اإلنفاق
العسكري

يف حقبة ما بعد اجلائحة

اجلهود التي تبذلها البلدان لتأمين عامل أكثر سالما يمكن أن يكون لها تأثير اقتصادي إيجابي

بينيديكت كليمنتس ،وساجنيف غوبتا ،وسعيدة خاميدوفا

يف

عام  ،2020اعتمدت احلكومات يف خمتلف أنحاء
العامل حِزَم حتفيز للتصدي جلائحة كوفيد،19-
وقد جتاوزت احلزم التي أقرتها االقتصادات
املتقدمة نظيراتها يف بقية العامل .ويجب الوصول
بعجز املوازنة املرتفع نتيجة لذلك إىل مستوى يتوافق مع
املوارد املتاحة مع عودة النمو إىل مستويات ما قبل اجلائحة.
ولتحقيق ذلك ،سيتعين على احلكومات إعادة تقييم سياسات
الضرائب واإلنفاق على املستوى الكلي .وأحد األسئلة الرئيسية
هو كيف يرجح أن تتطور فئات اإلنفاق احلكومي الرئيسية
على مدار السنوات العديدة القادمة ،وما هي اجملاالت التي
سترتفع أو تتراجع فيها احتياجات اإلنفاق اإلضافية.

58

التمويل والتنمية | يونيو ٢٠٢١

وقد شكل اإلنفاق العسكري يف املتوسط حوايل %6.5
من املوازنات احلكومية يف خمتلف أنحاء العامل يف عام
 ،2019وفقا لبيانات من معهد ستوكهومل الدويل ألبحاث
السالم ،وهو مصدر بيانات اإلنفاق العسكري األكثر شموال
وقابلية للمقارنة .ومنذ نهاية احلرب الباردة يف عام ،1990
انخفضت نفقات الدفاع كنسبة من اإلنفاق احلكومي ومن
جمموع ناجت االقتصاد (إجمايل الناجت احمللي) .وقد أتاح
ذلك اجملال أمام أشكال أخرى من اإلنفاق العام ،مثل
اإلنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية .ولكن هل
سيظل اإلنفاق العسكري عند أدنى مستوياته التاريخية؟
يف هذا املقال ،نلقي نظرة أقرب على اإلنفاق العسكري

انخفض اإلنفاق العسكري العاملي بمقدار النصف تقريبا ،من  %3,6من
إجمايل الناجت احمللي خالل فترة احلرب الباردة إىل  %1,9من إجمايل
الناجت احمللي يف السنوات التالية لألزمة املالية العاملية.
على مدار فترة طويلة ونعرض االنعكاسات املبدئية على
املوازنات احلكومية.

يف اجتاه عام نحو مستوى مماثل من اإلنفاق كنسبة من
إجمايل الناجت احمللي مع الوقت.

االجتاهات العامة يف اإلنفاق العسكري

التقارب يف اإلنفاق العسكري

انخفض اإلنفاق العسكري العاملي ،عند تقديره على أساس
املتوسطات القُطْرية غير املرجحة ،بمقدار النصف تقريبا ،من
 %3,6من إجمايل الناجت احمللي خالل فترة احلرب الباردة
( )1990-1970إىل  %1,9من إجمايل الناجت احمللي يف
السنوات التالية لألزمة املالية العاملية ()2019-2010
(الرسم البياين .)1
وهناك عدة عوامل يمكن أن تفسر االنخفاض املشاهَد يف
اإلنفاق العسكري — بعد نهاية احلرب الباردة وما صاحب
ذلك من انخفاض يف التوترات الدولية .ففي االقتصادات
املتقدمة ،قد يكون أحد األسباب هو استمرار ضغوط الضبط
املايل — حيث جتاوز متوسط نسبة الدين إىل إجمايل
الناجت احمللي  %100يف الفترة التي أعقبت األزمة املالية.
وأدى ظهور جائحة كوفيد 19-وما صاحب ذلك من دعم
من املوازنات ملكافحتها إىل زيادة النسبة بمقدار  16نقطة
مئوية أخرى (.)IMF 2021
ثانيا ،منذ مطلع األلفينات ،سعت االقتصادات النامية إىل
تخصيص حصة أكبر من موازناتها للتعليم والصحة والبنية
التحتية لتلبية احتياجات سكانها املتزايدة وتعزيز النمو من
خالل االستثمار يف رأس املال املادي والبشري.
وقد حتول التركيز مؤخرا إىل حتقيق أهداف التنمية
املستدامة التي وضعتها األمم املتحدة ،األمر الذي يتطلب
زيادة كبيرة يف اإلنفاق احلكومي على تنمية رأس املال
البشري.
وأخيرا ،تواجه االقتصادات املتقدمة سرعة شيخوخة
السكان .ويف ظل عدم وجود إصالحات كبيرة يف أنظمة
املعاشات التقاعدية واألنظمة الصحية ،فإن تزايد اإلنفاق
املرتبط بالعمر سيواصل الضغط على النفقات العامة األخرى
(.)Clements and others 2018
ورغم انخفاض اإلنفاق العسكري ،فإنه يتباين بشكل
كبير عبر البلدان .ويوضح الرسم البياين  2البلدان التي
تنفق أقل من  %2من إجمايل الناجت احمللي على الدفاع
(جمموعها  ،)83والتي تنفق بين  %2و ،)48( %5والتي
تنفق أكثر من  .)7( %5وهناك العديد من االقتصادات
املتقدمة ضمن اخلمسة عشر بلدا التي تسجل أعلى
مستويات اإلنفاق العسكري والتي تمثل أكثر من  %80من
اإلنفاق العسكري على مستوى العامل .ورغم هذا التباين،
ال يمكن استبعاد احتمال أن يشترك عدد كبير من البلدان

نخلص إىل أن اإلنفاق العسكري كنسبة من إجمايل الناجت
احمللي ال يقترب من حتقيق مستوى مشترك يف  138بلدا
يف عينتنا ،بل يتخذ ثالثة مسارات خمتلفة (Clements,
) .Gupta, and Khamidova 2021ويف اجملموعة األوىل
التي تضم  20بلدا تشهد قدرا كبيرا من الصراعات ،ارتفع
اإلنفاق بالفعل إىل مستوى أعلى بكثير وابتعد عن االجتاه
العاملي (الرسمان البيانيان  3و .)4وهذه اجملموعة تمثل
 %5من اإلنفاق العسكري العاملي وتشمل أرمينيا وأذربيجان
وجمهورية الكونغو الديمقراطية وعُمان واململكة العربية
السعودية.
وتضم اجملموعة الثانية أكبر عدد من البلدان —  77بلدا،
منها  30اقتصادا متقدما — تمثل أكثر من  %90من اإلنفاق
العسكري العاملي .ويف هذه اجملموعة ،استقرت النفقات يف
املتوسط عند حوايل  %2إىل  %2.5من إجمايل الناجت احمللي.
وانخفض متوسط نفقاتها العسكرية كنسبة من إجمايل
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الرسم البياين 2

اإلنفاق العسكري حسب البلد

تعد اخلمسة عشر بلدا األعلى إنفاقا تمثل أكثر من  %80من اإلنفاق العسكري العاملي.
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املصادر :معهد ستوكهومل الدويل ألبحاث السالم؛ وصندوق النقد الدويل ،تقرير آفاق االقتصاد العاملي؛ وحسابات املؤلفين.
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ملحوظة :يوضح الرسم البياين اإلنفاق العسكري من عام  1970إىل عام  ،2019باستثناء البلدان املظللة باللون الرمادي ،والتي ال تشملها عينة البلدان التي تمت دراستها.
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الناجت احمللي انخفاضا كبيرا من عام  1990حتى منتصف
2009
H1N1
Pandemic
urphy
;)(2017
Taleb
and Cirillo (2020); and
2009
H1N1
Pandemic
العقد األول من األلفية ،ولكن مل يطرأ عليه سوى تغيير طفيف والنامية ،على الترتيب ،يمكن أن يؤثر على خمصصات

منذ ذلك احلين .وتضم هذه اجملموعة الصين والهند وروسيا
واململكة املتحدة والواليات املتحدة .وكل هذه البلدان
ضمن اخلمسة عشر بلدا التي تسجل أعلى مستويات اإلنفاق
العسكري بالقيمة املطلقة.
ويف اجملموعة الثالثة ،التي تضم  41بلدا ،تَقارب
اإلنفاق عند مستوى أقل قليال من  %1من إجمايل الناجت
احمللي .وتضم هذه اجملموعة  41بلدا ،اثنان منها فقط من
االقتصادات املتقدمة — هما ليتوانيا وسلوفينيا.

يمكن أن يُنظر إىل اإلنفاق العسكري املرتفع من
جانب البلدان اجملاورة باعتباره تهديدا ،مما يدفع
بلدا ما إىل تخصيص املزيد من األموال للدفاع.
وهناك العديد من االعتبارات التي تؤثر على احتمال
وجود بلد ما يف جمموعة إنفاق معينة .أوال ،يمكن أن يُنظر
إىل اإلنفاق العسكري املرتفع من جانب البلدان اجملاورة
باعتباره تهديدا ،مما يدفع بلدا ما إىل تخصيص املزيد من
األموال للدفاع .وإىل جانب ذلك ،من املرجح أن يقوم بلد
ما بزيادة اإلنفاق على اجليش عندما يواجه عدم استقرار
سياسي كبيرا وعنفا وإرهابا داخل أراضيه .وباإلضافة إىل
ذلك ،كما ورد آنفا ،فإن تزايد اإلنفاق املرتبط بالعمر واإلنفاق
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املنافسة على
g/wiki/List_of_epidemics and references

الدفاع يف املوازنة .وقد تكون
أقل ضراوة يف االقتصادات النامية التي يمكنها جمع املزيد
من الضرائب وتسعى جاهدة للقيام بذلك؛ وهو أمر غير مرجح
يف االقتصادات املتقدمة.
وأخيرا فإن احتمال أن يكون بلد ما يف إحدى اجملموعات
دون األخرى يمكن أن يتأثر بالعضوية يف حتالف عسكري،
مثل منظمة حلف شمال األطلسي (الناتو) .فالعضوية يف
حتالف ما يمكن أن تشكل ضغوطا لزيادة اإلنفاق العسكري
أو خفضه .والبلد الذي ينتمي إىل أي من التحالفات العسكرية
الثمانية الكبرى يف العامل عليه التزامات معينة عندما يتعلق
األمر باإلنفاق العسكري ،بينما يستفيد أيضا من إنفاق
أعضاء التحالف اآلخرين.
ونخلص إىل أن االستقرار السياسي وقلة خماطر العنف
أو اإلرهاب ،واإلنفاق االجتماعي املرتفع ،واإلنفاق العسكري
املنخفض من جانب البلدان اجملاورة ترتبط جميعها
بارتفاع احتماالت التواجد يف اجملموعات منخفضة اإلنفاق
(اجملموعتان الثانية والثالثة) .ويوضح حتليلنا أن العضوية
يف التحالفات العسكرية (مثل الناتو) ليس لها تأثير يُذكر
على اإلنفاق العسكري.

االنعكاسات على حقبة ما بعد جائحة كوفيد19-
تسلط نتائجنا الضوء على خمتلف االجتاهات يف اإلنفاق
عبر جمموعات البلدان .ففي جمموعة صغيرة من البلدان
(اجملموعة األوىل) ،أدى الصراع إىل زيادة النفقات إىل

الرسم البياين 3

التوزيع العاملي

ال يقترب اإلنفاق العسكري من حتقيق مستوى مشترك حول العامل ،بل يتخذ ثالثة مسارات خمتلفة.

there have been at least 15 large
there
havedeaths.
been at least 15 large
100,000
there
havedeaths.
been at least 15 large
100,000
Event deaths.
100,000

Event
Black
EventDeath
Black Death
Italian
Plague
Black Death
Italian Plague
Great
Plague
Italian Plagueof Seville
Great Plague of Seville
Great Plague
Plague of
of Seville
London
Great
Great Plague of London
Great
Plague
of
Great Plague of Marseille
London
Great Plague of Marseille
First Cholera
Great
Plague Pandemic
of Marseille
First Cholera Pandemic
Second
Cholera
Pandemic
اجملموعة األوىل
First Cholera
Pandemic
Second Cholera Pandemic
اجملموعة الثانية
Russia Cholera
Second
CholeraPandemic
Pandemic
اجملموعة الثالثة
Russia Cholera Pandemic
Global
Flu Pandemic
Russia Cholera
Pandemic
Global Flu Pandemic
Sixth Cholera
Pandemic
Global
Flu Pandemic
Sixth Cholera Pandemic
Clements,
04/23
Encephalitis
Lethargica
Pandemic
Sixth Cholera Pandemic
املصدر :معهد ستوكهومل الدويل ألبحاث السالم ،وحسابات املؤلفين.
Encephalitis Lethargica Pandemic
ملحوظة :يوضح الرسم البياين اإلنفاق العسكري من عام  1970إىل عام  ،2019باستثناء البلدان املظللة باللون الرمادي ،والتي ال تشملها عينة البلدان التي تمت دراستهاSpanish Flu Lethargica Pandemic .
Encephalitis
Spanish Flu
Asian FluFlu
Spanish
Asian Flu
Hong Kong
Asian
Flu Flu
Hong Kong Flu
نسبة أعلى بكثير بلغت  %5من إجمايل الناجت احمللي ،بينما
H1N1
Pandemic
Hong Kong
Flu
H1N1 Pandemic
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٤
انخفض اإلنفاق يف جمموعة معظمها من االقتصادات
017);H1N1
Taleb
and Cirillo (2020); and
Pandemic

النامية (اجملموعة الثالثة) إىل مستويات منخفضة نسبيا.
وتتأثر جمموعة بلد ما باستقراره السياسي ،وخماطر العنف
به ،وإنفاقه االجتماعي ،واإلنفاق العسكري من جانب البلدان
اجملاورة له .وتؤكد هذه النتائج اآلثار اجلانبية اإليجابية
التي تنعكس على االقتصاد نتيجة اجلهود املبذولة لتأمين
عامل أكثر سالما عن طريق احلد من الصراعات الداخلية
واخلارجية – والتي ال تنعكس على النمو االقتصادي فحسب
بل أيضا على املوازنات احلكومية ،من خالل تخفيض
اإلنفاق العسكري.
وبالنسبة ألكبر جمموعة من البلدان (اجملموعة الثانية)،
يبدو أن هناك قوتين متعارضتين ستحددان املسار
املستقبلي لإلنفاق العسكري .فمن ناحية ،ستؤدي احلاجة
إىل احلد من النفقات غير املرتبطة بجائحة كوفيد 19-لدعم
الضبط املايل واحلفاظ على اإلنفاق االجتماعي إىل فرض
ضغوط خافضة لهذه النفقات .ومن الناحية األخرى ،استقرت
النفقات العسكرية يف هذه اجملموعة يف السنوات األخيرة
كنسبة من إجمايل الناجت احمللي ومل تعد تظهر ميال نحو
االنخفاض مع الوقت .والواقع أن نفقات الدفاع قد تبدأ يف
االرتفاع إذا تصاعدت التوترات العاملية.

بينيديكت كليمنتس ،أستاذ زائر يف جامعة يونيفرسيداد
دي الس أمريكا ،إكوادور؛ وساجنيف غوبتا ،زميل
سياسات أقدم يف مركز التنمية العاملية ،واشنطن العاصمة؛
وسعيدة خاميدوفا ،باحثة مستقلة.
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اﳌﺼــﺪر :ﻣﻌﻬــﺪ ﺳــﺘﻮﻛﻬﻮﱂ اﻟــﺪوﱄ ﻷﺑﺤــﺎث اﻟﺴــﻼم؛ وﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ ،ﺗﻘﺮﻳــﺮ آﻓــﺎق اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻌﺎﳌــﻲ؛
وﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﺆﻟﻔﻴﻦ.
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