
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 ازبدون 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
هارو، 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 بهبر 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
آيد. اين بخش از ساختارريزي كشور به شمار ميهاي مهم در ساختار بودجههاي دولتي از جمله بخشبودجه شركت

بودجه تاكنون ناشفاف بوده و بيشترين فساد محتمل نيز در اين بخش قابل تصور است. در راستاي اصالح ساختار بودجه
هاي دولتيبخش، راهبردهاي ارتقاي عملكرد بودجه شركتهاي دولتي، در مقاله نخست اين و ارتقاي عملكرد شركت

مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
هاي پولي اين نهاد كليديهاي مطلوب براي ارتقاي جايگاه و كارايي سياستاستقالل بانك مركزي از جمله گزينه

كرده است تا مقرراتي تدوين شود كهآيد. طرح قانون بانك مركزي فرصتي مغتنمي فراهم شمار ميدر اقتصاد كالن به
براساس آن، عملكرد استقالل بانك مركزي در اقتصاد كشور ارتقا يابد. در مقاله دوم، راهبردهاي استقالل بانك مركزي

در چارچوب طرح قانون بانك مركزي، بحث و بررسي شده است.
هشدارها -ب

آيد. عدم توجه به نقايص ساختار ون كشور به شمار ميپذير در اقتصاد كالهاي آسيببودجه ساالنه از جمله حوزه
هاي آتي با شرايط دشواري مواجه نموده و امنيت اقتصادي كشور را تخريبچارچوب بودجه ساالنه، كشور را در سال

خواهد كرد. با توجه به اهميت اين بحث، در مقاله اول اين بخش، ضعف ساختار و چارچوب بودجه دولت مورد موشكافي
قرار گرفته و هشدار امنيت اقتصادي آن، تحليل شده است.

هاي جدي مواجهآيد كه همانند ساير صنايع كليدي با چالششمار ميصنعت فوالد از جمله صنايع كليدي كشور به
هاي صنعت فوالد كشور حضور پررنگ دولت و حاكم بودن مديريت دولتي در اين صنعتترين ويژگياست. يكي از مهم

پذيري جدياند. با توجه به آسيبهاي فعال در اين صنعت در بورس عرضه شده، هر چند كه به ظاهر اغلب شركتاست



سازياقتصاد كشور از مالكيت و مديريت دولتي حاكم بر اين صنعت، در مقاله دوم، به بررسي موانع و مشكالت خصوصي
در اين صنعت پرداخته شده است.

هاتحليل -ج
هاي مختلف از جمله صنعتهاي اقتصادي كشور در حوزهدهي فعاليتجمله متغيرهاي كليدي در جهتنرخ ارز از 

هاي اخير موجب شده است عمال مديريت بازار خودرو از ماهيتآيد. نوسانات نرخ ارز در سالخودروسازي به شمار مي
ثباتي نرخ ارز و تبعاتمقاله اول اين بخش، بيعرضه و تقاضاي اين بازار خارج شده و منافع آن نصيب دالالن گردد. در 

آن بر قيمت خودرو، تحليل شده است.
هاآيد. كسب درآمد از محل فروش نفت در ايران دولتها به شمار ميماليات از جمله منابع مهم درآمدي براي دولت

امر موجب شده است عدم تمكين و است. اين نياز كردهها، بيرا از تالش مجددانه براي كسب درآمد از محل ماليات
پذيرش ماليات حداقل نيز از سوي مردم در سطح پاييني قرار گيرد. با توجه به اهميت اين موضوع، در مقاله دوم، عدم

تمكين و پذيرش پرداخت ماليات از سوي مردم تحليل شده است.
آيد كه نحوه اجراي آن موجبه شمار ميهاي تحول در اقتصاد كشور بها از جمله طرحقانون هدفمندسازي يارانه

هاي آن اندك باشد. با توجه به ساختار توليد در صنعت فوالد كشور، اين صنعتگرديد منافع آن در مقايسه با هزينه
ثير اجرايأها تجربه كرده است. در مقاله پاياني اين بخش، تسازي يارانهپذيري جدي از اجراي ناقص هدفمندآسيب

ها بر صنعت فوالد كشور تحليل شده است.سازي يارانهدقانون هدفمن
اي و با در نظر گرفتن روابط و آثار سايرالزم به ذكر است ماهنامه امنيت اقتصادي با تكيه بر مطالعات بين رشته

رگذاريهاي ارايه شده در افزايش اثدهد. اميد است مقالهمتغيرها، امنيت اقتصادي را مورد تجزيه و تحليل قرار مي
ها و ارتقاي امنيت اقتصادي كشور مفيد واقع شوند.سياست


