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The experience of several decades of Iranian economy has shown that the Iranian economy 
has faced numerous shocks like the war and sanctions due to its resistance against the arrogant 
powers. On the other hand, the dependence on oil and its revenues have reduced the resistance of 
the country against these shocks. The resilient economic model that has been introduced in Iran 
in recent years is not only able to strengthen the economy against threats but also create a signifi-
cant leap in the economy of Iran. The agricultural sector is the second biggest sector after service 
sector in Iran economy. Implementation of the resilient economy model in the agricultural sector, 
because of its strategic products, can have a great role in economic resistance. In this research, 
along with studying the resilient economy model, the status of the agriculture sector is described 
based on reports and statistics, and then we proposed some suggestions by analyzing these re-
ports. The results of this study indicate that the total agricultural imports increased from 7957000 
tons in 2004 to 17592200 tons in 2016, which indicates a rising surge in the volume of agricultur-
al imports from 2004 to 2016. In recent years, population growth, rising demand, inability of the 
agricultural sector to increase domestic production proportionate to demand growth, and the like 
are factors that do not let Iran reduce imports, increase exports, and improve the trade balance. 
The results of this research show that the implementation of the resilient economy model by pro-
viding the context and background for increasing the domestic production of strategic and basic 
agricultural products (wheat, rice, etc.), import replacement, employment, and providing ground 
for non-oil export can improve the conditions and use all resources to stabilize the economy.
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تجربه چند دهه اخیر نشان داده است اقتصاد ایران با توجه به ایستادگی در مقابل نظام سلطه با تكانه های 
فراوانی مانند جنگ و تحریم مواجه شده است. از سوی دیگر وابستگی شدید به نفت و درآمدهای آن 
مقاومت کشور را در مقابل این تكانه ها کاهش داده است. الگوی اقتصاد مقاومتی که در سال های اخیر 
در ایران مطرح شده است، قادر است ضمن مقاوم سازی اقتصاد در برابر تهدیدها، پیشرفت جهشی درخور 
توجهی در اقتصاد ایران ایجاد کند. بخش کشاورزی، بعد از خدمات، بزرگ ترین بخش اقتصادی است که 
حدود 20 درصد تولید ناخالص ملی و سهم عمده ای از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص می دهد. اجرای 
الگوی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی، با توجه به استراتژیک بودن محصوالت این بخش، می تواند نقش 
زیادی در مقاوم سازی اقتصاد داشته باشد. در این پژوهش ضمن بررسی الگوی اقتصاد مقاومتی، جایگاه 
بخش کشاورزی بر اساس گزارشات و آمار توصیف شده است و در ادامه به صورت تحلیلی بر مبنای گزارشات 
و مبانی اقتصاد مقاومتی، پیشنهاداتی در زمینه لوازم و آثار رویكرد الگوي اقتصاد مقاومتی در این بخش 
ارائه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد کل واردات بخش کشاورزی در سال 1383 از 7957 هزار تن 
به 17592/2 هزار تن در سال 1395رسیده است که نشان دهنده افزایش نوسانی میزان واردات کشاورزی 
کشور از سال 1383 تا 1395 است. بر اساس نتایج پژوهش، اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی با ایجاد بستر 
و فضاي افزایش تولید داخلی محصوالت کشاورزي استراتژیک و اساسی )گندم، برنج و غیره(، جایگزینی 
واردات، ایجاد اشتغال و زمینه سازی برای افزایش صادرات غیرنفتی، می تواند شرایط را بهبود ببخشد و از 

تمامی ظرفیت ها براي مقاوم کردن اقتصاد استفاده کند.
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مقدمه

اصطالح اقتصاد مقاومتی اولین بار در سال 2005 پس از محاصره غزه از سوی رژیم صهیونستي که شامل 
جلوگیری از دسترسی به مواد غذایی و نهاده های اولیه برای تولید و پیشرفت اقتصادی می شد و ناتوانی غزه 
در صادرات را باعث شده بود و کشت بسیاری از محصوالت کشاورزی از جمله توت فرنگی را کاهش داده بود، 
استفاده و ضوابط و معیارهای حاکم بر مفهوم اقتصاد مقاومتی شناسایی شد. )دهقان پور، شفیعی و محمدی، 

 .)2015

از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی ایران، نظام سلطه برای وادار کردن جمهوری اسالمی ایران به تسلیم در 
برابر استكبار جهانی، تحریم های اقتصادی فراوانی را بر کشور تحمیل کرده است. اندکی پس از پیروزی انقالب 
اسالمی و به دنبال تسخیر النه جاسوسی، ایاالت متحده آمریكا قانون تحریم نظام جمهوری اسالمی را اجرا 
کرد و در 30 سال گذشته نیز بر حجم این تحریم ها افزود. این تحریم ها در سالیان اخیر به بهانه مقابله با برنامه 
صلح آمیز هسته ای تشدید شد. در این راستا، افزون بر تحریم صادرات نفت، بسیاری از اشخاص، شرکت ها، 
بانک ها، حتی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، هدف شدیدترین تحریم ها قرار گرفتند. با توجه به فشارهای 
گسترده اقتصادی کشورهای غربی به کشور، مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی را به عنوان الگوی اقتصادی 

بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقالب و اسالمی معرفی کردند.

 بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، پیروی از این الگو نه تنها باعث فائق آمدن بر مشكالت اقتصادی 
و شكست دشمن در جنگ اقتصادی تحمیلی می شود، بلكه باعث دستیابی جمهوری اسالمی ایران به اهداف 
سند چشم انداز 20ساله کشور نیز می شود. در بیانی کلی، اهمیت و ضرورت اقتصاد مقاومتی را می توان از طرفی 
به وجود تهدیدهای اقتصادی پیش ِروی کشور از جمله تحریم های اقتصادی و همچنین شوک های اقتصادی 
ناشی از بحران های اقتصادی در جهان و از طرف دیگر به توانایی ها و ظرفیت های بالفعل و بالقوه کشور به منظور 
ایمن سازی کشور مربوط دانست )توکلی و ایزانلو، 2016(. راه حل های مقابله با تحریم ها و فشارهای اقتصادی 

تحریم کنندگان را می توان در قالب تصویر شماره 1 نشان داد )ممبینی، 2013(.

فشارها و تحریم های همه جانبه اقتصادی از خارج و سیاست های نامناسب داخلی، لزوم بازنگری اساسی 
در اقتصاد را آشكار می کند. طراحی الگوی اقتصادی برآمده از نظام اقتصاد اسالمی، اقتصاد بومی و علمی 
نیازمند برنامه ریزی در همه بخش های اقتصادی است. این الگوی اقتصادی همان اقتصاد مقاومتی است. الگوی 
اقتصادی ای که توانایی مقابله و ایستادگی در برابر شوک های واردشده را داشته است و عالوه بر حفظ رشد ضامن 
پیشرفت و شكوفایی اقتصادی می شود. اقتصاد مقاومتی در کشور ما در ظرف اقتصاد اسالمی محقق می شود. 
اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی، با توجه به استراتژیک بودن محصوالت این بخش می تواند 

نقش زیادی در مقاوم سازی اقتصاد داشته باشد.
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1- ادبیات موضوع

1-1- اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی ترکیبی از دو واژه اقتصاد و مقاومت است. اقتصاد1، در لغت از کلمه قصد به معنای میانه روی 
است و در معنای صرفه جویی نیز به کار می رود. دانش اقتصاد، علم تخصیص منابع کمیاب بین نیازهای 
نامحدود بشر است. واژه مقاومت نیز برگرفته از فعل قام و به معنای به پاخاستن و پایدارماندن است. فرهنگ 
معین، مقاومت را از نظر لغوی، ایستادگی و برابری کردن معنی می کند و آن را از نظر اصطالحی در مبادرت به 
نبرد تدافعی، وضعیتی می داند که فرماندهی آن را موضع مقاومتی معرفی کرده است و بر اساس همین موضع 
مقاومتی با تمام قوای خود مبادرت به نبرد می کند. بنابراین، معنای غالب مقاومت، ایستادگی و پایداری در برابر 
چیزی است که توازن را چه از ُبعد داخلی و چه خارجی بر هم زده باشد. با این وصف، اقتصاد مقاوم، اقتصادی 
است که توانایي مقابله با شوك هاي واردشده را دارد. چنین اقتصادي باید قابلیت انعطاف در شرایط مختلف و 

توانایي عبور از بحران را داشته باشد. 

براي دستیابي به چنین اقتصادي الزم است نگاه بلندمدت به سیاست هاي اقتصادي وجود داشته باشد و 
زیرساخت هاي اقتصاد به گونه اي طراحي شود تا چارچوب کلي اقتصاد در برابر انواع نامالیمات تقویت شود. 
همچنین باید با توجه به شرایط جاري اقتصاد کشور و تحریم هاي بین المللي تحمیل شده، سیاست هاي خاص و 
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تصویر 1. راه های برخورد با تحریم ها )ممبینی، 2013(
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گاهي متفاوت با شرایط عادي در پیش گرفته شود. اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه های فشار و تالش 
برای کنترل و بی اثرکردن آن ها و تبدیل این فشارها به فرصت است. همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی 
باید وابستگی های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تالش برای خوداتكایی تاکید شود. )دهقان پور 

و دیگران، 2015(. 

برخی اقتصاد مقاومتی را یک راهبرد اقتصادي می دانند و آن را اعم از مقاوم سازی مطرح کرده اند و گفته اند 
اقتصاد مقاومتی شامل اصالحات اقتصادي، جذب شوك هاي خارجی، استفاده از ظرفیت و توان داخلی کشور 
و تعامالت بین المللی و دیگر مؤلفه های موجود در سیاست های ابالغی مقام معظم رهبري نیز می شود. به نظر 
می رسد پیرو ادبیات تولید شده در این خصوص، اولین کار فراهم کردن شاخص ها و معیارهایی براي سنجش و 
طبیعتًا ارتقاي تاب آوري اقتصادي است که در ادبیات اقتصادي به طور خاص براي کشورهاي کوچک و جزیره اي 

در حال توسعه صورت گرفته است )سیفلو، 2014(. 

1-1-1- شاخص اقتصاد مقاومتی

شاخص اقتصاد مقاومتی بر طبق مطالعه بریگاگلیو و همكاران )2008( ساخته می شود. وی عقیده دارد که 
اقتصاد مقاومتی می تواند دو مفهوم بهبود سریع پس از شوك هاي اقتصادي خارجی و مقاومت کردن در برابر اثرات 
این شوك ها را در خود جای دهد. این نویسنده عقیده دارد که متغیرهایی که یک کشور را قادر به ساختن اقتصاد 

مقاومتی می کند عبارتند از:

عوامل اقتصادي: این عوامل اقتصادي از طریق ثبات کالن اقتصادي و کارایی بازار اندازه گیري می شود.

عوامل سیاسی اجتماعی: این عوامل از طریق حاکمیت سیاسی خوب و پیشرفت هاي اجتماعی اندازه گیري 
می شود.

عناصر تشكیل دهنده شاخص اقتصاد مقاومتی: ثبات کالن اقتصادي، کارایی بازارها بر اساس مبانی اقتصاد 
خرد، حكم رانی مطلوب و توسعه اجتماعی.

ثبات کالن قتصادی: ثبات کالن اقتصادي بدان علت به اقتصاد مقاومتی مربوط است که هنگام وارد شدن 
شوك اقتصادي منفی به اقتصاد، اگر اقتصاد کالن از نظر ثبات در وضعیت ضعیف باشد، جاي زیادي براي مانور 
وجود ندارد. بنابراین، سیاست هاي پولی و مالی در بسیج منابع، کارآمد نخواهند بود تا اقتصاد را از آثار چنین 
شوك هایی حفظ کنند. به عبارت دیگر، سیاست هاي مناسب کالن اقتصادي براي سیاست هاي پولی و مالی این 
فرصت را فراهم می آورند که به شو ك ها پاسخ دهند. ثبات کالن اقتصادي منوط به وجود تعادل میان تقاضاي 
کل و عرضه کل است. اگر در یک اقتصاد، عرضه کل، هماهنگ و متناسب با تقاضاي کل جابه جا شود، می توان 
گفت آن کشور اقتصاد متعادل داخلی دارد؛ به گونه اي که در این شرایط، کشور، وضعیت مالی پایدار، نرخ تورم 

پایین و نرخ بیكاري نزدیک به نرخ طبیعی را تجربه خواهد کرد.

 به لحاظ خارجی نیز چنین اقتصادي تعادل خارجی دارد و فاقد بدهی خارجی خواهد بود یا نسبت بدهی هاي 

الهه قویدل و همکاران. آثار رویکرد الگوي اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزي



سال 1397 . دوره 6 . شماره ویژه

795

خارجی به تولید ناخالص داخلی اندك خواهد بود. به نظر بریگاگلیو در حوزه ثبات کالن اقتصادي، شاخص 
مقاومت اقتصادي از سه متغیر پایه تشكیل شده است: نسبت کسري بودجه به تولید ناخالص داخلی، مجموع 

نرخ هاي تورم و بیكاري و نسبت بدهی هاي خارجی به تولید ناخالص داخلی. 

کارایی بازارهای ُخرد: بریگاگلیو و همكاران )2008( عقیده دارند که اگر بازارها به سرعت تعدیل شوند و 
در مواجهه با شوك هاي خارجی با سرعت به تعادل دست یابند، شوك هاي منفی اثر کمتري بر اقتصاد به جاي 
می گذارد. تعدیل نشدن سریع بازارها باعث تخصیص نامناسب منابع خواهد شد. کارایی بازار خرد براي هر 
اقتصادي در برخورد با آثار منفی شوك ها از طریق قادر کردن اقتصاد به تخصیص مجدد منابع، اهمیت اساسی 
دارد. بریگاگلیو به عنوان یک جانشین براي کارایی بازاري، قسمتی از شاخص جهانی آزادي اقتصادي را قرار 
می دهد که عبارت است از تنظیم اعتبار، کار و تجارت. این شاخص میزانی را می سنجد که بازارها آزادانه، رقابتی 
و با کارایی میان کشورها عمل می کنند. این شاخص براي این منظور معرفی شده است تا تأثیر محدودیت هاي 
تنظیمی و رویه هاي بوروکراتیک روي رقابت و عملیات بازار را اندازه گیري کند. این شاخص بر کارایی بازار مالی 

و بازار کار و نیز درجه کنترل بوروکراتیک بر کنترل تجاري متمرکز شده است. 

حكمرانی خوب: بریگاگلیو و همكاران )2008( عقیده دارند که حاکمیت سیاسی خوب عاملی اساسی براي 
هر اقتصادي در پاسخ به شوك هاي منفی است. حكمرانی خوب از جمله زمینه هاي بسیار مهم براي شكل گیري 
سیاست هاي مناسب است. بنابراین از عناصر الینفک انعطاف پذیري اقتصادي است. این عامل، مسائل زیادي را 
تحت پوشش قرار می دهد که شامل قانون گذاري، حقوق مالكیت، امنیت داخلی و بین المللی و مشارکت مناسب 
در چارچوب تجارت بین الملل می شود. در غیاب حكمرانی خوب، شوك هاي مخالف به راحتی می توانند اوضاع 
اقتصادي و اجتماعی را مختل کنند؛ از این رو، آثار آسیب پذیري اقتصادي تشدید خواهد شد. بریگاگلیو بخشی از 
شاخص آزادي اقتصادي را که بر ساختار مشروع و امنیت حقوق مالكیت تمرکز دارد به عنوان شاخص حكمرانی 
خوب انتخاب کرده است. این شاخص بر استقالل قضایی، بی طرفی دادگاه ها، حمایت از حقوق مالكیت معنوي، 

دخالت نكردن نظامیان و جامعیت سیستم سیاسی و قانونی داللت دارد.

توسعه اجتماعی: توسعه اجتماعی به وضعیتی اشاره دارد که در آن یک جامعه به طور کامل توسعه یافته 
باشد؛ به طوري که دستگاه هاي اقتصادي قادر باشند بدون تأخیر ناشی از ناآرامی هاي مدنی، عملكرد مؤثري از 
خود نشان دهند. توسعه اجتماعی را همچنین می توان به انسجام اجتماعی مرتبط کرد. بریگاگلیو براي توسعه 

اجتماعی از شاخص هاي آموزش و سالمت استفاده کرده است )ممبینی، 2013(.

1-1-2- الگوی اقتصاد مقاومتی بر مبنای اقتصاد اسالمی و اقتصاد و توسعه بومی 

تحقق آرمان ها و اهداف جامعه اسالمی ایران عالوه بر ساختار مناسب، نیاز به کنشگرانی مجهز به باورهای ویژه دارد. 
اگر این واقعیت پذیرفته شود که مبانی اعتقادی نظام اقتصادی اسالم، تفاوت اساسی با مبانی اعتقادی دیگر نظام های 
اقتصادی )از جمله اقتصاد متعارف( دارد، باید پذیرفت که اصول و قواعد اساسی، حقوق اقتصادی، الگوهای اقتصادی و 
درنتیجه نظام اقتصادی اسالم با نظام های اقتصادی دیگر نیز تفاوت های اساسی دارد و الگویی که بر اساس این مبانی 

شكل می گیرد، باید الگویی متفاوت با الگوهای رایج توسعه باشد )متوسلی، سیف و مهاجرانی، 2013(.
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نورث2 )2005( در زمینه تأثیر باورهای افراد و اهمیت آن بیان می کند که پایه های جامعه بر اساس باورهای 
بازیگران بنا نهاده می شود. باورها، کلید ایجاد شالودهایی برای درک فرایند تغییر اقتصادی هستند. هم باورهایی 
که از طرف افراد حفظ می شوند و هم باورهایی که نظام های عقیدتی را شكل می دهند. او در رابطه با کاهش 
نااطمینانی و تأثیر نهاد مذهب بر آن، بیان می کند که تاریخ و باورهای گسترده در مذاهب، مثال زدنی است. 
نظام های عقاید مذهبی از جمله اسالم، نقش اساسی در شكل گیری تغییر اجتماعی ایفا کرده است و می کند .با 
توجه به نقش مذهب در کشور و با خرافه زدایی از دین می توان از آن به عنوان قوی ترین نهاد حاکم بر رفتار و 
کنش افراد جامعه استفاده کرد. اگر نگاهی به تاریخ اقتصادی کشور شود، مشاهده می شود منابع و استعدادهای 
بالقوه در زمینه های مختلف نیروی انسانی، زمین، منابع و غیره، به دلیل نامشخص بودن و رعایت نكردن حقوق 
مالكیت از جانب حاکمان، بهره وری اندکی داشته اند و منابع کانی در معرض تهی سازی قرار دارند. بنابراین، راه 

چاره را نباید منحصر به تغییر سیاست ها و روآوردن به نظریه ها و الگوهای اقتصاد متعارف و غیربومی دانست.

 در همین راستا به نظر می رسد از آنجایی که الگوهای مبتنی بر نظریه های اقتصاد متعارف که بر اساس مبانی 
فكری فلسفی و مقتضیات خاص شكل گرفته اند، در همان شرایط کارایی و تناسب دارند و لزومًا برای دیگر جوامع 
مناسب نیستند. بنابراین، قائل بودن به اومانیسم، فردگرایی، اصالت لذت، نفع طلبی شخصی و غیره مبتنی بر نوع 
خاصی خداشناسی، جهان بینی، معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی است که به روش شناسی خاصی 
منجر می شود که تناسبی با دیدگاه ها و ارزش های حاکم بر یک جامعه اسالمی نخواهد داشت. بنابراین اقتضا 
می کند که بر اساس مبانی فكری و فلسفی خاص )توحید، جهان بینی اسالمی و غیره( الگویی مناسب طراحی 
شود )نورث، 2005(؛ برای نمونه ژاپن و تایوان بازارهایشان را به روي خارج بسته اند تا اینكه کاالي خارجي با 
فناوري پیشرفته نتوانند براي صنایع نوپاي آن ها خطري ایجاد کنند. آن ها اجازه مبادله آزاد سرمایه را نداده اند، 

زیرا در غیر این صورت پس اندازکنندگان داخلي در بانك هاي خارجي با بهره هاي بیشتر پس انداز مي کردند. 

هر دو کشور اقتصاد تولیدي و نه اقتصاد مصرفي را بر پا کرده اند. به طور کلي مصرف کننده داخلي را در 
کوتاه مدت قرباني کردند تا با سودهاي صادرات بین الملل صنایع را قوي تر و از این راه زیربناي اقتصادي را 
محكم تر کنند. ژاپني ها به حق از عواقب وابستگي به سرمایه گذاري خارجي واهمه داشتند. چنین تصمیمي 
موجب شد بازسازي کشور فقط با پس اندازهاي داخلي تأمین مالي شود. بنابراین غیر از کره و ژاپن ساختار 
صنعتي بقیه آن ها چنان بر پایه هاي نازکي قرار دارد که فقط کافي است سرمایه خارجي از این کشورهاي خارج 
شود تا فرایند توسعه به کلي متوقف شود. کشورهایي که عقب ماندگي صنعتي را به سرعت پشت سر گذاشته اند، 

مدیون این تصمیم هستند که الگوي آمریكایي را رد کرده اند. 

کشورها هرچه بیشتر در سیطره استراتژي هاي رشد ملي باشند و هرچه بیشتر به قدرت خود اتكا کنند، 
به جاي آنكه خود را مقروض سرمایه گذاران خارجي کنند و هرچه مصرانه تر تهدیدات اعمال شده به وسیله 
واردات خارجي را براي حفظ صنایع در حال رشد داخلي دفع کنند و هرچه قاطعانه تر خواسته هاي لحظه اي 
مصرف کنندگان را تحت الشعاع اهداف بلند مدت توسعه صنعتي قرار دهند، بازدهي  هاي قابل توجه تر کسب 

2. North
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می کنند. این کشورها از این طریق رقابت را اساسًا تضعیف نكرده اند بلكه از آن حمایت کرده اند، زیرا آثار منفي 
رقابت را کاهش داده اند و خودخواهي نیروهاي خصوصي را براي تحقق اهداف ملي و قوي سازي اقتصاد رام 
کرده اند. کشورهاي آمریكاي جنوبي که مدل اقتصاد آمریكا را دنبال کردند و بازارهاي خود را براي کاالهاي 
خارجي که بسیار از کاالهاي خودشان بهتر بودند باز نگه داشتند توسعه و ساخت صنایع داخلي را از همان ابتدا 

خفه کردند. 

اگر کشوري در همان مراحل ابتداي توسعه مرزهاي خود را روي تجارت آزاد بگشاید نتیجه انكارناپذیرش 
خفه شدن توسعه در نطفه است )ینر، 2017(. امروزه قدرت ملی ارتباط مستقیمی با درک مفاهیم اقتصاد ملی 
دارد و اکثر کشورهای دنیا به این باور رسیده اند که حضور موفق در عصر کنونی برای به دست آوردن دستاوردهای 
استراتژیک بی گمان در بستر تعامالت ملی، منطقه ای و جهانی صورت می پذیرد و بی شک بدون امنیت که بستر 
و پیش شرط داشتن اقتصادی مقاوم و پویاست، نمی توان در این راستا قدم برداشت. الگوی اقتصاد مقاومتی از 
جنبه اسالمی بودن آن متناظر با اهداف و آرمان های جامعه است و از جنبه ایرانی بودن نیز ناظر به مسائل و 

نیازهای بومی کشور ایران است )کریم، صفدری نهاد و عمجدی پور، 2014(. 

1-1-3- ارکان اقتصاد مقاومتی

مقاوم بودن اقتصاد، استفاده از همه ظرفیت هاى دولتی و مردمی، حمایت از تولید ملی، مدیریت منابع ارزى و  
مدیریت مصرف )دهقان پور و دیگران، 2015(.

2- روش شناسی پژوهش

روش پژوهش در این مقاله، توصیفی تحلیلی است. در این پژوهش، ضمن ارائه مفاهیم و مرور ادبیات نظری 
الگوی اقتصاد مقاومتی، شاخص ها، عناصر و ارکان آن، بر اساس گزارش ها و آمار توصیفی از جایگاه کشاورزی 
در اقتصاد مقاومتی ارائه شده است و مؤلفه های توصیفی رویكرد الگوي اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزي و 
لوازم و آثار آن بررسی شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد اجرای این الگو با ایجاد بستر و فضاي افزایش 
تولید داخلی محصوالت کشاورزي استراتژیک و اساسی)گندم، برنج و غیره( می تواند شرایط را بهبود ببخشد و 

از تمامی ظرفیت ها براي مقاوم کردن اقتصاد استفاده کند.

3- یافته های پژوهش

3-1- اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی

اهمیت و ضرورت پژوهش از اینجا ناشی می شود که در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم ها، استراتژی هایی 
برای کاهش مخاطرات اقتصادی کشور و دستیایی به توسعه پایدار در پیش گرفته شده است. این استراتژی ها را 
می توان به صورت خالصه در زیر عنوان اقتصاد مقاومتی دسته بندی کرد، چراکه تعریف اقتصاد مقاومتی بر این مبنا 
استوار است که در شرایط تحریم و فشار خارجی، اقتصاد توانایی شكوفایی را داشته باشد. یكی از استراتژی هایی 
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که زیر عنوان اقتصاد مقاومتی می گنجد، متنوع کردن اقتصاد و به عبارتی توسعه دیگر بخش ها به منظور کاهش 
وابستگی به بخش نفت است )مطیعی لنگرودی، رضوانی، فرجی سبک وار و خواجه شاه کوهی، 2010(.

به طور خالصه کشاورزی می تواند نقش خود را به این شكل ایفا کند: عرضه نیروی کار و سرمایه مازاد، تأمین 
مواد غذایی و مواد خام صنعتی، گسترش صادرات غیرنفتی و تأمین ارز خارجی، تهیه بازار برای کاالهای صنعتی 
سبک باالدستی و پایین دستی، تشویق سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی جانبی و صنایع تبدیلی و تكمیلی و 
رونق مبادالت تجاری محصوالت کشاورزی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور )کریم و دیگران، 2014(.

با توجه به جدول شماره 1 و تصاویر 2 و 3 کل واردات بخش کشاورزی در سال 1383 از 7957 هزار تن به 
17592/2 هزار تن در سال 1395رسیده است که نشان دهنده افزایش نوسانی میزان واردات کشاورزی کشور 
از سال 1383 تا 1395 است و ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال 1383 از 300 هزار و 27 میلیارد ریال به 
441 هزار و 972 میلیارد ریال در سال 1395رسیده است که نشان دهنده افزایش میزان ارزش افزوده کشور از 
سال 1383 تا 1395 است. با اینكه بخش کشاورزی در این سال ها افزایش ارزش افزوده داشته است، ولی میزان 
افزایش واردات هم نشان دهنده جوابگو نبودن تولیدات داخلی به نیاز بازار و آسیب جدی به این بخش بوده است. 
بنابراین، الگوی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی با افزایش میزان تولید، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری 

برای تأمین نیاز داخلی قابل اجراست.

در سال های اخیر افزایش جمعیت، افزایش تقاضا، ناتوانی بخش کشاورزی برای افزایش تولید داخلی متناسب 
با رشد تقاضا، صادرات خام با ارزش افزوده پایین، اعمال سیاست های نامناسب حمایتی مصرف کننده، تنظیم 
نبودن بازار کاالی های اساسی براساس  عرضه و تقاضا، تحریم و غیره عواملی هستند که باعث کاهش واردات، 
افزایش صادرات و بهبود تراز تجاری نشده است. اصالح الگوی مصرف سرانه محصوالت کشاورزی و ترویج مصرف 
محصوالت کشاورزی داخلی، افزایش بهره وری عوامل تولید به ویژه آب، افزایش سرمایه گذاری، توسعه صنایع 
تبدیلی برای افزایش ارزش افزوده کاالهای صادراتی کشاورزی و غیره از جمله راهكارهای کاهش واردات، افزایش 
صادرات و بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی در داخل کشور است و لزوم بازنگری اساسی در سیاست های 

خارجی )حداقل در بازارهای هدف مثل عراق، ترکیه و غیره( را می طلبد.

در اقتصاد مقاومتی از امكانات داخلی، استفاده بیشتری می شود و منابع باید به شكل دقیق تری تخصیص 
یابد. علم اقتصاد همین است که با تخصیص حداقل منابع، حداکثر استفاده را ببریم. اگر همین موضوع را 
در بخش های اقتصاد کشور از جمله در بخش کشاورزی مدنظر قرار دهیم، در راستای اقتصاد مقاومتی قرار 
خواهیم گرفت. به زبان دیگر، اقتصاد مقاومتی، یعنی تولید بیشتر و هزینه کمتر و توجه بیشتر به محصوالت 

استراتژیک )جلیلی، 2013(. 

خود کفایی در بخش کشاورزی سیاستی است که در ارتباط با متنوع سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی مطرح 
می شود. باید توجه داشت کارایی این بخش به مراتب با اهمیت تر از خود کفایی است. جامعه ایرانی همواره 
نیاز به واردات گندم، برنج، گوشت و روغن از خارج را یک ضعف عمده تصور می کرد تا آنجا که همواره لزوم 
خودکفایی در محصوالت کشاورزی و به ویژه کاالهای استراتژیک عمده ترین برنامه کاری اعالم شده از سوی 
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مسئولین بوده است. درواقع نگرانی از احتمال ورود فشارهای سیاسی و خدشه دارشدن استقالل کشور از طریق 
نیازمندی به واردات کاالهای اساسی دولتمردان را مجبور کرده است، توجه ویژه ای به خودکفایی نه تنها در 
کاالهای استراتژیک بلكه در تمام کاالهای مورد نیاز داشته باشند. دو سیاست جایگزینی واردات و خودکفایی در 
تولید کاالهای استراتژیک کشاورزی نشان می دهد هرچند لزوم توجه به مزایای تجارت و همچنین کارایی در 
بخش های مختلف اقتصادی نقش مؤثری در متنوع سازی اقتصاد کشور دارد، اما این موضوع در شرایطی می تواند 

به تهدیدی در اقتصاد تبدیل شود. 

زمانی که ذخیره سازی ها به درستی انجام نگیرد، بازار دچار بحران می شود و اگر این بحران درباره محصوالتی 
باشد که خود، نهاده بخش دیگر محسوب می شوند، چالش شدیدتر خواهد شد. اگر این سیاست، با اصالح بذر و 
اصالح شیوه های زراعی همراه باشد، دلیلی برای ظهور پیامد منفی وجود ندارد )تاری و کاویانی، 2013(. اقتصاد 
مقاومتی در بخش کشاورزی، یعنی افزایش تولید. از یک سو باید در بخش مصرف، صرفه جویی صورت گیرد و 
اسراف ها کاهش یابد و از سوی دیگر باید به عوامل مؤثر بر تولید از جمله تأمین نیازهایی تولید مثل بذر، کود، 

جدول 1. کل واردات بخش کشاورزی )هزار تن( و ارزش افزوده بخش کشاورزی )میلیارد ریال(

ارزش افزوده گروه کشاورزی )میلیارد ریال(کل واردات کشاورزی )هزار تن(سال

13837957300027

13848702335334/2

138512858361288/7

138610898369314/4

138718107294147

138818445/2316556/5

138914932/6335920

139013047/4348425/2

139122106/8364658/7

139218415/3384632/9

139322668/5405432/8

139418671/2424173/2

139517592/2441972

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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سم، دارو، ماده ژنتیكی مؤثر و مناسب و نیز به سرمایه گذاری های زیربنایی توجه کرد. مردم نیز باید از ضایع کردن 
مواد غذایی پرهیز کنند، نه به این معنا که غذا نخورند، بلكه به این معنا که باید ضایعات را کاهش دهند. به 

موازات این ها منابع پایه، اعم از آب و خاک نیز باید حفظ شوند. 

صداقت، شفافیت، بهینه کردن مصرف منابع، استفاده حداکثری از ظرفیت های تولید، توجه به اقشار آسیب پذیر، 
جلوگیری از سوء تغذیه و کاهش قیمت های تمام شده مهم ترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی 
است که همان مؤلفه های کشاورزی پایدار در این بخش است. در بخش کشاورزی، اقتصاد مقاومتی با اقتصاد 
غیرمقاومتی در مواردی بسیار جزئی با هم تفاوت دارند. این تفاوت هم آن است که کشاورزان باید رغبت بیشتری 

به تولید کاالهای استراتژیک پیدا کنند. 

ممكن است اقتصاد مقاومتی از هزینه کردن کل منابع مالی کشور در طرح های بیهوده و بی نتیجه خودداری 
کند. بنابراین باید در بخش کشاورزی بهره وری افزایش یابد، ضایعات کمتر شود، استفاده از منابع، بهینه شود 
و توجه بیشتری در سیاست های دولت و عملكرد خود کشاورزان به کاالهای اساسی و استراتژیک شود )نكویی 
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تصویر 3. ارزش افزوده گروه کشاورزی )میلیارد ریال(
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نائینی، 2015(. در چارچوب اقتصاد مقاومتی و وجود تحریم ها سخن از مزیت های نسبی در تولید محصوالت و 
کاالهای استراتژیک نامتناسب است و مسلمًا باید در تولید محصوالت کشاورزی استراتژیک و اساسی از جمله 

گندم و برنج رویكرد خودکفایی و خوداتكایی وجود داشته باشد.

3-2- شاخص های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی

3-2-1- افزایش رشد بهره وری 

یكی از عوامل اصلی رسیدن به رشد اقتصادی در بخش کشاورزی، افزایش بهره وری است و پایین بودن چنین 
شاخصی برای یک کشور به نسبت دیگر کشورها نشانگر اتالف گسترده وقت و انرژی و منابع است. افزایش 
رشد بهره وری در بخش کشاورزی با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیر اقتصاد، 

به کارگیری تمام ظرفیت ها و قابلیت ها و استفاده بهینه از منابع و امكانات و غیره امكان پذیر است. 

3-2-2- تأمین امنیت غذایی 

امنبت غذایی یعنی دسترسی همه آحاد جامعه به غذای سالم، مغذی و کافی. بنابراین، امنیت غذایی در بخش 
کشاورزی تأکید بر افزایش کمی و کیفی مواد اولیه و محصول کشاورزی دارد. تأمین امنیت غذایی محصوالت 

کشاورزی اساسی و استراتژیک )گندم، برنج و غیره( با محوریت خودکفایی و خوداتكایی امكان پذیر است.

3-2-3- اصالح الگوی مصرف و ترویج مصرف محصوالت کشاورزی داخلی

ابزار مدیریت مصرف، اصالح الگوی مصرف است. در موضوع اصالح الگوی مصرف مردم )مصرف کننده و 
تولیدکننده( و دولت )دستگاه های ذ ی ربط( نقش اساس دارند. اصالح الگوی مصرف در بخش کشاورزی یعنی 
کاهش مصرف، کاهش ضایعات، جلوگیری از اسراف در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف. اصالح الگوی مصرف 
و ترویج مصرف محصوالت کشاورزی داخلی باید همراه با برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت پذیری این 

محصوالت باشد. 

3-2-4- دانش بنیان کردن بخش کشاورزی

یعنی علمی کردن کشاورزی بر پایه دانش و نوآوری، یعنی افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات 
کشاورزی دانش بنیان در کل تولید ناخالص داخلی. ایجاد و گسترش شرکت های دانش بنیان مثالی است که 
ارتباط بین صنعت کشاورزی و دانشگاه ها را مسیر می کند و گامی در مسیر کشاورزی نوین و دانش محور است. 

3-2-5- تنوع صادرات در بخش کشاوزی

ویژگی مشترک اغلب کشورهای در حال توسعه وابستگی شدید آن ها به تولید و صادرات یک یا چند محصول 
اولیه یا کشاورزی است که به آسیب پذیری شدید آن ها در برابر تغییرات قیمتی آن کاالها منجر خواهد شد. راه 
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نجات این کشورها گسترش پایه تولید صادراتی به تعداد زیادی از کشورهای جهان است. در کشور ما این امر به 
معنای گسترش صادرات غیرنفتی است )تاری و کاویانی، 2013(. 

3-3- مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی

1. تغییر الگوی کشت با بهره گیری از نیروهای متخصص و مكانیزه کردن سیستم کشاورزی، به نحوی که 
بتواند با توجه به ظرفیت ها و پتاسیل ها حداکثر نیاز را برآورده کند.

 2. تقویت بخش صنایع تبدیلی کشاورزی با تزریق سرمایه. در این مؤلفه باید افزایش نرخ سود بانكی و مالیات 
بر ارزش افزوده به گونه ای هدایت شود که سرمایه گذاری در بخش تولید و صنعتی همزمان صورت گیرد. 

3. سازماندهی و باز مهندسی تشكل ها، به نحوی که تشكل های تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی تقویت 
و تشكل های موازی در آن ها ادغام شود. با توجه به اینكه بخش عمده فعالیت کشاورزی را واحدهای فردی و 

خصوصی انجام می دهند، برای استفاده از خرد جمعی باید تشكل های تولیدی در این بخش توسعه یابد.

 4. صادرات محصوالت کشاورزی می تواند ارز آوری، ایجاد درآمد و ایجاد اشتغال کند و برای ایجاد ارزش 
افزوده باید از خام فروشی جلوگیری کرد. در حال حاضر فروش محصوالت خام به کشورهای دیگر و بسته بندی 

محصوالت در آن کشورها خسارت زیادی برای کشور دارد؛ مثل زعفران در اسپانیا و سیب درختی در ترکیه.

 5. اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی عالوه بر ُبعد اقتصادی ابعاد اجتماعی و زیست محیطی دارد که از آن 
به پایداری تعبیر می شود. هنگامی که یک نظام بهره برداری در تعامل با جامعه پذیرفته شود، از لحاظ اجتماعی 
پایدار است و این پایداری از طریق ارتباطات، دسترسی به اطالعات و ارتقای توانمندی کشاورزان از طریق 
برگزاری کالس های آموزشی به دست می آید و سرانجام آنكه پایداری زیست محیطی به معنی سازگاری یا 

سالمت بوم شناختی از طریق مدیریت خاک، کود، سم و آب است )نكویی نائینی، 2015(.

3-4- رویکرد الگوی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی

برای تحلیل اقتصاد مقاومتی دو رویكرد وجود دارد:

رویكرد مدیریت ریسک3: در این رویكرد میزان احتمال شكست محاسبه و سعی می شود از ورود به حوزه هایی 
که ریسک زیادی دارد، پرهیز شود.

رویكرد مهندسی مقاومت: در این رویكرد روش های تقویت مقاومت سیستم و همچنین ایجاد انعطاف پذیری 
بیشتر در برابر فشارهای وارده مطالعه می شود و از طریق تقویت سیستم، مقاومت در برابر فشار وارده افزایش 
می یابد؛ به طوری که آسیب به حداقل برسد )کریم و دیگران، 2014(. بنابراین رویكرد الگوی اقتصاد مقاومتی 
در بخش کشاورزی از هزینه کردن در طرح و تحقیقات حوزه کشاورزی که ریسک زیادی دارد منع می شود و 

3. Risk Management
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سیستم بخش کشاورزی را منعطف تر و مقاوم می کند )با برطرف کردن نقاط ضعف( تا فشارها را تحمل کند و 
روند رو به رشد داشته باشد.

بخش کشاورزی یكی از مهم ترین بخش های اقتصاد کشور ما محسوب می شود. وابستگی به نفت به بسیاری از 
بخش های کشور ما آسیب جدی زده است. اقتصاد متكی بر نفت باعث رشد نیافتن تولید داخلی، افزایش بیكاری 
و وابستگی بیش از حد به واردات شده است و نتیجه ای جز اقتصاد ضعیف و ناپایدار نداشته است، در چنین 
شرایطی، وجود اقتصاد مقاوم و پویا بیش از پیش احساس می شود. اقتصادی که در مقابل تكانه های بیرونی 
و درونی مقاوم باشد، از تمام ظرفیت های آن استفاده شود و همواره رو به رشد باشد. کاهش واردات کاالهای 
اساسی کشاورزی باعث رشد چرخه های تولید داخلی و رونق کسب وکار می شود. اقتصاد مقاومتی متكی بر 
تولید داخلی و استحكام بنیه درونی اقتصاد و برداشتن موانع رشد است. یكی از موانع در تولید کشاورزی کمبود 

سرمایه و سرمایه گذاری در این بخش است.

 بازار پول و سرمایه در نظام اقتصادی اسالم که البته نیازمند مقاوم سازی در اجراست، ظرفیت زیادی برای 
برای تهیه تجهیزات و ماشین آالت پیشرفته و احداث و تجهیز شبكه های آبیاری دارد. ابزارهای مالی اسالمی 
متناسب با بخش های مختلف اقتصاد، تنوع زیادی دارند که از جمله می توان به اوراق مزارعه و مساقات و نیز 
اوراق مشارکت برای خرید تجهیزات و ماشین آالت کشاورزی اشاره کرد این اوراق باعث جذب سرمایه های راکد 
در جامعه و سرمایه گذاری زیربنایی در بخش کشاورزی می شود. با این روش بانک ها با این اوراق تجهیزات و 
ماشین آالت و دیگر عوامل تولید را در اختیار کشاورزان و باغ داران قرار می دهند و سهمی از محصول بین آن ها 
تقسیم می شود. اوراق مزارعه و مساقات می تواند راهكار عملی برای افزایش تولید داخلی، خودکفایی و مسیری 
برای تحقق اقتصاد مقاومتی باشد. با این روش تسهیالت بانكی به صورت عقود اسالمی مزارعه و مساقات در 
اختیار کشاورزان و باغ داران قرار خواهد گرفت و زمینه برای مشارکت سرمایه گذاران در تولید و توسعه بخش 

کشاورزی فراهم می شود )قویدل و دیگران، 2017(.

4- بحث و نتیجه گیری

با توجه به فشارها و تحریم های ظالمانه از سوی ابرقدرت ها و رویكرد کشور به الگوی اقتصاد مقاومتی که 
بر مبنای اقتصاد بومی، ایرانی و اسالمی است، لزوم توجه به بخش کشاورزی برای کاهش وابستگی به واردات 
محصوالت کلیدی کشاورزی و اتكای صرف به بخش نفت با اهمیت است. تقویت بخش کشاورزی، از طرفی با 
افزایش تولید ملی زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی است و از طرف دیگر با توجه به استراتژیک بودن محصوالت 
کشاورزی می تواند اقتصاد کشور را در برابر تحریم ها مقاوم کند. بخش کشاورزی به دلیل میزان و شدت تأثیر و 
همچنین تأثیرات بلندمدت و چند بخشی بر دیگر بخش های اقتصادی، بخشی استراتژیک به حساب می آید؛ برای 
نمونه هفت قلم از 10 قلم عمده محصوالت وارداتی به کشور با ارزشی در حدود 15 میلیارد دالر را در سال های 
اخیر محصوالت کشاورزی نظیر گندم، ذرت، برنج، کنجاله سویا و نظایر آن تشكیل داده است )محمدی، 2016(. 

تنوع آب و هوایی در ایران و داشتن خاک حاصلخیز عالوه بر تأمین نیاز داخلی توسعه صادرات غیرنفتی، 
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کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را امكان پذیر می کند. با توجه به اینكه امروزه یكی از راه هاي تحت سلطه 
درآوردن کشورها وابسته کردن آن ها به مواد غذایی است، مهم ترین معیارهاي توسعه پایدار کشاورزي، تأمین 
نیازهاي غذایی اساسی نسل حاضر و آینده از نظر کمی و کیفی، ایجاد مشاغل دائمی، حفظ و ارتقاي ظرفیت 
تولیدي منابع طبیعی پایه و منابع تجدید شونده، کاهش آسیب پذیري بخش کشاورزي نسبت به عوامل طبیعی، 

اقتصادي و اجتماعی و دیگر تهدیدها و تقویت خوداتكایی و خودکفایی این بخش است.

 کشاورزی در حوزه اقتصاد مقاومتی به معنای تالش برای حداکثر استفاده از امكانات موجود برای تولید 
محصوالت استراتژیک و اساسی، کاهش هزینه و افزایش بهره وری تا حد امكان و تولید کاالهایی است که 
وابستگی به خارج را کمتر می کنند. به بیان دیگر، اقتصاد مقاومتی یعنی تولید بیشتر، بهره وری بیشتر و کاهش 
هزینه در محصوالت اساسی و استراتژیک. با توجه به تالش های سال های اخیر آمارها نشان می دهد میزان کل 
واردات بخش کشاورزی در سال 1383 از 7957 هزار تن به 17592/2 هزار تن در سال 1395 رسیده است. 
بنابراین، در سال های اخیر افزایش جمعیت، افزایش تقاضا، ناتوانی بخش کشاورزی برای افزایش تولید داخلی 
متناسب با رشد تقاضا، صادرات خام با ارزش افزوده پایین، اعمال سیاست های نامناسب برای مصرف کننده و 
تنظیم نبودن بازار کاالهای اساسی، تحریم و غیره عواملی هستند که باعث کاهش واردات، افزایش صادرات و 

بهبود تراز تجاری نشده است. 

باتوجه به فشار و تحریم های اقتصادی ظالمانه غرب به کشور ما، لزوم بازنگری و سیاست گذاری در اقتصاد 
بیش از پیش احساس می شود. همچنین شكست پیروی از اقتصاد متعارف غرب در بحران اقتصادی در این 
سال ها نوید این سیاست را می دهد که جمهوری اسالمی ایران با پیروی از الگوی اقتصادی بومی، ایرانی و اسالمی 
می تواند این شرایط را خنثی کند و مسیر شكوفایی اقتصادی را در پیش گیرد. در ایران اسالمی، وابستگی به نفت 

)بیماری هلندی( به بسیاری از بخش های اقتصادی از جمله بخش کشاورزی آسیب جدی زده است. 

الگوی اقتصاد مقاومتی با نگاه ویژه به بخش کشاورزی بنابر آنچه گفته شد، در طول زنجیره تولید محصوالت 
کشاورزی با توصیه به سازماندهی و بازمهندسی تشكل ها، دانش بنیان کردن و تغییر الگوی کشت و در مرحله 
بعد تقویت بخش صنایع تبدیلی، رشد بهره وری را به عنوان نتیجه بهبود زنجیره تولید دنبال می کند که این 
نتایج در میان مدت پیامدهای تأمین امنیت غذایی کشور، پایداری تولید محصوالت کشاورزی و تنوع صادرات 
را به دنبال خواهد داشت. توصیه های ارائه شده در زنجیره تولید در دو سطح فعالیت های اصلی که مستقیمًا به 
فرایند تولید مربوط می شود، مانند کاشت، داشت، برداشت و فعالیت های پشتیبان که وظیفه هدایت، حمایت 
و پشتیبانی از فعالیت های اصلی را دنبال می کند، مانند مراکز تحقیقاتی، مراکز و ابزارهای تأمین مالی، مراکز 
سیاست گذاری، بخش های دولتی متولی مانند وزارتخانه های کشاورزی، صنایع، تجارت و اقتصاد باید دنبال شود. 
به عبارت دیگر، مسئولیت اصلی برنامه ریزی و هدایت و راهبری فعالیت ها بر عهده بخش فعالیت های پشتیبان 
و مسئولیت مستقیم اجرا نیز بر عهده کشاورزان و صنایع موجود در این زنجیره تولید خواهد بود که بخش 

فعالیت های اصلی هستند. 

اقتصاد مقاومتی عالوه بر توصیه هایی در عرصه اقتصادی و تولیدی، توصیه هایی در زمینه فرهنگی مانند 
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اصالح الگوی مصرف، تقویت وجدان کاری و فرهنگ کار را به عنوان مكمل درنظر گرفته است. بنابراین، اقتصاد 
مقاومتی با ایجاد بستر و فضای افزایش تولید داخلی محصوالت کشاورزی می تواند شرایط را بهبود ببخشد و از 
تمامی ظرفیت ها برای مقاوم کردن اقتصاد استفاده کند. الگوی اقتصاد مقاومتی با نگاه ویژه به بخش کشاورزی 
و ایجاد بستر و فضای افزایش تولید داخلی محصوالت کشاورزی، می تواند شرایط را بهبود ببخشد و از تمامی 
ظرفیت ها برای مقاوم کردن اقتصاد استفاده کند. الگوی اقتصاد مقاومتی امنیت اقتصادی، استقالل و رشد را به 
همراه می آورد. این الگو نیازمند همكاری مسئوالن و مردم است. بر اساس آنچه گفته شد، پیشنهادات را می توان 

در قالب چند مورد زیر ارائه کرد:

1. کارآمد کردن سیاست های حمایتی و نظارتی در بخش کشاورزی با کمک قوای سه گانه مانند اعالم قیمت 
تضمینی خرید محصوالت راهبردی؛

2. افزایش استفاده از توان تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاهی و دانش بنیان کشور برای بهبود و افزایش راندمان 
محصوالت کشاورزی؛

3. افزایش راندمان آب کشور و تشویق به صرفه جویی و تخصیص بهینه منابع آبی با استفاده از سیستم های 
آبیاری صنعتی پیشرفته و بهره برداری از فناوری های جدید؛

4. تأمین تسهیالت و اعتبارات خرد و کالن در بخش های مختلف کشاورزی کشور متناسب با فعالیت ها و 
نظارت بر حسن انجام استفاده از وام ها بر اساس اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز؛

5. توسعه نهادها و بازار مالی کشاورزی و ایجاد ابزارهای مالی مناسب برای تأمین مالی طرح های میان مدت 
و بلندمدت بخش کشاورزی؛

6. فرهنگ سازی در مسیر اصالح الگوی محصوالت کشاورزی داخلی، پرهیز از اسراف، کاهش ضایعات در همه 
مراحل تولید، توزیع و مصرف؛

7. تأسیس و استقرار صنایع تبدیلی و فراوری در بخش کشاورزی کشور؛

8. تولید و استفاده بهینه از نهادهای داخلی؛ 

9. بهبود فرهنگ کار و ارتقای منزلت کشاورزان در جامعه از طریق فرهنگ سازی؛

10. بازمهندسی و ساماندهی تشكل ها و تعاونی های تولیدی و روستایی در بخش کشاورزی کشور؛

11. آموزش کاربردی و علمی نیروهای متخصص جوان و تحصیل کرده و فراهم کردن زمینه مشارکت آن ها؛

12. افزایش همكاری ها بین نهادهای مختلف در بخش کشاورزی کشور.
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