
سرسخن

«اقتصاد هم نيازمند امنيت است، بناي اقتصادي كشور هم بايستي بر يك بنياد امنيت نهاده بشود»
 (مدظله العالی)مقام معظم رهبري

كید قرارأهاي كليدي پیشرفت كشور مورد تمقام معظم رهبري، امنیت را از جمله ركن
توانطوري كه میترین اركان امنیت ملی است، بهاز اصلیامنیت اقتصادي يكي  اند. در این میانداده

توان از امنیت ملی سخنی به میان آورد. این ركن ازت اقتصادي در كشور، نمیـبدون برقراري امنی گفت،
ملی عالوه بر متغیرهاي اقتصادي، تحت تأثیر متغیرهاي دیگري، از جمله متغیرهاي سیاسی، اجتماعی،امنیت 

توان این ركن را مورد بررسی قرار داد، زیرا تنش در هر كدام از این متغیرها،نمی و... است كه بدون لحاظ آنهافرهنگی 
هارو، رصد و پایش عوامل اثرگذار بر آن از الزامدهد. ازاینتبع آن، امنیت ملی را تحت تأثیر قرار میامنیت اقتصادي و به

با توجه به رسالت تدبیر مركز پژوهشی امنیت اقتصاديرود. امنیت به شمار می هاي پژوهش در حوزه اقتصاد وو اولویت
هاي كارشناسي در حوزه مطالعات امنیت اقتصادي، ماهنامه حاضر را به چاپ رسانده است. با توجه بهبر ارایه گزارشخود مبنی

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

راهبردها -الف
هاي موثري در راستايچند گامبنیان دارند. هرهاي علمی و پژوهشی نقش كليدي در دستیابی به اقتصاد دانشفعالیت

كارگيري دانش تولید شده درهارتقاي علمی و پژوهشی كشور برداشته شده است، اما دانش بنیان شدن اقتصاد نیازمند ب
هاي مدیریتی تا تولیدي است. در مقاله نخست، راهبردهاي ارتقاي جایگاه علمی و پژوهشی كشور در تحققتمام عرصه

بنیان، بررسی شده است.اقتصاد دانش
بنیان شدن اقتصاد به شمارعنوان ركن مكمل براي دانشهاي علمی و پژوهشی، بهجریان فناوري در كنار فعالیت

و اطالعات موجود گویاي آنست كه تولید دانش در كشور در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارد، اما چند آمارآید. هرمی
شود، كمتر از حد انتظار است. در مقاله دوم،جذب و جریان فناوري در اقتصاد كشور كه منجر به خلق ثروت می

سی شده است.بنیان شدن اقتصاد ملی، بحث و بررراهبردهاي ارتقاي فناوري در راستاي دانش
عنوان يك راهكار كليدي در راستاي تامین امنیت غذایی و امنیت اقتصادي كشورها بههاي فراسرزمینی بهامروزه كشت

افزون كشور به تامین امنیت غذایی، در مقالهآید. با توجه به تداوم وضعیت خشكسالي در كشور از يك سو و نیاز روزشمار می
هاي دامی بحث و بررسی شده است.غنی و نهادهروهاي كننده در كشت فراسرزمینی دانهینثر و تعیؤسوم راهبردهاي م

موقعیت جغرافیایی كشور در بین دو دریاي استراتژيك، پتانسیل باالیی براي خلق ثروت از دریا براي كشور ایجاد
در اقتصاد كشور، به این  بر ارتقاي جایگاه دریا (مدظله العالی)كيد مقام معظم رهبريأرغم تكرده است، اما در عمل علی

گیري از جایگاه دریا در اقتصاد كشور درموضوع حداقل توجه شده است. در مقاله پایانی این بخش، راهبردهاي بهره
  ، بحث و بررسی شده است.(مدظله العالی)راستاي منویات مقام معظم رهبري



هشدارها -ب
پایداري امنیت غذایی و اقتصادي كشور دارد. با توجه بهعنوان یكي از منابع طبیعی نقش مهم و كلیدي در حفظ و آب به

هاي مختلف از سوي دیگر، با تداومكاهش نزوالت آسمانی از يك سو و مصرف غيركارا و غیر اقتصادي از آب در حوزه
ش،وضعیت فعلی، حفظ و پایداري امنیت غذایی كشور در آینده نزديك با مشكل مواجه خواهد شد. در مقاله اول این بخ

وضعیت امنیت آب و امنیت غذا در كشور بحث شده است.
رغم تاكيد فراوان مسئوالن كشور،هاي ساالنه گویاي آنست كه درآمدهاي حاصل از فروش نفت علیبررسی بودجه

هايچند در برخی از سالهاي دولت را به خود اختصاص داده است. هرمین مالی هزینهأهمواره بخش قابل توجهی از ت
ریم فرصت مغتنمی در راستاي كاهش سهم درآمدهاي نفتی از بودجه كشور فراهم كرده است، اما این روند پایدار نبودهتح

ثباتی در بودجه و تخریب امنیت اقتصاديمین مالی بودجه دولت باالست. تداوم این امر منجر به بیأو همچنان سهم نفت از ت
پرداخته شده است. شود. در مقاله دوم، به این موضوعكشور می

هاهاي متفرقه بودجه قابل مشاهده است. در واقع این ردیفعنوان ردیفدر بررسی قوانین بودجه ساالنه، بخشی به
زنی وهاي اصلی بودجه، بخشی از منابع درآمدي بودجه بر اساس چانهاي را فراهم كرده است كه خارج از ردیفزمینه
ها و افزایش ساالنه آن، زمینه غالبسفانه تداوم این ردیفأشان اختصاص یابد. متي انتخاباتیهاگري نمایندگان به حوزهالبی

تواند باشد. در مقالهكند كه يكي از بسترهاي اصلی فساد میاي به جاي نگاه ملی در بودجه را فراهم میشدن نگاه منطقه
ساالنه بررسی شده است. هاي متفرقه در بودجههاي ناشی از ردیفپایانی این بخش، آسیب

هاتحليل -ج
آید. عملكردهاي كليدي در راستاي امنیت انسانی و اجتماعی در اقتصاد كشورها به شمار میمین اجتماعی از جمله مولفهأت

هاي اخیر،سفانه در سالأمین اجتماعی مطلوب دارد. متأهاي بازنشستگی در این میان نقش كليدي در دستیابی به تصندوق
هاي بازنشستگی است. در مقاله اول این بخش، وضعیتروي كشور، بحران صندوقهاي كليدي پیشی از بحرانيك

هاي بازنشستگی كشور از نگاه امنیت اقتصادي تحلیل شده است.صندوق
قانون، قیمتآید. با اجراي این هاي اصالح ساختاري در كشور به شمار میها از جمله طرحقانون هدفمندكردن یارانه

كننده آب ایجاد كرده است. بخش كشاورزي ازهاي مصرفها از جمله آب افزایش یافته و مشكالتي در بخشانواع انرژي
ثر شدهأها در حوزه آب متكردن یارانههاي اقتصادي كشور است كه در نتیجه اجراي قانون هدفمندترین بخشجمله مهم

مین امنیت غذایی، در مقاله دوم، آثار اجراي قانون هدفمندكردن یارانه درأاز نگاه ت است. با توجه به اهمیت بخش كشاورزي
حوزه آب بر بخش كشاورزي تحلیل شده است.

رغم اهمیت درآمدهاي مالیاتیآیند. علیها به شمار میترین بخش تامین كننده مخارج دولتدرآمدهاي مالیاتی از جمله مهم
مین منابع مالیأهاي نظام مالیاتی در كشور موجب شده است تهاي دولت، متاسفانه كاستيیزيردر ایجاد ثبات در برنامه

هاي زیادي مواجه باشد. با توجه به نیاز جدي اقتصاد كشور به نظام مالیاتی پویا وهاي دولت از این محل، با دشواريهزینه
مین منابع درآمدي بودجه تحلیل شده است.أت هاي نظام مالیاتی درهوشمند، در مقاله پایانی این بخش، كاستي

اي و با در نظر گرفتن روابط و آثار سایر متغیرها،الزم به ذكر است ماهنامه امنیت اقتصادي با تكيه بر مطالعات بین رشته
ها و ارتقاياثرگذاري سیاستهاي ارایه شده در افزایش دهد. امید است مقالهامنیت اقتصادي را مورد تجزیه و تحلیل قرار می

امنیت اقتصادي كشور مفید واقع شوند.


