
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
غيرممكن به هاي حركت به سمت اهداف توسعه، تقريباًاقتصادي بدون طراحي مسير و گامدستيابي به رشد و توسعه 

مدت و بلندمدتمدت، ميانهاي كوتاهآيد. در اين راستا هر كشوري متناسب با ساختار اقتصادي خود برنامهشمار مي
مدت، در مقاله اول، تالشمدت و ميانكوتاههاي گذارد. با توجه به اهميت ارتباط بين برنامهتنظيم كرده و به اجرا مي

هاي توسعه كشور مورد بحث و بررسي قرار گيرد.شده است راهبردهاي تقويت ارتباط بين بودجه ساالنه و برنامه
حمايت از توليد كاالهاي داخلي، نيازمند جلب اعتماد عمومي براي استفاده از اين كاالها است. هر چند كيفيت

كند، اما نبود اعتماد عمومي به توليدات داخلي، منجر بهها با كاالهاي خارجي برابري مير برخي حوزهكاالهاي داخلي د
هاي افزايش اعتماد به كاالهايپذيري جدي در بخش توليد شده است. در مقاله دوم، به بررسي راهكارها و شيوهآسيب

شود.توليد داخلي پرداخته مي
هشدارها -ب

عنوان يك تهديد جدي براي امنيت اقتصادي و امنيت ملي كشور به شمارهاي اخير بهآن در سال بحران آب و تشديد
ها در مديريت اين حوزه موجب شده است آينده نااطميناني در خصوصهاي ناصحيح و كاستيگذاريآيد. سياستمي

يامدهاي اقتصادي و امنيتي بحرانمنابع آبي كشور شكل بگيرد. در مقاله اول اين بخش، هشداري در خصوص آثار و پ
آب در كشور ارايه شده است.

ها در ايندستيابي به اهداف سند توسعه محصوالت فوالدي كشور بيش از هر چيز نيازمند ايجاد و تقويت زيرساخت
هاياختهاي مورد نياز براي دستيابي به اهداف سند توسعه صنايع فوالدي، زيرسترين زيرساختحوزه است. يكي از مهم

هاي حمل و نقل، عمال دستيابي به اهداف توسعه اين صنعتنقل كشور است. بدون ايجاد و تقويت زيرساختوحمل



عنواننقل براي توليد محصوالت فوالدي، بهوهاي حملرسد. در مقاله دوم، ضعف در زيرساختنظر ميغيرممكن به
يك هشدار، بحث و بررسي شده است.

هاتحليل -ج
وري و كارايي از واگذاريهاي مداوم آن موجب شده است هدف ارتقاي بهرهوضعيت نابسامان بودجه دولت و كسري

مين كسري بودجه ازأهاي دولتي به هدف كسب درآمد براي جبران كسري بودجه دولت تغيير نمايد. هر چند تبنگاه
كند، اما تداوم اين امر آسيب جدي بهلت را مرتفع ميهاي دولتي در كوتاه مدت مشكل مالي دومحل واگذاري بنگاه

آيد. در مقاله اول اين بخش،اقتصاد كالن كشور وارد كرده و تهديد جدي براي امنيت اقتصادي كشور به شمار مي
منظور جبران كسري بودجه دولت انجام شده است.هاي دولتي بهشناسي از ابعاد كالن اقتصادي واگذاري بنگاهآسيب
آيد. هرشمار ميبت سفارش از جمله مراحل كليدي در دستيابي به منابع ارزي محدود كشور براي انجام واردات بهث

هاي اخير تالش شده است اين مرحله از تجارت خارجي كشور از محوريت حضور نيروي انساني خارج شدهچند در سال
آيد. درهاي فسادزا در اقتصاد كشور به شمار ميجز بخش هاي مربوطه واگذار گردد، اما اين بخش همچنانو به سامانه

مقاله پاياني اين بخش، فساد در فرايند ثبت سفارش مورد تحليل گرفته است.
اي و با در نظر گرفتن روابط و آثار سايرماهنامه امنيت اقتصادي با تكيه بر مطالعات بين رشتهالزم به ذكر است 

هاي ارايه شده در افزايش اثرگذاريدهد. اميد است مقالهورد تجزيه و تحليل قرار ميمتغيرها، امنيت اقتصادي را م
.واقع شوندمفيد  كشور ها و ارتقاي امنيت اقتصاديسياست


