
سرسخن

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

كيد قرارأهاي كليدي پيشرفت كشور مورد تمقام معظم رهبري، امنيت را از جمله ركن
توانطوري كه ميترين اركان امنيت ملي است، بهاز اصليامنيت اقتصادي يكي  اند. در اين ميانداده

توان از امنيت ملي سخني به ميان آورد. اين ركن ازت اقتصادي در كشور، نميـبدون برقراري امني گفت،
ملي عالوه بر متغيرهاي اقتصادي، تحت تأثير متغيرهاي ديگري، از جمله متغيرهاي سياسي، اجتماعي،امنيت 

توان اين ركن را مورد بررسي قرار داد، زيرا تنش در هر كدام از اين متغيرها،نمي و... است كه بدون لحاظ آنهافرهنگي 
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 تدبير مركز پژوهشي امنيت اقتصاديرود. امنيت به شمار مي هاي پژوهش در حوزه اقتصاد وو اولويت
هاي كارشناسي در حوزه مطالعات امنيت اقتصادي، ماهنامه حاضر را به چاپ رسانده است. با توجه بهبر ارايه گزارشخود مبني

شود:تحليل موارد زير بررسي مي اهميت امنيت اقتصادي، در اين شماره از ماهنامه در سه بخش راهبرد، هشدار و

راهبردها -الف
آيند، اما اين بخش وابستگي شديد به تجهيزاتهاي كليدي در اقتصاد ايران به شمار ميجمله بخشبخش نفت و گاز از 

و قطعات خارجي داشته و از اين نظر تهديدات جدي بر بخش نفت و گاز كشور مترتب است. در مقاله اول اين بخش،
از كشور مورد بحث و بررسي قرارراهبردهاي حمايت از توليد داخلي تجهيزات و قطعات كليدي در صنعت نفت و گ

گرفته است.
هايعنوان يكي از انواع انرژي مورد استفاده در سبد انرژي كشور، برخالف انتظار با روند فزاينده در بخشگاز به

گيرد. ادامه اين روند، تهديدات جدي براي اقتصادمختلف از جمله صنايع انرژي بر مانند فوالد مورد استفاده قرار مي
شور موجب خواهد شد. در مقاله دوم، در خصوص راهبردهاي مديريت مصرف گاز در صنايع عمده از جمله فوالد،ك

بحث و بررسي شده است.

هشدارها -ب
ها در بحثترين چالشهاي جدي مواجه است. يكي از مهمترين اسناد توسعه كشور، با چالشعنوان يكي از مهمبودجه به

د نگاه سيستمي در تنطيم بودجه بوده و تداوم اين امر، منجر به انحرافات در منابع كشور خواهد شد.ريزي كشور، نبوبودجه
در مقاله اول اين بخش، به تهديدات ناشي از نبود نگاه سيستمي در تنطيم بودجه پرداخته شده است.



رغم اينكند، اما عليالمللي ايجاد ميهاي قابل توجهي براي نقش موثر در ترانزيت بينموقعيت جغرافيايي كشور مزيت
تواند به تضعيف جايگاه و در نهايت حذف ايران ازها، استفاده كشور از اين موقعيت ضعيف بوده و تداوم آن ميپتانسيل

الملليالمللي گردد. در مقاله دوم اين بخش، به تهديدات ناشي از تضعيف جايگاه كشور در كريدورهاي بينكريدورهاي بين
اشاره شده است.

هاتحليل -ج
آيد. اين نظام در اقتصاد ايران در نتيجهوري بخش كشاورزي به شمار ميهاي كليدي در بهرهبرداري از مولفهنظام بهره

ها و تدوين برخي قوانين و مقررات، دستخوش تغييرات شده و در نتيجه آن، برخي آثار منفي بر بخشاجراي برخي سياست
برداري كشاوري كشور تحليل شده است.بدنبال داشته است. در مقاله اول اين بخش، نظام بهره كشاورزي كشور

هاي بخش انرژي پيداگذاريزيستي ناشي از توليد و مصرف انرژي، نقش مهمي در سياستهاي اخير ابعاد محيطدر سال
رد تاكيد قرار گرفته و اجرايي شدن الزاماتكرده است. در اجالس اخير جهاني محيط زيستي، اين موضوع بيش از گذشته مو

تواند بر امنيت انرژي كشور اثرگذار باشد. در مقاله دوم، به مالحظات امنيتمحيط زيستي در توليد و مصرف انرژي، مي
اقتصادي اجالس گالسكو در خصوص محيط زيست، پرداخته شده است.

ليد محصوالت كشاورزي از سوي ديگر، موجب شده است وارداتها در بخش تونياز روز افزون كشور از يك سو و كاستي
پذيري اقتصادي كشورمحصوالت كشاورزي بويژه محصوالت اساسي مورد توجه دولت قرار گيرد. با توجه به افزايش آسيب

شناسيسيبگيري، آهاي موثر بر تصميماز واردات محصوالت اساسي كشاورزي، در مقاله پاياني، اين موضوع با تبيين شاخص
شده است.

اي و با در نظرماهنامه امنيت اقتصادي با تكيه بر مطالعات بين رشتهبر اساس رسالت پژوهشكده امنيت اقتصادي تدبير، 
در هاي ارايه شدهدهد. اميد است مقالهگرفتن روابط و آثار ساير متغيرها، امنيت اقتصادي را مورد تجزيه و تحليل قرار مي

.واقع شوندمفيد  كشور ها و ارتقاي امنيت اقتصاديافزايش اثرگذاري سياست


