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 چکيده
از ویژگی هاي اقتصادهاي نفتی وجود بيماري هلندي در این اقتصادها است. با افزایش یکی 

قيمت نفت و درآمدهاي نفتی، ثروت یک کشور افزایش می یابد، افزایش ثروت موجب تقویت و 

رشد بخش غيرقابل مبادله اقتصاد و تضعيف بخش قابل مبادله اقتصاد می شود. در این حالت، 

يل بخش خدمات و ساختمان رشد می کنند و در عوض فعاليت هایی مانند فعاليت هایی از قب

شناخت از ابعاد بخش صنعت دچار رکود می گردند، در این زمان بيماري هلندي اتفاق می افتد. 

ي موسوم به بيماري هلندي از جمله نيازهاي شناختی براي حرکت به سمت اقتصاد پدیده

 دهند اقتصاد ایران دچار یکنتایج نشان میاقتصاد است. مقاومتی و تحقق قاعده نفی سبيل در 

بيماري است و این بيماري که بارها از زبان کارشناسان اقتصادي شنيده شده است بيماري هلندي 

 ي نفرین منابع، بيماريدر این مقاله آثار ناشی از اقتصاد تک محصولی در قالب پدیده. نام دارد

مچنين عوارض ناشی از اقتصاد تک محصولی تبيين شده و هلندي و رانت بررسی شده است. ه

ي ي بيماردر نهایت به راهبردهایی براي کاهش آثار سوء ناشی از اقتصاد تک محصولی و پدیده

  هلندي اشاره شده است.

اقتصاد تک محصولی، اقتصاد مقاومتی، بيماري هلندي، پدیده نفرین  اژگان کليدي:و

 .منابع، رانت
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 مقدمه
نفت و گاز با توجه به نقش فراوانی که در تامين انرژي جهان دارند از منابع زیر زمينی استراتژیک براي هر کشور از جمه ایران محسوب 

توانند موجب افزایش تاثيرگذاري کشور در عرصه بين المللی گردند، موجب سرازیر شدن حجم عظيمی از اینکه می می شوند که صرف نظر از

است و از یک جهت پایدار و ابدي نيستند و از  شوند، درآمدهایی که خارج از محدوده صنعت و اقتصاد کشوراي نفتی به کشور میدرآمده

ریزي هاي اقتصادي کشور است که اگر با مدد از سياست هاي درست و امتحان جهتی دیگر ميزان آنها تابع شرایطی خارج از اختيار و برنامه

کس البته در ع  قدینگی در جهتی صحيح و علمی قرار گيرد می تواند موجب رشد اقتصادي باالیی براي کشور گردد.شده این حجم عظيم ن

 این حالت این درآمد ها نه تنها کمک کننده نخواهند بود بلکه موجب ایجاد مشکالت اقتصادي می شود که معموال توسط همان درآمد هاي

ه منجر ببه درآمد نفتی در عرصه اقتصاد بين الملل تنها وابستگی کشورمان و  .گذاشته می شود نفتی براي مدتی بر آن سرپوش تک محصولی

است. مساله دیگر در تعامل امنيت ملی کشور با درآمدهاي نفتی، تاثيري است که نفت در عرصه داخلی بر ي جدي و حاد شده یک مساله

که اگر نفت را از اقتصاد ملی حذف نمایيم تمام ارکان حيات اقتصادي واجتماعی و حيات اجتماعی و اقتصادي دارد. متاسفانه باید توجه کرد 

حتی سياسی ما شدیدا تحت الشعاع آن قرار می گيرد. تزریق سرمایه به بخش صنعت، واردات کاالهاي اساسی، تامين و دستيابی به تکنولوژي 

 .نفتی استوابسته به درآمدهاي  جدید صنعتی و نظامی و تامين انرژي داخلی،

 با مشکالت شهيهم ،ینفت يدرآمدها يکشور بر مبنا يزیربرنامه نيآن، همچن ينفت و درآمدها یبه اقتصاد تک محصول یوابستگ

امنيت اجتماعی و حتی از دیدگاهی فراتر امنيت و ثبات سياسی کشور تحت ، به عبارتی صریح تر امنيت اقتصادي همراه بوده است يمتعدد

از یک نگاه افزایش درآمدهاي نفتی، فرصتی براي کشور ما محسوب می شود که  نفتی و به عبارتی اقتصاد نفتی می باشد.تاثير درآمدهاي 

در  موجب افزایش درآمد ارزي شده است، اما از سوي دیگر مدیریت این منابع درآمدي از جمله چالش هاي جدي دولت محسوب می شود.

ظر به مفهوم اقتصاد مقاومتی، در می یابيم که اقتصاد مقاومتی یک بعد و الیه از اقتصاد اسالمی است نگاه سيستمی به اقتصاد اسالمی و با ن

. تکه در پيوند متعامل با سایر ابعاد اقتصاد اسالمی معنا می یابد و براي تحقق آن باید نگاهی جامع به اقتصاد و سایر ابعاد اجتماعی داش

در اسالم نيز بر جنبه هاي مدیریت منابع نفت و گاز از جنبه هاي مختلف می  قتصاد مقاومتی است.اقتصاد متکی به نفت مانع عمده تحقق ا

 شود(، قاعده نفیتوان نگریست این حوزه ها عبارتند از: موضوع حکمرانی نسبت به انفال، عدالت بين نسلی)که در داخل و خارج بحث می

مقابل اقتصاد تک محصولی است. اقتصاد ایران تمام زمينه هاي مورد نياز براي استقرار سبيل و مواردي از این قبيل. اقتصاد مقاومتی نقطه 

 شاخص هاي یک اقتصاد مقاوم را داراست. به ویژه مولفه هاي نرم افزاري در کشور ایران بسيار پویا است و منشا بسياري تحوالت مساعد بوده

ید با استفاده از منابع طبيعی موجود و سخت افزارها و نرم افزارهاي اقتصاد کشور، و می تواند باشد. براي حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی با

 زمينه هاي رهایی از اقتصاد آسيب زاي متکی به نفت را هموار نمود.

 

 اقتصاد تک محصولی در دنيا
است.  ادیز رايهستند، بس یاقتصاد تک محصول يکه دارا ییکشورها يریپذ بيآس زانيو م یستيالیامپر ياز طرف کشورها میتحر امکان

اشاره  رانینفت ا میپنبه از مصر در زمان جمال عبدالناصر، و تحر دیخر میشکر کوبا بعد از انقالب آن کشور، تحر میتوان به تحر یاز جمله م

 کرد. 

درصد  07 النيهندوستان و س ا،يمحصوالت قهوه دن 4/3نيالت يکایآمر يجهان، کشورها يکاکائودرصد  07تا  07 لیو برز هیجرين غنا،

و در درصد  57تا  07 نيب گرید ياز کشورها یکننده نفت اوپک و بعض ديتول يکشورها درکنند. نفت  یم ديجهان را تول يچا تمحصوال

وابسته  دو محصول ایو  کیآنها، فقط به  يدهد و منبع درآمد ارز یم ليرا تشک کشورها نیصادرات ا درصد 077مانند عراق تا  ییکشورها

. همان()باشند یم يمتعدد يمنبع درآمد ارز يکنند، بلکه دارا یه نميتک يمنبع درآمد ارز کیاز کشورها بر  ياريکه امروزه بس یاست. در حال

 یهستند، در حال نيالت يکایسابق و آمر يدرصد در شورو 07و  قایدرصد در آفر 07 انه،يدرصد در خاورم 47 یدروکربنيه يدولت ها نيب از

 واقع شده اند.  نيالت يکایسابق و آمر يو دو مورد در شورو یشرق يايمورد در آس 3 قا،یمورد در آفر 07 یدولت معدن 00که از 

 

 اقتصاد تک محصولی و تعابير رایج از آسيب هاي آن
بر  یمتک يکردن توسعه در کشورها داریپا"با عنوان  یدر کتاب ،یوتاچاردیبار توسط ر نياول «منابع نینفر»یواژهپدیده نفرین منابع: 

پس از جنگ  ،یالملل نيمهم ب يمسأله  کی بحث به عنوان نیا قتيمطرحشد. در حق 0553، در سال "منابع نینفر یهی: نظریمنابع معدن

منابع  يدر حال توسعه دارا يکشورها فيبه بعد که عملکرد ضع 0507 يو از دهه  نيالت يکایآمر یداخل يدوم و بعد از جنگ ها یجهان

 . (0300)رحمانی و گلستانی، شد يزیر هیآشکار شد، پا یعيطب
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 يهااز اقتصاد نيانگيبه طور م ،یغن یعيمنابع طب يدارا يمشاهدات بنا شده است که اقتصاد ها نیا يمنابع بر مبنا نینفر يهيفرض

 ديرشد تول نيب يقو یمنف يرابطه  کی(، نشان دادند که 0557)0وارنر و ساچزدارند.  يکندتر ي، رشد اقتصادیعياز نظر منابع طب ريفق

، وجود 0505تا  0507 يدوره  یکشور در حال توسعه مل 50 يبرا یناخالص داخل ديبه تول یعيسرانه و نرخ صادرات منابع طب یناخالص داخل

وان ت یآن ها م يکردند، که از جمله  دیيرا تأ یعيو درآمد حاصل از منابع طب يرشد اقتصاد انيم یمنف يرابطه  يگرید ادیدارد. مطالعات ز

توسط ساچز و وارنر  یمطالعات اقتصاد سنج زي( و ن 077،0557) 4ی( وات0550)3(، کارل0500)0لبگتوسط  يبه مطالعات مورد

 ( اشاره کرد.0770) 6ی( و بارب0555) 7لفاسوني(، گ0550،0770)

در طول زمان تکامل  يهلند يماريب مفهومبيماري هلندي: اصالح پرکاربرد دیگر در اقتصادهاي تک محصولی بيماري هلندي است. 

شود . اما از  یم یمنابع تلق نیمرتبط با نفر يکالن اقتصاد یآثار منف هيگشته و کل يگسترده تر ميمفاه رندهيمواقع در برگ یو در برخ افتهی

ح تر قابل درک است. به عنوان یمفهوم آن صر مشخص تر شده ولذا جیبه تدر يهلند يماريمختلف از ب يها یتلق انيم يمرزبند گرید يسو

ثروتمند در منابع در جهت ارتقاء  ياقتصاد ها يگونه است که خطا نیا يهلند يمارياز ب 0770در سال  یج وانيسراف و ج فیمثال تعر

 . (0اقتصاد انرژي، به نقل از پائول استيونس)مجله ریرقابت پذ يبخش کارخانه ا

 يکه در آمدها 0567دهه  یدر هلند ط یعيگاز طب اتيبه کار برده شد. کشف 0507بار از اواسط دهه  نينخست يهلند يماريب عنوان

 يامر البته تا حد نی.اابديشی( افزا0ی)نرخ ارز واقع یکشور به طور واقع نیپول ا یکشور کرد. سبب شد ارزش خارج نیا بيرا نص یهنگفت يارز

 هلند تحت فشار قرار یصادرات عیصنا ش،یافزا نیا جهيبود. در نت یمزد اسم شیدر اثر افزا يادیپول و تا حد ز یارزش اسم شیاز افزا یناش

موسوم شد، تجربه  5يهلند يماريرا که به ب ینامطلوب طیهلند شرا بيترت نیدواز حجم صادرات آنها کاسته شد. ب یگرفتند واز حجم صادرات

اتفاق افتد؛  يمتعدد لیتواند به دال یبلکه م ست،يو فقط مربوط به هلند ن یعيمنبع طب کیمختص کشف و استخراج  يماريب نیکرد. بروز ا

در بخش قابل مبادله مورد بحث )ژاپن و  يتکنولوژ شرفتيقابل مبادله )مورد اوپک(، پ يکاالهايالملل نيب متيبرونزا در ق شیاز جمله افزا

که باعث  0507در دهه  سي، و رونق در صادرات اوراق و پول سوئ(0500، 07)کردن و هلند( سي) انگل دیجد یعي(، کشف منابع طبرلندیا

 يماريب ینوع زيرا ن اياسپان عیبر صنا 06در قرن  کایآمر يتبعات ورود طال وانت یم يادیتا حدود ز یشد. حت سيفرانک سوئ یواقع تیتقو

 .(0500،  00)الصباحدانست يهلند

 

 اقتصاد مقاومتی
اي نه چندان گویا آوري اقتصادي را ترجمههاي اقتصادي اتاق ایران، مفهوم اقتصاد مقاومتی یا تابمرکز تحقيقات و بررسی

المللی است که در مفهوم در واقع یک مفهوم بيناین »نویسد:داند و در توضيح آن میدر زبان فارسی می Economic Resilience  از

آور یا شود و در ادبيات اقتصادي، اقتصاد تابهاي خارجی تعبير میها با توانایی بازگشت سریع به حالت اوليه بر اثر شوکنامهبسياري از لغت

ه در هاي خارج از سيستم، توانایی ایستادگی و مقابلدن شوکاقتصاد مقاومتی با سه توانایی شامل قابليت بازگشت به حالت اوليه بعد از وارد ش

 .شودها یعنی جذب شوک و سوم توانایی اجتناب از شوک تعریف میمقابل تکانه

هاي با توجه به این تعریف، اقتصاد مقاومتی ميزان توانایی اقتصاد براي بازگشتن به کارکرد عادي خود پس از مواجهه با تغييرات و شوک

به عبارت دیگر اگر شوکی به اقتصاد وارد شود و پس از آن اقتصاد بتواند به حالت قبلی خود برگردد، این نوع توانایی براي »صادي است:اقت

 .شودآوري اقتصادي خوانده میبازگشت، اقتصاد مقاومتی یا تاب

اي از اقدامات دولت، مردم و سایر نيست و مجموعهسازي اقتصاد مقاومتی تنها بر دوش یک نهاد خاص المللی، پيادهدر سطح بين

 .ها و نهادها براي تحقق آن دخيل استسازمان

 

 

                                                           
1 Sachs &Warner. 
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 اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبري
در چند سال اخير و با شدت یافتن تحریم هاي یک جانبه و غيرانسانی غرب عليه جمهوري اسالمی ایران با هدف متوقف کردن برنامه 

به ادبيات اقتصادي کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان « اقتصاد مقاومتی»ته اي ایران، واژه ي جدید هاي صلح آميز هس

 .مورد بحث قرار گرفته است

مطرح گردید. در همين دیدار، رهبر معظم انقالب  0305این واژه اولين بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبري در شهریور سال 

و « فشار اقتصادي دشمنان»را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و براي نياز اساسی کشور به کارآفرینی نيز دو دليل « اقتصاد مقاومتی»

 .را معرفی نمودند« آمادگی کشور برایی جهش»

اي به این موضوع نگاه کرده اند.  براي مفهوم اقتصاد مقاومتی در همين مدت زمان کم، تعاریف متفاوتی ارائه شده که هر کدام از جنبه

اقتصاد :ددر این ميان، تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر فرزانه انقالب ارائه داده اند. ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودن

ید می تواند تعيين کننده رشد و مقاومتی یعنی آن اقتصادي که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت هاي شد

 .شکوفایی کشور باشد

 

 چارچوب نظري
اثر منابع  باشند که یم یدسته مطالعات کیشوند،  یم ميتقس یکل يمنابع به دو دسته  نینفر یدهیپد ینهيانجام شده در زم مطالعات

 يع رواند که اثر مناب یمطالعات گرید يکنند و دسته  یم یاز آن بررس یو آثار ناش يهلند يماريکالن و ب يرا از جنبه  يرشد اقتصاد يبر رو

 يمطالعات انجام شده که در دسته نیکنند. از مهم تر یم ليتحل ییو وجود فساد و رانت جو فيوجود نهادها و مؤسسات ضع يجنبه زرشد را ا

( 0777) 04لتونيو ت سیوی(، د0773) 03و گرالک سيراک ی(، پاپ0770)00لفاسونيتوان به مطالعات انجام شده توسط گیم رند،يگ یم ياول جا

(، 0773) 07انيو سابرامان نيمارت اي دوم توسط ساال يموجود در دسته  قاتيتحق نیمهم تر ني(، اشاره کرد. هم چن0776و بالت ) لریبرونشو و

منابع را از  نینفر دهیپردازش شده، که پد رياخهاي دوم در سال  دگاهی، انجام شده اند. د(0777) 00کیو تورو نی( مو0777) 06وبالت کوی

ی )رحمانداند یدارند، ممکن م يو نهاد یقانون فيکه ساختار ضع ییقرار داده است. بروز آن را فقط در کشورها یمورد بررس يگرید يجنبه 

 . (0300و گلستانی، 

 

 يهلند يماريبا بروز ب هيمنابع و توج ن: نفریاول دگاهید
 يشود و قدرت رقابت آن را در بازارها یبخش ها م نیدر ا ديتول ينهیسبب باال رفتن هز يديتول ياز بخش ها ديعوامل تول حرکت

 و هیبخش و خروج سرما نیا یسبب کاهش قدرت رقابت نيدر اقتصاد موتور رشد است، به هم يديدهد. بخش تول یکاهش م یالملل نيب

کاهش  يرو ییبه تنها یعيبزرگ شدن بخش منابع طب نیدهد، بنابرا یقرار م ريت تحت تأثکل کشور را در بلند مد ياقتصاد رشدکار،  يروين

، 00گونیو د اي)بالت، دامان شودیمختل م ياست که رشد اقتصاد يديبخش تول یکاهش قدرت رقابت ليبلکه به دل ست،يمؤثر ن يرشد اقتصاد

 (.0300به نقل از رحمانی و گلستانی، 

 نیکند. ا یم دايواردات کاال ضرورت پ هستند، ناتوان ديدر تول زيبخش ها ن ریشده است و سا ادیکه ورود ارز به کشور ز یطیشرا در

ان بستن به درآمد آس ديکم تر وجود دارد، اما به علت ام ینهیآنها با هز ديتول تيهستند که در داخل قابل ییکاالها ایعموماً  ،یواردات يکاال ها

 یانسان يرويو حرکت ن يديشدن بخش تول فيضع ليباال هستند که به دل يبا تکنولوژ ییکاالها ای شوند و یمن دياز صادرات، تول یاشن يباال

ن نوع آبه  یداخل ازيآن ها وجود ندارد. ن ديتول يبرا یتخصص کاف د،يعوامل تول نیا يرو يگذار هیبخش و کاهش سرما نیاز ا هیو سرما

ان کنندگ دياز تول تیحما يها استيشود و سیواردات آنها م يبرا یعياز منابع طب یاز درآمد ناش يادیمصرف مقدار ز بسب یواردات يکاالها

 يرصت هاف جادیتر به ا شيشود، معموالً ب یبه کار بسته م یو عقب ماندگ یاز وابستگ يريجلوگ يريجلوگ يو کنترل واردات که برا یداخل

حاصل از صادرات  یافتیاکتساب در يمختلف قدرتمند رانت جو در جامعه برا ي. کشمکش گروه هاانجامدیو گسترش فساد م ییرانت جو

درآمد  نیوارده ا يکند و دولت تحت فشارها یم متخصص به سمت باال ريبه ناچار دولت را مجبور به انتصاب افراد وابسته و غ ،یعيمنابع طب
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 ياست، اعطا دهید بيآس اريبس زين يديکه بخش تول طیشرا نیدهد.در ا یور سوق م هرهب ريو غ يضرور ريغ يباال را به سمت پروژه ها

 هیرفتن سرما نيعوامل که منجر به ازب نیشود. ا یم ری، اجتناب ناپذرهيمتضرر، سوخت و غ عی، صناییمواد غذا يمتفاوت رو يدهايسوبس

ابود را ن يديتول يندهایارزشمند به کار گرفته شده در فرآ یهياول موادمهارت و  ،شوند، زمان یناموفق م يو شکست پروژه ها یخصوص يگذار

 (. 0300)رحمانی و گلستانی، شوند یم يباال برده و سبب حاکم شدن رکود اقتصاد شياز پ شيکنند، تورم را ب یم

دو  ايکیيتر در طول دوره  شيب ایدرصد  37تا  متيق ريياست. تغ هيخام اول يکاال يبازارها یاصل يها یژگیاز و یثبات یو ب نوسان

تر از همه  شياست، ب نیخطر آفر هيخام و اول يصادرات تمام کاالهایبازار برا یثبات یب نیکه ا نی. با استين يقابل تصور ريساله، موضوع غ

و  نيلکرده است. او لیتبد زين یاسيس يحربه  کیاست که آن را به  يارزش اقتصاد يکند. چون نفت دارا ینفت را متضرر م ندگانصادر کن

ع مخارج آن و به تب ینيب شيقابل پ ريغ زيدولت را ن یافتیصادرات نفت است، چون در یافتیدر یقطع زانياز م ینانينااطم جه،ينت نیمهم تر

 . ندک یم ريمتغ زيرا ن

نفت وجود  يها متيو ق ديتول انيم يقو يکه رابطه ا افتندینفت، در يصادر کننده  يکشورها ي( برا0556) 05و وودفرد روتمبرگ

 شش فصل بعد، همراه خواهد شد.  ایدر پنج  ديدرصد کاهش تول 7/0نفت، با  متيق شیدرصد افزا 07به دست آمده،  جیدارد؛ مطابق نتا

 و شیافزا ريتأث زانيم" «ارتباط آن ها متقارن است؟ ای؛ آياقتصاد يها تينفت و فعال متيق»با عنوان  ي(، در مقاله ا0553)07يمور

مورد مطالعه  0557–0570 یفصل يو داده ها يگرنجر تيبرروش عل یرا مبتن کایآمر يکالن اقتصاد يرهايمتغ ينفت خام بررو متيکاهش ق

نفت  متينسبت به کاهش ق يکالن اقتصاد يرهايبا متغ يتر شيب ینفت همبستگ متيق شیدهد که افزا ینشان م يو جینتا  "دهد. قرار می

 بر اقتصاد ندارد.  يدار ینفت اثر معن متيکه کاهش ق یبوده، در حال یبر اقتصاد منف متيق شیاثر افزا قتيدارد؛ در حق

 بر صادرات یعيمنابع طب یجهان يها متيق شیافزا ريو تأث يهلند يماريب یهيفرض ی، به بررسي(، در مطالعه ا0773) 00جنسياست

 ، پرداخته است. 0507 – 0550 یزمان يدوره  یبا استفاده از مدل جاذبه ط یعيمنابع طب يصادر کننده  يکشورها یصنعت

 يصادر کننده  يکشورها یصادرات صنعت ،یعيمنابع طب یجهان يها متيدر ق شیدرصد افزا کیدهد که  یمطالعه نشان م جینتا

 ي صادر کننده يکشورها یعيدر صادرات منابع طب شیدرصد افزا کیکه  یدهد، در صورت یدرصد کاهش م ميرا در حدود ن یعيمنابع طب

دوره  یط هیجريکشور ن ي(، برا0777) 00و االگونجو یدهد. الوس یدرصد کاهشم 0را در حدود  رهاکشو نیا ی، صادرات صنعتیعيمنابع طب

نفت دچار رکود شده است.  متيق شیو افزا یکشور، همراه با رونق نفت نیا يو صادرات بخش کشاورز دينشان دادند که تول 0773-0507ي

سعه تر کشورها کم تر تو شيرا به عنوان بخش قابل مبادله در حال رکود در ب ینعتمطالعه بر خالف مطالعات گذشته که بخش ص نیآن ها در ا

 مدنظر قرا دارند.  یرا به عنوان بخش قابل مبادله سنت يبخش کشاورز رند،يگ یدر نظر م افتهی

 يو کشاورز یسنت يدر بخش ها ديتول ،ینفت ي، نشان داده است که با رونق درآمدها0305-0377 يدوره  ي(، برا0303) پاسبان

 نیا ینفت بر ارزش افزوده متياثر شوک ق یبوده است، ول یمنف رانیا ينفت بر بخش کشاورز متيق ريکه تأث ي، به طورافتهیکاهش  رانیا

 رفته است.  نيافته واز بیبخش در طول زمان کاهش 

حاصل از فروش نفت،  يدرآمدها شیدر افزا يدرصد 77(، نشان داده اند که با وقوع شوک 0307) یمحسن ياخالق و موسو خوش

 بخش ها، از یدر تمام ینفت ريواردات و کاهش صادرات غ شیارز، افزا ینرخ واقع تیتقو نيشده است. هم چن تیقابل مبادله، تقو يبخش ها

 باشد. یم رانیا ادشوک در اقتص نیآثار مشهود ا

 عیتوز يرا بر نابرابر ینفت یمنابع غن يکشور دارا 06در  ینفت يباال ياثر درآمدها خود،ي (، در مطالعه 0300) یو گلستان یرحمان

دارند،  ییکارا يکه دولت ها ییدر کشورها ینفت يباال يدهد که اثر درآمدها یحاصل از کار آن ها نشان م جیکرده اند.نتا یدرآمد بررس

 منجر شده است.  ينابرابر شیدولت کم است، به افزا ییکه کارا ییدرآمد و در کشورها يسببکاهش نابرابر
 

 ییو رانت جو فيساخت ضع ریبا وجود ز هيمنابع و توج ن: نفریدوم دگاهدی
 يديتول ريسود غ نیشود. ا یفراهم م یمصنوع اييعيطب يها یابيکم یجهياست که در نت يديتول ريسود غ ایمازاد  ینوع ،ياقتصاد رانت

 یمبه وجود ن یسازمان ییو کارا يبهره ور شی، افزاي، نوآورتي، خالقتیریبهبود مد یجهيدر نت یعنیشود،  یحاصل م ديتول ندیخارج از فرآ

 وجود دارد. تيکار و فعال یزهيهنوز هم انگ يديتول ريسود غ ایمازاد  نیبدون وجود ا البته.  دیآ

ر مازاد ب یافتیدر قتيو در حق دیآ یدولت به وجود م یلهيبه وس یساختگ يها یابيکم جادیاست کهبه دنبال ا يدرآمد مازاد رانت،

ارت تج يانحصار ازيداشتن امت ن،يزم تيشوند، مالک یم جادیمختلف ا يکنند، از راه ها یرانت م ديکه تول ییآمدهادرفرصت است.  ینهیهز
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که دولت  یکنند. انحصارات یرانت م جادیهمه ا ره،يو غ یعوارض در اماکن عموم يجمع آور ازيامت ،يانحصار تيانجام فعال ایخاص  يکاال

 یترسدس تيشود که قابل یم يافراد يبرا ازيکند سبب به وجود آمدن امت یم جادیا يو کار يفکر يها ییواردات، صادرات و توانا د،يتول يرو

 (.0304ي، است)خضر امدهيبه دست ن يديتول تيشود که از فعال یم ديتول یرانت بيترت نیبه آنها را دارند وبه ا

به  اردوکیکه ر نيرود وبا رانت زم یبه کار م یدولت اراتيستفاده از اختاسوء  یبه معن شتريب ي، رانت اقتصادياستفاده مدرن امروز در

مطرح شد. اصطالح  0560، در سال 03توالک يانحصارات در مقاله  حيتوض يابتدا در راستا ییرانت جو یدهیآن اشاره داشته، متفاوت است. پد

 به کار گرفته شد. 07توسط کروگر 0504بار در سال  نياول يکه برا  «04ییورانت ج»

اخت س ریبا ز يقو يردن نهادهابه وجود آو ينداشته باشند وبرا یمخارج، نگران یمال نيتأم يشود که دولت ها برا یرانت سبب م وجود

 فير آن ها ضعد ميندارند و اتخاذ تصم يو قو قيدق کيبوروکرات ستميس ،یعيمنابع طب يدارا يتر کشورها شيحساس نباشند. ب قيدق یقانون

 یسبرر دگاهید نیمنابع را از ا نینفر ر،يتر مطالعات انجام شده اخ شيب. (، همانوالنگ نتالیاز منابع است)و يانتظار يآمدهادر یهیو بر پا

  .دانند یمرتبط م یاسيس ياقتصاد فيضع يو وجود نهادها ییکرده و آن را با رانت جو

منابع طبيعی به خودي خود سبب عملکرد نامطلوب اقتصادي نمی شود بلکه درآمد سرشار ناشی از آن که زمينه را براي رانت جویی 

فراهم می کند، سبب افت کيفيت زیرساخت هاي نهادین شده و به نفرین منابع منجر می شود. کشورهایی که به این پدیده دچار شده اند 

ظير وابستگی به درآمد نفت، کاهش قدرت رقابتی بخش ها، افزایش واردات کاالهاي مصرفی و کاالهاي با تکنولوژي همگی داراي ویژگی هایی ن

به  یباال، نابرابري دستمزد در بخش نفت در مقایسه با سایر بخش ها و جا به جایی نيروي کار و سرمایه، انتصاب افراد فاقد دانش و تجربه کاف

روه ها، نوسان قيمت نفت خام و درآمد متغير حاصل از آن، شکست پروژه هاي تعریف شده، افزایش بدهی ها، سمت هاي باال، رانت جویی گ

 کاهش سطح آموزش، افزایش فساد، نابرابري و ضعف زیر ساخت ها و نهادها و توزیع نابرابر درآمد هستند. 

در کننده نفت و تاثيرحضور در اوپک بررشد اقتصادي ( پدیده ي نفرین منابع طبيعی درکشورهاي صا0775) 06ابراهيمی و ساالریان

را بررسی کردند. نتایج برآورد آن ها حاکی از  0557-0774براي سال هاي  GLSکشورهاي عضو آن از طریق داده هاي تابلویی و با روش 

راین یگر، به دليل اثر درآمدهاي نفتی باین بود که اثر مستقيم درآمدهاي نفتی بر رشد اقتصادي مثبت است. اما با ورود متغيرهاي توضيحی د

( درمطالعه اي به بررسی رونق 0773)00متغيرها و سپس اثرگذاري غيرمستقيم بر رشد اقتصادي منفی برآورد می شود. خيرخواهان و شرکا

ر آزمندي تورنل و شاخص پرداختند و با به کارگيري الگوي اث 0567-0555کشور عضو اوپک براي دوره ي زمانی  00نفتی و نرخ پس انداز در 

هاي کيفيت نهادي و حکمرانی خوب به این نتيجه رسيدند که نرخ پساند در کشورهاي توسعه نيافته در جهت خالف ادوار تجاري حرکت 

 کرده و مصرف بيش از رونق نفتی افزایش می یابد و با این استدالل بيماري هلندي را الگوي مناسبی نمی دانند.

 0777-0507کشور متکی به نفت طی دوره زمانی 37( تاثيرات بلندمدت و کوتاه مدت درآمدهاي نفتی بر رشد 7700) 00مهرآرا و کيخا

 را بررسی کرده و با استفاده از روش پانل هم انباشتگی و تاکيد بر نقش نهادها استدالل می کنند که نهادهاي خوب درآمد نفت را به موهبت

 ات نفرین شدن منابع را فراهم می کنند.تبدیل می کنند و نهادهاي ضعيف موجب

( در مطالعه اي با استفاده از روش داده هاي تابلویی به مقایسه توسعه مالی و رشد اقتصادي در کشور صادر 0770) 05نيلی و راستاد

رشد اقتصادي در پرداخته و دریافته اند که ارتباط بين توسعه مالی و  0504-0555کننده نفت وکشورهاي اسياي شرقی براي دوره ي 

کشورهاي صادر کننده نفت کمتر از کشورهاي آسياي شرقی است که این ضعف نسبی ارتباط در انباشت سرمایه و بهره وري سرمایه نيز برقرار 

 است و شکست عملکرد اقتصادي کشورهاي بهره مند از منابع طبيعی را نشان می دهد. 

 

 مطالعات خارجی 
اي سياسی، اجتماعی و اقتصادي کشورهاي نفتی به توضيح آثار درآمدهاي نفتی شامل بيماري هلندي، ( با تلحيل نهاده0770) 37کارل

رانت جویی، کاهش سرمایه گذاري انسانی و فيزیکی و .... می پردازد. یافته مشخص مطالعه فوق این است که کشورهاي وابسته به نفت بيشتر 

عملکرد اقتصادي مثل فقر، نظارت بد و تعارض می شوند که این به صورت مستقيم ناشی از از سایر گروه کشورها دچار بی عدالتی و خطا در 

 وجود منابع نيست بلکه به خاطر ساختارهایی است که وابستگی به نفت می سازد.

                                                           
23Tullock. 
24Rent Seeking. 
25Kruger 
26Ebrahim&Salarian. 
27Kheir Khahan and Shoraka. 
28Mehrara and Kaykha 
29Nili and Rastad 
30Karl 
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جه می نتي 0504 -0773( با بکارگيري روش پانل دو مرحله اي با واریانس تصحيح شده براي بازه ي زمانی 0770) 30بيکن و بدمن

گيرند که توانایی توسعه ي مالی در سرمایه گذاري اقتصادهاي نفتی نسبت به اقتصادهاي داراي منابع معدنی در حال توسعه کمتر است. آنها 

 همچنين نشان می دهند که سطح سرمایه گذاري درکشورهاي نفتی کيفيت پایين تري دارد.

عی و یا تحليل رگرسيون چند متغيره، کشورهاي عضو اوپک را با نروژ بصورت مقط 0567-0550( براي سال هاي 0774گيلفاسون )

)به عنوان توليد کننده موفق نفتی( مقایسه می کند. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد که شدت منابع طبيعی باال ارتباطی 

خ تورم را پایين نگه داشته و بدین وسيله رشد اقتصادي را یعنی با توسعه نهادهاي مالی و پولی و سياست هایی که نر –معکوس با عمق مالی 

 ارتقا می دهند دارد.

براي نه کشور عمده صادرکننده نفت و با محاسبه  0776-0505( با استفاده از داده هاي فصلی0700) 30صالحی اصفهانی و همکاران

رشد طبيعی اقتصاد بزرگتر باشد، درآمدهاي نفتی در بلندمدت  نسبت ذخيره به استخراج نفت، نشان دادند چنانچه نرخ رشد درآمدهاي نفتی از

 توليد را با ضریبی معادل ضریب مربوط به سهم سرمایه تحت تاثير قرار می دهد. 

مطالعاتی که به بررسی رابطه ميان منابع طبيعی، توسعه مالی و رشد اقتصادي می پردازند، شامل این سه مطالعه است که نيلی و 

با کمک متغير کمکی در شيب به روش داده هاي پانلی، بهره وري سرمایه و انباشت سرمایه سرانه در کشورهاي صادر کننده  راستاد)همان(

کشور در  44( به بررسی نقش توسعه مالی در 0770مقایسه کرده اند. بيکن و بدمن ) 0555-0504نفت و آسياي شرقی را طی سال هاي 

نابع پرداخته اند که معموالً فاقد توسعه یافتگی مالی هستند و بنابراین این امکان که اثر توسعه مالی روي حال توسعه ي داراي منابع و فاقد م

( با رگرسيون مقطعی و صرف نظر از اینکه منابع زیرزمينی یا معدنی باشند به بررسی توسعه 0707رشد را برآورد کنند از بين برده اند و بک)

عات انجام گرفته به دو بخش تقسيم شدند، دسته اول مطالعاتی که با در نظر گرفتن رویکردهاي مختلف و مالی پرداخته است، بقيه ي مطال

متغيرهاي موثر به تبيين رابطه منفی ميان منابع طبيعی و رشد اقتصادي پرداخته اند. دسته دوم نيز مطالعاتی هستند که به بررسی رابطه 

د. بررسی هاي انجام شده مشخص نمود، مقاله یا تحقيقی که به طور مشخص به بررسی نقش ميان توسعه مالی و رشد اقتصادي می پردازن

  توسعه مالی در رشد اقتصادي و متقابالً تاثير رشد اقتصادي بر توسعه یافتگی مالی با رویکرد این مقاله پرداخته باشد، انجام نشده است.
 

 اثبات وجود بيماري هلندي در اقتصاد
انه ها نش نینشان داده شود که ا دیوجود دارد، بلکه با يماريب ياثبات شود که نشانه ها دینه تنها با يهلند يماريب ییشناسا يبرا

 یم (دهیپد نیا ياز نشانه ها یکیاندازه بخش خدمات )به عنوان  شیمثال، افزا يبرا .گریبه وجود آمده اند نه عوامل د يهلند يماريتوسط ب

( يهلند يماريب رگیارز )به مثابه نشانه د ینرخ واقع شیافزا نکهیا ایباشد و  یاقتصاد مثال به مرحله فراصنعت یعيطبذار گدهیاز پد یناش اندتو

 نیبا ا .(0300زنوز، بوده است) یفساد مال ایي، تفاوت بهره وریخارج ریدر خالص ذخا رييتغ ایدر مصرف دولت  رييتغ جهيممکن است در نت

انتقاد از عملکرد دولت ها در خصوص نحوه  زيدر اقتصاد و ن يهلند يماريبردن به ظهور و بروز ب یپ يامر برا و متخصصان قتصاددانانحال ا

موارد  نیآنها شامل ا نیکنند که عمده تر یاستفاده م یی، از شاخص ها و نشانه هایعيحاصل از صادرات منابع طب يمصرف درآمدها

 : (0300)خضري، است

 ی؛نرخ ارز واقع شیو افزا یپول مل تی( تقو0

 ؛( رونق بخش خدمات0

 ؛، مسکن و خدمات(نيقابل مبادله )همچون زم ريغ يکاالها متيق شی( افزا3

 ی؛ناخالص داخل دي( به تولیصنعت يکاالها ژهی)به و ینفت ريغ ي( کاهش نسبت صادرات کاالها4

 ؛(یمصرف يکاالها زهیواردات )به و شی( افزا7

 ی؛ناخالص داخل دياز تول يصنعت و کشاورز يبخش ها( کاهش سهم ارزش افزوده 6

تصاد مزبور اق میيگو یمذکور در اقتصاد ظاهر شود، م ي( نشانه هایرونق نفت ژهی)به و یعيکه به دنبال رونق منابع طب ی، موقعنیبنابرا

وامل ع نیبوده باشد چه بسا خود ا گریل داز عوام یاتفاقات ناش نیاز ا یدچار شده است، هر چند ممکن است بخش يهلند يماريب ایبه عارضه 

 . )همان(به وجود آمده باشند یرونق نفت یدر پ زين

 

 

 

                                                           
31Bakwen and Bodman 
32Salehi Esfahani et al. 
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 نشانه هاي بيماري هلندي از برخی 
براي بررسی وقوع یا عدم وقوع بيماري هلندي باید مؤلفه هاي بسياري را در حوزه هاي سياسی، فرهنگی، امنيتی و البته اقتصادي 

آن ها را با هم از حيث نحوه تاثيرگذاري آشکار کرد. در اینجا به برخی عارضه ها و نشانه هاي بيماري هلندي به بررسی و مکانيسم تعامل 

 اختصار اشاره می شود.

ا ارزش افزوده ب جادیاز ا یخاص و نه ناش ازيامت کیارياز در اخت یاست که ناش ي، هر گونه درآمديشدن اقتصاد: رانت اقتصاد یرانت -0

 يرا در دولت ها ینفت يمبنا دولت ها نیشود بر ا یشناخته م يرانت اقتصاد کیمنظر اصوال درآمد نفت  نیعومال باشد. از ا یارزش واقع

 . )همان(کرده است دايرانت را پ یکنندگ عیاند که عمال نقش توز دهيناميررانت

 . )همان(هستند یینامند که با چهار مشخصه قابل شناسا یم یرا رانت ییخود، دولت ها يها یبر اساس بررس (0500ي)الويب

 ؛رانت قیدولت از طر ياز درآمدها شتريب ایدرصد و  40حداقل  نيتام -الف

 ؛(ی)دوگانگياقتصاد يبخش ها ریاکننده رانت )بخش نفت( با س نيبخش تام انيم یارتباط سازمان يعدم برقرار -ب

 ؛کنندگان رانت افتیکنندگان و در عیجامعه به توز تیاکثر لیرانت و تبد ديکار در امر تول يروياز ن یاشتغال درصد اندک -ج

 ؛مزبور يها افتیکردن بخش عمده در نهیدر هز یدولت رانت ینقش اساس -ه

 نیباشد و خصوصا ا شترياقتصاد ب کیدارد. هر چه در  يديشود چرا که آثار ضد تول یم یوم تلقذمم اريبس يا دهیدر اقتصاد پد رانت

بر  یه چنگکوشند ک یرود و همه م یم يریپذ سکیکسب کار و ر جادیا يبه سو ی، کمتر کسرديال ذکر قرار گبکه ق یثبات یدر کنار ب دهیپد

 . ندازديرانت ب

نفت  یآن است اما وقت یاجتماع هیو سرما یساننا هیهر کشور، سرما یمل هیسرما نی: مهم تریو اجتماع یانسان يها هیسرما فيتضع -0

ر فرهنگ آثا گریاز د زين نیو ا رنديگ یتحت الشعاع قرار م یقيحق يها هی، سرمادیگرد یتلق هیسرما نیو مهم ترپيشرفت قرار گرفت محور 

 .است يسخت افزار

در کل ثروت  ینسانا هیکه سهم سرما یمنتشر شد، نشان داد که در حال 0554اطالعات سال  يکهبر مبنا 0550در سال  یجهان بانک

مقدار خود در سطح جهان را داشته  نیکمتر انهيسهم در خاورم نیدرصد بوده است. ا 04و  06 بيبه ترت یغرب ییو اروپا یشمال يکایآمر یمل

ه است، درصد بود سهو  پنجبيو اروپا به ترت یشمال يکایدر آمر یدر کل ثروت مل یعيطب هیکه سهم سرما یاست در حال هدرصد بود 43است و 

 درصد بوده است. 35رقم جهان را داشته و  نیباالتر انهيسهم در خاورم نیا

در حوزه مستلزم رشد متجانس و همزمان و هماهنگ چهار افزار  يبه فناور یابيپرفسور عبدالسالم نشان داده بود که دست مطالعات

 هیو سرما یانسان هیبر سرما یمبتن ميمستق ريو غ مينرم افزار بوده و مستق اول در واقع ياست که سه تا یو فن یتیریمد ی،، اطالعاتیانسان

 هستند.  یاجتماع

دهد که برقراري تعادل ميان توليد و مصرف ملی در بر هم خوردن توازن ميان توليد ملی و مصرف ملی: تجربيات توسعه نشان می -3

تنها نه اند که در یک دوره قابل توجه زمانییافتگی شدهگذار از توسعه نيافتگی به توسعه فرآیند توسعه بسيار مهم است و کشورهایی موفق به

اند، بلکه ميزان توليد ملی ایشان از مصرفشان سبقت گرفته است. حتی مطالعات جدیدتر در مورد توليد و مصرف را برقرار کردهتوازن ميان 

دهد که فقر قبل از اینکه محصول هر عامل دیگري مانند توزیع ناعادالنه ثروت و درآمد در یک جامعه باشد، محصول عدم تعادل فقر نشان می

نفت یک ثروت استخراجی است و نه یک کاالي توليدي، وقتی بخش اعظم نيازهاي مصرفی یک کشور از این . صرفی استتوليد و نيازهاي م

شود، معناي آن این است که تعادل ميان توليد و مصرف وجود ندارد و هرچه این وضعيت تشدید شود،به معناي محصول استخراجی تأمين می

 یافتگی است.دور شدن کشور از توسعه

هاي کند. در دولتدهد که تغيير اندازه دولت با یک وقفه زمانی از تغييرات درآمد نفت پيروي میزرگ شدن دولت: تجربه نشان میب -4

گذاري بيشتر و شود، در عمل دولت دائماً در حال سرمایهسازي و کاهش حجم دولت مطرح میرغم شعارهایی که در جهت خصوصینفتی به

 هاي بزرگگذاريگذاران بخش خصوصی قادر و حاضر به سرمایهدالیل گفته شده، سرمایهخود است. در شرایطی که به در واقع افزایش حجم

 کند.گذاري میو دیربازده نيستند، تنها دولت است که به مدد درآمدهاي نفتی دائماً سرمایه

 

 نفت در اقتصاد ایرانجایگاه 
ده اي شجاذبهء فراوان و امکان عملی شدن داشت، اما قطعاً وضعيت اقتصادي ایران به گونه« اقتصاد بدون نفت»روزگاري در ایران بحث 

نشود،  منداست که طرح این بحث، دیگر جایگاهی ندارد و دليلی هم ندارد که ایران از ذخایر عظيم نفت و گاز خود براي توسعهء اقتصادي بهره

 0377مندي نسبتاً خوب ایران از درآمد نفت در اقتصادش از سال که چرا با وجود بهرهل بسيار اساسی که در این زمينه مطرح است ایناما سوا
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یافته و حتی برخی کشورهاي غيرنفتی همسایه فاصلهء قابل توجه هاي کالن اقتصادي با کشورهاي توسعهبه این طرف هنوز به لحاظ شاخص

ه جایگاه مناسبی به لحاظ اقتصادي و اجتماعی در عرصهء جهانی به دست آورد؟به نظر نویسنده پاسخ به این سوال را باید در داشته و نتوانست

 :توان در اقتصاد ایران بهره گرفتوجو کرد. از درآمد نفت، به دو گونه مینحوه و چگونگی استفاده از درآمد نفت در اقتصاد ایران جست

که نفت خام فروخته شود و درآمد حاصل از آن از کانال بودجهء عمومی دولت به رایج و معمول است و آن این گونهء اول همان شيوهء

درصد(  37الی  07یابد )حدود هاي عمرانی و ساخت زیربناها تخصيص میاقتصاد ایران تزریق شود. البته در بودجهء عمومی بخشی به هزینه

درصد( به تقاضاي جامعه دامن  07الی  07یابد )حدود هاي جاري اختصاص میبخش دیگري که به هزینه که آن را باید مثبت ارزیابی کرد، اما

یعنی دالرهاي نفتی از یک طرف به ریال تبدیل شده و بر نقدینگی و تورم ;زده و بخشی از این تقاضا باید از طریق واردات پاسخ داده شود

 زند و از طرف دیگر، وسيلهءدامن می

شود. در واقع، ورود درآمد نفت اي و مصرفی و در نتيجه انتقال اشتغال به خارج از کشور و بيکاري در داخل میاالهاي واسطهواردات ک

شود اما همزمان موجبات دامن زدن به رشد نقدینگی و تورم و از چرخهء بودجهء عمومی دولت هر چند به گذران روزمرهء امور منجر می

که ثروت ملی را هم از بين کند، ضمن آنآورد و دامنهء توسعهء اقتصادي را محدود میا در اقتصاد ایران فراهم میبيکاري )بيماري هلندي( ر

 .رساندبرد و نفت را که باید به عنوان یک ثروت بين نسلی از آن استفاده کرد، فقط به بهرهء یک نسل میمی

ماند و بخش خصوصی است. در این شيوه، درآمد نفت محفوظ می« ء ارزيحساب ذخيره»گونهء دوم، استفاده از درآمد نفت از چرخهء 

ها این منابع را در ها ملزم به بازپرداخت آن هستند و از همين رو، آنشود و آنگذاران بخش خصوصی واگذار میچون به صورت وام به سرمایه

ته باشد و در این چرخه هم طرف عرضهء اقتصاد تقویت خواهد شد اي به کار خواهند بست تا توان بازپرداخت داشهاي توليديگذاريسرمایه

گري دولت شکل یابد و چرخهء توسعهء اقتصادي بدون مداخله یا تصديانجامد و هم اشتغال و درآمد در جامعه افزایش میکه به مهار تورم می

ر نيز از آن هاي بعدي کشوتنها نسل امروز که نسلیابد و نهنسلی جریان میگيرد و در نتيجه استفاده از ثروت نفت به عنوان یک ثروت بينمی

 .منتفع خواهند شد

رسد که نگرش رایج و گذاري کرد. به نظر مینام« اقتصاد با ارزش افزودهء نفت»و گونهء دوم را « اقتصاد نفتی»توان گونهء اول را می

ایش دارد، در حالی که آنچه راهگشاي اقتصادي ایران به سوي رشد و توسعهء غالب در ایران به ویژه از سوي دولتمردان حاکم،بر گونهء اول گر

طلبانه و عدالتخواهانه هم همواره حامی و هاي مساواتمتاسفانه، باید یادآور شد نگرش .اقتصادي و اجتماعی خواهد بود گونهء دوم است

شایش گونه گدرآمد نفت هيچ ی نشان داده است که با وجود هزینههاي گذشته به خوباول بوده است در حالی که تجربهء سالپشتيبان گونهء

هاي توزیعی )اقتصاد نفتی( بر توليدي )اقتصاد باارزش افزودهء نفت( هاي طبقاتی در جامعه نبوده است. غلبهء نگرشو یا حتی کاهش شکاف

ف همهء شعارهاي عدالتخواهانه و مهرورزانه فراهم آورده است و تنها ایران را از چرخهء اقتصادي بازداشته، بلکه موجبات توزیع فقر را برخالنه

اي براي حل معضالت و تصویر هر سالهء بودجهء عمومی دولت بهترین سند اثبات این مدعاست. اگر دولتمردان حاکم واقعاً به فکر چاره

را با همهء لوازم و مقتضياتش بپذیرند و « فزودهء نفتاقتصاد با ارزش ا»به « اقتصاد نفتی»مشکالت اقتصاد ایران هستند باید راه گذار از 

 .گونه که در برنامهء چهارم توسعه آمده است وقطعا هر راهی جز این به خطاستعملياتی کنند، همان

حاصل از صدور نفت خام در دوران  یالیو ر يارز يدرآمدها زانيثبات در م جادیدر جهت ا) قانون برنامه سوم توسعه 67ماده  هیبرپا

 ینيب شيپ يها تيفعال قيوامکان تحقق دق يگذار هیو سرما ریانواع ذخا گریحاصل از فلروش نفت به د ییدارا لیبرنامه سوم توسعه و تبد

را به عمل  ریات زاقدام« یالیر رهيحساب ذخ»و  «حاصل از درآمد نفت خام يارز رهيحساب ذخ»جادیمکلف است با ا دولتشده در برنامه، 

 قرار گرفت عبارت بودند از: استگذارانيمدنظر س يارز رهيکه با افتتاح حساب ذخ یاساس اهم اهداف نیکه بر ا ...(آورد

 در بودجه دولت؛ دی. کاهش نوسانات شد0

 ؛که به بزرگتر شدن دولت منجر شود ،ینفت يبهبود درآمدها طیبودجه دولت در شرا هیرو یاز گسترش ب يري. جلوگ0

 حاصل از صادرات نفت؛  يدولت به درآمدها ی. کاهش وابستگ3

 همان(؛گران،یو د يمازاد حاصل از صادرات نفت)گودرز ياز درآمدها یدولت ريبخش غ يامکان بهره مند تی. تقو4

شده را  ینيب شيصادرات نفت خام نسبت به رقم پحاصل از  يمازاد درآمد ارز 0307جهت دولت مکلف شده بود تا از سال  نيهم به

 ینيب شيکه درآمد حاصل از نفت کمتر از رقم پ یکندو در صورت زیوار يارز رهيتحت عنوان حساب ذخ يدر سپرده دولت نزد بانک مرکز

ده ش ینيب شيدر برنامه پ ني. همچندیبرداشت نما يارز رهيحساب ذخ يشش ماهه از موجود یتوانست در فواصل زمان یدولت م ،شده باشد

 هیو سرما يديتول يها تيبرنامه سوم جهت توسعه فعال يها تیحاصل از مازاد درآمد نفت در چارچوب اولو ياز مانده وجوه ارز یبود که بخش

 يها تيعالشود و جهت ف ينگهدار ينزد بانک مرکز یالیر رهيآن در حساب ذخ یالیر عادلنرخ روز به فروش برسد و م ي، بر مبنايگذار

 یبرداشت را مجاز م یبر اساس برنامه سوم قانون گذاران تنها در صورت گری، وام کوتاه مدت اعطا گردد. به عبارت ديگذار هیو سرما يديتول

 رينظ يمنابع در آمد ریسا قینفت نسبت به نرخ مصوب بوجود آمده و قابل جبران از طر متياز کاهش ق یبودجه ناش يکسر ایدانستند که 
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برداشت  نیا يگذار هیو گسترش سرما يديتول يها تيفعال شیدر جهت افزا یوجود نداشته باشد ول يبودجه ا يکسر نکهیا اینباشد و  اتيمال

 (. 0300و مقررات کشور،  ني)مجموعه قوانرديصورت گ

بود بوجود آورد. براساس  يارز رهيحساب ذخ سيتاس يبرا يبرنامه سوم که سرآغاز 67در ماده  یراتييبرنامه چهارم توصعه تغ کی ماده

 يها ییدارا لیو تبد ...حاصل از نفت در برنامه چهارم  يارز دیاستفاده از عوا زانيثبات در م جادیه منظورا)ب برنامه چهارم مقرر شد کیماده 

 جادیشده در برنامه دولت... با ا ینيب شيپ يها تيو فراهم کردن امکان تحقق فعال يگذار هیسرما ریانواع ذخا گریاز فروش نفت به د اصلح

 (.را معمول دارد... ریاقدامات ز «نفت دیحاصل از عوا يارز رهيحساب ذخ»

شده در بودجه محقق نشده  ینيب شيکه رقم پ یطیبرنامه چهارم به جز در صورت کاهش در آمد حاصل از صادرات نفت در شرا در

 ريغ يدر بخشها يگذار هیسرما يحساب را برا يدرصد موجود 77باشد و بتوان از حساب برداشت کرد، به دولت اجازه داده شده بود حداکثر 

در  يبانک کشاورز قیمقدار از طر نیدرصد از ا 07اساس مقرر شد حداقل  نیکند. برا نهیهز ،آنها ثابت شده يصادو اقت یفن هيکه توج یدولت

 دريقرار گ یدولت ريبخش غ اريکه با هدف توسعه صادرات است در اخت ییدر گردش طرح ها هیو سرما يموجه بخش اقتصاد يطرح ها نهيزم

 رهيحساب ذخ يريشکل گ يها نهيتوان اهداف و زم یم نیبه حساب عودت داده شود. بنابرا يرزبه صورت ا التيتسه نیاصل و سود ا دیو با

 تيتوسعه فعال ر،یانواع ذخا گریحاصل از فروش نفت به د يها ییدارا لیحاصل از فروش نفت خام، تبد يدرآمدها زانيثبات در م جادیرا ا يرزا

ن و فراهم کرد یدولت ريبخش غ ینیو کارآفر يديتول يطرح ها ياجرا يبرا ازياز اعتبار مورد ن یبخش نيتام ،يگذار هیو سرما يديتول يها

 .(0300)شيرخانی و همکاران، شده در برنامه دانست ینيب شيپ يها تيامکان تحقق فعال

 سایر راهبردهاي را می توان به قرار زیر بيان کرد:

 انتقال فضاي اقتصاد به چرخه توليد. •

 اصالح نظام پولی، مالی و سرمایه اي و اصالح مکانيزم هاي نظام مالياتی. •

 ، فرآیندي و نهادي.اصالحات ساختاري •

 کسب وکار و اشتغال.صادرات محصوالت غير نفتی، توسعه ي  •

 فرهنگ اقتصادي.و  اصالح نظام اداري •
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 نتيجه گيري

شواهد حاکی از آن است که اقتصاد ایران در دهه اخير در دام بيماري هلندي گرفتار شده، به طوري که بيکاري افزایش یافته، طی 

کشور ایران کاهش یافته و همين مساله سبب شده تا بازرگانان براي ادامه فعاليت خود با مشکالت بيشتري روبرو سالهاي اخير ارزش پول 

ليه ایران ع آمریکا شوند. البته در این حوزه وضعيت ایران در سطح بين الملل نيز مزید بر علت شده است. تحریمهاي پی در پی سازمان ملل و

ایجاد صندوق ذخيره ارزي و واریز پول حاصل از فروش نفت به این صندوق، حمایت  .ي کشور شده استسبب شدیدتر شدن مشکالت اقتصاد

توان از بروز چنين از توليدات داخلی و همچنين تنوع در کشورهاي صادر کننده و وارد کننده محصوالت از عواملی است که با کمک آن می

ر این تواند دت تک محصولی و توسعه صنایع گردشگري و توليدات کشاورزي نيز میاي در کشور جلوگيري کرد. خارج شدن از وضعيعارضه

هاي نفتی با تاخير و خفيف هاي نفتی را کاهش داد تا شوک درآمدباید ضریب ارتباط بودجه دولت و درآمدبنابراین  .بين به کمک کشور بياید

يدا هاي نفتی، کاهش پکردن درآمدهاي اقتصادي هزینهشود تا سياستاز دولت گرفتههاي نفتی باید به اقتصاد ملی وارد شود. مدیریت درآمد

لی مهاي پولی مناسب، آثار نوسان و باالتر از ارزش شدن پول مدیریت پول ملی را باید به بانک مرکزي مستقل سپرد تا با انتخاب سياستد کن

هاي اقتصادي دولت را باید محدود و دولت را باید از مداخله در اقتصاد بازداشت تا نظم تهاي نفتی را کاهش دهد. سياسپس از افزایش درآمد

قاضاي هایی اتخاذ شود که از انتقال افزایش تنکته شایان توجه این است که باید سياستبينی بر اقتصاد ملی حاکم شود. طبيعی و قابل پيش

خدمات جلوگيري شود. به عبارت دیگر نحوه هزینه کردن درآمد اضافی حاصل از صدور نفت، کل ناشی از افزایش قيمت نفت به بازار کاالها و 

هاي اقتصادي در کشور است. با تخصيص این گونه درآمدها ترین عامل در پيشگيري عوارض ناشی از بيماري هلندي و ایجاد رونق فعاليتمهم

يري توان عالوه بر جلوگالمللی میهاي بازار بينبخشی از آنها براي مقابله با شوک هاي مولد و داراي توجيه اقتصادي و نيز استفاده ازبه طرح

هاي موثري در جهت دستيابی به رشد اقتصادي پایدار و غيرمتکی به درآمدهاي نفتی برداشت. چنين ها، گاماز عدم تعادل بين بخش

، هاي اقتصاديده و از طریق بر هم زدن تعادل نسبی بين بخشهایی، در صورت عدم استفاده صحيح از آنها به ضدفرصت تبدیل شفرصت

 رو خواهد ساخت. اقتصاد ملی را با مشکالت جدي روبه

راه حل دیگري که در جهت درمان بيماري هلندي در کشور پيشنهاد می گردد افزایش قدرت رقابت بخش صنعت و کشاورزي است؛ از 

می توان به عنوان یکی از مصادیق درمان بيماري  -در صورت اجراي صحيح آن  -صویب شد ت 00قانون هدفمندکردن یارانه ها که در سال 

هلندي یاد کرد. اقدام دیگري که به دولت ها براي درمان بيماري هلندي پيشنهاد می گردد سرمایه گذاري در جهت توسعه زیرساخت هاي 

یش نرخ تورم نمی گردد بلکه زمينه توسعه همه جانبه اقتصادي را فراهم بهداشتی، درمانی، صنعتی و آموزشی است که نه تنها منجر به افزا

يرات توانایی مقابله و ایستادگی در برابر تغي"ه ب در نهایت براي کنترل بيماري هلندي در ایران ميتوانيم اقتصاد مقاومتی را که همانا .می نماید

ال مث، سر لوحه خود قرار دهيم. بعنوان "شودپيشرفت و شکوفایی اقتصاد میگردد و عالوه بر حفظ رشد، ضامن هاي وارد شده برمیو شوک

سابقه یافت. که قيمت نفت به یکباره افزایش بیدید؛ زمانی0505و  0503هاي نفتی سال هايتوان در شوکدر خصوص اقتصاد مقاومتی می

ایجاد کرد و از طرف دیگر مشکالتی را براي واردکنندگان نفت به این افزایش قيمت از یک طرف فرصتی را براي کشورهاي صادرکننده نفت 

کشورهاي وارد کننده نفت از این تهدید، براي خود »زا بسيار جالب بود:همراه داشت. اما نحوه مواجهه این دو گروه کشور در مقابل شوک برون

هاي فسيلی به کاهش وابستگی صنایع و توليدات خود به انرژيفرصت آفریدند به نحوي که با درس گرفتن از تبعات افزایش قيمت نفت، اقدام 

بعد  هايبر کردند و شدت انرژي در صنایع خود را طی سالوري صنایع انرژيهاي تجدیدپذیر و باال بردن بهرهاز طریق جایگزینی سایر انرژي

ن فرصت تبدیل به تهدید شد و اثرات منفی این شوک به از شوک نفتی به شدت کاهش دادند. در مقابل در کشورهاي صادر کننده نفت، ای

 .شکل بيماري هلندي در اقتصاد این کشورها نمایان شد
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