بر توجه به روندهای گذشته و هم در نظر 

 (.Junttila & Vataja , 2018)گرفتن پیش بینی های آینده باشد

واند استفاده های داده های شاخص عدم قطعیت جهانی برای محققان و سیاستگذاران می ت

زیادی داشته باشد. به عنوان مثال، این شاخص نشان می دهد که با افزایش عدم قطعیت، تولید 

اقتصادی کاهش می یابد. پس در غیاب آمار و داده های اقتصادی در یک دوره زمانی، می توان از 

غییرات صعودی ت ،شاخص عدم قطعیت استفاده کرد. یا برای تصمیم گیران اقتصاد کالن کشورها

عدم قطعیت می تواند به تغییر در سیاست سرمایه گذاری خارجی کشورها جهت دهد. به همین 

                                                           
1
 - institutional quality  

2
 .و همکاران  Acemougluاز جمله در کارهای عجم اوغلو  - 



 ـیل مالتحلی نشرهی 
  1399(، 1شماره )(، 4دوره )

 
  

 
 

www.ijfa.ir 

ترتیب می توان از این شاخص، برای بررسی عوامل مختلف مؤثر بر عدم قطعیت و همچنین اثرات 

 ,.Ahir et alسیاست های کالن یک کشور بر کاهش یا افزایش عدم قطعیت استفاده کرد)

2020, a.) 

جهت دهی به فعالیت های اقتصادی است، در هدایت و از آنجا که سیاستگذاری اقتصادی در واقع 

وضعیت عدم قطعیت، سیاستگذاران از عواقب و یا ثمرات جهت دهی های خود مطمئن نیستند و 

برخی از پژوهشگران استدالل می کنند پس  نسبت به تدوین و تصویب سیاست ها تردید دارند. 

از وقوع بحران های همراه با عدم قطعیت، بایستی مسئوالن کشورها سریعاً دست به کار شده و 

جلوی عمیق تر شدن بحران را بگیرند و برای بازسازی شرایط اقدام کنند. بحران ها مداخله مؤثر 

شوند. این در حالی است که می بینیم این می طلبند، در غیر این صورت، پایدار و عمیق تر می 

به اجراء در نیامد و اقدامات انجام شده برای   2009و  2008اصل مثالً در رکود اقتصادی سال ها 

(. در هر et al. , 2013 Bloomغلبه بر رکود عمیق، بسیار کُند، ضعیف و ناامیدکننده بود)

افراد می دانند باید اقدام کنند، اما کاری صورت، این مسئله رازآلودی است،  یعنی در حالی که 

، حتی اگر کاری هم انجام دهند ثمربخش نخواهد بود زیرا البته در برخی مواقعانجام نمی دهند.  

از آنجا که میراث بحران و رکود اقتصادی، دیرپاست لذا برخی از عواقب رکود مثل زمانبر بودن 

زسازی اعتبارهای از دست رفته  و نیز طوالنی و رفع کسری بودجه و تراز تجاری منفی، سختی با

ماندگار بودن رکود در برخی بازارها)مثل بازار مسکن( باعث می شود واکنش های سیاستی 

 چندان مثمر ثمر نباشد.

در زمینه کانال انتقالی شوک های  یک آموزه تأثیر عدم قطعیت بر سیاستگذاری این است که

اقتصاد باز و کشورهای با اقتصاد بسته، تفاوت هایی وجود  عدم قطعیت جهانی بین کشورهای با

دارد. بنابر این، الزم است به هنگام تعمیم شواهد تجربی و توصیه های مربوط به سیاست های 

 ,Choi)ایاالت متحده به سایر اقتصادها با احتیاط عمل شود کشوری مثل مبتنی بر داده های

الیل عدم قطعیت ملی و جهانی شناخته نشود، تا وقتی سرمنشاء و دضمن اینکه  (.2017

مسئوالن کشورها قادر به اتخاذ تصمیمات و سیاست های مناسب برای غلبه بر مشکالت تولید 

نخواهند بود. فعاالن اقتصادی ترجیح می دهند منتظر بمانند و ببینند که آیا عدم قطعیت کاهش 

وص به شرکت های جدید استارتاپی که می یابد یا نه.  در شرایط عدم قطعیت، وام دهی به خص

 ,Ozturk & Shengوری باال هستند، کاهش می یابد) منبع خوبی برای نوآوری و رشد بهره

2017) . 

اقدام برای تقویت نهادهای یک کشور، درس بزرگی است که برای سیاستگذاری و مقابله در 

فافیت تصمیمات و یک ساختار نهادی که در آن ش شرایط عدم قطعیت می توان آموخت. 

در حکمرانی  ،ضعف نهادیاقدامات جامعه تضمین می شود، می تواند عدم قطعیت را کاهش دهد. 

بد متجلی می شود. حکمرانی بد با گسترش ناشفافیت، باعث می شود که ریسک های بیشتری 

تحت پوشش بیمه قرار نگیرد و شرکت های بیمه فعالیت های بیشتری را از شمول بیمه خارج 

فعالیت های »می دهد. به عبارت دیگر،  افزایشپوشش بیمه ای، عدم قطعیت را  کاهشکنند. 

کاهش می یابد. بنابر این، خطر کردن افراد کاهش می یابد. در حکمرانی بد که « بیمه پذیر
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مرادف با ضعف نهادی است، خطرپذیری افراد کاهش می یابد. در حکمرانی بد، ساختارها، ابزارها 

پس، ضعف نهادی، منجر به عدم قطعیت ی کاهش عدم قطعیت تضعیف می شوند. و روش ها

اقتصادی شود. به عنوان نمونه، برای بیمه کردن یک دارایی، صاحبان دارایی بر اساس کمترین 

احتمال خطر، قیمت بیمه را در نظر می گیرند و بیمه گزاران بر اساس بیشترین احتمال خطر. 

دارایی ها را کم می کند. چرا که شرکت های بیمه از بیمه  1ذیریعدم قطعیت، احتمال بیمه پ

 (.Erbaş & Sayers, 2006)نمودن دارایی ها طبق قیمت های موجود، طفره می روند

در مجموع، در حوزه سیاستگذاری در شرایط عدم قطعیت، به اشتراک گذاشتن دستاوردهای 

عدم قطعیت ها توسط کشورها، سازمان ها و افراد مختلف ضرورت دارد.   ه باموفق در مقابل

همچنین، تدوین و اجرای سیاست های رفاه اجتماعی مثل ارتقاء عدالت، حمایت از گروه های 

تواند کیفیت و خدمات درمانی مناسب، می آسیب پذیر و  افزایش دسترسی به آموزش های با

 بل عدم قطعیت های بیرونی و درونی را افزایش دهد.انسجام و آستانه تحمل ملی در مقا

 

 نتیجه گیری

میالدی به بعد نشان می دهد که این شاخص  1955بررسی شاخص عدم قطعیت جهانی از سال 

جهش های بیشتری داشته است. این موضوع، گواه از آن دارد که عدم قطعیت در  2012از سال 

ملموس تبدیل شده است. ضمن اینکه شواهد دنیای ما به شکل روزافزونی به یک واقعیت 

 متعددی بر استمرار و تشدید عدم قطعیت در آینده داللت دارد.  

بود که توسط آهیر، بلوم و (  WUIدر این مقاله تمرکز بر معرفی شاخص عدم قطعیت جهانی)  

با ه فورچری با حمایت صندوق بین المللی پول معرفی شد. یافته های این تحقیق نشان داده ک

( سطح بالتکلیفی فعالیت ها در سراسر جهان و در  WUIشاخص عدم قطعیت جهانی)  افزایش

، شوک های 1970تا دهه   تمامی بخش ها افزایش می یابد و به تولید اقتصادی آسیب می زند.

عدم قطعیت به عنوان یک عامل منفی بر تولید و عرضه کل عمل می کردند، که آن هم اغلب 

های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه بود، اما رفته رفته بر تنوع دالیل ایجاد عدم قطعیت ناشی از تنش 

 افزوده شده است. 

طی زمان، تأثیر شوک عدم قطعیت جهانی  همچنین طبق داده های شاخص عدم قطعیت جهانی،

 بر کشورهای با اقتصادهای کوچک و مبتنی بر بازار آزاد، بیشتر بوده است، چرا که این کشورها

البته ممکن است در برخی برهه های تاریخی، با اینکه یک   ارتباط تجاری بیشتری با دنیا دارند.

کشور با اقتصاد جهانی رابطه تنگاتنگی ندارد، اما سطح عدم قطعیت بیشتری را تجربه کرده باشد. 

یت برای نمونه، سطح فعلی عدم قطعیت در چین به طور قابل توجهی پایین تر از سطح عدم قطع

است، دوره ای که چین نسبت به زمان  1960در طول انقالب فرهنگی این کشور در اواخر دهه 

 حاضر، کمتر به سایر نقاط جهان متصل بود. 
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شاخص عدم قطعیت، یک پیش بینی کننده قوی برای میزان رشد یا رکود تولید در آینده است و 

تأثیر منفی می گذارد.  هر چند تأثیر شوک های عدم قطعیت بر تولید، سرمایه گذاری و اشتغال 

آن از کشوری به کشور دیگر و از یک بخش تولیدی  نسبت به بخش دیگر متفاوت است. در 

سطح کشور، اثر عدم قطعیت در کشورهای با نهادهای ضعیف تر، بیشتر خواهد بود و در سطح 

  بخشی، ثبات مالی از ضربه های عدم قطعیت می کاهد.

در کشورهای پیشرفته مقادیر شاخص عدم قطعیت نزدیک به هم است چرا که این کشورها 

گرایش دارند با هم حرکت کنند و سیاست ها و روابط اقتصادی و مالی تنگاتنگ تر و هماهنگ 

تری دارند. در عین حال، عدم قطعیت در کشورهای توسعه نیافته، به طور قابل مالحظه ای بیشتر 

شرفته است و ارتباط مثبتی با عدم قطعیت در سیاستگذاری و نیز نوسانات بازار از کشورهای پی

افزایش و اوج گیری های شاخص عدم سهام و رابطه منفی با رشد اقتصادی دارد. به عبارت دیگر، 

قطعیت در اقتصادهای پیشرفته همگام تر از شاخص عدم قطعیت  در کشورهای با بازارهای 

صادهای کم درآمد است. عدم قطعیت  در بازارهای نوظهور و اقتصادهای نوظهور)مثل هند( و اقت

کم درآمد، تا حدود زیادی به اندازه متوسط شاخص عدم قطعیت جهانی است. این امر به این 

ی دهند و همزمان نمی شوند. دلیل است که بحران ها و شوک های این کشورها با هم رخ نم

ی، اقتصادی و تجاری قوی تری بین کشورها وجود داشته هر چه که پیوندهای سیاس ،اینبنابر

  باشد، نوسانات و افزایش و کاهش شاخص عدم قطعیت در آنها از رفتار مشابهی پیروی می کند.

شاخص عدم قطعیت در اقتصادهای کم درآمد نسبت به بازارهای نوظهور و  همچنین، متوسط 

بالقوه این امر این است که به نظر می رسد  . یکی از دالیل1اقتصادهای پیشرفته باالتر است

کشورهای کم درآمد دارای شوک های سیاسی داخلی بیشتری مانند کودتا، انقالب و جنگ 

هستند. آنها مستعد ابتال به بالیای طبیعی مانند همه گیری ها، سیل ها، زلزله ها و پیامدهای 

تر است زیرا از شوک های خارجی آسیب ناگوار آنها در کشور خود هستند.  اقتصاد آنها بی ثبات 

بیشتری می بینند و از ظرفیت نهادی و دانشی محدودتری برای مدیریت و مقابله با این شوک ها 

 برخوردار هستند.

بین عدم « واژگون   U» یافته مهم دیگر در مورد شاخص عدم قطعیت  این است که یک رابطه 

قطعیت و دموکراسی وجود دارد. بدین معنی که با حرکت کشورها از رژیم استبدادی و آنوکراسی 

به سمت دموکراسی ناقص، عدم قطعیت افزایش می یابد. در عین حال، با حرکت کشورها از 

 دمکراسی ناقص به دموکراسی کامل، عدم قطعیت کاهش می یابد.

صادهای پیشرفته و بزرگ، تعداد جهش های مربوط به شاخص عدم در کشورهای دارای اقت

قطعیت، کمتر است، اما وقتی در این کشورها بحران و عدم قطعیتی رخ می دهد، بزرگ تر و آثار 

آن پایدارتر است. این نتیجه گیری احتماالً برای اقتصاد جهانی به عنوان یک کل یکپارچه، نیز 

به عنوان مثال ظهور و انتشار  –عالم گیر و جهان گسترصادق است، یعنی شوک عدم قطعیت 
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 .اندک است در آنها تأثیر شوک ها و عدم قطعیت های جهانیاست، 
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تأثیرات منفی طوالنی مدت بر تولید کاال و خدمات و اشتغال دارد و تازه در آینده  -ویروس کرونا 

 .باید منتظر تأثیرات رکودی باز هم بیشترکرونا باشیم

در مجموع برای کاهش و یا مدیریت عدم قطعیت ها ما نیازمند همیاری جهانی هستیم. تا زمانی 

که یک چارچوب سیاستی پایدار در سراسر دنیا و در قالب همکاری های بین المللی ایجاد نشود، 

   عدم قطعیت، به شدت بر اقتصاد جهانی تأثیر می گذارد.

به ما می آموزد این است که کشورها، دولت ها، جوامع، و در انتها، درس بزرگی که عدم قطعیت 

را در خود تقویت کنند. « 1انعطاف پذیری»سازمان ها و شهروندان باید یاد بگیرند مهارتی به نام

که موجد عدم  ،یجهان یو اقتصاد یاسیاز نظام س یضمن شناخت انتقاد جهان از این به بعد

باید بیش از پیش با این مفهوم آشنا شود، چرا که انعطاف پذیری الزمه مدیریت  ،است تیقطع

ن رشته های مختلف، باید به شکل ژرف تری بر این ویژگی شرایط عدم قطعیت است. متخصصا

و این مفهوم را به جنبه های مختلف علوم اعم از اقتصاد، مدیریت، علوم  ورزندبشری تأکید 

سیاسی، جامعه شناسی، روانشناسی، و حتی علوم مهندسی، علوم پایه و سایر علوم، پیوند داده و 

واری، صبوری و بردباری، سازگاری با تغییرات، ایجاد تزریق کنند. تقویت ویژگی هایی مثل است

ظرفیت بهبودی سریع در برابر مشکالت، قدرت بازیابی، مقاومت و سخت جانی در برابر شرایط 

چالش برانگیز، انعطاف پذیری ذهنی و جسمی و ساخت ظرفیت تاب آوری و ارتقاء آستانه تحمل، 

طعیت ها نیازمند دانش اندوزی و مهارت آموزی از مواردی است که انسان حیران از هجوم عدم ق

 است.  
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