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كثيــرا مــا أعجبنــي ديفيــد لوبيــن وتابعــت مســيرته لســنوات
طويلــة وهــو يقــوم بــدوره كأحــد زعمــاء واضعــي اســتراتيجيات
األســواق الصاعــدة .ويف عــامل تكثُــر فيــه حركــة األســواق
صعــودا وهبوطــا — وخيــر دليــل علــى ذلــك املوجــات العارمــة
مــن حــركات البيــع البخــس يف األســواق الصاعــدة عــام 2018
— أدت منــاداة ديفيــد وحتليلــه إىل التوصــل إىل رؤيــة متعمقــة
وتكويــن انطباعــات عــن األوقــات العصيبــة التــي نمــر بهــا
كثيــرا.
وكتــاب «رقصــة التريليونــات» يتتبــع حــركات املــد واجلــذر
يف رأس املــال العاملــي نحــو اقتصــادات األســواق الصاعــدة
واالقتصــادات الناميــة مــن ســبعينات القــرن العشــرين وحتــى
وقتنــا احلاضــر ،ويفعــل ذلــك بطريقــة شــاملة وبأســلوب منمــق.
ويف هــذا الســياق ،يتنــاول الكتــاب لعنــة رؤوس األمــوال
اجلوالــة يف كثيــر مــن األســواق الصاعــدة ،ووهــم االســتقرار
الــذي ســتحققه إدارة أســعار الصــرف بطريقــة أو بأخــرى (بينمــا
العكــس هــو الصحيــح يف أغلــب األحــوال) ،والــدور احملــوري
للسياســة النقديــة يف الواليــات املتحــدة كأحــد احملــركات
الرئيســية لــدورات تدفــق رأس املــال نحــو األســواق الصاعــدة.
وتكتســب هــذه النقطــة األخيــرة أهميــة خاصــة اليــوم ،نظــرا
لوصولنــا إىل نهايــة املطــاف بعــد مُضــي عقــد مــن التحفيــز
النقــدي االســتثنائي الــذي بــدأ يف التراجــع علــى نحــو شــديد
التــدرج.
وإىل جانــب تأثيــر الصيــن املتزايــد ،تواجــه األســواق
الصاعــدة تيــارا مــن التحديــات التــي ستشــكل العقــود القادمــة.
أوال ،هنــاك التحــول نحــو احلمائيــة يف بعــض االقتصــادات
املتقدمــة ،الــذي ترجــع جــذوره إىل نظــرة جتــاه العوملــة
بأنهــا ربمــا عــادت بمنافــع كثيــرة للغايــة علــى األســواق
الصاعــدة علــى حســاب العمالــة منخفضــة املهــارات يف العــامل
املتقــدم .وثانيــا ،هنــاك مســيرة ال يمكــن إيقافهــا مــن التقــدم
التكنولوجــي ،قــد تفضــي إىل زيــادة االســتغناء عــن الوظائــف
التــي تتطلــب مهــارات منخفضــة .وتشــكل الطباعــة ثالثيــة
األبعــاد ألحذيــة الركــض أحــد األمثلــة علــى عــودة اإلنتــاج مــن
األســواق الصاعــدة إىل االقتصــادات املتقدمــة نتيجــة تراجــع
أهميــة عنصــر الفــروق يف األجــور .وذكــر البعــض أن هــذا
التحــدي ربمــا كان هــو األكبــر أمــام األســواق الصاعــدة .وثالثــا،
أدى فــرط التحفيــز النقــدي االســتثنائي علــى مــدى عشــر ســنوات
يف االقتصــادات الرائــدة الثالثــة يف العــامل إىل بلــوغ التدفقــات
الرأســمالية نحــو األســواق الصاعــدة مســتويات تاريخيــة ،األمــر
الــذي ربمــا عرضهــا خملاطــر غيــر مســبوقة.
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ويــدور الســؤال احملــوري الــذي يثيــره هــذا الكتاب — والذي
نطرحــه جميعــا بانتظــام يف اجلــدل الدائــر بشــأن املســائل
املاليــة الدوليــة — حــول دور الصيــن يف االقتصــاد العاملــي
خــال الســنوات القادمــة .وتمثــل التوتــرات التجاريــة األخيــرة
بيــن الواليــات املتحــدة والصيــن أحــد أعــراض االختــاالت
املســتمرة واإلحجــام عــن معاجلتهــا مــن كل األطــراف.

إىل جانب تأثير الصين
املتزايد ،تواجه األسواق
الصاعدة تيارا من التحديات
التي ستشكل العقود القادمة.
وهنــاك جمموعــة منفصلــة مــن القضايــا ،ربمــا كانــت
خارجــة عــن نطــاق كتــاب لوبيــن ،تــدور حــول القضايــا
اجلغرافيــة السياســية للتحــول مــن عــامل أحــادي القطــب يــدور
يف حمــور الواليــات املتحــدة (ومــا نتــج عنــه ممــا يُطلــق عليــه
توافــق آراء واشــنطن) إىل عــامل ثنائــي أو متعــدد األقطــاب —
ومــدى تأثيــره علــى الصيــن وبقيــة العــامل النامــي .وكانــت
ردود األفعــال اخملتلطــة إزاء «مبــادرة احلــزام والطريــق» التــي
أطلقتهــا الصيــن ،خاصــة مــا يتعلــق بالديــن واالفتقــار إىل نقــل
املعرفــة يف البلــدان املتلقيــة ،إنمــا يعكــس قضيــة أكبــر ،وهــي
مــا إذا كان نمــوذج عمــل الصيــن قــد يواجــه القــدر نفســه ،أو
ربمــا قــدرا أكبــر ،مــن الفحــص الدقيــق الــذي خضــع لــه توافــق
آراء واشــنطن.
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