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چکيده
یکی از ویژگی هاي اقتصادهاي نفتی وجود بيماري هلندي در این اقتصادها است .با افزایش
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،
فعاليت هایی از قب يل بخش خدمات و ساختمان رشد می کنند و در عوض فعاليت هایی مانند
بخش صنعت دچار رکود می گردند ،در این زمان بيماري هلندي اتفاق می افتد .شناخت از ابعاد
پدیده ي موسوم به بيماري هلندي از جمله نيازهاي شناختی براي حرکت به سمت اقتصاد
مقاومتی و تحقق قاعده نفی سبيل در اقتصاد است .نتایج نشان میدهند اقتصاد ایران دچار یک
بيماري است و این بيماري که بارها از زبان کارشناسان اقتصادي شنيده شده است بيماري هلندي
نام دارد .در این مقاله آثار ناشی از اقتصاد تک محصولی در قالب پدیدهي نفرین منابع ،بيماري
هلندي و رانت بررسی شده است .ه مچنين عوارض ناشی از اقتصاد تک محصولی تبيين شده و
در نهایت به راهبردهایی براي کاهش آثار سوء ناشی از اقتصاد تک محصولی و پدیدهي بيماري
هلندي اشاره شده است.

واژگان کليدي :اقتصاد تک محصولی ،اقتصاد مقاومتی ،بيماري هلندي ،پدیده نفرین
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
می شوند که صرف نظر از اینکه میتوانند موجب افزایش تاثيرگذاري کشور در عرصه بين المللی گردند ،موجب سرازیر شدن حجم عظيمی از
درآمدهاي نفتی به کشور میشوند ،درآمدهایی که خارج از محدوده صنعت و اقتصاد کشور است و از یک جهت پایدار و ابدي نيستند و از
جهتی دیگر ميزان آنها تابع شرایطی خارج از اختيار و برنامه ریزي هاي اقتصادي کشور است که اگر با مدد از سياست هاي درست و امتحان
شده این حجم عظيم ن قدینگی در جهتی صحيح و علمی قرار گيرد می تواند موجب رشد اقتصادي باالیی براي کشور گردد .البته در عکس
این حالت این درآمد ها نه تنها کمک کننده نخواهند بود بلکه موجب ایجاد مشکالت اقتصادي می شود که معموال توسط همان درآمد هاي
تک محصولی نفتی براي مدتی بر آن سرپوش گذاشته می شود .و وابستگی کشورمان تنها به درآمد نفتی در عرصه اقتصاد بين الملل منجر به
یک مسالهي جدي و حاد شده است .مساله دیگر در تعامل امنيت ملی کشور با درآمدهاي نفتی ،تاثيري است که نفت در عرصه داخلی بر
حيات اجتماعی و اقتصادي دارد .متاسفانه باید توجه کرد که اگر نفت را از اقتصاد ملی حذف نمایيم تمام ارکان حيات اقتصادي واجتماعی و
حتی سياسی ما شدیدا تحت الشعاع آن قرار می گيرد .تزریق سرمایه به بخش صنعت ،واردات کاالهاي اساسی ،تامين و دستيابی به تکنولوژي
جدید صنعتی و نظامی و تامين انرژي داخلی ،وابسته به درآمدهاي نفتی است.
وابستگی به اقتصاد تک محصولی نفت و درآمدهاي آن ،همچنين برنامهریزي کشور بر مبناي درآمدهاي نفتی ،هميشه با مشکالت
متعددي همراه بوده است به عبارتی صریح تر امنيت اقتصادي ،امنيت اجتماعی و حتی از دیدگاهی فراتر امنيت و ثبات سياسی کشور تحت
تاثير درآمدهاي نفتی و به عبارتی اقتصاد نفتی می باشد .از یک نگاه افزایش درآمدهاي نفتی ،فرصتی براي کشور ما محسوب می شود که
موجب افزایش درآمد ارزي شده است ،اما از سوي دیگر مدیریت این منابع درآمدي از جمله چالش هاي جدي دولت محسوب می شود .در
نگاه سيستمی به اقتصاد اسالمی و با ن ظر به مفهوم اقتصاد مقاومتی ،در می یابيم که اقتصاد مقاومتی یک بعد و الیه از اقتصاد اسالمی است
که در پيوند متعامل با سایر ابعاد اقتصاد اسالمی معنا می یابد و براي تحقق آن باید نگاهی جامع به اقتصاد و سایر ابعاد اجتماعی داشت.
اقتصاد متکی به نفت مانع عمده تحقق اقتصاد مقاومتی است .در اسالم نيز بر جنبه هاي مدیریت منابع نفت و گاز از جنبه هاي مختلف می
توان نگریست این حوزه ها عبارتند از :موضوع حکمرانی نسبت به انفال ،عدالت بين نسلی(که در داخل و خارج بحث میشود) ،قاعده نفی
سبيل و مواردي از این قبيل .اقتصاد مقاومتی نقطه مقابل اقتصاد تک محصولی است .اقتصاد ایران تمام زمينه هاي مورد نياز براي استقرار
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
و می تواند باشد .براي حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی با ید با استفاده از منابع طبيعی موجود و سخت افزارها و نرم افزارهاي اقتصاد کشور،
زمينه هاي رهایی از اقتصاد آسيب زاي متکی به نفت را هموار نمود.

اقتصاد تک محصولی در دنيا
امکان تحریم از طرف کشورهاي امپریاليستی و ميزان آسيب پذیري کشورهایی که داراي اقتصاد تک محصولی هستند ،بسيار زیاد است.
از جمله می توان به تحریم شکر کوبا بعد از انقالب آن کشور ،تحریم خرید پنبه از مصر در زمان جمال عبدالناصر ،و تحریم نفت ایران اشاره
کرد.
غنا ،نيجریه و برزیل  07تا  07درصد کاکائوي جهان ،کشورهاي آمریکاي التين 3/4محصوالت قهوه دنيا ،هندوستان و سيالن  07درصد
محصوالت چاي جهان را توليد می کنند .نفت در کشورهاي توليد کننده نفت اوپک و بعضی از کشورهاي دیگر بين  07تا  57درصد و در
کشورهایی مانند عراق تا  077درصد صادرات این کشورها را تشکيل می دهد و منبع درآمد ارزي آنها ،فقط به یک و یا دو محصول وابسته
است .در حالی که امروزه بسياري از کشورها بر یک منبع درآمد ارزي تکيه نمی کنند ،بلکه داراي منبع درآمد ارزي متعددي می باشند(همان).
از بين دولت هاي هيدروکربنی  47درصد در خاورميانه 07 ،درصد در آفریقا و  07درصد در شوروي سابق و آمریکاي التين هستند ،در حالی
که از  00دولت معدنی  07مورد در آفریقا 3 ،مورد در آسياي شرقی و دو مورد در شوروي سابق و آمریکاي التين واقع شده اند.

اقتصاد تک محصولی و تعابير رایج از آسيب هاي آن
پدیده نفرین منابع :واژهی«نفرین منابع» اولين بار توسط ریچارداوتی ،در کتابی با عنوان "پایدار کردن توسعه در کشورهاي متکی بر
منابع معدنی :نظریهی نفرین منابع" ،در سال  0553مطرحشد .در حقيقت این بحث به عنوان یک مسأله ي مهم بين المللی ،پس از جنگ
جهانی دوم و بعد از جنگ هاي داخلی آمریکاي التين و از دهه ي  0507به بعد که عملکرد ضعيف کشورهاي در حال توسعه داراي منابع
طبيعی آشکار شد ،پایه ریزي شد(رحمانی و گلستانی.)0300 ،
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فرضيهي نفرین منابع بر مبناي این مشاهدات بنا شده است که اقتصاد هاي داراي منابع طبيعی غنی ،به طور ميانگين از اقتصادهاي
فقير از نظر منابع طبيعی ،رشد اقتصادي کندتري دارند .ساچز و وارنر ،)0557(0نشان دادند که یک رابطه ي منفی قوي بين رشد توليد
ناخالص داخلی سرانه و نرخ صادرات منابع طبيعی به توليد ناخالص داخلی براي  50کشور در حال توسعه ملی دوره ي  0507تا  ،0505وجود
دارد .مطالعات زیاد دیگري رابطه ي منفی ميان رشد اقتصادي و درآمد حاصل از منابع طبيعی را تأیيد کردند ،که از جمله ي آن ها می توان
به مطالعات موردي توسط گلب ،)0500(0کارل )0550(3واتی ) 077،0557( 4و نيز مطالعات اقتصاد سنجی توسط ساچز و وارنر
( ،)0550،0770گيلفاسون )0555( 7و باربی )0770( 6اشاره کرد.
بيماري هلندي :اصالح پرکاربرد دیگر در اقتصادهاي تک محصولی بيماري هلندي است .مفهوم بيماري هلندي در طول زمان تکامل
یافته و در برخی مواقع در برگيرنده مفاهيم گسترده تري گشته و کليه آثار منفی کالن اقتصادي مرتبط با نفرین منابع تلقی می شود  .اما از
سوي دیگر مرزبندي ميان تلقی هاي مختلف از بيماري هلندي به تدریج مشخص تر شده ولذا مفهوم آن صریح تر قابل درک است .به عنوان
مثال تعریف سراف و جيوان جی در سال  0770از بيماري هلندي این گونه است که خطاي اقتصاد هاي ثروتمند در منابع در جهت ارتقاء
بخش کارخانه اي رقابت پذیر(مجله اقتصاد انرژي ،به نقل از پائول استيونس.)0
عنوان بيماري هلندي نخستين بار از اواسط دهه  0507به کار برده شد .کشفيات گاز طبيعی در هلند طی دهه  0567که در آمدهاي
ارزي هنگفتی را نصيب این کشور کرد .سبب شد ارزش خارجی پول این کشور به طور واقعی (نرخ ارز واقعی )0افزایشيابد.این امر البته تا حدي
ناشی از افزایش ارزش اسمی پول و تا حد زیادي در اثر افزایش مزد اسمی بود .در نتيجه این افزایش ،صنایع صادراتی هلند تحت فشار قرار
گرفتند واز حجم صادراتی واز حجم صادرات آنها کاسته شد .بدین ترتيب هلند شرایط نامطلوبی را که به بيماري هلندي 5موسوم شد ،تجربه
کرد .بروز این بيماري مختص کشف و استخراج یک منبع طبيعی و فقط مربوط به هلند نيست ،بلکه می تواند به دالیل متعددي اتفاق افتد؛
از جمله افزایش برونزا در قيمت بين الملليکاالهاي قابل مبادله (مورد اوپک) ،پيشرفت تکنولوژي در بخش قابل مبادله مورد بحث (ژاپن و
ایرلند) ،کشف منابع طبيعی جدید ( انگليس و هلند) (کردن ،)0500 ،07و رونق در صادرات اوراق و پول سوئيس در دهه  0507که باعث
تقویت واقعی فرانک سوئيس شد .حتی تا حدود زیادي می توان تبعات ورود طالي آمریکا در قرن  06بر صنایع اسپانيا را نيز نوعی بيماري
هلندي دانست(الصباح.)0500 ،00

اقتصاد مقاومتی
مرکز تحقيقات و بررسیهاي اقتصادي اتاق ایران ،مفهوم اقتصاد مقاومتی یا تابآوري اقتصادي را ترجمهاي نه چندان گویا
از  Economic Resilienceدر زبان فارسی میداند و در توضيح آن مینویسد«:این مفهوم در واقع یک مفهوم بينالمللی است که در
بسياري از لغتنامه ها با توانایی بازگشت سریع به حالت اوليه بر اثر شوکهاي خارجی تعبير میشود و در ادبيات اقتصادي ،اقتصاد تابآور یا
اقتصاد مقاومتی با سه توانایی شامل قابليت بازگشت به حالت اوليه بعد از وارد شدن شوکهاي خارج از سيستم ،توانایی ایستادگی و مقابله در
مقابل تکانهها یعنی جذب شوک و سوم توانایی اجتناب از شوک تعریف میشود.
با توجه به این تعریف ،اقتصاد مقاومتی ميزان توانایی اقتصاد براي بازگشتن به کارکرد عادي خود پس از مواجهه با تغييرات و شوکهاي
اقتصادي است «:به عبارت دیگر اگر شوکی به اقتصاد وارد شود و پس از آن اقتصاد بتواند به حالت قبلی خود برگردد ،این نوع توانایی براي
بازگشت ،اقتصاد مقاومتی یا تابآوري اقتصادي خوانده میشود.
در سطح بينالمللی ،پيادهسازي اقتصاد مقاومتی تنها بر دوش یک نهاد خاص نيست و مجموعهاي از اقدامات دولت ،مردم و سایر
سازمانها و نهادها براي تحقق آن دخيل است.
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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
هاي صلح آميز هسته اي ایران ،واژه ي جدید «اقتصاد مقاومتی» به ادبيات اقتصادي کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان
مورد بحث قرار گرفته است.
این واژه اولين بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبري در شهریور سال  0305مطرح گردید .در همين دیدار ،رهبر معظم انقالب
«اقتصاد مقاومتی» را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و براي نياز اساسی کشور به کارآفرینی نيز دو دليل «فشار اقتصادي دشمنان» و
«آمادگی کشور برایی جهش» را معرفی نمودند.
براي مفهوم اقتصاد مقاومتی در همين مدت زمان کم ،تعاریف متفاوتی ارائه شده که هر کدام از جنبه اي به این موضوع نگاه کرده اند.
در این ميان ،تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر فرزانه انقالب ارائه داده اند .ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودند:اقتصاد
مقاومتی یعنی آن اقتصادي که در شرایط فشار ،در شرایط تحریم ،در شرایط دشمنی ها و خصومت هاي شدید می تواند تعيين کننده رشد و
شکوفایی کشور باشد.

چارچوب نظري
مطالعات انجام شده در زمينهی پدیدهی نفرین منابع به دو دسته ي کلی تقسيم می شوند ،یک دسته مطالعاتی می باشند که اثر منابع
بر روي رشد اقتصادي را از جنبه ي کالن و بيماري هلندي و آثار ناشی از آن بررسی می کنند و دسته ي دیگر مطالعاتی اند که اثر منابع روي
رشد را از جنبهي وجود نهادها و مؤسسات ضعيف و وجود فساد و رانت جویی تحليل می کنند .از مهم ترین مطالعات انجام شده که در دستهي
اول جاي می گيرند ،میتوان به مطالعات انجام شده توسط گيلفاسون ،)0770(00پاپی راکيس و گرالک ،)0773( 03دیویس و تيلتون)0777( 04
و برونشویلر و بالت ( ،)0776اشاره کرد .هم چنين مهم ترین تحقيقات موجود در دسته ي دوم توسط ساال اي مارتين و سابرامانيان،)0773( 07
ویک وبالت )0777( 06موین و تورویک ،)0777( 00انجام شده اند .دیدگاه دوم در سال هاي اخير پردازش شده ،که پدیده نفرین منابع را از
جنبه ي دیگري مورد بررسی قرار داده است .بروز آن را فقط در کشورهایی که ساختار ضعيف قانونی و نهادي دارند ،ممکن می داند(رحمانی
و گلستانی.)0300 ،

دیدگاه اول :نفرین منابع و توجيه با بروز بيماري هلندي
حرکت عوامل توليد از بخش هاي توليدي سبب باال رفتن هزینهي توليد در این بخش ها می شود و قدرت رقابت آن را در بازارهاي
بين المللی کاهش می دهد .بخش توليدي در اقتصاد موتور رشد است ،به همين سبب کاهش قدرت رقابتی این بخش و خروج سرمایه و
نيروي کار ،رشد اقتصادي کل کشور را در بلند مدت تحت تأثير قرار می دهد ،بنابراین بزرگ شدن بخش منابع طبيعی به تنهایی روي کاهش
رشد اقتصادي مؤثر نيست ،بلکه به دليل کاهش قدرت رقابتی بخش توليدي است که رشد اقتصادي مختل میشود (بالت ،دامانيا و دیگون،00
به نقل از رحمانی و گلستانی.)0300 ،
در شرایطی که ورود ارز به کشور زیاد شده است و سایر بخش ها نيز در توليد ناتوان هستند ،واردات کاال ضرورت پيدا می کند .این
کاال هاي وارداتی ،عموماً یا کاالهایی هستند که در داخل قابليت توليد آنها با هزینهی کم تر وجود دارد ،اما به علت اميد بستن به درآمد آسان
باالي ناشی از صادرات ،توليد نمی شوند و یا کاالهایی با تکنولوژي باال هستند که به دليل ضعيف شدن بخش توليدي و حرکت نيروي انسانی
و سرمایه از این بخش و کاهش سرمایه گذاري روي این عوامل توليد ،تخصص کافی براي توليد آن ها وجود ندارد .نياز داخلی به آن نوع
کاالهاي وارداتی سبب مصرف مقدار زیادي از درآمد ناشی از منابع طبيعی براي واردات آنها میشود و سياست هاي حمایت از توليد کنندگان
داخلی و کنترل واردات که براي جلوگيري جلوگيري از وابستگی و عقب ماندگی به کار بسته می شود ،معموالً بيش تر به ایجاد فرصت هاي
رانت جویی و گسترش فساد میانجامد .کشمکش گروه هاي مختلف قدرتمند رانت جو در جامعه براي اکتساب دریافتی حاصل از صادرات
منابع طبيعی ،به ناچار دولت را مجبور به انتصاب افراد وابسته و غير متخصص به سمت باال می کند و دولت تحت فشارهاي وارده این درآمد
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باال را به سمت پروژه هاي غير ضروري و غير بهره ور سوق می دهد.در این شرایط که بخش توليدي نيز بسيار آسيب دیده است ،اعطاي
سوبسيدهاي متفاوت روي مواد غذایی ،صنایع متضرر ،سوخت و غيره ،اجتناب ناپذیر می شود .این عوامل که منجر به ازبين رفتن سرمایه
گذاري خصوصی و شکست پروژه هاي ناموفق می شوند ،زمان ،مهارت و مواد اوليهی ارزشمند به کار گرفته شده در فرآیندهاي توليدي را نابود
می کنند ،تورم را بيش از پيش باال برده و سبب حاکم شدن رکود اقتصادي می شوند(رحمانی و گلستانی.)0300 ،
نوسان و بی ثباتی از ویژگی هاي اصلی بازارهاي کاالي خام اوليه است .تغيير قيمت تا  37درصد یا بيش تر در طول دوره یيکيا دو
ساله ،موضوع غير قابل تصوري نيست .با این که این بی ثباتی بازار برایصادرات تمام کاالهاي خام و اوليه خطر آفرین است ،بيش تر از همه
صادر کنندگان نفت را متضرر می کند .چون نفت داراي ارزش اقتصادي است که آن را به یک حربه ي سياسی نيز تبدیل کرده است .اولين و
مهم ترین نتيجه ،نااطمينانی از ميزان قطعی دریافتی صادرات نفت است ،چون دریافتی دولت را نيز غير قابل پيش بينی و به تبع مخارج آن
را نيز متغير می کند.
05
روتمبرگ و وودفرد ( )0556براي کشورهاي صادر کننده ي نفت ،دریافتند که رابطه اي قوي ميان توليد و قيمت هاي نفت وجود
دارد؛ مطابق نتایج به دست آمده 07 ،درصد افزایش قيمت نفت ،با  0/7درصد کاهش توليد در پنج یا شش فصل بعد ،همراه خواهد شد.
موري ،)0553(07در مقاله اي با عنوان «قيمت نفت و فعاليت هاي اقتصادي؛ آیا ارتباط آن ها متقارن است؟» "ميزان تأثير افزایش و
کاهش قيمت نفت خام برروي متغيرهاي کالن اقتصادي آمریکا را مبتنی برروش عليت گرنجري و داده هاي فصلی  0557–0570مورد مطالعه
قرار می دهد ".نتایج وي نشان می دهد که افزایش قيمت نفت همبستگی بيش تري با متغيرهاي کالن اقتصادي نسبت به کاهش قيمت نفت
دارد؛ در حقيقت اثر افزایش قيمت بر اقتصاد منفی بوده ،در حالی که کاهش قيمت نفت اثر معنی داري بر اقتصاد ندارد.
استيجنس ،)0773( 00در مطالعه اي ،به بررسی فرضيهی بيماري هلندي و تأثير افزایش قيمت هاي جهانی منابع طبيعی بر صادرات
صنعتی کشورهاي صادر کننده ي منابع طبيعی با استفاده از مدل جاذبه طی دوره ي زمانی  ،0507 – 0550پرداخته است.
نتایج مطالعه نشان می دهد که یک درصد افزایش در قيمت هاي جهانی منابع طبيعی ،صادرات صنعتی کشورهاي صادر کننده ي
منابع طبيعی را در حدود نيم درصد کاهش می دهد ،در صورتی که یک درصد افزایش در صادرات منابع طبيعی کشورهاي صادر کننده ي
منابع طبيعی ،صادرات صنعتی این کشورها را در حدود  0درصد کاهشمی دهد .الوسی و االگونجو ،)0777( 00براي کشور نيجریه طی دوره
ي 0773-0507نشان دادند که توليد و صادرات بخش کشاورزي این کشور ،همراه با رونق نفتی و افزایش قيمت نفت دچار رکود شده است.
آن ها در این مطالعه بر خالف مطالعات گذشته که بخش صنعتی را به عنوان بخش قابل مبادله در حال رکود در بيش تر کشورها کم تر توسعه
یافته در نظر می گيرند ،بخش کشاورزي را به عنوان بخش قابل مبادله سنتی مدنظر قرا دارند.
پاسبان ( ،)0303براي دوره ي  ،0305-0377نشان داده است که با رونق درآمدهاي نفتی ،توليد در بخش هاي سنتی و کشاورزي
ایران کاهش یافته ،به طوري که تأثير قيمت نفت بر بخش کشاورزي ایران منفی بوده است ،ولی اثر شوک قيمت نفت بر ارزش افزودهی این
بخش در طول زمان کاهش یافته واز بين رفته است.
خوش اخالق و موسوي محسنی ( ،)0307نشان داده اند که با وقوع شوک  77درصدي در افزایش درآمدهاي حاصل از فروش نفت،
بخش هاي قابل مبادله ،تقویت شده است .هم چنين تقویت نرخ واقعی ارز ،افزایش واردات و کاهش صادرات غير نفتی در تمامی بخش ها ،از
آثار مشهود این شوک در اقتصاد ایران می باشد.
رحمانی و گلستانی ( ،)0300در مطالعه ي خود ،اثر درآمدهاي باالي نفتی در  06کشور داراي منابع غنی نفتی را بر نابرابري توزیع
درآمد بررسی کرده اند.نتایج حاصل از کار آن ها نشان می دهد که اثر درآمدهاي باالي نفتی در کشورهایی که دولت هاي کارایی دارند،
سببکاهش نابرابري درآمد و در کشورهایی که کارایی دولت کم است ،به افزایش نابرابري منجر شده است.
دیدگاه دوم :نفرین منابع و توجيه با وجود زیر ساخت ضعيف و رانت جویی
رانت اقتصادي ،نوعی مازاد یا سود غير توليدي است که در نتيجهی کميابی هاي طبيعييا مصنوعی فراهم می شود .این سود غير توليدي
خارج از فرآیند توليد حاصل می شود ،یعنی در نتيجهی بهبود مدیریت ،خالقيت ،نوآوري ،افزایش بهره وري و کارایی سازمانی به وجود نمی
آید  .البته بدون وجود این مازاد یا سود غير توليدي هنوز هم انگيزهی کار و فعاليت وجود دارد.
رانت ،درآمد مازادي است کهبه دنبال ایجاد کميابی هاي ساختگی به وسيلهی دولت به وجود می آید و در حقيقت دریافتی مازاد بر
هزینهی فرصت است .درآمدهایی که توليد رانت می کنند ،از راه هاي مختلف ایجاد می شوند ،مالکيت زمين ،داشتن امتياز انحصاري تجارت
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کاالي خاص یا انجام فعاليت انحصاري ،امتياز جمع آوري عوارض در اماکن عمومی و غيره ،همه ایجاد رانت می کنند .انحصاراتی که دولت
روي توليد ،واردات ،صادرات و توانایی هاي فکري و کاري ایجاد می کند سبب به وجود آمدن امتياز براي افرادي می شود که قابليت دسترسی
به آنها را دارند وبه این ترتيب رانتی توليد می شود که از فعاليت توليدي به دست نيامده است(خضري.)0304 ،
در استفاده مدرن امروزي ،رانت اقتصادي بيشتر به معنی سوء استفاده از اختيارات دولتی به کار می رود وبا رانت زمين که ریکاردو به
آن اشاره داشته ،متفاوت است .پدیدهی رانت جویی ابتدا در راستاي توضيح انحصارات در مقاله ي توالک ،03در سال  0560مطرح شد .اصطالح
«رانت جویی »04که براي اولين بار در سال  0504توسط کروگر 07به کار گرفته شد.
وجود رانت سبب می شود که دولت ها براي تأمين مالی مخارج ،نگرانی نداشته باشند وبراي به وجود آوردن نهادهاي قوي با زیر ساخت
قانونی دقيق حساس نباشند .بيش تر کشورهاي داراي منابع طبيعی ،سيستم بوروکراتيک دقيق و قوي ندارند و اتخاذ تصميم در آن ها ضعيف
و بر پایهی درآمدهاي انتظاري از منابع است(وینتال والنگ ،همان) .بيش تر مطالعات انجام شده اخير ،نفرین منابع را از این دیدگاه بررسی
کرده و آن را با رانت جویی و وجود نهادهاي ضعيف اقتصادي سياسی مرتبط می دانند.
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
همگی داراي ویژگی هایی ن ظير وابستگی به درآمد نفت ،کاهش قدرت رقابتی بخش ها ،افزایش واردات کاالهاي مصرفی و کاالهاي با تکنولوژي
باال ،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 کافی به
سمت هاي باال ،رانت جویی گ روه ها ،نوسان قيمت نفت خام و درآمد متغير حاصل از آن ،شکست پروژه هاي تعریف شده ،افزایش بدهی ها،
کاهش سطح آموزش ،افزایش فساد ،نابرابري و ضعف زیر ساخت ها و نهادها و توزیع نابرابر درآمد هستند.
ابراهيمی و ساالریان )0775( 06پدیده ي نفرین منابع طبيعی درکشورهاي صادر کننده نفت و تاثيرحضور در اوپک بررشد اقتصادي
کشورهاي عضو آن از طریق داده هاي تابلویی و با روش  GLSبراي سال هاي  0557-0774را بررسی کردند .نتایج برآورد آن ها حاکی از
این بود که اثر مستقيم درآمدهاي نفتی بر رشد اقتصادي مثبت است .اما با ورود متغيرهاي توضيحی دیگر ،به دليل اثر درآمدهاي نفتی براین
متغيرها و سپس اثرگذاري غيرمستقيم بر رشد اقتصادي منفی برآورد می شود .خيرخواهان و شرکا )0773(00درمطالعه اي به بررسی رونق
نفتی و نرخ پس انداز در  00کشور عضو اوپک براي دوره ي زمانی  0567-0555پرداختند و با به کارگيري الگوي اثر آزمندي تورنل و شاخص
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.
مهرآرا و کيخا )0770( 00تاثيرات بلندمدت و کوتاه مدت درآمدهاي نفتی بر رشد  37کشور متکی به نفت طی دوره زمانی0777-0507
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
تبدیل می کنند و نهادهاي ضعيف موجبات نفرین شدن منابع را فراهم می کنند.
نيلی و راستاد ) 0770( 05در مطالعه اي با استفاده از روش داده هاي تابلویی به مقایسه توسعه مالی و رشد اقتصادي در کشور صادر
کننده نفت وکشورهاي اسياي شرقی براي دوره ي  0504-0555پرداخته و دریافته اند که ارتباط بين توسعه مالی و رشد اقتصادي در
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
کارل )0770( 37با تلحيل نهاده اي سياسی ،اجتماعی و اقتصادي کشورهاي نفتی به توضيح آثار درآمدهاي نفتی شامل بيماري هلندي،
رانت جویی ،کاهش سرمایه گذاري انسانی و فيزیکی و  ....می پردازد .یافته مشخص مطالعه فوق این است که کشورهاي وابسته به نفت بيشتر
از سایر گروه کشورها دچار بی عدالتی و خطا در عملکرد اقتصادي مثل فقر ،نظارت بد و تعارض می شوند که این به صورت مستقيم ناشی از
وجود منابع نيست بلکه به خاطر ساختارهایی است که وابستگی به نفت می سازد.
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بيکن و بدمن ) 0770( 30با بکارگيري روش پانل دو مرحله اي با واریانس تصحيح شده براي بازه ي زمانی  0504 -0773نتيجه می
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.
گيلفاسون ( )0774براي سال هاي  0567-0550بصورت مقطعی و یا تحليل رگرسيون چند متغيره ،کشورهاي عضو اوپک را با نروژ
(به عنوان توليد کننده موفق نفتی) مقایسه می کند .نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد که شدت منابع طبيعی باال ارتباطی
معکوس با عمق مالی – یعنی با توسعه نهادهاي مالی و پولی و سياست هایی که نرخ تورم را پایين نگه داشته و بدین وسيله رشد اقتصادي را
ارتقا می دهند دارد.
30
صالحی اصفهانی و همکاران ( )0700با استفاده از داده هاي فصلی 0776-0505براي نه کشور عمده صادرکننده نفت و با محاسبه
نسبت ذخيره به استخراج نفت ،نشان دادند چنانچه نرخ رشد درآمدهاي نفتی از رشد طبيعی اقتصاد بزرگتر باشد ،درآمدهاي نفتی در بلندمدت
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
راستاد(همان) با کمک متغير کمکی در شيب به روش داده هاي پانلی ،بهره وري سرمایه و انباشت سرمایه سرانه در کشورهاي صادر کننده
نفت و آسياي شرقی را طی سال هاي  0555-0504مقایسه کرده اند .بيکن و بدمن ( )0770به بررسی نقش توسعه مالی در  44کشور در
حال توسعه ي داراي منابع و فاقد م نابع پرداخته اند که معموالً فاقد توسعه یافتگی مالی هستند و بنابراین این امکان که اثر توسعه مالی روي
رشد را برآورد کنند از بين برده اند و بک( ) 0707با رگرسيون مقطعی و صرف نظر از اینکه منابع زیرزمينی یا معدنی باشند به بررسی توسعه
مالی پرداخته است ،بقيه ي مطال عات انجام گرفته به دو بخش تقسيم شدند ،دسته اول مطالعاتی که با در نظر گرفتن رویکردهاي مختلف و
متغيرهاي موثر به تبيين رابطه منفی ميان منابع طبيعی و رشد اقتصادي پرداخته اند .دسته دوم نيز مطالعاتی هستند که به بررسی رابطه
ميان توسعه مالی و رشد اقتصادي می پردازن د .بررسی هاي انجام شده مشخص نمود ،مقاله یا تحقيقی که به طور مشخص به بررسی نقش
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
براي شناسایی بيماري هلندي نه تنها باید اثبات شود که نشانه هاي بيماري وجود دارد ،بلکه باید نشان داده شود که این نشانه ها
توسط بيماري هلندي به وجود آمده اند نه عوامل دیگر .براي مثال ،افزایش اندازه بخش خدمات (به عنوان یکی از نشانه هاي این پدیده) می
تواند ناشی از پدیدهگذار طبيعی اقتصاد مثال به مرحله فراصنعتی باشد و یا اینکه افزایش نرخ واقعی ارز (به مثابه نشانه دیگر بيماري هلندي)
ممکن است در نتيجه تغيير در مصرف دولت یا تغيير در خالص ذخایر خارجی ،تفاوت بهره وریيا فساد مالی بوده است(زنوز .)0300 ،با این
حال اقتصاددانان و متخصصان امر براي پی بردن به ظهور و بروز بيماري هلندي در اقتصاد و نيز انتقاد از عملکرد دولت ها در خصوص نحوه
مصرف درآمدهاي حاصل از صادرات منابع طبيعی ،از شاخص ها و نشانه هایی استفاده می کنند که عمده ترین آنها شامل این موارد
است(خضري:)0300 ،
 )0تقویت پول ملی و افزایش نرخ ارز واقعی؛
 )0رونق بخش خدمات؛
 )3افزایش قيمت کاالهاي غير قابل مبادله (همچون زمين ،مسکن و خدمات)؛
 )4کاهش نسبت صادرات کاالهاي غير نفتی (به ویژه کاالهاي صنعتی) به توليد ناخالص داخلی؛
 )7افزایش واردات (به ویزه کاالهاي مصرفی)؛
 )6کاهش سهم ارزش افزوده بخش هاي صنعت و کشاورزي از توليد ناخالص داخلی؛
بنابراین ،موقعی که به دنبال رونق منابع طبيعی (به ویژه رونق نفتی) نشانه هاي مذکور در اقتصاد ظاهر شود ،می گویيم اقتصاد مزبور
به عارضه یا بيماري هلندي دچار شده است ،هر چند ممکن است بخشی از این اتفاقات ناشی از عوامل دیگر بوده باشد چه بسا خود این عوامل
نيز در پی رونق نفتی به وجود آمده باشند(همان).
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برخی از نشانه هاي بيماري هلندي
براي بررسی وقوع یا عدم وقوع بيماري هلندي باید مؤلفه هاي بسياري را در حوزه هاي سياسی ،فرهنگی ،امنيتی و البته اقتصادي
بررسی و مکانيسم تعامل آن ها را با هم از حيث نحوه تاثيرگذاري آشکار کرد .در اینجا به برخی عارضه ها و نشانه هاي بيماري هلندي به
اختصار اشاره می شود.
 -0رانتی شدن اقتصاد :رانت اقتصادي ،هر گونه درآمدي است که ناشی از در اختياریک امتياز خاص و نه ناشی از ایجاد ارزش افزوده با
ارزش واقعی عومال باشد .از این منظر اصوال درآمد نفت یک رانت اقتصادي شناخته می شود بر این مبنا دولت هاي نفتی را در دولت هاي
رانتيرناميده اند که عمال نقش توزیع کنندگی رانت را پيدا کرده است(همان).
بيالوي( )0500بر اساس بررسی هاي خود ،دولت هایی را رانتی می نامند که با چهار مشخصه قابل شناسایی هستند(همان).
الف -تامين حداقل  40درصد و یا بيشتر از درآمدهاي دولت از طریق رانت؛
ب -عدم برقراري ارتباط سازمانی ميان بخش تامين کننده رانت (بخش نفت) با سایر بخش هاي اقتصادي(دوگانگی)؛
ج -اشتغال درصد اندکی از نيروي کار در امر توليد رانت و تبدیل اکثریت جامعه به توزیع کنندگان و دریافت کنندگان رانت؛
ه -نقش اساسی دولت رانتی در هزینه کردن بخش عمده دریافت هاي مزبور؛
رانت در اقتصاد پدیده اي بسيار مذموم تلقی می شود چرا که آثار ضد توليدي دارد .هر چه در یک اقتصاد بيشتر باشد و خصوصا این
پدیده در کنار بی ثباتی که قبال ذکر قرار گيرد ،کمتر کسی به سوي ایجاد کسب کار و ریسک پذیري می رود و همه می کوشند که چنگی بر
رانت بيندازد.
 -0تضعيف سرمایه هاي انسانی و اجتماعی :مهم ترین سرمایه ملی هر کشور ،سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی آن است اما وقتی نفت
محور پيشرفت قرار گرفت و مهم ترین سرمایه تلقی گردید ،سرمایه هاي حقيقی تحت الشعاع قرار می گيرند و این نيز از دیگر آثار فرهنگ
سخت افزاري است.
بانک جهانی در سال  0550کهبر مبناي اطالعات سال  0554منتشر شد ،نشان داد که در حالی که سهم سرمایه انسانی در کل ثروت
ملی آمریکاي شمالی و اروپایی غربی به ترتيب  06و  04درصد بوده است .این سهم در خاورميانه کمترین مقدار خود در سطح جهان را داشته
است و  43درصد بوده است در حالی که سهم سرمایه طبيعی در کل ثروت ملی در آمریکاي شمالی و اروپا به ترتيبپنج و سه درصد بوده است،
این سهم در خاورميانه باالترین رقم جهان را داشته و  35درصد بوده است.
مطالعات پرفسور عبدالسالم نشان داده بود که دستيابی به فناوري در حوزه مستلزم رشد متجانس و همزمان و هماهنگ چهار افزار
انسانی ،اطالعاتی ،مدیریتی و فنی است که سه تاي اول در واقع نرم افزار بوده و مستقيم و غير مستقيم مبتنی بر سرمایه انسانی و سرمایه
اجتماعی هستند.
 -3بر هم خوردن توازن ميان توليد ملی و مصرف ملی :تجربيات توسعه نشان میدهد که برقراري تعادل ميان توليد و مصرف ملی در
فرآیند توسعه بسيار مهم است و کشورهایی موفق به گذار از توسعه نيافتگی به توسعهیافتگی شدهاند که در یک دوره قابل توجه زمانی نهتنها
توازن ميان توليد و مصرف را برقرار کرده اند ،بلکه ميزان توليد ملی ایشان از مصرفشان سبقت گرفته است .حتی مطالعات جدیدتر در مورد
فقر نشان می دهد که فقر قبل از اینکه محصول هر عامل دیگري مانند توزیع ناعادالنه ثروت و درآمد در یک جامعه باشد ،محصول عدم تعادل
توليد و نيازهاي مصرفی است .نفت یک ثروت استخراجی است و نه یک کاالي توليدي ،وقتی بخش اعظم نيازهاي مصرفی یک کشور از این
محصول استخراجی تأمين می شود ،معناي آن این است که تعادل ميان توليد و مصرف وجود ندارد و هرچه این وضعيت تشدید شود،به معناي
دور شدن کشور از توسعهیافتگی است.
 -4بزرگ شدن دولت :تجربه نشان می دهد که تغيير اندازه دولت با یک وقفه زمانی از تغييرات درآمد نفت پيروي میکند .در دولتهاي
نفتی بهرغم شعارهایی که در جهت خصوصیسازي و کاهش حجم دولت مطرح میشود ،در عمل دولت دائماً در حال سرمایهگذاري بيشتر و
در واقع افزایش حجم خود است .در شرایطی که بهدالیل گفته شده ،سرمایهگذاران بخش خصوصی قادر و حاضر به سرمایهگذاريهاي بزرگ
و دیربازده نيستند ،تنها دولت است که به مدد درآمدهاي نفتی دائماً سرمایهگذاري میکند.

جایگاه نفت در اقتصاد ایران
روزگاري در ایران بحث «اقتصاد بدون نفت» جاذبهء فراوان و امکان عملی شدن داشت ،اما قطعاً وضعيت اقتصادي ایران به گونهاي شده
است که طرح این بحث ،دیگر جایگاهی ندارد و دليلی هم ندارد که ایران از ذخایر عظيم نفت و گاز خود براي توسعهء اقتصادي بهرهمند نشود،
اما سوال بسيار اساسی که در این زمينه مطرح است اینکه چرا با وجود بهرهمندي نسبتاً خوب ایران از درآمد نفت در اقتصادش از سال 0377
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به این طرف هنوز به لحاظ شاخصهاي کالن اقتصادي با کشورهاي توسعهیافته و حتی برخی کشورهاي غيرنفتی همسایه فاصلهء قابل توجه
داشته و نتوانست ه جایگاه مناسبی به لحاظ اقتصادي و اجتماعی در عرصهء جهانی به دست آورد؟به نظر نویسنده پاسخ به این سوال را باید در
نحوه و چگونگی استفاده از درآمد نفت در اقتصاد ایران جستوجو کرد .از درآمد نفت ،به دو گونه میتوان در اقتصاد ایران بهره گرفت:
گونهء اول همان شيوهء رایج و معمول است و آن اینکه نفت خام فروخته شود و درآمد حاصل از آن از کانال بودجهء عمومی دولت به
اقتصاد ایران تزریق شود .البته در بودجهء عمومی بخشی به هزینههاي عمرانی و ساخت زیربناها تخصيص مییابد (حدود  07الی  37درصد)
که آن را باید مثبت ارزیابی کرد ،اما بخش دیگري که به هزینههاي جاري اختصاص مییابد (حدود  07الی  07درصد) به تقاضاي جامعه دامن
زده و بخشی از این تقاضا باید از طریق واردات پاسخ داده شود;یعنی دالرهاي نفتی از یک طرف به ریال تبدیل شده و بر نقدینگی و تورم
دامن میزند و از طرف دیگر ،وسيلهء
واردات کاالهاي واسطه اي و مصرفی و در نتيجه انتقال اشتغال به خارج از کشور و بيکاري در داخل میشود .در واقع ،ورود درآمد نفت
از چرخهء بودجهء عمومی دولت هر چند به گذران روزمرهء امور منجر می شود اما همزمان موجبات دامن زدن به رشد نقدینگی و تورم و
بيکاري (بيماري هلندي) را در اقتصاد ایران فراهم میآورد و دامنهء توسعهء اقتصادي را محدود میکند ،ضمن آنکه ثروت ملی را هم از بين
میبرد و نفت را که باید به عنوان یک ثروت بين نسلی از آن استفاده کرد ،فقط به بهرهء یک نسل میرساند.
گونهء دوم ،استفاده از درآمد نفت از چرخهء «حساب ذخيرهء ارزي» و بخش خصوصی است .در این شيوه ،درآمد نفت محفوظ میماند
چون به صورت وام به سرمایهگذاران بخش خصوصی واگذار میشود و آنها ملزم به بازپرداخت آن هستند و از همين رو ،آنها این منابع را در
سرمایهگذاريهاي توليدياي به کار خواهند بست تا توان بازپرداخت داشته باشد و در این چرخه هم طرف عرضهء اقتصاد تقویت خواهد شد
که به مهار تورم میانجامد و هم اشتغال و درآمد در جامعه افزایش مییابد و چرخهء توسعهء اقتصادي بدون مداخله یا تصديگري دولت شکل
میگيرد و در نتيجه استفاده از ثروت نفت به عنوان یک ثروت بيننسلی جریان مییابد و نهتنها نسل امروز که نسلهاي بعدي کشور نيز از آن
منتفع خواهند شد.
گونهء اول را میتوان «اقتصاد نفتی» و گونهء دوم را «اقتصاد با ارزش افزودهء نفت» نامگذاري کرد .به نظر میرسد که نگرش رایج و
غالب در ایران به ویژه از سوي دولتمردان حاکم،بر گونهء اول گرایش دارد ،در حالی که آنچه راهگشاي اقتصادي ایران به سوي رشد و توسعهء
اقتصادي و اجتماعی خواهد بود گونهء دوم است .متاسفانه ،باید یادآور شد نگرشهاي مساواتطلبانه و عدالتخواهانه هم همواره حامی و
پشتيبان گونهءاول بوده است در حالی که تجربهء سالهاي گذشته به خوبی نشان داده است که با وجود هزینه درآمد نفت هيچگونه گشایش
و یا حتی کاهش شکافهاي طبقاتی در جامعه نبوده است .غلبهء نگرشهاي توزیعی (اقتصاد نفتی) بر توليدي (اقتصاد باارزش افزودهء نفت)
نهتنها ایران را از چرخهء اقتصادي بازداشته ،بلکه موجبات توزیع فقر را برخال ف همهء شعارهاي عدالتخواهانه و مهرورزانه فراهم آورده است و
تصویر هر سالهء بودجهء عمومی دولت بهترین سند اثبات این مدعاست .اگر دولتمردان حاکم واقعاً به فکر چارهاي براي حل معضالت و
مشکالت اقتصاد ایران هستند باید راه گذار از «اقتصاد نفتی» به «اقتصاد با ارزش افزودهء نفت» را با همهء لوازم و مقتضياتش بپذیرند و
عملياتی کنند ،همانگونه که در برنامهء چهارم توسعه آمده است وقطعا هر راهی جز این به خطاست.
برپایه ماده  67قانون برنامه سوم توسعه (در جهت ایجاد ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي و ریالی حاصل از صدور نفت خام در دوران
برنامه سوم توسعه و تبدیل دارایی حاصل از فلروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاري وامکان تحقق دقيق فعاليت هاي پيش بينی
شده در برنامه ،دولت مکلف است با ایجاد«حساب ذخيره ارزي حاصل از درآمد نفت خام» و «حساب ذخيره ریالی» اقدامات زیر را به عمل
آورد )...که بر این اساس اهم اهدافی که با افتتاح حساب ذخيره ارزي مدنظر سياستگذاران قرار گرفت عبارت بودند از:
 .0کاهش نوسانات شدید در بودجه دولت؛
 .0جلوگيري از گسترش بی رویه بودجه دولت در شرایط بهبود درآمدهاي نفتی ،که به بزرگتر شدن دولت منجر شود؛
 .3کاهش وابستگی دولت به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت؛
 .4تقویت امکان بهره مندي بخش غير دولتی از درآمدهاي مازاد حاصل از صادرات نفت(گودرزي و دیگران،همان)؛
به همين جهت دولت مکلف شده بود تا از سال  0307مازاد درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم پيش بينی شده را
در سپرده دولت نزد بانک مرکزي تحت عنوان حساب ذخيره ارزي واریز کندو در صورتی که درآمد حاصل از نفت کمتر از رقم پيش بينی
شده باشد ،دولت می توانست در فواصل زمانی شش ماهه از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت نماید .همچنين در برنامه پيش بينی شده
بود که بخشی از مانده وجوه ارزي حاصل از مازاد درآمد نفت در چارچوب اولویت هاي برنامه سوم جهت توسعه فعاليت هاي توليدي و سرمایه
گذاري ،بر مبناي نرخ روز به فروش برسد و معادل ریالی آن در حساب ذخيره ریالی نزد بانک مرکزي نگهداري شود و جهت فعاليت هاي
توليدي و سرمایه گذاري ،وام کوتاه مدت اعطا گردد .به عبارت دیگر بر اساس برنامه سوم قانون گذاران تنها در صورتی برداشت را مجاز می
دانستند که یا کسري بودجه ناشی از کاهش قيمت نفت نسبت به نرخ مصوب بوجود آمده و قابل جبران از طریق سایر منابع در آمدي نظير
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ماليات نباشد و یا اینکه کسري بودجه اي وجود نداشته باشد ولی در جهت افزایش فعاليت هاي توليدي و گسترش سرمایه گذاري این برداشت
صورت گيرد(مجموعه قوانين و مقررات کشور.)0300 ،
ماده یک برنامه چهارم توصعه تغييراتی در ماده  67برنامه سوم که سرآغازي براي تاسيس حساب ذخيره ارزي بود بوجود آورد .براساس
ماده یک برنامه چهارم مقرر شد (به منظورایجاد ثبات در ميزان استفاده از عواید ارزي حاصل از نفت در برنامه چهارم  ...و تبدیل دارایی هاي
حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر سرمایه گذاري و فراهم کردن امکان تحقق فعاليت هاي پيش بينی شده در برنامه دولت ...با ایجاد
«حساب ذخيره ارزي حاصل از عواید نفت» اقدامات زیر را معمول دارد.)...
در برنامه چهارم به جز در صورت کاهش در آمد حاصل از صادرات نفت در شرایطی که رقم پيش بينی شده در بودجه محقق نشده
باشد و بتوان از حساب برداشت کرد ،به دولت اجازه داده شده بود حداکثر  77درصد موجودي حساب را براي سرمایه گذاري در بخشهاي غير
دولتی که توجيه فنی و اقتصادي آنها ثابت شده ،هزینه کند .براین اساس مقرر شد حداقل  07درصد از این مقدار از طریق بانک کشاورزي در
زمينه طرح هاي موجه بخش اقتصادي و سرمایه در گردش طرح هایی که با هدف توسعه صادرات است در اختيار بخش غير دولتی قرار گيرد
و باید اصل و سود این تسهيالت به صورت ارزي به حساب عودت داده شود .بنابراین می توان اهداف و زمينه هاي شکل گيري حساب ذخيره
ارزي را ایجاد ثبات در ميزان درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام ،تبدیل دارایی هاي حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر ،توسعه فعاليت
هاي توليدي و سرمایه گذاري ،تامين بخشی از اعتبار مورد نياز براي اجراي طرح هاي توليدي و کارآفرینی بخش غير دولتی و فراهم کردن
امکان تحقق فعاليت هاي پيش بينی شده در برنامه دانست(شيرخانی و همکاران.)0300 ،
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.
• اصالحات ساختاري ،فرآیندي و نهادي.
• توسعه ي صادرات محصوالت غير نفتی ،کسب وکار و اشتغال.
• اصالح نظام اداري و فرهنگ اقتصادي.
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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
سالهاي اخير ارزش پول کشور ایران کاهش یافته و همين مساله سبب شده تا بازرگانان براي ادامه فعاليت خود با مشکالت بيشتري روبرو
شوند .البته در این حوزه وضعيت ایران در سطح بين الملل نيز مزید بر علت شده است .تحریمهاي پی در پی سازمان ملل و آمریکا عليه ایران
سبب شدیدتر شدن مشکالت اقتصادي کشور شده است .ایجاد صندوق ذخيره ارزي و واریز پول حاصل از فروش نفت به این صندوق ،حمایت
از توليدات داخلی و همچنين تنوع در کشورهاي صادر کننده و وارد کننده محصوالت از عواملی است که با کمک آن میتوان از بروز چنين
عارضهاي در کشور جلوگيري کرد .خارج شدن از وضعي ت تک محصولی و توسعه صنایع گردشگري و توليدات کشاورزي نيز میتواند در این
بين به کمک کشور بياید .بنابراین باید ضریب ارتباط بودجه دولت و درآمدهاي نفتی را کاهش داد تا شوک درآمدهاي نفتی با تاخير و خفيف
به اقتصاد ملی وارد شود .مدیریت درآمدهاي نفتی باید از دولت گرفتهشود تا سياستهاي اقتصادي هزینهکردن درآمدهاي نفتی ،کاهش پيدا
کند مدیریت پول ملی را باید به بانک مرکزي مستقل سپرد تا با انتخاب سياستهاي پولی مناسب ،آثار نوسان و باالتر از ارزش شدن پول ملی
پس از افزایش درآمدهاي نفتی را کاهش دهد .سياست هاي اقتصادي دولت را باید محدود و دولت را باید از مداخله در اقتصاد بازداشت تا نظم
طبيعی و قابل پيشبينی بر اقتصاد ملی حاکم شود .نکته شایان توجه این است که باید سياستهایی اتخاذ شود که از انتقال افزایش تقاضاي
کل ناشی از افزایش قيمت نفت به بازار کاالها و خدمات جلوگيري شود .به عبارت دیگر نحوه هزینه کردن درآمد اضافی حاصل از صدور نفت،
مهمترین عامل در پيشگيري عوارض ناشی از بيماري هلندي و ایجاد رونق فعاليتهاي اقتصادي در کشور است .با تخصيص این گونه درآمدها
به طرحهاي مولد و داراي توجيه اقتصادي و نيز استفاده از بخشی از آنها براي مقابله با شوکهاي بازار بينالمللی میتوان عالوه بر جلوگيري
از عدم تعادل بين بخشها ،گام هاي موثري در جهت دستيابی به رشد اقتصادي پایدار و غيرمتکی به درآمدهاي نفتی برداشت .چنين
فرصتهایی ،در صورت عدم استفاده صحيح از آنها به ضدفرصت تبدیل شده و از طریق بر هم زدن تعادل نسبی بين بخشهاي اقتصادي،
اقتصاد ملی را با مشکالت جدي روبهرو خواهد ساخت.
راه حل دیگري که در جهت درمان بيماري هلندي در کشور پيشنهاد می گردد افزایش قدرت رقابت بخش صنعت و کشاورزي است؛ از
قانون هدفمندکردن یارانه ها که در سال  00تصویب شد  -در صورت اجراي صحيح آن  -می توان به عنوان یکی از مصادیق درمان بيماري
هلندي یاد کرد .اقدام دیگري که به دولت ها براي درمان بيماري هلندي پيشنهاد می گردد سرمایه گذاري در جهت توسعه زیرساخت هاي
بهداشتی ،درمانی ،صنعتی و آموزشی است که نه تنها منجر به افزایش نرخ تورم نمی گردد بلکه زمينه توسعه همه جانبه اقتصادي را فراهم
می نماید .در نهایت براي کنترل بيماري هلندي در ایران ميتوانيم اقتصاد مقاومتی را که همانا به "توانایی مقابله و ایستادگی در برابر تغييرات
و شوکهاي وارد شده برمیگردد و عالوه بر حفظ رشد ،ضامن پيشرفت و شکوفایی اقتصاد میشود" ،سر لوحه خود قرار دهيم .بعنوان مثال
در خصوص اقتصاد مقاومتی میتوان در شوکهاي نفتی سالهاي  0503و 0505دید؛ زمانیکه قيمت نفت به یکباره افزایش بیسابقه یافت.
این افزایش قيمت از یک طرف فرصتی را براي کشورهاي صادرکننده نفت ایجاد کرد و از طرف دیگر مشکالتی را براي واردکنندگان نفت به
همراه داشت .اما نحوه مواجهه این دو گروه کشور در مقابل شوک برونزا بسيار جالب بود«:کشورهاي وارد کننده نفت از این تهدید ،براي خود
فرصت آفریدند به نحوي که با درس گرفتن از تبعات افزایش قيمت نفت ،اقدام به کاهش وابستگی صنایع و توليدات خود به انرژيهاي فسيلی
از طریق جایگزینی سایر انرژيهاي تجدیدپذیر و باال بردن بهرهوري صنایع انرژيبر کردند و شدت انرژي در صنایع خود را طی سالهاي بعد
از شوک نفتی به شدت کاهش دادند .در مقابل در کشورهاي صادر کننده نفت ،ای ن فرصت تبدیل به تهدید شد و اثرات منفی این شوک به
شکل بيماري هلندي در اقتصاد این کشورها نمایان شد.
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