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اخلطوة التالية

ينصــب تركيزنــا يف هــذا العــدد علــى الطريــق يف املرحلــة القادمــة بالنســبة لألســواق
الصاعــدة ،ذلــك املســمى الــذي كثيــرا مــا يُطلــق علــى االقتصــادات التــي حتتــل منطقــة وســطا —
فــا هــي متقدمــة وال هــي منخفضــة الدخــل .ونظــرا لتزايــد أهميــة هــذه اجملموعــة مــن البلــدان يف
النظــام املــايل ،فإنهــا تســاهم يف ترســيخ دعائــم االســتقرار العاملــي .ومــع ذلــك ،بينمــا نتعمــق
يف بحثنــا لتحديــد خصائــص هــذه البلــدان ،فإننــا جنــد جمموعــة بالغــة التنــوع من االقتصادات
ذات األحجــام ومعــدالت النمــو املتباينــة تواجــه آفاقــا وأولويــات وحتديــات خمتلفــة.
وقــد اســتطاع بعضهــا ،مثــل الصيــن ،النهــوض ســريعا مــن األزمــة الراهنــة .بينمــا قــد تعــاين
اقتصــادات أخــرى لســنوات طويلــة ملعاجلــة تداعيــات اجلائحــة.
ويف خضــم التعــايف االقتصــادي متعــدد الســرعات — بمــا يف ذلــك داخــل البلــدان وعبــر
القطاعــات ،والفئــات العُمريــة ،وبيــن اجلنســين ،ومســتويات املهــارات — يبحــث هــذا العــدد
مــن جملــة التمويــل والتنميــة يف عــدة موضوعــات متشــابكة تتعلــق باألســواق الصاعــدة.
ففــي مقــال روبــا دوتاغوبتــا وســيال بازارباســيوغلو ،مــن صنــدوق النقــد الــدويل ،نســتعرض
حصــرا لألوضــاع ،مــع التركيــز علــى الديــون ،ومفاضــات السياســات االقتصاديــة ،وأولويــات
حتقيــق نمــو أقــوى .ويتنــاول اثنــان مــن كبــار املســتثمرين ،همــا ريتشــارد هــاوس وديفيــد
لوبيــن ،مناقشــة كيــف كان أداء أصــول األســواق الصاعــدة أثنــاء اجلائحــة وملــاذا ال يرجــح
تعرضهــا ألزمــات نظاميــة كمــا حــدث يف الثمانينــات والتســعينات .ويف املقابــل ،تــرى س ــيبنيم
كاليمل ــي— أوزكان احتمــاالت زيــادة االضطرابــات مــع ارتفــاع أســعار الفائــدة يف الواليــات
املتحــدة .ويوضــح فرانسيســكو فيريــرا أن آثــار اجلائحــة علــى عــدم املســاواة تتضــح بطــرق
منافيــة للمنطــق ،حســب كيفيــة قياســها .وبعــد  20عامــا علــى صياغــة املصطلــح اخملتصــر
«( »BRICsبريكــس) ،يعيــد جيــم أونيــل النظــر فــي تباعــد المســارات المســتقبلية للبرازيــل
وروســيا والهنــد والصيــن.
وبينمــا ســتخلف هــذه األزمــة ندوبــا اقتصاديــة عميقــة ،فلــن يكــون مــن دقــة التحليــل أن
ننظــر فقــط إىل النواحــي الســلبية يف املرحلــة القادمــة .فاألســواق الصاعــدة لــن يكــون بوســعها
اســتعادة املكاســب التــي حققتهــا بشــق األنفــس فحســب ،بــل ســتتمكن حتــى مــن حتقيــق أداء
أفضــل مقارنــة بمــا قبــل اجلائحــة .وهــذا ســيتطلب سياســات واســتراتيجيات اقتصاديــة معايــرة
بدقــة لتحســين فــرص احلصــول علــى الرعايــة الصحيــة والتعليــم ،ودعــم العمالــة املس ـرّحة
وإعــادة تدريبهــا ،وتعزيــز االســتثمار العــام يف املشــروعات اخلضــراء والبنيــة التحتيــة الرقميــة.
ويتمثــل الهــدف يف بنــاء اقتصــادات أكثــر احتــواء تعــود بالنفــع علــى اجلميــع ،مــع ضمــان
حتقيــق االســتقرار االقتصــادي الكلــي.
وعلــى غــرار لعبــة الشــطرجن ،فــإن كل خطــوة يخطوهــا القــادة وصنــاع السياســات لهــا
إذا يف االجتــاه الصحيــح.
عواقبهــا .فلتكــن ً
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يعــرض غــاف عــدد يونيــو  2021تصــور الرســام دانييــل غارســيا لصــراع األســواق
الصاعــدة مــع كوفيــد ،19-واضطرابــات األســواق ،وشــبح تصاعــد املديونيــة علــى
هيئــة لعبــة الشــطرجن .ومثلمــا يمكــن «ترقيــة» البيــادق يف لعبــة الشــطرجن باتبــاع
احلــركات الســليمة ،فــإن هــذه البلــدان بإمكانهــا التغلــب علــى التحديــات باتبــاع
السياســات الســليمة.
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