
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

ترین مباحث در آید. یکی از مهمهای کلیدی در حفظ و پایداری امنیت اقتصادی به شمار میهبودجه دولت از جمله مولف

مین أهای اخیر، فقدان راهبرد جامعه و بهینه برای تسفانه در سالأمین مالی آن از اقتصاد است. متأبودجه دولت، نحوه ت

مالی بودجه دولت، موجب شده است امنیت اقتصادی کشور آسیب جدی ببیند. با توجه به اهمیت این موضوع، در مقاله 

اول این بخش، فقدان راهبرد جامع و بهینه برای تامین مالی بودجه در کشور بررسی شده و راهبردهای جایگزین، بحث 

 ه است. شد

ثباتی در سطح کالن اقتصاد انضباطی مالی دولت و بیثباتی و ناپایداری در درآمدهای مالیاتی دولتی منجر به بیبی

مین مالی أهای جاری، عدم ثبات در تویژه در بخش هزینهههای دولت بشده است. با توجه به ماهیت چسبندگی هزینه

ثباتی و ناپایداری در ثیر قرار دهد. در مقاله دوم، راهبردهای رفع بیأحت تتواند امنیت اقتصادی کشور را تها میهزینه

درآمدهای مالیاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

 هشدارها -ب

آید. همچنین این صنعت با توجه به صنعت فوالد کشور از جمله صنایع پایه و مادر برای سایر صنایع به شمار می

رغم اهمیت و جایگاه ویژه صنعت شود. علیعنوان یکی از صنایع ارز آور شاخته میکشور، بههای موجود در پتانسیل

شود. در مقاله اول، به بحث فساد در صنعت فوالد کشور سفانه پدیده فساد نیز در آن مشاهده میأفوالد در کشور، مت

 پرداخته شده است. 

رهبری از دولت بوده است. در واقع اصالح ساختار  عظمترین مطالبات مقام ماصالح ساختار بودجه از جمله مهم

تواند مسیر حل بسیاری از مشکالت اقتصادی کشور را هموار کرده و مسیر توسعه اقتصادی را فراهم نماید. بودجه می



ده عنوان یک پدیده فراموش شرغم تاکید فراوان بر اهمیت این موضوع، اصالح ساختار بودجه همچنان بهمتاسفانه علی

شود. در مقاله دوم، به علل و تبعات اجرایی نشدن اصالح ساختار بودجه پرداخته شده است. در اقتصاد کشور، مشاهده می

 هاتحلیل -ج

های مین مالی پروژهأخصوصی از جمله راهبردهای کلیدی برای حضور بخش خصوصی و ت -مشارکت عمومی

خصوصی از سوی  -آید. با توجه به اهمیت این موضوع، الیحه مشارکت عمومیگذاری در کشور به شمار میسرمایه

خصوصی  -دولت جهت بحث و بررسی به مجلس ارسال شده است. در مقاله اول این بخش، الیحه مشارکت عمومی

 از ابعاد مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. 

آیند که اقتصاد ی جدید و نوظهور در عرضه جهانی به شمار میهاارزها از جمله پدیدهها و رمزچینفناوری بالک

های اقتصادی نقش ها امروزه در ابعاد مختلف فعالیتکشورها را با تحول بزرگ مواجه کرده و خواهند کرد. این فناوری

ت ناشی از آن ها و تحوالیافته و منجر به دگرگونی در اقتصاد کشورها شده است. با توجه به نوظهور بودن این فناوری

در اقتصاد کشورها، در مقاله پایانی این بخش، تاثیر گذاری فناوری بالک چین و رمزارزها بر تولید و اشتغال تحلیل شده 

 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 مقالهادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار میمتغیرها، امنیت اقتص

.واقع شوندمفید  کشور ها و ارتقای امنیت اقتصادیسیاست




