شوال  1442هـ  -مايو 2021

عدم اليقين الراديكالي :اتخاذ القرار وراء األرقام
جون كاي وميرفين كينج

محمد الساملي *

للم�ستقبل؟ ،وهل ن�ستطيع التنب�ؤ بها؟ .تخ�ضع الكثري من املمار�سات االقت�صادية ،والتمويلية لأدوات نظرية االحتماالت ،والتي ُتقدم لنا �أما ًنا زائ ًفا ُ
حيث
ماهي نظر ُتنا ُ
�إنها لي�ست دائماً على �صواب؛ وما نحتاجه بدالً من ذلك روايات قوية تُعطي الثقة لإدارة عدم اليقني واملخاطر .ي�أتي كل من جون كاي ومريفني كينج يف كتابهما «عدم
اليقني الراديكايل» للحديث ب�إ�سهاب حول قلقهما من النهج القيا�سي يف علوم االقت�صاد والتخ�ص�صات ذات ال�صلة .تنطوي معظم املواقف يف احلياة على نوع �أعمق من
عدم اليقني ،حيث ال تقدم فيه البيانات التاريخية �إر�شادات ُمفيدة للنتائج املُ�ستقبلية .يجادل امل�ؤلفان ب�أنَّ هذا نهج فقري يف اتخاذ القرار ،وب�صرف النَّظر عن املواقف
إح�سا�سا زائ ًفا بالدقة .و ُي�شري الكتاب �إىل �أنه بد ًال من
املُ�ستقرة واملتكررة ،فهما يو�ضحان �أنَّ االحتماالت غري موجودة؛ �أو �أنها ونتائجها املحتملة غري معروفة؛ مما ُيعطي �
ً
اخرتاع الأرقام ل�سد الفجوات يف معرفتنا ،يجب �أن نتبنى ا�سرتاتيجيات جتارية و�سيا�سية و�شخ�صية تكون قوية للم�ستقبل ومرنة للأحداث غري املتوقعة ،وبالتايل ميكننا
احت�ضان عدم اليقني؛ لأنه م�صدر للإبداع والإثارة والربح.

وللتعريف مب��ؤل�ف��ي ال�ك�ت��اب ،ف�ج��ون ك ��اي ه��و �أح��د
االق �ت �� �ص��ادي�ين ال�بري�ط��ان�ي�ين ال �ب ��ارزي ��ن ،تتمحور
�أع�م��ال��ه يف االق�ت���ص��اد وال�ت�م��وي��ل .ام �ت��دت م�سريته
امل�ه�ن�ي��ة يف ال�ع�م��ل الأك ��ادمي ��ي يف كلية ��س��ان��ت ج��ون
بجامعة �أك�سفورد ،و�شغل بع�ض املنا�صب اال�ست�شارية.
بينما مريفني كينج� ،شغل من�صب املحافظ ال�سابق
لبنك �إجن �ل�ت�را ،وام �ت��د �شغله للمن�صب �إىل ف�ترة
الأزم � ��ة امل��ال �ي��ة ال�ع��امل�ي��ة ،وي�ع�م��ل ح��ال �ي �اً يف جامعة
نيويورك وكلية لندن لالقت�صادُ .يعد ه��ذا الكتاب
العمل الثاين لهما معاً بعد كتابهما الأول بعنوان
«نظام ال�ضرائب الربيطاين» يف ١٩٧٩م ،وبعد �أربعني
عا ًما ت�ضافرت جهودهما جمدداً لإنتاج هذا الكتاب.
كثري م ِّنا ال يعرف ما ال��ذي �سيحدث يف امل�ستقبل،
�أوال ميكننا و�صف جمموعة الأ�شياء التي حدثت يف
واقعنا املُعا�صر .مع ح��دوث الأزم��ة املالية يف ،2007
ب��رزت احل��اج��ة �إىل �سرد جديد للقوانني والنماذج
االق�ت���ص��ادي��ة ،حيث �أدرك الب�شر �أ َّن �ه��م ال يفهمون
بال�ضرورة عواقب ابتكاراتهم ،وال ميلكون املقدرة
على التعامل مع املخاطر ،وعزز هذا املفهوم جائحة
كورونا .عنوان هذا الكتاب ومفهومه املركزي هو عدم
اليقني اجلذري ،والذي يظهر معرفتنا غري املكتملة
ع��ن ال�ع��امل� ،أو ح��ول العالقة ب�ين �أفعالنا احلالية
ونتائجها امل�ستقبلية .تتمثل �أه��م ر�سائل الكتاب يف
�أ َّن علم االقت�صاد والأعمال ال حتكمه قوانني علمية
ثابتة ،بالإ�ضافة �إىل كوننا كيانات اجتماعية ون�ؤطر
8

تفكرينا يف ال�سرد.
يقوم االقت�صاديون وم�ست�شاروهم بتقييم املخاطر
مب �� �س ��اع ��دة الأدوات الإح �� �ص ��ائ �ي ��ة امل �� �س �ت �م��دة من
ُ
االح �ت �م��االت ،ع�ل��ى �أم ��ل �أن ي�سمح ال�ق�ي��ا���س الكمي
للمخاطر علم ًيا لهم ب�إجراء ُمقاي�ضات ذكية حول
املُ�ستقبل .كتب العديد من االقت�صاديني لأكرث من
ن�صف ق ��رن ح ��ول االخ�ت�ي��ار ال�ع�ق�لاين �أو االخ�ت�ي��ار
الأم �ث ��ل� ،أي �أن ال�ن��ا���س ع ��ادة م��ا ي �ل �ج ��أون لتعظيم
املنفعة عند اتخاذهم للقرار .بنا ًء على هذا املُنطلق،
ُيفرت�ض االقت�صاديون املعا�صرون �أن��ه مهما كانت
النتيجة ال�ت��ي تتنب�أ بها من��اذج�ه��م يجب �أن تكون
عقالنية ب�شكل ب��دي�ه��ي ،ول�ك��ن االق�ت���ص��اد ع ��ادة ما
يتجاوز احل ��دود ويف�شل الب�شر يف الت�صرف وف ًقا
لهذه التوقعات .يف �سياق اال�ستثمار على �سبيل املثال،
يعتمد الكثري م��ن امل�ستثمرين يف تنويع املحفظة
اال�ستثمارية على منوذج تقييم الأ�صول (،)CAPM
�أو ف��ام��ا ف��ري�ن����ش ( ،)Fama - Frenchولكن
معظم االفرتا�ضات يف بناء النموذج غري واقعية وال
تعك�س الواقع ،حيث �إ َّن �أغلب امل�ستثمرين ال يقومون
بالتنويع بطريقة خمططة� .إىل جانب �أنها ال تعك�س
التقلبات امل�ستقبلية للعائدات ،على الرغم من �أنها
ت�ستند �إىل البيانات التاريخية.
امل�شكلة الرئي�سية مع االقت�صاديني واملتخ�ص�صني
امل��ال�ي�ين ه��ي رغبتهم امل�خ�ت��زل��ة يف �صياغة الأل �غ��از
واالف�ترا��ض��ات  .ه��ل �سيفوز فريق م��ن �آ�سيا بك�أ�س

العامل� ،أو كيف �سيكون �أداء بريطانيا خارج االحتاد
الأوروب ��ي؟ ،م��اذا �سيعني تطور الذكاء اال�صطناعي
للب�شرية؟ هذه الأ�سئلة بالت�أكيد ُمبهمة .الغد لي�س
جمرد ا�ستقراء اليوم؛ فلو ت�أملنا يف طفرة الإنرتنت
�أو ال�ت�ط��ور ال�صناعي خ�لال ال�ق��رن امل��ا��ض��ي ،ق��د ال
ُي�ساعدنا على فهم العواقب االجتماعية واالقت�صادية
النت�شار الذكاء اال�صطناعي الذي ينتظرنا جمي ًعا.
ي�ستدعي جزءا كبريا من عملية �صنع القرار لدينا
روايات مرجعية تتعلق مبن نحن ،وكيف نعي�ش وما
يجب �أن نفعله .و ُي�شري الكتاب �إىل �أهمية ال�سرد
املرجعي للح�صول على فكرة لر�سم توقعات حول
امل�ستقبل ،وبالتايل ميكن �أن يكون ال�سرد امل�صمم
جيدًا مفيدًا يف اتخاذ القرارات حلد بعيد.
ت�ن��اول الكتاب �أي���ض�اً النمذجة الإح�صائية و التي
ُت�ستخدم ل��دى �شركات اال�ستثمار و التمويل ك��أداة
للتقييم ،وغال ًبا ما يعرف �أولئك الذين يتحكمون يف
هذه النماذج بال�ضبط ما يريد امل�ستفيدون �سماعه.
وق��د �أ� �ش��ارت �شركة  RiskMetricsاال�ست�شارية
�إىل �أن بع�ض امل�صرفيني يريدون من��وذج االنحدار
التلقائي املتجه ( ،)VARلتربير م�ستوى �أعلى
م��ن كفاية ر�أ� ��س امل ��ال ،مل تكن ه��ذه �سيا�سة قائمة
على الأدلة  ،ولكن مت �إنتاج النمذجة لتربير الهدف
امل�ن���ش��ود ل��وا��ض�ع��ي ال �ن �م��اذج .و مي�ك��ن ال �ق��ول �إذا مل
ن�ف�ه��م امل �خ��اط��ر ،ف�ن�ح��ن ب�ب���س��اط��ة ن �ح��اول جتنبها.
ولذكر ن�صيحة امللياردير وارن بافيت� ،أن االبتعاد
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عن املقامرة �أو ال�صفقة التي ال نفهمها هو اخليار
الأكرث حكمة .لقد منحتنا ُقدراتنا العقلية املتطورة
ميزة ن�سبية يف البقاء على قيد احل�ي��اة و مواجهة
التغريات ،و التكيف مع م�ستجدات العامل الكبري.
ل��ذا ف ��إن �أي ا�ستنتاج �إح�صائي يدعي احلقيقة هو
دائ ًما فر�ضية ُم�شرتكة تعتمد على �صحة النموذج،
وكفاية ت�ق��دي��رات معامله .ول�ك��ن ،كيف ميكننا �أن
�وذج ��ا �إح���ص��ائ� ًي��ا مي�ك��ن االع �ت �م��اد عليه يف
نبني من � ً
اال�ستدالل؟ .يف كثري من الأحيان ،ب�صفتنا باحثني
يف االقت�صاد �أو يف املالية ،ن�شبه ال�سباك الذي ُيريد
ح��ل الأم ��ور ح�سب ��ص�ن��دوق الأدوات ال ��ذي منلكه.
يف املقابل هناك مهن ج��ادة مثل الطب والهند�سة
ي�ح���س�ن��ون اخ �ت �ي��ار الأداة حل ��ل امل���ش�ك�ل��ة؛ ب ��د ًال من
ال�سعي �إىل �إع ��ادة �صياغة امل�شكلة لتالئم �صندوق
الأدوات املتاح .و ُي�شري امل�ؤلفون �إىل �أن ما يحتاجه
االقت�صاديون �إىل �صندوق �أدوات ي�ستطيع التكيف
مع املتغريات ويكون �أك�ثر ث��را ًء يف اال�ستدالل عند
اتخاذ القرار.
كثري من القرارات التي نتخذها تكون عرب حوا�سنا
ال�غ��ري��زي��ة وذل ��ك وف ��ق ��س�ي��اق الأح � ��داث و ال�ع��وام��ل
اخل��ارج�ي��ة .على �سبيل امل�ث��ال ،ق��رار العمل� ،أو فتح
م�شروع� ،أو تنظيم الأ��س��رة قد تختلف ب�شكل كبري
ع �م��ا ك �ن��ا خم�ط�ط�ين ل ��ه ،ي�ع�ن��ى ه �ن ��اك ف �ج ��وة بني
القرار الفعلي املتخذ ،و القرار املنطقي الذي يجب
ات �خ��اذه .و ُي�شري الكتاب �إىل �أن ��ه ميكن لل�سياق �أن
ُي�شكل الإدراك ،وي�ضرب مثا ًال على املحامي حيث
ي�ستخدم ال�سرد كو�سيلة تنظيمية لفهم الأح��داث.
ومن املفارقة� ،أن علماء االقت�صاد ي�صرون غال ًبا على
�أن اال�ستنتاج بطريقة عقالنية ومنطقية للأحداث.
�إذا ظهر رجل �ضخم ذو و�شم على وجهه يف املحكمة،
ف�إننا ال ن�شجع على ت�أطريه على �أن��ه �سفاح عنيف؛
على الرغم من �أنه قد ي�شرتك يف بع�ض اخل�صائ�ص
ال�سطحية للمجرمني ،وهذا الفخ الذي يوقعنا عند
ا�ستخدام النموذج التقليدي ال�سائد .ولكي نفهم
االقت�صاد ون�ك��ون ق��ادري��ن على عمل تنب�ؤات الئقة
حول امل�ستقبل ،نحتاج �إىل درا�سة ال�سرد املوجود يف
ر�أ���س ق��ادة ال�صناعة والتنب�ؤ بكيفية رد فعلهم على
م�ستجدات ال�ساحة � ،سواء كان ذلك تدريج ًيا �أو نو ًعا
من ال�صدمة.

النموذج يف التعامل م��ع ع��دم اليقني ،وه��و اق�تراح
جيد ولكن لي�س باملثايل .يحاول الكتاب املكون من
� 500صفحة التمييز بني عدم اليقني القابل للقيا�س
وغ�ي�ر ال �ق��اب��ل ل�ل�ق�ي��ا���س ،ح�ي��ث ي �ج ��ادل ب� ��أن معظم
�أح ��داث ال�ع��امل احلقيقي تظهر ع��دم يقني ج��ذري،
وبالتايل ف�إن معظم النماذج الكمية للمخاطر عدمي
الفائدةُ .ي�سارع امل�ؤلفان يف االدعاء ب�أن الظواهر غري
م�ؤكدة جذر ًيا يف حني �أنها يف الواقع قابلة للتتبع،
وي�ق��دم��ان م�ث� ً�ال بعد م�ث��ال على الأح ��داث ال�ت��ي مل
يكن من املمكن توقعها م�سب ًقا� .إنهما حمقان يف �أن
�صعود الهواتف الذكية كان من ال�صعب التنب�ؤ به ،
لكنهما غال ًبا ما يكونان خمطئني .حتى عندما تكون
النماذج الكمية لعدم اليقني غري دقيقة ،ف�إن هذا ال
يعني �أنها غري مفيدة� .إنهما ي�سخران من ممار�سة
ا��س�ت�خ��دام التحليل الكمي ل�ع��ائ��دات ��س��وق الأوراق
املالية امل�ستقبلية يف التخطيط للتقاعد ،لكنهما ال
يقدمان �أبدًا بدي ً
ال جيدًا با�ستثناء املفهوم الغام�ض
لل�سرد.
يف هذا الكتاب العميق والعملي ،يعرتف كاي وكينج
�أن ��ه يف امل �ج��االت احل��ا��س�م��ة ال ن�ستطيع م�ع��رف��ة ما
ي �ج ��ري ،ول�ك�ن�ن��ا ن�ظ�ه��ر مب �ق ��درة ع �ل��ى ال�ت�ك�ي��ف مع
امل�ت�غ�يرات .يجمع ال�ك�ت��اب طريقتني م��ن التفكري:
الأوىل وه ��ي ال�ب�ع��د ال�ت�ق�ل�ي��دي وال �ت��ي تتمثل عند
ال�ت�ع��ام��ل م��ع امل �خ��اط��ر وع ��دم ال �ي �ق�ين� .أم ��ا ال�ث��اين
فيتمحور حول دور الق�ص�ص و الروايات يف التحليل.
ُيعطي الكتاب بعداً �آخر للتحيل وخا�صة عند الدمج
بني الطريقتني .حاز الكتاب على ا�ستح�سان النقاد،
ومت ت�صنيفه �ضمن قائمة الفاينن�شال تاميز لأف�ضل
الكتب االقت�صادية.

ي�ستفي�ض ال�ك�ت��اب يف ��س��رد كثري م��ن ال��وق��ائ��ع ،من
�ضمنها ر�ؤية �ستيف جوبز جلعل �أجهزة الكمبيوتر لها
رونق خا�ص ،لكنه ال يزال بحاجة �إىل �إقناع العديد
من املهند�سني وامل�ستثمرين وغريهم لتنفيذ ر�ؤيته.
�أدى عدم التوافق �إىل مغادرة �شركة �آبل يف عام ،1985
ولكن عند عودته  ،بدا �أكرث ا�ستعدادا للتفاو�ض حول
ر�ؤيته مع الآخرين� .إن �إنكار الواقع ميكن �أن يكون
مفيدًا يف ح�سم امل��واق��ف� ،إال �أن التفكري املتما�سك
مطلوب لتو�سيع نطاق القرار والتي توظف الزمالء
و امل�ستثمرين لر�ؤية م�شرتكة جديدة.
ي�ؤكد م�ؤلفا الكتاب� ،أن البيانات ال�ضخمة بدون �سرد
�شامل لهيكلها ُي�ك��ن �أن ت�صبح ع��دمي��ة اجل ��دوى.
املعرفة الإح�صائية ُتفقد قيمتها عند عدم فهم �سياق
الأحداث و العمليات ،ومن ثم ال ينبغي �أن ننظر �إىل
ال�سرد على �أنه بديل لالقت�صاد القيا�سي التقليدي،
ال �ضرور ًيا له� .أو ميكن القول --------------------------------
ولكن باعتباره مكم ً
ي�ج��ب �أن ي �ك��ون ه �ن��اك ت�ك��ام��ل ب�ين ع�ل��م االق�ت���ص��اد •الكتاب :عدم اليقين الراديكالي :اتخاذ
القرار وراء األرقام
ال�سردي والعمل التجريبي التقليدي.
يف اخلتام ،يبدو �أن معظم �أفكار الكتاب ك�أنها ردود •المؤلف :جون كاي وميرفين كينج
�أف �ع ��ال ل ل��أزم ��ة امل��ال �ي��ة ،ح�ي��ث ُي��رك��ز ع�ل��ى ف �ك��رة �أن •الناشرW. W. Norton & Company :
النماذج مل تعمل ب�شكل جيد يف الأزم��ة املالية .على •سنة النشر2020 :
الرغم من مرور � 10سنوات على الأزمة ،يبني كينج •عدد الصفحات544 :
على كتابه ال�سابق «نهاية اخليمياء» و الت�أكيد على
•اللغة :اإلنجليزية
ف�شل النماذج .ي�سعى امل�ؤلفان �إىل حت�سني النهج و
كاتب ُعماني
*
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