
سرسخن
  توان گفت،طوري كه ميترين اركان امنيت ملي است، بهامنيت اقتصادي يكي از اصلي

  توان از امنيت ملي سخني به ميان آورد. اين ركن از بدون برقراري امنيت اقتصادي در كشور، نمي           
ملي عالوه بر متغيرهاي اقتصادي، تحت تأثير متغيرهاي ديگري، از جمله متغيرهاي سياسي، اجتماعي، امنيت             

بررسي قرار داد، زيرا تنش در هر كدام از اين متغيرها،  توان اين ركن را موردنمي فرهنگي و... است كه بدون لحاظ آنها
ها رو، رصد و پايش عوامل اثرگذار بر آن از الزامدهد. ازاينتبع آن، امنيت ملي را تحت تأثير قرار ميامنيت اقتصادي و به

با توجه به رسالت خود  پژوهشكده امنيت اقتصادي تدبيررود. هاي پژوهش در حوزه اقتصاد و امنيت به شمار ميو اولويت
هاي كارشناسي در حوزه مطالعات امنيت اقتصادي، ماهنامه حاضر را به چاپ رسانده است. با توجه به بر ارايه گزارشمبني

  شود:اهميت امنيت اقتصادي، در اين شماره از ماهنامه در سه بخش راهبرد، هشدار و تحليل موارد زير بررسي مي

  راهبردها -الف
آيد. اين بازار داراي جمله بازارهاي مهم براي تامين سرمايه براي دوره زماني بلندمدت به شمار ميبازار سرمايه از 

ها در دستيابي به جهش توليد بهره توان از اين ظرفيتهاي آن، ميهاي بااليي بوده كه در صورت شناخت مشخصهظرفيت
ر مقاله نخست اين بخش، به راهبردهاي استفاده از ظرفيت مين منابع بلندمدت، دأبرد. با توجه به نياز اقتصاد كشور به ت

  بازار سرمايه براي جهش توليد پرداخته شده است. 

آيد. اتحاديه اي براي رشد و توسعه اقتصادي ايران به شمار ميهاي منطقهاتحاديه اقتصادي اوراسيا از جمله ظرفيت
برقراري روابط اقتصادي با كشورمان است و از سوي ديگر،  هاي بالقوه براياقتصادي اوراسيا از يك سو داراي ظرفيت

هاي برقراري روابط اقتصادي بين ايران و هاي بااليي براي ارتقاي جايگاه اين اتحاديه دارد. با توجه به مزيتايران ظرفيت
ه در دوره تحريم فعلي، ويژهاتحاديه اقتصادي اوراسيا، در مقاله دوم، راهبردهاي همكاري اقتصادي ايران با اين اتحاديه ب

  شود.بحث و بررسي مي

  هشدارها -ب
آيد. هر گونه اشتباهي در آمار و اطالعات، هاي صحيح اقتصادي به شمار ميگيريآمار و اطالعات پايه اصلي و كليدي براي تصميم

سفانه، آمار و أيش دهد. متشدت افزاها را بهگيريهاي اقتصادي را به انحراف برده و ممكن است هزينه تصميمگيريتصميم
ها گيريتواند تبعات سنگين براي تصميمويژه در حوزه اقتصادي در كشور، دقت الزم را نداشته و تداوم اين وضعيت ميهاطالعات ب

 و اجراي آنها داشته باشد. با توجه به اهميت اين موضوع، در مقاله اول اين بخش، نبود آمار دقيق از اطالعات كليدي اقتصادي
  كشور و تبعات آن بحث و بررسي شده است. 



هاي فسادزا در كشور به شمار هاي اقتصادي از جمله بخشهاي مختلف بويژه حوزهاعطاي مجوز در ابعاد مختلف و حوزه
داشته تواند نقش كليدي در شناخت و كنترل فساد در كشور ل و مشكالت موجود در نظام اعطاي مجوز مييآيد. تبيين مسامي

  شود.باشد. در مقاله دوم، به بررسي ماهيت نظام اعطاي مجوز با تمركز بر فسادزا بودن آن، پرداخته مي

  هاتحليل -ج
آيند كه داراي اختالفات سياسي و اقتصادي زيادي در ارتباط با اي ايران به شمار ميهند و پاكستان دو كشور منطقه

كشور هند و پاكستان براي امنيت اقتصادي و ملي ايران، شناخت روابط اين  يكديگر هستند. با توجه به اهميت هر دو
كننده عنوان بازيگر كليدي در حل اختالفات آنها، در مقاله اول اين بخش، عوامل تعييندو كشور و حضور ايران به

  ماهيت روابط هند و پاكستان تحليل شده است. 

آيد. هر ويژه در اقتصاد ايران به شمار ميهيمون در اقتصاد كشورها و بهاي نامفساد اداري و اقتصادي از جمله پديده
شود، اما سنجش بومي الملل ساالنه از سوي نهادهاي مختلف انجام مياساس آمارهاي بينچند سنجش اين پديده بر

ثير قرار أتحت ت فساد در داخل كشور وجود ندارد و عدم توجه به اين موضوع، ممكن است راهبردهاي مبارزه با فساد را
المللي مورد بحث قرار گرفته و الگوي بومي هاي بينلفهؤاساس مدهد. در مقاله دوم، سنجش فساد اداري و اقتصادي بر

براي سنجش فساد در كشور ارايه شده است. 

ايه مركزي در سال جهش توليد براي حل مشكالت كمبود سرم هاي بانكگواهي اعتبار مولد (گام) يكي از سياست
ها اعالم شده است اما در آيد. اين سياست از سوي بانك مركزي براي حمايت از بنگاهها به شمار ميدر گردش بنگاه

هاي توليدي در شرايط فعلي شود. با توجه به اهميت حمايت از بنگاهعمل، اقدامات مشخص و معيني از آن مشاهده نمي
  گرفته و پيامدهاي آن، تحليل شده است. كشور، فرايند طرح گام مورد بحث و بررسي قرار

اي و با در نظر گرفتن روابط و آثار ساير الزم به ذكر است ماهنامه امنيت اقتصادي با تكيه بر مطالعات بين رشته
رايه شده در افزايش اثرگذاري هاي ادهد. اميد است مقالهمتغيرها، امنيت اقتصادي را مورد تجزيه و تحليل قرار مي

  ها و ارتقاي امنيت اقتصادي كشور مفيد واقع شوند.سياست
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