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شاخص صلح جهانی 8102

شاخص صلح جهانی  GPIتوسط موسسه اقتصاد و صلح  IEPاسترالیایی اندازه گیری می شود کهه د وونه
 8102دوازدهمی گزا ش ساالنه آن منتشهر شهد .د مطله یهیر و خهصههای از ایه گهزا ش هه همهراه
توضیحاتی د خصوص موقعیت ایران د ی کشو های جهان ا انه شده است.

تیر ماه 7931
تهیه کننده :راحله قریشی
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معرفی شاخص
شاخص صلح جهانی  GPIتوسط موسسه اقتصاد و صلح  IEPاسترالیایی اندازه گیری می شود که د وونه  8102دوازدهمهی
گزا ش ساالنه آن منتشر شد .ای موسسه ،سطح صلح آمیز ودن ا د  061کشو و دولت مسهتل کهه  ..99د صهد از جمعیهت
جهان ا یوشر میدهد ،ا زیا ی و مو د ملایسه قرا میدهد GPI .ا استفاده از  81متغیر کمی و کیفی ،وضعیت صلح ا د سهه
حوزه اندازه گیری میکند :سطح ایمنی و امنیت اجتماعی؛ دامنه د گیری داخلی و ی المللی؛ و د جه نظامی ودن.
GPI: Global Peace Index
IEP: Institute for Economics and Peace

امتیاز کس شده د شاخص صلح جهانی  8102کشو ها ،ی ا قام  091.6ایسلند ( هتری کشو ) و  196سو یه ( دتری
کشو ) متغیر است و امتیاز االتر ه معنی موقعیت نامناس از حیث صلح آمیز ودن کشو ها ،تللی می شود.

یافتههای کلیدی
یافتههای شاخص صلح جهانی  8102حاکی از آن

ر اساس شاخص صلح جهانی د سال 22 ، 8102

است که از صلح آمیز ودن جهانی نسبت ه سال

کشو مخا ج کمتر امنیتی و  44کشو مخا ج

قب  1989 ،د صد کاسته شده است .نتایج نشان

یشتری د ا طه ا حفظ امنیت مصرف کردهاند.

میدهد تنرها ،د گیریها و حرانهایی که طی

متوسط مخا ج نظامی کشو ها ه عنوان د صدی از

دهه گذشته ایجاد شده ود ،ه ویژه د منطله شرق

تولید ناخالص داخلی ،یشتری کاهر ا طی دهه

خاو میانه ،ییاسخ ماندهاند.

گذشته داشته است ( 018کشو هزینههای یایینی ا
صرف کردهاند).

از سال  8112؛ شاخص صلح جهانی  8/12د صد کاهر داشته است .ای شاخص د  28کشو کاهر یافته و  98کشو
شد ا تجر ه کرده اند .شاخص صلح جهانی طی دهه گذشته د  8حوزه د گیری داخلی و ی المللی و ایمنی و امنیهت از
 1حوزه اصلی کاهر داشته است؛ د گیری  6د صد و ایمنی و امنیت  1د صد.
ترو یسم و د گیری های داخلی یر از یک دهه سهم زیادی د زوال صلح داشتهاند 010 .کشو افهزایر فعالیهتههای
ترو یستی ا تجر ه کردند .از سال  8112تا  8106شد ترو یسم  12د صد و مرگ و میر ر اثر نهزا و د گیهری هها 864
د صد افزایر یافته است.
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طبق نتایج ه دست آمده از  GPIسال  ،8102د سال گذشته سطح جهانی صلح  1/89د صد کاهر
یافته است که گویای چها می سال متوالی افت صلح د سطح جهان است .8 .کشو وضعشان دتر شده
و  90کشو ییشرفت کردهاند .گزا ش  GPIسال  8102نشان میدهد ،د سطح جهان ه ویژه د منطله
خاو میانه ،تنرها ،د گیریها و حرانهایی که د گذشته خ داده هنوز ح نشده که نتیجه آن ،کاهر
تد یجی صلح وده است.
صلح تأثیر قابل توجهی در عملکرد اقتصاد کالن دارد .رشد سرانه تولید ناخالص داخلی طیی
دهه گذشته در کشورهایی که بهبود صلح داشتند ،برخالف آنهایی که زوال داشتند 7 ،برابر
بیشتر است.

صلح همچنی ا کا ایی االی تعدادی از متغیرهای اقتصاد کهن همبستگی دا د .نرخ هره و نرخ تو م د
کشو های صلحآمیز ،یایی تر و ا ثباتتر است .سرمایهگذا ی مستلیم خا جی د کشو های صلحآمیز
یر از  8را ر یشتر است .د مجمو اگر کشو های دا ای سطح صلح یایی ه میزان نرخ شد
کشو های صلحآمیز شد میکردند ،حجم اقتصاد جهانی تلریبأ  04تریلیون دال یشتر میشد.
اثر اقتصادی ناآ امی و خشونت د اقتصاد جهانی ر مبنای را ری قد ت خرید د سال  8109معادل
 04996تریلیون دال راو د شده که تلریباً معادل  0894د صد تولید ناخالص داخلی جهان و سرانه آن
 09.22دال ه ازای هر نفر وده است.

گزا ش شاخص صلح جهانی عهوه ر ا انه یافتهها ،تحلیلی از وند صلح مثبت ( )Positive Peaceا
نیز د ر میگیرد :نگرشها ،نهادها و ساختا هایی که جوامع صلح آمیز ا ایجاد و حفظ میکنند .نگاهی ه
تغییرات شاخصهای صلح مثبت ،چا چو ی رای تجزیه و تحلی ییر ینی فراهم مینماید.
کشو هایی که کاهر صلح مثبت ا تجر ه کردهاند ،تبه ندی اعتبا ی آنها یشتر سلوط میکند و ه طهو
متوسط د محدوده ملیاس  1تا  ، 88ا افت  498واحدی مواجه میشهوند .د حهالی کهه کشهو هایی کهه از
منظر صلح مثبت ،هبود مییا ند یشتر احتمال دا د که تبههای اعتبا ی خود ا هبود خشند یا ثا هت نگهه
دا ند .کشو های ا سطح االی صلح مثبت ،عملکرد اقتصادی نایایدا کمتری دا ند.
د سطح جهانی از سال  8118تا  8106صلح مثبت  0928د صد شد داشته است .اگرچه شد صلح مثبت از
سال  8101متوقف شده است.
از سال  8118تا  ،8106از حیث کاهر فساد ،موقعیت  010کشو جهان تضعیف شده است .هه طهو کلهی
ا تباط زیادی ی ییشرفت صلح مثبت و تبه  GPIکشو ها وجود دا د 91 .د صد از کشو ها هبود ز گهی
د تبه  GPIداشتند که قب از ای از هبود د صلح مثبت حمایت کرده ودند.
1

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

وضعیت شاخص صلح جهانی در مناطق مختلف

ایسهههلند همچنهههان از سهههال 8112
صلحآمیزتری کشو جهان وده است و
د کنهها نیوزلنههد ،اسههترالیا ،یرتغ هال و
دانمهها د د صههد فهرسههت ده نههدی
کشو ها قرا دا ند.

سو یه د ینج سال گذشهته ضهعیفتهری
کشههو صههلح آمیههز جهههان ههوده اسههت.
افغانستان ،سودان جنو ی ،عراق و سومالی
نیز د ده یایی تری کشو های صلح آمیز
جهان قرا گرفتهاند.
منطله خاو میانه و آفریلای شمالی (منا) د 00
سال گذشته تنها  1ا توانسته د شاخص صلح
جهانی ا شد همراه اشد .ا وجود هبودی که
داشته اما از سال  8108ای منطله یایی تهری
سطح ا ه لحاظ شاخص صلح جههانی کسه
کرده است.

چها مو د از ینج کشو ا یشتری هبهود
د شاخص صلح جهانی از منطلهه جنهو
صحرای آفریلا ودهاند .ا وجود اینکه هه
طو ک  ،وضعیت شاخص صهلح جههاتنی
د ای منطله کمی وخیمتر شده است.

گامبیا کشو ی است که یشتری هبود ا
تجر ه کرده است .ا هبود یثباتی سیاسی ،
د د مناس از جرم و جنایت و وا ط ا
کشو های همسایه ،گامبیا شاهد صعود 18
یلهای د ده ندی کشو ی وده و ه
جایگاه  96سیده است.

قطر کشو ی است که یشتری افت ا د شاخص
صلحآمیزی کشو ها تجر ه کرده است .تحریمهای
سیاسی و اقتصادی از سوی اما ات متحده عر هی،
عر ستان صعودی ،مصر و حری هر ایه کشهو
اعمال شد؛ د نتیجه افزایر تنرها ا کشو های
همسایه اعث شد تبه ای کشو  86یلهه سهلوط
کند و ه جایگاه  86رسد.

آسیای جنهو ی د میهان سهایر منهاطق،
یشههتری هبههود ا د شههاخص صههلح
جهانی تجر هه کهرده اسهت .کشهو های
وتان و سریهنکا و هند و نپال نیز شد
داشتهاند.
رای نخستی ا د تا یخ محاسبه ای شاخص،
یکی از کشو های ا ویای غر ی جزو  8کشو ها
یشتری افت شاخص صلح جهانی قهرا گرفتهه
است .اسپانیا ا توجه ه تنرهای داخلی سیاسی
و اقزایر تاثیرگذا ی ترو یسم ،ا سلوط  01یله
د ده ندی کشو ها ،د جایگاه 11ام قرا گرفته
است.
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جایگاه ایران

ایران د شاخص صلح جهانی  ،8102ا ثبت امتیاز  8941.د تبه  010قرا گرفته است .د ملایسه ا
گزا ش سال  ،8109تبه ایران ه میزان دو یله تضعیف شده است .د میان  .8کشهو جههان کهه د
گزا ش شاخص صلح جهانی  8102ا تضعیف تبه همراه ودند ه غیر از ایران کشهو های وسهیه ها
تبه  ،084ترکیه ا تبه  ،04.اسرانی ا تبه  046و عر ستان سعودی ا تبه  ،08.هم قرا دا ند.
د ملایسه کشو های منطله خاو میانه و شمال افریلا ،تبه اول شاخص صلح جهانی ،ه کشو کویهت
ا کس امتیاز  099.اختصاص دا د که تبه جهانی آن 48ام است .تبه ایران د ی کشهو های منها،
یازدهم است.
امتیاز کس شده رای سه عد اصلی شاخص صلح ایران رای متغیر ایمنهی و امنیهت معهادل ،89906
رای متغیر د گیری داخلی و تعا ضات ی المللی معادل  89401و هرای متغیهر نظهامی هودن 09..6
است که دتری امتیاز مر وط ه زیرشاخص ایمنی و امنیت است.
اثر اقتصادی خشونت د ایران ر اساس را ری قد ت خرید د سال  8109معادل  8089.میلیها د دال
و هزینه اقتصادی آن را ر ا  01099میلیا د دال یا معادل  2د صهد از تولیهد ناخهالص داخلهی ایهران،
رآو د شده است که از ای حیث تبه  91ا د ی کشو های جهان ه خود اختصاص داده است.
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