اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسیهای اقتصادی

شاخص صلح جهانی در سال 2019

گزارش ساالنه شاخص صلح جهانی که توسط موسسه اقتصاد و صلح تهیه میشود ،وضعیت برقراری صلح در  163کشور جهان را بر
اساس  23متغیر کمی و کیفی ارزیابی و آنها را رتبه بندی میکند .گزارش صلح جهانی در سال  2019نشان می دهد که سطح شاخص
صلح جهانی برای اولین بار طی پنج سال گذشته ،به صورت جزئی در این سال بهبود یافته و از میانگین کل امتیاز کشورهای جهان به
میزان  0.09کاسته شده که به معنی بهتر شدن اوضاع است .در این سال وضعیت شاخص صلح در  86کشور بهبود یافته و برای  76کشور
تضعیف شده است .شاخص صلح جهانی در سال  2019نشان می دهد که درگیریها و بحرانهایی که طی دهه گذشته رخ داده ،در حال
کاهش بوده اگرچه تنشهای جدیدی هم در داخل و یا در بین کشورها ظاهر شده است.
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موسسه اقتصاد و صلح ،گزارش صلح جهانی برای سال  2019را منتشر کرد .این گزارش که هرساله منتشر میشود به
ارزیابی وضعیت نبود صلح در بین  163کشور جهان میپردازد .شاخص صلح جهانی بر اساس سه محور؛ استمرار تعارضات
داخلی و بینالمللی ،میزان عدم هماهنگی یا اختالفات ملی و وضعیت نیروهای نظامی از حیث دسترسی به تسلیحات و
سایر موارد ،تعیین میشود .این شاخص از  23متغیر تشکیل شده که  14متغیر وضعیت داخلی و  9متغیر وضعیت خارجی
را بررسی میکند .کمترین امتیاز شاخص کل صلح ،یک است که متعلق به کشوری است که بهترین وضعیت را از حیث
صلح جهانی داراست .با افزایش امتیاز شاخص ،وضعیت صلح در کشورها تضعیف میشود.
در گزارش سال  2019پنج کشور برتر در صلح جهانی شامل ایسلند با امتیاز  ،1.072نیوزلند با امتیاز  ،1.221پرتغال با
امتیاز  ،1.274اتریش با امتیاز  1.291و دانمارک با امتیاز  1.316و در مقابل ضعیفترین کشورها شامل افغانستان با امتیاز
 ،3.574سوریه با امتیاز  ،3.566سودان جنوبی با امتیاز  ،3.526یمن با امتیاز  3.412و عراق با امتیاز  3.369هستند.
ایران در شاخص صلح جهانی در بین  163کشور جهان در رتبه  139قرار گرفته است .امتیاز شاخص صلح جهانی برای
ایران در سال  2019برابر با  2.54است که نسبت به سال قبل به میزان  9پله تضعیف شده و یکی از دالیل آن تشدید
تحریم یکجانبه امریکا و احتمال تقویت بیثباتی سیاسی در ایران عنوان شده است .ایران در منطقه منا در بین  20کشور،
رتبه  12را در شاخص صلح جهانی به خود اختصاص داده که نسبت به سالهای قبل بدترین وضعیت را ثبت نموده است.

 میانگین سطح شاخص صلحآمیز جهانی برای اولین بار طی پنج سال ،به صورت جزئی بهبود
یافته است.
 میانگین امتیاز کل کشورهای جهان در سال  2019به میزان  -0.09درصد نسبت به شاخص
صلح سال  2018بهبود یافتهاست.
 طی ده سال گذشته ،سطح متوسط شاخص صلح جهانی به میزان  3.78درصد وخیمتر شدهاست.
 از سال  ،2008برای  25کشور با حداقل سطح صلح ،شاخص صلح جهانی به طور متوسط به
میزان 11درصد کاهش یافته است .در حالی که برای  25کشور صلح آمیز جهان ،شاخص صلح
جهانی به طور متوسط  ٪1.8بهبود یافتهاست.
 تاثیر اقتصادی جهانی خشونت برای اولین بار از سال  ،2012در سال  ،2019بهبود یافته و از
سال  2017تا  2018به میزان  3.3درصد تضعیف یافتهاست.
 72 کشور جهان ،سطح مخارج نظامی خود را بر حسب درصدی از تولیدناخالصداخلی کاهش
دادهاند.
باالترین بهبود در شاخص صلح جهانی در سال  2019توسط پنج کشور شامل سودان ،روآندا ،اوکراین ،مصر و مقدونیه
 منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان به عنوان مناطقی که از کمترین سطح شاخص صلح
شمال کسب شده است.
جهانی برخوردار هستند به شمار میروند در حالی که اروپا به عنوان صلح آمیزترین منطقه
محسوب میشود.
2

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

نمودار -1پنج کشوری که وضعیت آنها در شاخص صلح جهانی  2019بهبود یافتهاست.

همان طور که در نمودار  2مشخص شده ،طی ده سال گذشته وضعیت شاخص صلح در بخش اعظم کشورهای منطقه
منا تضعیف شده به نحوی که بر تنشهای سیاسی و ژئوپلیتیک این منطقه افزوده است .در همین مدت ،کشور گرجستان
در زمینه ارتقاء سطح صلح و آرامش در این کشورف بهبود قابل توجهی داشته است.
نمودار  -2روند بهبود یا تضعیف در شاخص صلح جهانی سال 2019

م یانگین سطط ح
شططاخص صططلح
ج هان از سطططال
گرجستان تنها کشوری است که در
سال  2019نسبت به سال  ، 2008به
میزانی بیشتر از  20درصد صلح آمیزتر
شده است.

 2008به بعد به
وضعیت شاخص صلح در 75

مططیططزان 3.78

درصد از کشورهای منا از سال

درصططد تضططعیف

 2008به بعد وخیمتر شدهاست.

شده است.
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نمودار -3نقشه جهانی وضعیت صلح در کشورهای جهان در سال 2019

وفق نقشه جهانی صلح (نمودار  ،)3ایران از حیث شاخص صلح در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

تاثیر اقتصادی خشونت بر اقتصاد جهان در سال 2018

 تأثیر اقتصادی خشونت بر اقتصاد جهانی در سال  ،2018برابر با  14.1تریلیون دالر (بر حسب برابری قدرت خرید)
بوده که این رقم معادل  11.2درصد از کل ارزش افزوده اقتصاد جهان (تولیدناخالصداخلی جهان) و با سرانه
 1853دالر است.
 تأثیرات اقت صادی خ شونت در سال  2018حدود  3.3در صد افزایش یافت .بی شترین بهبودی در کاهش منازعات
م سلحانه حا صل شد که هزینه اقت صادی خ شونت به دلیل افت شدید درگیری در سوریه ،کلمبیا و اوکراین به
میزان  29درصد و به رقم  672میلیارد دالر کاهش یافت .همچنین کاهش قابل مالحظه ای در تأثیرات اقتصادی
تروریسم ،که از سال  2017تا  2018به میزان  48درصد اتفاق افتاد ،مشاهده شد.
 خشونت همچنان تأثیر قابل توجهی بر عملکرد اقتصادی در سراسر جهان دارد .در ده کشور با شدت خشونت باال،
هزینه اقتصااادی خشااونت به طور متوسااط  35درصااد تولیدناخالصداخلی اساات ،در مقایسااه با رقم مشااابه 3.3
درصاادی تولیدناخالصداخلی در کشااورهایی که کمتر تحت تاثیر خشااونت قرار دارند .در کشااورهای سااوریه،
افغانستان و جمهوری آفریقای مرکزی هزینه اقتصادی خشونت در سال  2018از باالترین رقم در مقایسه با سایر
کشورها برخودار بوده که به ترتیب برابر با  47 ،67و  42درصد تولیدناخالصداخلی آنها بوده است.
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 بر اساس برابری قدرت خرید ،هزینه اقتصادی خشونت برای ایران در سال  2018برابر با  92میلیارد دالر (معادل
 5درصد تولیدناخالصداخلی) و تاثیر اقتصادی خشونت برابر با  171میلیارد دالر ،برآورد شده است.
 در سال  2018هزینه نظامی در برخی از کشورها افزایش داشته است .فهرست کشورهای دارای باالترین مخارج
نظامی بر حسب میلیارد دالر ،سرانه مخارج و نسبت به تولیدناخالصداخلی در جداول زیر ارائه شده است.
وفق آمار ارائه شده ،مخارج نظامی امریکا در سال  2018نزدیک به  649میلیارد دالر بوده که  2.6برابر چین9.6 ،
برابر عربستان و  13برابر انگلیس و آلمان است .با وجود باال بودن مخارج نظامی در امریکا ،نسبت این مخارج به
تولیدناخالصداخلی آن کمتر از  5درصد است.
کل مخارج نظامی در سال

( 2018میلیارد دالر)
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عربستان
امریکا
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عمان
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فرانسه
بحرین
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کره شمالی
عمان
عربستان
لیبی
افغانستان
فلسطین
عراق
سوریه
الجزایر
اسرائیل

24
10.95
10.8
10.5
10.1
8.2
7.5
6.1
5.3
5.1

