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 چکيده
هلندی است. این مقاله حاوی مروری بر ادبیات، چارچوب نظری و مطالعات پیرامون بیماری 

شناخت ابعاد و مؤلفه های این موضوع در برنامه ریزی جهت عدم ابتالء به عارضه های آن 

کمک می کند و با اتخاذ رویکردی سیستمی، بینش بهینه تری در تحلیل مسائل اقتصادی، 

فرهنگی، سیاسی و امنیتی حاصل می شود. شناخت از ابعاد پدیده ی موسوم به بیماری 

نیازهای شناختی برای حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی و تحقق قاعده نفی  هلندی از جمله

سبیل در اقتصاد است. در این مقاله آثار ناشی از اقتصاد تک محصولی در قالب پدیده ی 

نفرین منابع، بیماری هلندی و رانت بررسی شده است. همچنین عوارض ناشی از اقتصاد تک 

راهبردهایی برای کاهش آثار سوء ناشی از اقتصاد  محصولی تبیین شده است. در نهایت به

 تک محصولی و پدیده ی بیماری هلندی اشاره شده است.

اقتصاد تک محصولی، اقتصاد مقاومتی، بیماری هلندی، پدیده  اژگان کليدي:و

 نفرین منابع، رانت.
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 .دانشگاه آزاد اسالمی، بخش علوم سیاسی، شیراز، ایران، دانشجوی دکترا 1
 .دانشگاه آزاد اسالمی، بخش علوم سیاسی، شیراز، ایران، استادیار 2

 
  نام نویسنده مسئول:

 حسن عبداله زاده 

 بررسی ابعاد بيماري هلندي در اقتصاد ایران
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 مقدمه
ایران تمام زمینه های مورد نیاز برای استقرار شاخص های یک اقتصاد اقتصاد مقاومتی نقطه مقابل اقتصاد تک محصولی است. اقتصاد 

ای رمقاوم را داراست. به ویژه مولفه های نرم افزاری در کشور ایران بسیار پویا است و منشا بسیاری تحوالت مساعد بوده و می تواند باشد. ب

و سخت افزارها و نرم افزارهای اقتصاد کشور، زمینه های رهایی از حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی باید با استفاده از منابع طبیعی موجود 

 اقتصاد آسیب زای متکی به نفت را هموار نمود.

اصطالح اقتصاد مقاومتی از یک نگاه، مفهومی منبعث و برآمده از قاعده ی نفی سبیل است. از نگاه دیگر، دین مبین اسالم به رشد 

صاد اقت"آن تاکید و تمرکز دارد. در رابطه ی بین اقتصاد اسالمی و اقتصاد مقاومتی می توان گفت درونی جامعه ی اسالمی و رشد و تکامل 

آماده سازی جامعه و مقاوم سازی اقتصاد برای نیل به اقتصاد پیشرو و متعالی مد ، مقاومتی همان کاربرد اقتصاد اسالمی در شرایط فعلی کشور

و  نسبت مستقیم دارد "حکمت"و  "برکت"اقتصاد پیشرو اسالمی بر دو مفهوم  ،در این تعریف. "نظر نظام اسالمی و حاکمیت اسالمی است

و کرد با توجه به مالحظات بومی جستج ،هر دو از بنیان های این نوع اقتصاد می باشد. بنابراین ابتدا باید نگاه اسالم را در شرایط فعلی اقتصاد

رد. لذا حضور حوزه های علمیه در این عرصه را می توان مبدأ حرکتی عالمانه نامید. در این و رهیافت های عملی به آن را طراحی و ترسیم ک

 ،کارآمد و هوشمند با حوزه در فهم، کشف و سپس ترسیم راه کارهای کالن و عملیاتی و تبیین موضوع ،زمینه دانشگاه ها نیز با تعامل هدفمند

اقتصاد مقاومتی بسیار مهم تر از نقش سایر خرده سیستم های فکری در تصمیم سازی و نقش جدی دارند. در واقع نقش حوزه و دانشگاه در 

 مقدم بر همه ی آنها است. آنچه در اقتصاد مقاومتی عنصری برجسته می نماید موضوع استکبار ستیزی است.

اسالمی  مقاومتی یک بعد و الیه از اقتصاد در نگاه سیستمی به اقتصاد اسالمی و با نظر به مفهوم اقتصاد مقاومتی، درمی یابیم که اقتصاد

اشت. د است که در پیوند متعامل با سایر ابعاد اقتصاد اسالمی معنا می یابد و برای تحقق آن باید نگاهی جامع به اقتصاد و سایر ابعاد اجتماعی

 یزیرامهبرن نیآن، همچن یت و درآمدهانف یبه اقتصاد تک محصول یوابستگاقتصاد متکی به نفت مانع عمده تحقق اقتصاد مقاومتی است. 

در اسالم نیز بر جنبه های مدیریت منابع نفت و گاز از جنبه همراه بوده است.  یبا مشکالت متعدد شهیهم ،ینفت یدرآمدها یکشور بر مبنا

در داخل و خارج بحث می های مختلف می توان نگریست این حوزه ها عبارتند از: موضوع حکمرانی نسبت به انفال، عدالت بین نسلی)که 

 شود(، قاعده نفی سبیل و مواردی از این قبیل.

 

 اقتصاد تک محصولی در دنيا
است.  ادیز رایهستند، بس یاقتصاد تک محصول یکه دارا ییکشورها یریپذ بیآس زانیو م یستیالیامپر یاز 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 النیهندوستان و س ا،یمحصوالت قهوه دن 4/3نیالت یکایآمر یجهان، کشورها یکاکائودرصد  07تا  07 لیو برز هیجرین غنا،

و در درصد  57تا  07 نیب گرید یاز کشورها یکننده نفت اوپک و بعض دیتول یکشورها درکنند. نفت  یم دیجهان را تول یچا تمحصوال

دو محصول وابسته  ایو  کیآنها، فقط به  یدهد و منبع درآمد ارز یم لیرا تشک کشورها نیصادرات ا درصد 177مانند عراق تا  ییکشورها

. همان()باشند یم یمتعدد یمنبع درآمد ارز یکنند، بلکه دارا یه نمیتک یمنبع درآمد ارز کیاز کشورها بر  یاریکه امروزه بس یاست. در حال

 یهستند، در حال نیالت یکایسابق و آمر یدرصد در شورو 17و  قایدرصد در آفر 27 انه،یدرصد در خاورم 47 یدروکربنیه یدولت ها نیب از

 واقع شده اند.  نیالت یکایسابق و آمر یو دو مورد در شورو یشرق یایمورد در آس 3 قا،یمورد در آفر 17 یدولت معدن 10که از 

 

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

پس از جنگ  ،یالملل نیمهم ب یمسأله  کی بحث به عنوان نیا قتیمطرحشد. در حق 1553، در سال "منابع نینفر یهی: نظریمنابع معدن

منابع  یدر حال توسعه دارا یکشورها فیبه بعد که عملکرد ضع 1507 یو از دهه  نیالت یکایآمر یداخل یدوم و بعد از جنگ ها یجهان

 . (1300 )رحمانی و گلستانی،شد یزیر هیآشکار شد، پا یعیطب

 یهااز اقتصاد نیانگیبه طور م ،یغن یعیمنابع طب یدارا یمشاهدات بنا شده است که اقتصاد ها نیا یمنابع بر مبنا نینفر یهیفرض

 دیرشد تول نیب یقو یمنف یرابطه  کی(، نشان دادند که 1557)1و وارنر ساچزدارند.  یکندتر ی، رشد اقتصادیعیاز نظر منابع طب ریفق

، وجود 1505تا  1507 یدوره  یکشور در حال توسعه مل 50 یبرا یناخالص داخل دیبه تول یعیسرانه و نرخ صادرات منابع طب یناخالص داخل

                                                           
1 Sachs &Warner. 
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وان ت یآن ها م یکردند، که از جمله  دییرا تأ یعیو درآمد حاصل از منابع طب یرشد اقتصاد انیم یمنف یرابطه  یگرید ادیدارد. مطالعات ز

توسط ساچز و وارنر  یمطالعات اقتصاد سنج زی( و ن 277،1557) 4ی( وات1550)3(، کارل1500)2لبگتوسط  یبه مطالعات مورد

 ( اشاره کرد.2772) 6ی( و بارب1555) 7لفاسونی(، گ1550،2771)

 

در طول زمان تکامل  یهلند یماریب مفهوماصالح پرکاربرد دیگر در اقتصادهای تک محصولی بیماری هلندی است.  بيماري هلندي:

شود . اما از  یم یمنابع تلق نیمرتبط با نفر یکالن اقتصاد یآثار منف هیگشته و کل یگسترده تر میمفاه رندهیمواقع در برگ یو در برخ افتهی

قابل درک است. به عنوان ح تر یمفهوم آن صر مشخص تر شده ولذا جیبه تدر یهلند یماریمختلف از ب یها یتلق انیم یمرزبند گرید یسو

ثروتمند در منابع در جهت ارتقاء  یاقتصاد ها یگونه است که خطا نیا یهلند یماریاز ب 2771در سال  یج وانیسراف و ج فیمثال تعر

 . (0)مجله اقتصاد انرژی، به نقل از پائول استیونسریرقابت پذ یبخش کارخانه ا

 یکه در آمدها 1567دهه  یدر هلند ط یعیگاز طب اتیبه کار برده شد. کشف 1507 بار از اواسط دهه نینخست یهلند یماریب عنوان

 یامر البته تا حد نی.اابدیشی( افزا0ی)نرخ ارز واقع یکشور به طور واقع نیپول ا یکشور کرد. سبب شد ارزش خارج نیا بیرا نص یهنگفت یارز

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

موسوم شد، تجربه  5یهلند یماریرا که به ب ینامطلوب طیهلند شرا بیترت نیدواز حجم صادرات آنها کاسته شد. ب یگرفتند واز حجم صادرات

اتفاق افتد؛  یمتعدد لیتواند به دال یبلکه م ست،یو فقط مربوط به هلند ن یعیمنبع طب کیمختص کشف و استخراج  یماریب نیکرد. بروز ا

در بخش قابل مبادله مورد بحث )ژاپن و  یتکنولوژ شرفتیقابل مبادله )مورد اوپک(، پ یکاالهایالملل نیب متیبرونزا در ق شیاز جمله افزا

که باعث  1507در دهه  سیو رونق در صادرات اوراق و پول سوئ، (1502، 17)کردن و هلند( سی) انگل دیجد یعی(، کشف منابع طبرلندیا

 یماریب ینوع زیرا ن ایاسپان عیبر صنا 16در قرن  کایآمر یتبعات ورود طال وانت یم یادیتا حدود ز یشد. حت سیفرانک سوئ یواقع تیتقو

 .(1500،  11)الصباحدانست یهلند

 

 چارچوب نظري
اثر منابع  باشند که یم یدسته مطالعات کیشوند،  یم میتقس یکل یمنابع به دو دسته  نینفر یدهیپد ینهیانجام شده در زم مطالعات

 یع رواند که اثر مناب یمطالعات گرید یکنند و دسته  یم یاز آن بررس یو آثار ناش یهلند یماریکالن و ب یرا از جنبه  یرشد اقتصاد یبر رو

 یمطالعات انجام شده که در دسته نیکنند. از مهم تر یم لیتحل ییو وجود فساد و رانت جو فیوجود نهادها و مؤسسات ضع یجنبه زرشد را ا

( 2777) 14لتونیو ت سیوی(، د2773) 13و گرالک سیراک ی(، پاپ2771)12لفاسونیتوان به مطالعات انجام شده توسط گیم رند،یگ یم یاول جا

(، 2773) 17انیو سابرامان نیمارت ای دوم توسط ساال یموجود در دسته  قاتیتحق نیمهم تر نی(، اشاره کرد. هم چن2776و بالت ) لریبرونشو و

منابع را از  نینفر دهیپردازش شده، که پد ریاخهای دوم در سال  دگاهی، انجام شده اند. د(2777) 10کیو تورو نی( مو2777) 16وبالت کوی

ی )رحمانداند یدارند، ممکن م یو نهاد یقانون فیکه ساختار ضع ییهاقرار داده است. بروز آن را فقط در کشور یمورد بررس یگرید یجنبه 

 . (1300و گلستانی، 
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 يهلند يماريبا بروز ب هيمنابع و توج ن: نفریاول دگاهید
 یشود و قدرت رقابت آن را در بازارها یبخش ها م نیدر ا دیتول ینهیسبب باال رفتن هز یدیتول یاز بخش ها دیعوامل تول حرکت

 و هیبخش و خروج سرما نیا یسبب کاهش قدرت رقابت نیدر اقتصاد موتور رشد است، به هم یدیدهد. بخش تول یکاهش م یالملل نیب

کاهش  یرو ییبه تنها یعیبزرگ شدن بخش منابع طب نیدهد، بنابرا یقرار م ریکل کشور را در بلند مدت تحت تأث یاقتصاد رشدکار،  یروین

، 10گونیو د ای)بالت، دامان شودیمختل م یاست که رشد اقتصاد یدیبخش تول یکاهش قدرت رقابت لیلکه به دلب ست،یمؤثر ن یرشد اقتصاد

 (.1300به نقل از رحمانی و گلستانی، 

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

ان بستن به درآمد آس دیکم تر وجود دارد، اما به علت ام ینهیآنها با هز دیتول تیهستند که در داخل قابل ییکاالها ایعموماً  ،یواردات یکاال ها

 یانسان یرویو حرکت ن یدیشدن بخش تول فیضع لیباال هستند که به دل یبا تکنولوژ ییکاالها ای شوند و یمن دیاز صادرات، تول یاشن یباال

ن نوع آبه  یداخل ازیآن ها وجود ندارد. ن دیتول یبرا یتخصص کاف د،یعوامل تول نیا یرو یگذار هیبخش و کاهش سرما نیاز ا هیو سرما

ان کنندگ دیاز تول تیحما یها استیشود و سیواردات آنها م یبرا یعیاز منابع طب یاز درآمد ناش یادیمصرف مقدار ز بسب یواردات یکاالها

 یرصت هاف جادیتر به ا شیشود، معموالً ب یبه کار بسته م یو عقب ماندگ یاز وابستگ یریجلوگ یریجلوگ یو کنترل واردات که برا یداخل

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

درآمد  نیوارده ا یکند و دولت تحت فشارها یم متخصص به سمت باال ریبه ناچار دولت را مجبور به انتصاب افراد وابسته و غ ،یعیمنابع طب

 یاست، اعطا دهید بیآس اریبس زین یدیکه بخش تول طیشرا نیدهد.در ا یور سوق م هرهب ریو غ یضرور ریغ یباال را به سمت پروژه ها

 هیرفتن سرما نیعوامل که منجر به ازب نیشود. ا یم ری، اجتناب ناپذرهیمتضرر، سوخت و غ عی، صناییاد غذامو یمتفاوت رو یدهایسوبس

ابود را ن یدیتول یندهایارزشمند به کار گرفته شده در فرآ یهیاول موادمهارت و  ،شوند، زمان یناموفق م یو شکست پروژه ها یخصوص یگذار

 (. 1300)رحمانی و گلستانی، شوند یم یباال برده و سبب حاکم شدن رکود اقتصاد شیاز پ شیکنند، تورم را ب یم

دو  ایکییتر در طول دوره  شیب ایدرصد  37تا  متیق رییاست. تغ هیخام اول یکاال یبازارها یاصل یها یژگیاز و یثبات یو ب نوسان

تر از همه  شیاست، ب نیخطر آفر هیخام و اول یصادرات تمام کاالهایبازار برا یثبات یب نیکه ا نی. با استین یقابل تصور ریساله، موضوع غ

و  نیلکرده است. او لیتبد زین یاسیس یحربه  کیاست که آن را به  یارزش اقتصاد یکند. چون نفت دارا ینفت را متضرر م ندگانصادر کن

ع مخارج آن و به تب ینیب شیقابل پ ریغ زیدولت را ن یافتیصادرات نفت است، چون در یافتیدر یقطع زانیاز م ینانینااطم جه،ینت نیمهم تر

 . ندک یم ریمتغ زیرا ن

نفت وجود  یها متیو ق دیتول انیم یقو یکه رابطه ا افتندینفت، در یصادر کننده  یکشورها ی( برا1556) 15و وودفرد روتمبرگ

 شش فصل بعد، همراه خواهد شد.  ایدر پنج  دیدرصد کاهش تول 7/2نفت، با  متیق شیدرصد افزا 17به دست آمده،  جیدارد؛ مطابق نتا

 و شیافزا ریتأث زانیم" «ارتباط آن ها متقارن است؟ ای؛ آیاقتصاد یها تینفت و فعال متیق»با عنوان  ی(، در مقاله ا1553)27یمور

مورد مطالعه  1557–1572 یفصل یو داده ها یگرنجر تیبرروش عل یرا مبتن کایآمر یکالن اقتصاد یرهایمتغ ینفت خام بررو متیکاهش ق

نفت  متینسبت به کاهش ق یکالن اقتصاد یرهایبا متغ یتر شیب ینفت همبستگ متیق شیدهد که افزا ینشان م یو جینتا  "دهد. قرار می

 بر اقتصاد ندارد.  یدار ینفت اثر معن متیکه کاهش ق یبوده، در حال یبر اقتصاد منف متیق شیاثر افزا قتیدارد؛ در حق

 بر صادرات یعیمنابع طب یجهان یها متیق شیافزا ریو تأث یهلند یماریب یهیفرض ی، به بررسی(، در مطالعه ا2773) 21جنسیاست

 ، پرداخته است. 1507 – 1550 یزمان یدوره  یبا استفاده از مدل جاذبه ط یعیمنابع طب یصادر کننده  یکشورها یصنعت

 یصادر کننده  یکشورها یصادرات صنعت ،یعیمنابع طب یجهان یها متیدر ق شیدرصد افزا کیدهد که  یمطالعه نشان م جینتا

 ی صادر کننده یکشورها یعیدر صادرات منابع طب شیدرصد افزا کیکه  یدهد، در صورت یدرصد کاهش م میرا در حدود ن یعیمنابع طب

دوره  یط هیجریکشور ن ی(، برا2777) 22و االگونجو یدهد. الوس یدرصد کاهشم 0را در حدود  رهاکشو نیا ی، صادرات صنعتیعیمنابع طب

نفت دچار رکود شده است.  متیق شیو افزا یکشور، همراه با رونق نفت نیا یو صادرات بخش کشاورز دینشان دادند که تول 2773-1507ی

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

 مدنظر قرا دارند.  یرا به عنوان بخش قابل مبادله سنت یبخش کشاورز رند،یگ یدر نظر م افتهی
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 یو کشاورز یسنت یدر بخش ها دیتول ،ینفت ی، نشان داده است که با رونق درآمدها1305-1377 یدوره  ی(، برا1303) پاسبان

 نیا ینفت بر ارزش افزوده متیاثر شوک ق یبوده است، ول یمنف رانیا ینفت بر بخش کشاورز متیق ریکه تأث ی، به طورافتهیکاهش  رانیا

 رفته است.  نیافته واز بیبخش در طول زمان کاهش 

حاصل از فروش نفت،  یدرآمدها شیدر افزا یدرصد 77(، نشان داده اند که با وقوع شوک 1307) یمحسن یاخالق و موسو خوش

 بخش ها، از یدر تمام ینفت ریواردات و کاهش صادرات غ شیارز، افزا ینرخ واقع تیتقو نیشده است. هم چن تیقابل مبادله، تقو یبخش ها

 باشد. یم رانیا ادشوک در اقتص نیآثار مشهود ا

 عیتوز یرا بر نابرابر ینفت یمنابع غن یکشور دارا 16در  ینفت یباال یاثر درآمدها خود،ی (، در مطالعه 1300) یو گلستان یرحمان

دارند،  ییکارا یکه دولت ها ییدر کشورها ینفت یباال یدهد که اثر درآمدها یحاصل از کار آن ها نشان م جیکرده اند.نتا یدرآمد بررس

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

 ییو رانت جو فيساخت ضع ریبا وجود ز هيمنابع و توج ن: نفریدوم دگاهدی
 یدیتول ریسود غ نیشود. ا یفراهم م یمصنوع اییعیطب یها یابیکم یجهیاست که در نت یدیتول ریسود غ ایمازاد  ینوع ،یاقتصاد رانت

 یمبه وجود ن یسازمان ییو کارا یبهره ور شی، افزای، نوآورتی، خالقتیریبهبود مد یجهیدر نت یعنیشود،  یحاصل م دیتول ندیخارج از فرآ

 وجود دارد. تیکار و فعال یزهیهنوز هم انگ یدیتول ریسود غ ایمازاد  نیبدون وجود ا البته.  دیآ

ر مازاد ب یافتیدر قتیو در حق دیآ یدولت به وجود م یلهیبه وس یساختگ یها یابیکم جادیاست کهبه دنبال ا یدرآمد مازاد رانت،

ارت تج یانحصار ازیداشتن امت ن،یزم تیشوند، مالک یم جادیمختلف ا یکنند، از راه ها یرانت م دیکه تول ییآمدهادرفرصت است.  ینهیهز

که دولت  یکنند. انحصارات یرانت م جادیهمه ا ره،یو غ یعوارض در اماکن عموم یجمع آور ازیامت ،یانحصار تیانجام فعال ایخاص  یکاال

 یترسدس تیشود که قابل یم یافراد یبرا ازیکند سبب به وجود آمدن امت یم جادیا یو کار یفکر یها ییواردات، صادرات و توانا د،یتول یرو

 (.1304ی، است)خضر امدهیبه دست ن یدیتول تیشود که از فعال یم دیتول یرانت بیترت نیبه آنها را دارند وبه ا

به  اردوکیکه ر نیرود وبا رانت زم یبه کار م یدولت اراتیستفاده از اختاسوء  یبه معن شتریب ی، رانت اقتصادیاستفاده مدرن امروز در

مطرح شد. اصطالح  1560، در سال 23توالک یانحصارات در مقاله  حیتوض یابتدا در راستا ییرانت جو یدهیآن اشاره داشته، متفاوت است. پد

 به کار گرفته شد. 27توسط کروگر 1504بار در سال  نیاول یکه برا  «24ییورانت ج»

اخت س ریبا ز یقو یبه وجود آوردن نهادها ینداشته باشند وبرا یمخارج، نگران یمال نیتأم یشود که دولت ها برا یرانت سبب م وجود

 فیر آن ها ضعد میندارند و اتخاذ تصم یو قو قیدق کیبوروکرات ستمیس ،یعیمنابع طب یدارا یتر کشورها شیحساس نباشند. ب قیدق یقانون

 یسبرر دگاهید نیمنابع را از ا نینفر ر،یتر مطالعات انجام شده اخ شیب. (، همانوالنگ نتالیاز منابع است)و یانتظار یآمدهادر یهیو بر پا

  .دانند یمرتبط م یاسیس یاقتصاد فیضع یو وجود نهادها ییکرده و آن را با رانت جو

منابع طبیعی به خودی خود سبب عملکرد نامطلوب اقتصادی نمی شود بلکه درآمد سرشار ناشی از آن که زمینه را برای رانت جویی 

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

ظیر وابستگی به درآمد نفت، کاهش قدرت رقابتی بخش ها، افزایش واردات کاالهای مصرفی و کاالهای با تکنولوژی همگی دارای ویژگی هایی ن

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

روه ها، نوسان قیمت نفت خام و درآمد متغیر حاصل از آن، شکست پروژه های تعریف شده، افزایش بدهی ها، سمت های باال، رانت جویی گ

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

در کننده نفت و تاثیرحضور در اوپک بررشد اقتصادی ( پدیده ی نفرین منابع طبیعی درکشورهای صا2775) 26ابراهیمی و ساالریان

را بررسی کردند. نتایج برآورد آن ها حاکی از  1557-2774برای سال های  GLSکشورهای عضو آن از طریق داده های تابلویی و با روش 

 ناین بود که اثر مستقیم درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است. اما با ورود متغیرهای توضیحی دیگر، به دلیل اثر درآمدهای نفتی برای

( درمطالعه ای به بررسی رونق 2773)20شود. خیرخواهان و شرکا متغیرها و سپس اثرگذاری غیرمستقیم بر رشد اقتصادی منفی برآورد می

پرداختند و با به کارگیری الگوی اثر آزمندی تورنل و شاخص  1567-1555کشور عضو اوپک برای دوره ی زمانی  11نفتی و نرخ پس انداز در 
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عه نیافته در جهت خالف ادوار تجاری حرکت های کیفیت نهادی و حکمرانی خوب به این نتیجه رسیدند که نرخ پساند در کشورهای توس

 کرده و مصرف بیش از رونق نفتی افزایش می یابد و با این استدالل بیماری هلندی را الگوی مناسبی نمی دانند.

 2777-1507کشور متکی به نفت طی دوره زمانی 37( تاثیرات بلندمدت و کوتاه مدت درآمدهای نفتی بر رشد 2770) 20مهرآرا و کیخا

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

 تبدیل می کنند و نهادهای ضعیف موجبات نفرین شدن منابع را فراهم می کنند.

تابلویی به مقایسه توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشور صادر ( در مطالعه ای با استفاده از روش داده های 2772) 25نیلی و راستاد

پرداخته و دریافته اند که ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در  1504-1555کننده نفت وکشورهای اسیای شرقی برای دوره ی 

قرار شت سرمایه و بهره وری سرمایه نیز برکشورهای صادر کننده نفت کمتر از کشورهای آسیای شرقی است که این ضعف نسبی ارتباط در انبا

 است و شکست عملکرد اقتصادی کشورهای بهره مند از منابع طبیعی را نشان می دهد. 

 

 مطالعات خارجی 
( با تلحیل نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای نفتی به توضیح آثار درآمدهای نفتی شامل بیماری هلندی، 2770) 37کارل

کاهش سرمایه گذاری انسانی و فیزیکی و .... می پردازد. یافته مشخص مطالعه فوق این است که کشورهای وابسته به نفت بیشتر رانت جویی، 

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

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

نتیجه می  1504 -2773( با بکارگیری روش پانل دو مرحله ای با واریانس تصحیح شده برای بازه ی زمانی 2770) 31بیکن و بدمن

نها دنی در حال توسعه کمتر است. آگیرند که توانایی توسعه ی مالی در سرمایه گذاری اقتصادهای نفتی نسبت به اقتصادهای دارای منابع مع

 همچنین نشان می دهند که سطح سرمایه گذاری درکشورهای نفتی کیفیت پایین تری دارد.

بصورت مقطعی و یا تحلیل رگرسیون چند متغیره، کشورهای عضو اوپک را با نروژ  1567-1550( برای سال های 2774گیلفاسون )

سه می کند. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد که شدت منابع طبیعی باال ارتباطی )به عنوان تولید کننده موفق نفتی( مقای

یعنی با توسعه نهادهای مالی و پولی و سیاست هایی که نرخ تورم را پایین نگه داشته و بدین وسیله رشد اقتصادی را  –معکوس با عمق مالی 

 ارتقا می دهند دارد.

برای نه کشور عمده صادرکننده نفت و با محاسبه  2776-1505( با استفاده از داده های فصلی2712) 32صالحی اصفهانی و همکاران

نسبت ذخیره به استخراج نفت، نشان دادند چنانچه نرخ رشد درآمدهای نفتی از رشد طبیعی اقتصاد بزرگتر باشد، درآمدهای نفتی در بلندمدت 

 رمایه تحت تاثیر قرار می دهد. تولید را با ضریبی معادل ضریب مربوط به سهم س

مطالعاتی که به بررسی رابطه میان منابع طبیعی، توسعه مالی و رشد اقتصادی می پردازند، شامل این سه مطالعه است که نیلی و 

ده ادر کننراستاد)همان( با کمک متغیر کمکی در شیب به روش داده های پانلی، بهره وری سرمایه و انباشت سرمایه سرانه در کشورهای ص

کشور در  44( به بررسی نقش توسعه مالی در 2770مقایسه کرده اند. بیکن و بدمن ) 1555-1504نفت و آسیای شرقی را طی سال های 

 ی رویلحال توسعه ی دارای منابع و فاقد منابع پرداخته اند که معموالً فاقد توسعه یافتگی مالی هستند و بنابراین این امکان که اثر توسعه ما

( با رگرسیون مقطعی و صرف نظر از اینکه منابع زیرزمینی یا معدنی باشند به بررسی توسعه 2717رشد را برآورد کنند از بین برده اند و بک)

مالی پرداخته است، بقیه ی مطالعات انجام گرفته به دو بخش تقسیم شدند، دسته اول مطالعاتی که با در نظر گرفتن رویکردهای مختلف و 

ای موثر به تبیین رابطه منفی میان منابع طبیعی و رشد اقتصادی پرداخته اند. دسته دوم نیز مطالعاتی هستند که به بررسی رابطه متغیره

میان توسعه مالی و رشد اقتصادی می پردازند. بررسی های انجام شده مشخص نمود، مقاله یا تحقیقی که به طور مشخص به بررسی نقش 

 صادی و متقابالً تاثیر رشد اقتصادی بر توسعه یافتگی مالی با رویکرد این مقاله پرداخته باشد، انجام نشده است. توسعه مالی در رشد اقت
 

 اثبات وجود بيماري هلندي در اقتصاد
انه ها نش نینشان داده شود که ا دیوجود دارد، بلکه با یماریب یاثبات شود که نشانه ها دینه تنها با یهلند یماریب ییشناسا یبرا

 یم (دهیپد نیا یاز نشانه ها یکیاندازه بخش خدمات )به عنوان  شیمثال، افزا یبرا .گریبه وجود آمده اند نه عوامل د یهلند یماریتوسط ب

                                                           
28Mehrara and Kaykha 
29Nili and Rastad 
30Karl 
31Bakwen and Bodman 
32Salehi Esfahani et al. 
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( یهلند یماریب رگیارز )به مثابه نشانه د ینرخ واقع شیافزا نکهیا ایباشد و  یاقتصاد مثال به مرحله فراصنعت یعیذار طبگدهیاز پد یناش اندتو

 نیبا ا .(1300زنوز، بوده است) یفساد مال ایی، تفاوت بهره وریخارج ریدر خالص ذخا رییتغ ایدر مصرف دولت  رییتغ جهیممکن است در نت

انتقاد از عملکرد دولت ها در خصوص نحوه  زیدر اقتصاد و ن یهلند یماریبردن به ظهور و بروز ب یپ یو متخصصان امر برا قتصاددانانحال ا

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

 : (1300)خضری، است

 ی؛نرخ ارز واقع شیو افزا یپول مل تی( تقو1

 ؛( رونق بخش خدمات2

 ؛، مسکن و خدمات(نیقابل مبادله )همچون زم ریغ یکاالها متیق شی( افزا3

 ی؛ناخالص داخل دی( به تولیصنعت یکاالها ژهی)به و ینفت ریغ ی( کاهش نسبت صادرات کاالها4

 ؛(یمصرف یکاالها زهیواردات )به و شی( افزا7

 ی؛ناخالص داخل دیاز تول یصنعت و کشاورز ی( کاهش سهم ارزش افزوده بخش ها6

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

وامل ع نیبوده باشد چه بسا خود ا گریاز عوامل د یاتفاقات ناش نیاز ا یدچار شده است، هر چند ممکن است بخش یهلند یماریب ایبه عارضه 

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

 

 برخی عارضه ها و نشانه هاي بيماري هلندي 
برای بررسی وقوع یا عدم وقوع بیماری هلندی باید مؤلفه های بسیاری را در حوزه های سیاسی، فرهنگی، امنیتی و البته اقتصادی 

در اینجا به برخی عارضه ها و نشانه های بیماری هلندی به بررسی و مکانیسم تعامل آن ها را با هم از حیث نحوه تاثیرگذاری آشکار کرد. 

 اختصار اشاره می شود.
 

 ارزش افزوده جادیاز ا یخاص و نه ناش ازیامت کیاریاز در اخت یاست که ناش ی، هر گونه درآمدیرانت اقتصاد شدن اقتصاد: یرانت -1

 یرا در دولت ها ینفت یمبنا دولت ها نیشود بر ا یشناخته م یرانت اقتصاد کیمنظر اصوال درآمد نفت  نیعومال باشد. از ا یبا ارزش واقع

 . )همان(کرده است دایرانت را پ یکنندگ عیاند که عمال نقش توز دهینامیررانت

 . )همان(هستند یینامند که با چهار مشخصه قابل شناسا یم یرا رانت ییخود، دولت ها یها یبر اساس بررس (1500ی)الویب

 ؛رانت قیدولت از طر یاز درآمدها شتریب ایدرصد و  42حداقل  نیتام -الف

 ؛(ی)دوگانگیاقتصاد یبخش ها ریاکننده رانت )بخش نفت( با س نیبخش تام انیم یارتباط سازمان یعدم برقرار -ب

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

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

 نیباشد و خصوصا ا شتریاقتصاد ب کیدارد. هر چه در  یدیشود چرا که آثار ضد تول یم یوم تلقذمم اریبس یا دهیدر اقتصاد پد رانت

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

 . ندازدیرانت ب

 

ان نش ،نام گرفته بود یمطالعات مرحوم پرفسور عبدالرحمان که پدر انتقال تکنولوژ: يو بحران بهره ور يفرهنگ سخت افزار -2

کند.  یم دیها را تشد یاست که دوگانگ یدر سطح مل یسخت افزارها انی، عدم توزان مافتهیکمتر توسعه  یاز مشکالت اقتصاد یکیداد که 

به الزامات  ، بدون توجهشرفتهیپ یبا فناور یو دستگاها زاتیتر است. پول نفت و توان واردات تجه دیشد اریبحران بس نیا ینفت یدر اقتصادها

با  دیشود. همه مشکالت با یم رانیگ میو تصم رانیم ژهدریبه و، یموجب توسعه فرهنگ سخت افزار جیآن، به تدر ینرم افزار یازهاینشیو پ

از  کیو چه در مورد هر  یسطح ملدر ، چه یبودن بهره ور نییعدم توازن موجب پا نیحل شود که ناممکن است. ا یکیزیگذاران ف هیسرما

را  یگذار هیاثر سرما ی. کاهش بهره وردشو یم دیل تولماز عوا کیهر  ردوو چه در م ی، چه سطح ملیشود. کاهش بهرور یم دیعوامل تول

الن بودن آن است گزارش دفتر اقتصاد ک ریتاث یب ید، به معنشبا یبهره ور شتری، اگر همراه با کاهش بشتریب یگذار هیکند سرما یم یخنث

بوده است. شاخص بهره  خصو شا دیلکل عوامل تو یدهد که شاخص بهره ور ینشان م 1307کشور در سال  یزیو برنامه ر تیریسازمان مد

 یاز سال ها یدر بعض یشاخص ها نیاست که ا نیاست. جالب ا افتهیکاهش  1303 در سال 5/05 به رقم1361در سال  1/121کل از  یور

 داشته اند.  یبهتر فیکاهش درآمد نفت وضع یبا سال ها یلیجنگ تحص
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 یآن است اما وقت یاجتماع هیو سرما یساننا هیهر کشور، سرما یمل هیسرما نیمهم تر :یو اجتماع یانسان يها هیسرما فيتضع -3

آثار  رگیاز د زین نیو ا رندیگ یتحت الشعاع قرار م یقیحق یها هی، سرمادیگرد یتلق هیسرما نیو مهم ترپیشرفت قرار گرفت نفت محور 

 .است یفرهنگ سخت افزار

در کل ثروت  یانسان هیکه سهم سرما یشد، نشان داد که در حال منتشر 1554اطالعات سال  یکهبر مبنا 1550در سال  یجهان بانک

مقدار خود در سطح جهان را داشته  نیکمتر انهیسهم در خاورم نیدرصد بوده است. ا 04و  06 بیبه ترت یغرب ییو اروپا یشمال یکایآمر یمل

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

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

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

 هیو سرما یانسان هیبر سرما یمبتن میمستق ریو غ میاول در واقع نرم افزار بوده و مستق یاست که سه تا یو فن یتیریمد ی،، اطالعاتیانسان

 هستند.  یاجتماع
 

دهد که برقراری تعادل میان تولید و مصرف ملی تجربیات توسعه نشان می بر هم خوردن توازن ميان توليد ملی و مصرف ملی: -4

مانی اند که در یک دوره قابل توجه زیافتگی شدهگذار از توسعه نیافتگی به توسعه م است و کشورهایی موفق بهدر فرآیند توسعه بسیار مه

اند، بلکه میزان تولید ملی ایشان از مصرفشان سبقت گرفته است. حتی مطالعات جدیدتر در تنها توازن میان تولید و مصرف را برقرار کردهنه

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

نفت یک ثروت استخراجی است و نه یک کاالی تولیدی، وقتی بخش اعظم نیازهای مصرفی یک کشور . تعادل تولید و نیازهای مصرفی است

آن این است که تعادل میان تولید و مصرف وجود ندارد و هرچه این وضعیت تشدید شود،به شود، معنای از این محصول استخراجی تأمین می

 یافتگی است.معنای دور شدن کشور از توسعه
 

کند. در دهد که تغییر اندازه دولت با یک وقفه زمانی از تغییرات درآمد نفت پیروی میتجربه نشان می زرگ شدن دولت:ب -5

گذاری شود، در عمل دولت دائماً در حال سرمایهسازی و کاهش حجم دولت مطرح میرغم شعارهایی که در جهت خصوصیهای نفتی بهدولت

های اریگذگذاران بخش خصوصی قادر و حاضر به سرمایهدالیل گفته شده، سرمایهایطی که بهبیشتر و در واقع افزایش حجم خود است. در شر

 کند.گذاری میبزرگ و دیربازده نیستند، تنها دولت است که به مدد درآمدهای نفتی دائماً سرمایه

 

 نفت در اقتصاد ایران
مت نفت و در نتیجه، افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صدور مرور تاریخ اقتصاد ایران نشان می دهد همواره در پی رونق جهانی قی

نفت خام )که مستقیماً و به طور تمام و کمال دراختیار دولت است( نشانه های بیماری هلندی پدیدار شده است. افزایش درآمدهای نفتی 

دالر  47که قیمت نفت به مرز  1507 و در سال های بعد از 1504-1507دالر بین سال های 17کشوردر پی رونق قیمت نفت )از سه به 

د. نرسید(، دولت های وقت با افزایش هزینه های دولت و تزریق دالرهای نفتی به اقتصاد، باعث نابسامانی در اقتصاد کشور فراهم را ایجاد کرد

ر مراکز حکومتی و شهرهای کشور، را در سر می پروراند و با هزینه کردن دالرهای نفتی د« تمدن بزرگ»به عنوان مثال، پهلوی دوم اندیشه 

(. شواهد آماری نشان می دهند به دنبال رونق نفتی، روند مهاجرت 1300مهاجرت روستائیان به شهرها را تشویق و تحریک کرد)طبیبیان، 

 روستائیان به شهرهای کشور تشدید شده است)خضری، همان(. 

هلندی، تحلیل رفتن صادرات غیرنفتی و از رونق افتادن بخش صنعت  همان طور که ذکر شد، یکی از نشانه ها و پیامدهای بیماری

است. با این حال، آمارهای رسمی نشان از رونق صادرات غیرنفتی و همچنین رشد صنعت )هرچند با نرخ آهسته( دارند. در این خصوص، چند 

ت نرخ ارز رسمی کاالهای کشور هر سال برای خارجی ها موضوع قابل تامل وجود دارد. نخست آنکه، در شرایطی که بر اثر تورم داخلی و تثبی

( به نظر غیرواقع بینانه 1306میلیارد دالر در سال  21به حدود  1301میلیارد دالر در سال  6/4گران تر می شود، انتظار جهش صادراتی )از 

. مالحظه ترکیب صادرات غیرنفتی کشور بیانگر آن است که تقریباً نیمی از صادرات غیرنفتی کشور را مشتقات و میعانات گازی و 33می رسد

                                                           
ه های ، ناشی از اظهارنامالبته باید این نکته را مد نظر داشت که رشد صادرات غیرنفتی کشور ازیک سو ناشی از جهش شدید بهای فراورده های پتروشیمی و ازسوی دیگر         33

ارزش صادرات برای گرفتن جوائز صادراتی است. در واقع، ده قلم عمده از اقالم صادراتی کشور شامل کاالهای پایه نفتی و مشتقات آن         خالف واقع  صادرکنندگان در مورد  

گازی  میعانات رقم صادرات است که در صورت افزایش قیمت های آنها رقم صادرات غیرنفتی کشور هم افزایش می یابد. بسیاری از صاحب نظران کشور بر این باورند که اگر

 و پتروشیمی را از رقم کل صادرات غیرنفتی حذف کنیم، رشد صادرات غیرنفتی کشور صفر خواهد شد.
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( تشکیل می دهد که در واقع، منشاء نفتی دارند و قاعدتاً نمی توان آنها را در عداد صادرات غیرنفتی 1محصوالت پتروشیمی )بنگرید به جدول 

 . طبقه بندی کرد

 ( صادرات غيرنفتی کشور )ميليون(1جدول )

 1300 1306 1307 1304 1303 1302 سال

 4320 7061 4062 453 - - میعانات گازی

 6767 4276 2463 2744 1724 1460 محصوالت پتروشیمی

 0033 11777 17734 0437 7323 4774 سایرکاالها

 مأخذ: سایت گمرک ج. ا. ایران

 

 منابع نفت راهبردهاي کاهش اتکا به
کشورهای دارای منابع فراوان، برای پیشگیری از نفرین منابع طبیعی و جلوگیری از مشکالتی که در باال به آنها اشاره شد از گزینه ها 

ا نیز و سیاست های متفاوتی بهره برده اند. ما در ادامه ضمن توضیح هر کدام از این راه حل ها نقاط قوت و ضعف هر کدام از این گزینه ها ر

 برمی شمریم. 

 

کشورهایی که به صادرات کاال وابسته اند متوجه خواهند شد که این نوسانات به اقتصاد داخلی شان بخشيدن به صادرات:  تنوع -1

نیز منتقل می شود و درآمدهای دولت و منابع ارز خارجی را غیرقابل اطمینان می کند و سرمایه گذاری خصوصی را بی نهایت پرخطر می 

 (. 1305، 34نماید)کریمی فرد به نقل از آگوسین

متنوع سازی اقتصادی، یک راه حل اصلی و اساسی برای مشکالت و شوک های اقتصادی ناشی از وابستگی به کاال می باشد. در واقع 

خارجی و تکنولوژی قرار ارتقا و تنوع بخشیدن به صادرات محرکی برای کارایی می باشد، زیرا کشورهای صادر کننده در معرض رقابت های 

 می گیرند و فعالیت در گستره بازارهای جهانی باعث رشد و پیشرفت اقتصاد داخلی می شود. 

البته تنوع بخشیدن به صادرات اگر که با برنامه ریزی همراه نباشد، ممکن است نه تنها نتایج مطلوبی به بار نیاورد بلکه اثرات مخرب و 

اشد. بسیاری از مکانیسم هایی که هدفشان سرعت بخشیدن و ارتقای متنوع سازی است از صنایعی حمایت خطرناکی هم به همراه داشته ب

می کنند که بدون حمایت آنها رقابتی نمی شدند، بنابراین برای حفظ سودآوری در این صنایع دولت مجبور شده است موانع تجاری بیشتری 

تیبانی از این صنایع غیررقابتی استفاده نماید. این سیاست های حمایت گرا سرانجام به ایجاد کند و از درآمدهای صنعت استخراجی برای پش

ایجاد اقتصادی منجر می شوند که استمرارناپذیر است و یک صنعت خصوصی بوجود می آورند که به طور خطرناکی با بخش دولتی درهم 

 (. 1305، 37پیچیده است)کریمی فرد به نقل از مورین

 

مرتبط  عینادولت بر ص تیاز مالک یناش شتریمنابع را ب نیتفر دیگرحل  راه: مرتبط با منابع عیدر صنا یخصوص تيکمال يارتقا -2

و د( دهند؛ یتوسعه کشورها را شکل م یبرندگان و بازندگان، بخش  ها چگونه چشم اندازها با عنوان یدر کتاب)36شافر کلیداند ما یبا منابع م

 شتازیپ یصادرات یکند. شکست در توسعه بخش ها یاستفاه م تیمالکآن از مبحث  هیتوج یدهد که برا یارائه م یو ناکام تیمثال از موفق

شدند، اما در دو مورد  یبد اداره م یدولت بودند و به طرز فوق العاده ا تیبود که تحت مالک لیدل نیالنکا به ا یدر سر یو چا ایمس در زامب

شدند.  تیریمد یبودند وبه خوب یخصوص تی( تحت مالککایو قهوه در کاستار ی)منسوجات در کره جنوب شتازیپ یذکر شده بخش ها تیموفق

، 30)کریمی فرد به نقل از روتزآن است یراه حل ساده برا کییساز یدولت است. پس خصوص تیاز مالک یمنابع ناش نیاز تفر یاگر بخش

1305.) 

مند ارزش اریبس یها ییکننده بوده است. اغلب اموال و دارا دیدارند، ناام یفیضع یکه نهادها ییکردن بخش نفت، در کشورها یخصوص

 یخصوص هیمثال در روس یداشتند. برا یخوب یاسیو س یعده افراد خوش شانس فروخته شده اند که روابط مال کیبه  زیناچ یها متیبا ق

                                                           
34 Agosin 
35 Moreen 
36Michael Shafer 
37Rots 
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بازار  یاعتماد مردم به ارزش ها تیموجود را مستحکم تر کرد و تقو یاقتصاد یها یمنابع فقط نابرابر ریو سا یروشو ینفت یشرکت ها یساز

 . (1305، 30)کریمی فرد به نقل از بردسال و سابرامانیانحکومت قانون و احترام به قرار دادها را دشوار ساخته است ،یخصوص تیمالک رینظ

 

 یبوتسوانا م رینظ ییکشورها ریچشمگ تیاز موفق یناش یتا حد یدرآمد مل یصندوق ها تیمحبوب:یمل يدرآمدها صندوق -3

کشور به رشد  نیا 1507الماس در بوتسوانا در دهه  میعظ ریمنابع فرار کند . از زمان کشف ذخا نیکه توانست از تفر یکشور غن کیباشد، 

GDP 4777رشد سالم به بوتسوانا کمک کرد به درآمد سرانه  نیاست. ا افتهیدرصد دست  0از  شیبا نرخ متوسط ب یداریو پا یقو یواقع 

و  35آالسکا یجهان بود؛ صندوق نفت نروژ، صندوق دائم ریکشور فق نیو پنجم ستیب 1566که در سال  یبرسد، کشور 2777دالر در سال 

عاقالنه  تیریمد یبرا یدرآمد مل یوق هااز صند زیآم تیوفقاز استفاده م یگریقابل توجه د ی)کانادا( نمونه ها 47صندوق پس انداز در آلبرتا

 .)کریمی فرد به نقل از آفساها، همان(هستند یعیمنابع طب یدر آمدها

ت نف یکرد که صندوق ها یریگ جهیکرد و نت یو عمان را بررس تیآالسکا ونزوئال، کو ،یلینروژ، ش یدرآمد مل یصندوق ها 41فاسانو

 تیریو مد یالبه انضباط م یکه تعهد قو ییکشورها تیتثب یکرد که طرح ها دیمناطق تأک نیا .باشند یانضباط مال یبرا ینیتوانند جانش ینم

که اکثر  نیکند، ا یآشکار م یدرآمد مل یو در رابطه با صندوق ها یادیمساله بن نکیزتر بوده اند. ایآم تیباشند. موفق حیاقتصاد کالن صح

ست امر آن ا نیا لیاز دال یکیداشته اند و  یکم تیاز آنها هستند موفق یکییدرآمد مل یمنابع، که صندوق ها نیتفر یبرا جیرا یراه حل ها

 تیرعا نیتضم یبرا یقو یدر حال توسعه وجود ندارند. اگر نهادها یقدرتمند هستند که در اکثر کشورها یدولت یدهاکه آنها مستلزم نها

کامل  و یعال اریبس یواقع یمؤثرتر و ناکارامد ند، حت ریغ تاًینها یصندوق توسط دولت وجود نداشته باشد. صندوق درآمد مل نیقوان قیدق

 .)کریمی فرد به نقل از فاسانو، همان(و الزم است یاطانه درآمد ضرورتمح تیریدولت به مد یاسیو تعهد س لیشوند. تمایم یطراح

ذار گ ریتواند تأث یم یعیمنابع طب یدر آمدها تیریمد نهیها در زم استیراه حل ها و س نیاز ا یبیکه بدون شک ترک نیا تینها در

نفت و گاز  رینظ د،یقابل تجد ریغ یرفتن کاالها لیتحل یبرا یاصل یکاال متیاز نوسانات ق یریجلوگ یباشد. مثالً دولت ها ناچار هستند برا

 یخشب رندیناگز نی. در ضمن دولت ها همچنندیکرد، صادرات خود را متنوع تر نما یبهره بردار انیپا یآنها به طور نامحدود و ب ازتوان ی مکه ن

که  نیوا ندینما یگذار هیدر پروژه ها و اوراق بهادار مطمئن سرما ای پس انداز و یرا در صندوق درآمد مل یعیحاصل از منابع طب یاز درآمدها

دست  ،ییکارا یو ارتقا یبازده شیافزا یبرا ،یعیمنابع طب هتمام و کمال خود بر منابع مرتبط ب تیمجبورند که از مالک تیدولت ها در نها

 بکشند. 

 

جهان از  زینقاط نفت خ رینفت در نروژ بر خالف سا اکتشاف: رانیدر نروژ و ا يارز رهيحساب ذخ ليتشک يو ضرورت ها اهداف

چهل سال  ازگردد.  یبر م 1507برخوردار است وبه دهه  یساله دارند، از قدمت کم کصدیکه سابقه  کایآمر ای انهیخاور م یجمله کشورها

 یگردد)صوف یم نینفت تام یدرآمدها قیآن از طر یناخالص داخل دیدرصد از تول 27به شمار آمده و  یکشور نفت کیتا کنون نروژ  شیپ

نفت در سال  متیق شی. افزاردیگ یبرنتس صورت م یاینروژ و در یایشمال، در یای(. استحصال نفت و گاز نروژ از سه حوزه در1300نژاد، 

 یسر کییها اقدام به اجرا متیق شیادامه روند افزا ینیب شیوارد کرد. دولت نروژ با پ نکشوریرا به اقتصاد ا یادیدرآمد ز 1504و  1503 یاه

کشور  نیا خیدر طول تار یبده زانیم نی، نروژ به باالتر1500شده در  ینیب شیپ طینمود اما با محقق نشدن شرا نهیپرهز یاقتصاد یبرنامه ها

اقتصاد خود  یکاهش وابستگ یگرفت برا میدولت تصم 1507ها در اواخر دهه  متیمواجه شد. با نزول ق یناخالص مل دیدرصد تول 77یعنی

 یاقتصاد کشور و بحران ها یآشفتگ لیکند. اما به دلوضع  ینفت یکردن درآمدها نهیرا در نحوه هز ییها تینفت، محدود متیبه نوسانات ق

دهه  لی(. در اوا1306 ن،ی)کار آفرردیبه خود بگ ییصورت اجرا هیقض نیتا ا دیطول کش یادی، زمان ز1557دهه  لیواو ا 1507دهه  یمال

حاصل  یارز رهیصندوق ذخ 1557دولت افتاد و لذا در سال  یها و درآمدها نهیهز تیتثب یبرا یصندوق لیپارلمان نروژ به فکر تشک 1507

 دیافتاد که نبا دهیآن کشور پسند استگذارانیس انیدر م دهیا نیشد وا سیتأس یبه طور رسم «42یدولت ینفت وقصند»از درآمد نفت با عنوان 

ه مربوط ب یو مخارج باال یبودن خالص درآمد نفت نییپا لیکرد. اگر چه به دل یمنبع با ارزش را وارد چرخه اقتصاد نیپول حاصل از فروش ا

صندوق  نیبه ا هیانتقال سرما نینخست 1556 سال (. در1307نژاد،  زینشده بود) عز زینروژ وار یبه صندوق نفت 1557تا سال  یمبلغ چینفت، ه

 00حدود  ،یالدیم 2777سال  یابتدا دولت نروژ در یصورت گرفت. ارزش وجوه مربوط به صندوق نفت کایدالر امر ونیلیم 477 زانیبه م

 (.1301 گران،یو د یداد)گودرز یم لیکشور را تشک نیا یناخالص داخل دیدرصد از تول

                                                           
38Birdsall & Subramanian 
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 ینفت هیمقتصدانه و حسابگرانه از سرما تینفت، بلکه حما متیصندوق، نه تنها محافظت از اقتصاد در برابر نوسانات ق لیاز تشک هدف

د. بو ینفت ریغ یو حرکت به سمت اقتصاد ی، کاهش مصرف جارندهیکشور در آ یانجام دادن تعهدات مال یاندوخته دراز مدت برا داجینروژ، ا

 فیاوظ یفایو ا ناز بازنشستگا تیدر جهت حما یابزاری ستیدر نروژ و وجود دولت رفاه، صندوق با تیجمع یبه هرم سن وجهطرف با ت کیاز 

نروژ  کالن استیس گرینمود. به عبارت د یهم حفظ م ندهیآ ینسل ها یاست برا یمل یا هیثروت نفت را که سرما گریبوده و از طرف د یرفاه

شود که متعلق به همه نسل ها  یکشور محسوب م نیا یاز ثروت مل یشد که نفت و گاز بخش نینگرش تدو نیا یبر مبنا یانرژ نهیدر زم

 را تحقق بخشد: ریز یشد که بتواند کارکردها یطراح یبه گونه ا یارز رهیوق ذخعملکرد صند وهیساختار و ش نیاست. بنابرا

o ؛یمحصوالت صادرات متیق راتییاز تغ یناش یمقابله  با هرگونه نوسان اقتصاد 

o روز ب اییبحران طیدر شرا یپرداخت تعهدات ارز نهیکشور در زم یینسبت به توانا یخارج یمال یبازارها یالزم برا نانیاطم جادیا

 ؛یخارج یشوک ها

o ؛یمل ریذخا یجار یامکان سود آور 

o ؛یکمک به حفظ ارزش پول مل 

o (1303 ،ییموال یدر خارج از کشور)حشمت یگذار هیجهت سرما یمنبع. 

 ییکرده است. عموماً دارا یطراح یبه نسل آت یانتقال ثروت از نسل فعل یرا برا یسمی، مکانیصندوق نفت جادیواقع دولت نروژ با ا در

. هر چند ممکن است ردیگ ینبوده و به منظور مداخله در نرخ ارز مورد استفاده قرار نم ریو حفظ ذخا ینگهدار یبرا ییصندوق ها نیچن یها

 نیبه صورت جدا نشان داده شوند، اما در اصل ا «یخارج یها ییدارا»به عنوان ستون  یمزبور در صورتحساب تراز بانک مرکز یها ییدارا

 (. همان نژاد، زی)عزستیها به مفهوم دخالت در نرخ ارز ن ییدارا

 ی(. صدور نفت و گاز، بخش عمده صادرات و درآمدها1304ی، بزرگ نفت و گاز در جهان است)تهران ریذخا نیدوم یدارا دیبا رانیا

 طکمتر از ده دالر در اواس یبه ارقامنفت  متیقابل مالحظه در بودجه دارد. پس از پشت سر گذاشتن تجربه تلخ سقوط ق یحاصل از آن، نقش

 1305متوقف کرد، از سال  یادیرا تا حدود ز یو عمران یبودجه ا یبرنامه ها یمواجه کرد واجرا یدشوار تیکه کشور را با وضع 1307دهه 

به  یتیوضع نیمجدد چن شامدیاز پ یناش یریپذ بیآس ،یارز رهیدر قالب حساب ذخ یساز و کار جادیمطح شد که با ا یفکر به طور جد نیا

مازاد  ،شود شتریبودجه ساالنه ب یبرنامه ها ینیب شینفت نسبت به پ متیکه ق یطیشد. که در شرا نیبر ا میتصم بیترت نیبدحداقل برسد. 

 لیعدت یدر راستا شتریب ران،یحساب در ا نیا یری. در واقع فلسفه شکل گردیقرار گ یارز رهیتحت عنوان حساب ذخ یدرآمد در قالب چارچوب

درآمدها  نیاز ا یبخش دیباالست با ینفت یکه درآمدها یاساس زمان نینفت بر اقتصاد خود را حفظ کند. برا متیقاز نوسان  یناش یفشار ها

 یعیبنفت به طور ط متینوسانات ق رانیذکر است کهدر ا انیگردد. شا نیبودجه تأم یشود تا در زمان کاهش درآمد، کسر رهیدر صندوق ذخ

با  یفتن یبه درآمدها دیشد یوابستگ لیکند دولت به دل ینفت سقوط م متیکه ق یطیودر شرا ستگذار ا ریتاث یبر تورم و رشد اقتصاد

 شود.  یبودجه مواجه م یکسر

حاصل از صدور نفت خام در دوران  یالیو ر یارز یدرآمدها زانیثبات در م جادیدر جهت ا) قانون برنامه سوم توسعه 67ماده  هیبرپا

 ینیب شیپ یها تیفعال قیوامکان تحقق دق یگذار هیو سرما ریانواع ذخا گریحاصل از فلروش نفت به د ییدارا لیبرنامه سوم توسعه و تبد

را به عمل  ریاقدامات ز« یالیر رهیحساب ذخ»و  «حاصل از درآمد نفت خام یارز رهیحساب ذخ»جادیمکلف است با ا دولتشده در برنامه، 

 قرار گرفت عبارت بودند از: استگذارانیمدنظر س یارز رهیکه با افتتاح حساب ذخ یاساس اهم اهداف نیکه بر ا ...(آورد

 در بودجه دولت؛ دی. کاهش نوسانات شد1

 ؛منجر شود که به بزرگتر شدن دولت ،ینفت یبهبود درآمدها طیبودجه دولت در شرا هیرو یاز گسترش ب یری. جلوگ2

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

 همان(؛گران،یو د یمازاد حاصل از صادرات نفت)گودرز یاز درآمدها یدولت ریبخش غ یامکان بهره مند تی. تقو4

شده را  ینیب شیحاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم پ یمازاد درآمد ارز 1307جهت دولت مکلف شده بود تا از سال  نیهم به

 ینیب شیکه درآمد حاصل از نفت کمتر از رقم پ یکندو در صورت زیوار یارز رهیتحت عنوان حساب ذخ یدر سپرده دولت نزد بانک مرکز

ده ش ینیب شیدر برنامه پ نیهمچن .دیبرداشت نما یارز رهیحساب ذخ یشش ماهه از موجود یتوانست در فواصل زمان یدولت م ،شده باشد

 هیو سرما یدیتول یها تیبرنامه سوم جهت توسعه فعال یها تیحاصل از مازاد درآمد نفت در چارچوب اولو یاز مانده وجوه ارز یبود که بخش

 یها تیو جهت فعالشود  ینگهدار ینزد بانک مرکز یالیر رهیآن در حساب ذخ یالیر عادلنرخ روز به فروش برسد و م ی، بر مبنایگذار

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

 رینظ یمنابع در آمد ریسا قینفت نسبت به نرخ مصوب بوجود آمده و قابل جبران از طر متیاز کاهش ق یبودجه ناش یکسر ایدانستند که 
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برداشت  نیا یگذار هیو گسترش سرما یدیتول یها تیفعال شیدر جهت افزا یوجود نداشته باشد ول یبودجه ا یکسر نکهیا اینباشد و  اتیمال

 (. 1300و مقررات کشور،  نی)مجموعه قوانردیصورت گ

بود بوجود آورد. براساس  یارز رهیحساب ذخ سیتاس یبرا یبرنامه سوم که سرآغاز 67در ماده  یراتییبرنامه چهارم توصعه تغ کی ماده

 یها ییدارا لیو تبد ...حاصل از نفت در برنامه چهارم  یارز دیاستفاده از عوا زانیثبات در م جادیه منظورا)ب برنامه چهارم مقرر شد کیماده 

شده در برنامه دولت... با  ینیب شیپ یها تیو فراهم کردن امکان تحقق فعال یگذار هیسرما ریانواع ذخا گریاز فروش نفت به د اصلح

 (.را معمول دارد... ریاقدامات ز «نفت دیحاصل از عوا یارز رهیحساب ذخ»جادیا

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

 ریغ یدر بخشها یگذار هیسرما یحساب را برا یدرصد موجود 77باشد و بتوان از حساب برداشت کرد، به دولت اجازه داده شده بود حداکثر 

در  یانک کشاورزب قیمقدار از طر نیدرصد از ا 17اساس مقرر شد حداقل  نیکند. برا نهیهز ،آنها ثابت شده یصادو اقت یفن هیکه توج یدولت

 دریقرار گ یدولت ریبخش غ اریکه با هدف توسعه صادرات است در اخت ییدر گردش طرح ها هیو سرما یموجه بخش اقتصاد یطرح ها نهیزم

 رهیحساب ذخ یریشکل گ یها نهیتوان اهداف و زم یم نیبه حساب عودت داده شود. بنابرا یرزبه صورت ا التیتسه نیاصل و سود ا دیو با

 تیتوسعه فعال ر،یانواع ذخا گریحاصل از فروش نفت به د یها ییدارا لیحاصل از فروش نفت خام، تبد یدرآمدها زانیثبات در م جادیرا ا یارز

ن و فراهم کرد یدولت ریبخش غ ینیو کارآفر یدیتول یطرح ها یاجرا یبرا ازیاز اعتبار مورد ن یبخش نیتام ،یگذار هیو سرما یدیتول یها

 .(1300)شیرخانی و همکاران، شده در برنامه دانست ینیب شیپ یها تیامکان تحقق فعال
 

 سایر راهبردهاي را می توان به قرار زیر بيان کرد:
 انتقال فضای اقتصاد به چرخه تولید. •

 اصالح نظام پولی، مالی و سرمایه ای و اصالح مکانیزم های نظام مالیاتی. •

 ساختاری، فرآیندی و نهادی.اصالحات  •

 توسعه ی صادرات محصوالت غیر نفتی، کسب وکار و اشتغال. •

 اصالح نظام اداری و فرهنگ اقتصادی. •
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 نتيجه گيري

فزایش اافتد که است. بیماری هلندی به این صورت اتفاق می یکی از ویژگیهای اقتصادهای نفتی وجود بیماری هلندی در این اقتصادها

افزایش درآمدهای نفتی، ثروت یک کشور را افزایش میدهد و این افزایش ثروت موجب تقویت و رشد بخش غیرقابل مبادله  قیمت نفت و

 .اقتصاد و تضعیف بخش قابل مبادله اقتصاد می شود

ی که بیکاری افزایش یافته، طی شواهد حاکی از آن است که اقتصاد ایران در دهه اخیر در دام بیماری هلندی گرفتار شده، به طور

سالهای اخیر ارزش پول کشور ایران کاهش یافته و همین مساله سبب شده تا بازرگانان برای ادامه فعالیت خود با مشکالت بیشتری روبرو 

لیه ایران ع آمریکا ل وشوند. البته در این حوزه وضعیت ایران در سطح بین الملل نیز مزید بر علت شده است. تحریمهای پی در پی سازمان مل

 .سبب شدیدتر شدن مشکالت اقتصادی کشور شده است

به گفته دیگر با انفجار درآمد ارزی و پیش ران شدن یک بخش بسیار محدود در اقتصاد که شالوده بخش مبادله پذیر با اقتصاد جهانی 

نمود دچار رخوت گردیده، و بخش رقابتی ارز آوری میدهد، و بخش مولد اقتصاد که به طور سنتی برای اقتصاد در وضعیت را تشکیل می

دیگری از اقتصاد که در هر صورت فاقد هرگونه مزیت در تولید کاالی مبادله پذیر است، با بستر حاصل از تعامل متغیرهای اقتصاد کالن از 

داگری و سفته بازی را به خود اختصاص های گسترش سوتأثیر و توزیع غیر یکنواخت تورم بهره بیشتری برده و لذا بسیاری از انگیزه

 (1:1307دهد.)فریور، می

های نفتی با تاخیر و خفیف به اقتصاد ملی وارد های نفتی را کاهش داد تا شوک درآمدباید ضریب ارتباط بودجه دولت و درآمدبنابراین 

های نفتی، کاهش پیدا کندمدیریت پول کردن درآمدادی هزینههای اقتصشود تا سیاستهای نفتی باید از دولت گرفتهشود. مدیریت درآمد

ز افزایش پس املی های پولی مناسب، آثار نوسان و باالتر از ارزش شدن پول ملی را باید به بانک مرکزی مستقل سپرد تا با انتخاب سیاست

ولت را باید از مداخله در اقتصاد بازداشت تا نظم طبیعی و قابل های اقتصادی دولت را باید محدود و دهای نفتی را کاهش دهد. سیاستدرآمد

 بینی بر اقتصاد ملی حاکم شود. پیش
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