
سرسخن
توان گفت،طوری که میترین ارکان امنیت ملی است، بهامنیت اقتصادی یکی از اصلی

توان از امنیت ملی سخنی به میان آورد. این رکن از بدون برقراری امنیت اقتصادی در کشور، نمی         

ملی عالوه بر متغیرهای اقتصادی، تحت تأثیر متغیرهای دیگری، از جمله متغیرهای سیاسی، اجتماعی، امنیت          

بررسی قرار داد، زیرا تنش در هر کدام از این متغیرها،  توان این رکن را موردنمی فرهنگی و... است که بدون لحاظ آنها

ها رو، رصد و پایش عوامل اثرگذار بر آن از الزامدهد. ازاینتبع آن، امنیت ملی را تحت تأثیر قرار میامنیت اقتصادی و به

با توجه به رسالت  یرتدب مرکز پژوهشی امنیت اقتصادیرود. های پژوهش در حوزه اقتصاد و امنیت به شمار میو اولویت

های کارشناسی در حوزه مطالعات امنیت اقتصادی، ماهنامه حاضر را به چاپ رسانده است. با توجه به بر ارایه گزارشخود مبنی

شود:اهمیت امنیت اقتصادی، در این شماره از ماهنامه در سه بخش راهبرد، هشدار و تحلیل موارد زیر بررسی می

 راهبردها -الف

های اخیر صادرات محصوالت آید. در سالهای باالی صادراتی کشور به شمار میه ظرفیتمحصوالت پتروشیمی از جمل

های نفتی را جبران نماید، اما رقبای قوی در عرضه این نوع پتروشیمی توانسته است بخشی از کاهش درآمد ناشی از تحریم

اهمیت این موضوع، در مقاله اول، ضمن بررسی محصوالت در بین کشورهای نفتی در حال شکل گرفتن است. با توجه به 

 های صادرات محصوالت پتروشیمی کشور، راهبردهای صادراتی این نوع محصوالت بحث و بررسی شده است.ظرفیت

آید. حمایت از فعاالن فعاالن اقتصادی از جمله کارگزاران اصلی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می

رغم اهمیت سازی اقتصاد و هدفمندکردن مسیر رشد و توسعه کشور بسیار کارساز باشد. علیسالمتواند در اقتصادی می

شود. با توجه به های هدفمند از فعاالن اقتصادی در کشور انجام نمیهای موردی، حمایتاین موضوع و برخی حمایت

د بحث و بررسی قرار گرفته است. اهمیت این موضوع، در مقاله دوم، راهبردهای حمایت از فعاالن اقتصادی مور

 هشدارها -ب

آید. این پدیده در برخی صنایع های جدی برای اقتصاد کشور به شمار میمداخله دولت در اقتصاد کشور از جمله آسیب

شود و این امر نقش منفی بر رشد و توسعه صنایع فوالدی کشور از جمله صنایع فوالد بیش از سایر صنایع مشاهده می

های تواند نقش منفی بر آینده صنایع فوالدی کشور داشته باشد. در مقاله اول، سیاستت. تداوم این امر میداشته اس

 ای دولت در صنعت فوالد کشور مورد بحث قرار گرفته است. مداخله

 آید. با توجه به شرایطهای رایج در شرایط ناسالم بودن اقتصاد به شمار میهای کاغذی از جمله پدیدهشرکت

ها با هدف دور زدن های کاغذی بیش از سایر شرکتها در اقتصاد کشور، رشد و توسعه شرکتاقتصادی ناشی از تحریم

های کاغذی ها مورد توجه برخی دالالن و سوداگران قرار گرفته است. عدم مدیریت فضای اقتصادی، رشد شرکتتحریم



های کاغذی و مالحظات ور وارد نماید. در مقاله دوم، شرکتتواند آسیب جدی به اقتصاد کشدنبال داشته و میرا به

 امنیت اقتصادی آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

 هاتحلیل -ج

گذاری در آید. در اغلب کشورها، سرمایههای فسیلی به شمار میهای پاک برای انرژیینزهای نو از جمله جایگانرژی

برای تنوع  بخشی به سبد انرژی کشورها مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع در عنوان یک اصل های نو بهانرژی

تواند آسیب جدی به امنیت اقتصادی کشور وارد نماید. در کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته و تداوم این وضعیت، می

 بررسی قرار گرفته است. های نو در کشور مورد بحث و گذاری و استفاده از انرژیمقاله اول، وضعیت سرمایه

مین أدنبال استقالل از واردات انرژی و کاهش وابستگی در تهگر از جمله کشورهای در حال توسعه برژیم اشغال

های امنیت انرژی کشور را در راستای ارتقای استراتژیتواند های این رژیم در حوزه انرژی میانرژی است. رصد فعالیت

انداز جه به اهمیت این موضوع برای امنیت انرژی کشور، در مقاله دوم، وضعیت فعلی و چشممنافع ملی افزایش دهد. با تو

 گر مورد تحلیل قرار گرفته است.رژیم اشغال

تواند علت آید. دالیل متعددی میهای رایج در اقتصاد کشورها به شمار میمعوقات و فرار مالیاتی از جمله پدیده

جدی به امنیت اقتصادی  تواند آسیبکشورها باشد، نکته مهم آنست که این دو پدیده میرخداد این دو پدیده در اقتصاد 

د. با توجه به اهمیت این موضوع برای امنیت اقتصادی کشور، در مقاله پایانی این بخش، مالحظات نکشورها وارد نمای

امنیت اقتصادی معوقات و فرار مالیاتی مورد  تحلیل قرار گرفته است. 

ای و با در نظر گرفتن روابط و آثار سایر ماهنامه امنیت اقتصادی با تکیه بر مطالعات بین رشتهالزم به ذکر است 

های ارایه شده در افزایش اثرگذاری دهد. امید است مقالهمتغیرها، امنیت اقتصادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می

.ع شوندواقمفید  کشور ها و ارتقای امنیت اقتصادیسیاست


