
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  يرتدب مركز پژوهشي امنيت اقتصاديرود. 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 گزارشخود مبني

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

  راهبردها -الف
هاي آيد، هر چند اين نگاه به روسيه در استراتژيكشورهاي دوست استراتژيك براي كشورمان به شمار ميروسيه از جمله 

سياسي و امنيتي كشور با روسيه وجود دارد، اما روابط اقتصادي كشورمان با روسيه در سطح اندكي بوده و اين امر 
هد. در مقاله نخست اين بخش، راهبردهاي توسعه روابط توان پايداري روابط استراتژيك با روسيه را تحت تاثير قرار دمي

  شود. ايران با روسيه بحث و بررسي مي

آيند. در درآمد ملي و درآمد سرانه از جمله معيارهاي سنجش وضعيت رفاهي كشورها در سطح جهان به شمار مي
هاي در داخل و محدوديتگذاري هاي سياستهاي اخير در نتيجه كاهش رشد اقتصادي كشور ناشي از كاستيسال

ها، رشد درآمد سرانه كشور منفي شده و اين امر نشاني از كاهش رفاه اقتصادي در جامعه است. در مقاله ناشي از تحريم
  دوم، راهبردهاي افزايش درآمد ملي با توجه به تجربه كره جنوبي، بحث و بررسي شده است.

  هشدارها -ب
گذاران كشور ريزان و سياستمورد توجه برنامه 1370بازبودن اقتصاد كشور از دهه مناطق آزاد در راستاي افزايش درجه 

هاي خارجي و فناوري به كشور از طريق اين مناطق قرار گرفته است. هر چند هدف از توسعه اين مناطق، جريان سرمايه
تواند تبعات تداوم اين امر مي بوده است، اما آنچه كه در عمل تجربه شده، اختالف فاحش با اهداف تعريف شده دارد.

منفي بر امنيت اقتصادي و در نهايت بر امنيت اقتصادي كشور داشته باشد. در مقاله نخست اين بخش، عملكرد مناطق 
  آزاد مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. 

به قاره اروپا از يك  آيد. با توجه به موقعيت اين كشور در ورودتركيه از جمله همسايگان كليدي كشور به شمار مي
سو و وسعت باالي مرزهاي زميني كشورمان با تركيه، بحث حمل و نقل و ترانزيت كاال از طريق اين كشور نقش مهمي 

هاي مرزي كشور در درآمد زايي و توسعه روابط اقتصادي با ساير كشورها دارد. وضعيت ترانزيت و حمل و نقل در پايانه



تواند تبعات سنگيني براي آينده كشور داشته باشد. رخوردار نبوده و تداوم اين وضعيت ميبا تركيه از شرايط مساعدي ب
  شناسي قرار گرفته است.در مقاله دوم، ترانزيت و حمل و نقل اين دو كشور مورد آسيب

  هاتحليل -ج
منفي اين پديده بر اقتصاد آيد. با توجه به آثار شمار ميهاي منفي در اقتصاد كشورهاي بهشويي از جمله پديدهپول

كنند با اين پديده به صورت جدي مقابله نمايند. ايران نيز از جمله كشورهاي پيشرو كشورها، تمام كشورها تالش مي
آيد. با توجه به اهميت مبارزه با پديده پولشويي براي حفظ و پايداري امنيت در مقابله با پديده پولشويي به شمار مي

  شويي تحليل شده است. هاي مبارزه با پولمقاله نخست اين بخش، مشكالت و آسيباقتصادي، در 
عنوان پديده رايج در اقتصاد كشور و تقريبا در تمام سوء مديريت و ناكارآمدي در بين برخي از مديران دولتي به

ي مديران دولتي موثر گيري سوء مديريت و ناكارآمدهاي مديريتي، قابل مشاهده است. عوامل متعددي در شكلبخش
تواند داشته گيري و تداوم اين پديده در اقتصاد كشور ميهستند، در اين ميان، متغيرهاي رفتاري نقش كليدي در شكل

  باشد. در مقاله دوم، نقش متغيرهاي رفتاري در سوء مديريت و ناكارآمدي مديران دولتي، تحليل شده است. 
اي كه در نتيجه آيد، بگونهرايج در كشورهاي صادركننده نفت به شمار ميهاي كسري بودجه دولت از جمله پديده

گيرند. اين پديده در نوسانات در درآمدهاي نفتي، همواره اين كشورها در معرض كسري بودجه با ارقام مختلف قرار مي
ضوع براي امنيت اقتصادي هاي مختلف همواره قابل مشاهده است. با توجه به اهميت اين مواقتصاد ايران را با اندازه

انداز آتي آن بحث و بررسي كشور و پايداري رشد و توسعه اقتصادي، در مقاله پاياني اين بخش، كسري بودجه و چشم
  شده است.

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

  ها و ارتقاي امنيت اقتصادي كشور مفيد واقع شوند.سياست


