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پیش گفتار

به یاد می آوریم که چگونه اندیش��ه تالیف این کتاب برای اولین بار در ذهن 
م��ا ش��کل گرفت، زمانی که به دنب��ال مطالعه تالقی چندی��ن مولفه در عرصه 
اقتصاد، سیاس��ت گذاری، رکود اقتصادی تورمی، نوسانات شدید قیمت نفت 
و فقدان یک نگاه همه جانبه نگر و علمی و مطالعه مقاله ای از اس��تاد فرهیخته 
دکتر مس��عود نیلی و شواهد بروز مجدد بیماری هلندی در اقتصاد ایران، لزوم 

توجه ویژه به این مقوله را دو چندان نمود.
 بیماري هلندي، بیماري شناخته شده اي در عرصه اقتصاد مي باشد. بیماري 
هلندي یک مفهوم اقتصادي اس��ت که ت��الش مي کند تا رابطه بین بهره برداري 

بي رویه از منابع طبیعي و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. 
دلی��ل اینکه ب��ه پدیده بیماري هلندي تا این ان��دازه توجه مي نمائیم این 
اس��ت که پس از پایان دوره رونق اقتصادي حاصل از درآمدهاي بادآورده 
نفتي، روند تعدیل اقتصادي ایجاد شده در شرایط رونق صادراتي، در جهت 
معکوس عمل نمي کند. گس��ترش مجدد بخ��ش غیرنفتي و قابل تجارت در 
صورتي که بازار س��رمایه و زیربناها تخریب ش��ده باشند، با مشکل مواجه 
اس��ت و همچنین ورود به بازارهاي صادراتي نیز مش��کل خواهد بود، زیرا 
مابقي کشورها تا آن زمان، بازارهاي رها شده در دوران رونق را به تسخیر 
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خود درآورده اند. کتاب حاضر بیماري هلندي در اقتصاد ایران را از هش��ت 
منظر و نش��انه مورد بررس��ي و تجزیه و تحلیل قرار مي دهد و ضمن طرح 
مدل هاي ریاضي این بیماري، با اس��تفاده از تهدید ها، نقاط ضعف و اهداف 
پیش رو و به کارگیري اس��تراتژيWT 1راهکارهایی که به بهبود این بیماري 

کمک مي کند را فهرس��ت مي نماید.
 از خداون��د ق��ادر متع��ال خواهانیم که اس��تراتژي هاي پیش��نهادي در 
ای��ن کتاب بتواند ب��ه عنوان گامی کوچک در جهت روشنی س��ازی فضایی 
تصمیم گیری توس��عه اقتصادي کش��ور مفید باش��د و به نوبه خود در زمینه 
 فراه��م آوری موجبات پیش��رفت و تعالي کش��ور در عرصه ه��اي اقتصادي

موثر باشد.
پیش��نهادات کارشناسی ش��ما را که چراغ راه و رهنمون ما در بهبود کار در 
چاپ ه��ای بعدی خواهد ب��ود، صمیمانه پذیرا می باش��یم2؛ که حضرت حافظ 

می فرمایند:
»ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید، هم مگر لطف شما پیش نهد گامی چند«
در پای��ان جا دارد تا از س��رکار خان��م لیال ش��هریاری به خاطر مجاهدت 
علمی، تشریک مساعی و ویراستاری این کتاب کمال قدردانی را نماییم و این 

پیشگفتار را با این روایت از تاریخ بیهقی به پایان رسانیم:
... مرا مقرر اس��ت که امروز که من ای��ن تالیف می کنم ... بزرگان اند که 
اگر براندن تاریخ ]این مردم[ مش��غول گردند تیر بر نشانه زنند و به مردمان 
نمایند که ایش��ان س��واران اند و من پیاده و من با ایش��ان در پیادگی کند ... 
و چنان واجب کنندی که ایش��ان بنوش��تندی و من بیاموزمی و چون سخن 
گویندی من بش��نومی. و لکن چون دولت ایش��ان را مشغول کرده است ... 
پ��س من بخلیفتی ایش��ان ای��ن کار را پیش گرفتم، که اگ��ر توقف کردمی، 

1-  اين اس��تراتژي Weakness-Threats و يا Mini-Miniمي باشد. اين نوع استراتژي بيشتر از نوع تدافعي بوده 
و مي کوشد تا ضعف ها را به حداقل رسانده و يا از تهديد ها اجتناب ورزد.)سيروس کاوه  و صبور طينت، 1387(

2- خواهشمند است پيشنهادات خويش را به نشانی الکترونيکی ir.innovator@gmail.com ارسال فرمائيد.
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منتظ��ر آنکه تا ایش��ان بدین ش��غل پردازند، بودی ک��ه نپرداختندی و چون 
روزگار دراز برآمدی این اخبار از چش��م و دل مردمان دور ماندی ]و این 
تجرب��ت تاری��خ نیاموختندی و کارهای گران دوره به خردان س��پردندی و 

بزرگان را بکشتندی و روزگار مهمل گذاشتندی[1. 
رضا منوچهري راد، ناصر شمس قارنه

1-  تاريخ بيهقی ص 253 ، 128، 129
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فصل اول

مقدمه

    معرفی بیماری هلندی

بیماری هلندی1، بیماری ش��ناخته ش��ده ای در عرصه اقتصاد می باشد. بیماری 
هلندی یک مفهوم اقتصادی است که تالش می کند تا رابطه بین بهره برداری بی رویه 
از مناب��ع طبیعی و رک��ود در بخش صنعت را توضیح دهد. این مفهوم بیان می کند 
که افزایش درآمد ناش��ی از منابع طبیع��ی می تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی 
بی��رون بیاورد. این اتفاق به علت افزایش نرخ ارز واقعی موثر صورت می گیرد، که 
بخش صنعت را در رقابت ضعیف می کند. در حالی که این بیماری اغلب مربوط به 
اکتشاف منابع طبیعی می شود، می تواند به »هر فعالیت توسعه ای که نتیجه اش ورود 
بی رویه ارز خارجی می شود « مربوط شود؛ مانند نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی، 

کمک های اقتصادی خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی.
آغاز بیماری با افزایش قیمت نفت پدیدار ش��ده و نتایجی از جمله: تضعیف 
بخش های قابل مبادله به ویژه بخش صنعت و کشاورزی، تقویت بخش ساختمان 
به عن��وان بخش غیر قابل مبادله، کاهش قابل مالحظه صادرات و افزایش واردات، 

1-  Dutch Disease
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برهم زدن تراز پرداخت ها و بودجه عمومی دولت، فش��ار بر منابع ارزی کشور، 
افزایش نرخ ارز و ایجاد نظام سهمیه بندی ارزی، کاهش درآمدهای منابع بودجه و 
تغییرات منفی GDP، رکود سنگین بازار بورس، رشد منفی سرمایه گذاری، افزایش 

نرخ تورم، افزایش پایه پولی کشور و اثرات ناخوشایند دیگری را در بردارد.

اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع

دلیل اینکه به پدیده بیماری هلندی تا این اندازه توجه می نماییم این است که پس از 
پایان دوره رونق اقتصادی حاصل از درآمدهای بادآورده نفتی، روند تعدیل اقتصادی 
ایجاد ش��ده در شرایط رونق صادراتی، در جهت معکوس عمل نمی کند. گسترش 
مجدد بخش غیر نفتی و قابل تجارت در صورتی که بازار سرمایه و زیر بناها تخریب 
شده باشند، با مشکل مواجه است و همچنین ورود به بازارهای صادراتی نیز مشکل 
خواهد بود، زیرا مابقی کش��ورها تا آن زمان، بازارهای رها شده در دوران رونق را 
به تسخیر خود درآورده اند. در سال های اخیر بحران مالی جهانی، آثار سیاست های 
اقتصادی )سیاست تثبیت قیمت انرژی، تثبیت نرخ ارز و سیاست کاهش نرخ سود 
بانکی(، تحریم های تجاری مالی، شرایط سیاسی و اصالح قیمت های حامل انرژی 
یک حلقه دینامیکی تشدیدکننده بحران اقتصادی را در ایران به وجود آورده اند.

س��ال 1367 دو مؤلفه شرایط جنگی و قیمت های پایین نفت با یکدیگر تالقی 
کرده و دش��واری های زیادی را برای اقتصاد کشور و عرصه سیاست گذاری به وجود 
آورند. سال 1377، دو مؤلفه رکود اقتصادی آغاز شده از سال 1375 و قیمت های پایین 
نفت با یکدیگر تالقی نموده و دشواری هایی را به وجود آوردند. اما اینک پنج مؤلفه 
فوق الذکر با یکدیگر تالقی نموده و اگر نگاهی همه جانبه و علمی بر آن حاکم نباشد 
در سال های آینده، شرایط بسیار سخت تری را تجربه خواهیم کرد )نیلی، 1388(.نکته 
حائز اهمیت این است که نروژی ها با عبرت گرفتن از اقتصاد هلند و تورم مهار نشدنی 
آن، ناکارآمدی در تخصیص منابع ارزی و رفتار مصرفی خاص بیماری هلندی، به جای 
اینکه درآمد حاصل از صادرات نفت خام را در بودجه ساالنه محاسبه نمایند، آن را به 

صندوق ذخیره ارزی واریز نموده و به بیماری هلندی دچار نشدند. 
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اما در کشور ما برداشت بی رویه از صندوق ذخیره ارزی و عدم آگاهی عمومی 
از جریان فعالیت های این صندوق )عدم شفافیت( موجب گشت که نه تنها امید به 
حل مشکل تضعیف شود، بلکه این موضوع نیز، مشکلی بر مشکالت قبلی بیافزاید. 
اما با ذکر تمامی مشکالت حادث شده، و با امید به بهبودی و با الهام از این شعار 
که »پیش��گیری بهتر از درمان است« در این کتاب به مطالعه تئوریک این بیماری و 

استراتژی های مناسب برای رفع تبعات ناشی از آن خواهیم پرداخت.

هدف از تألیف این کتاب

این کتاب به دنبال ش��ناخت و پاسخ به سؤاالتی می باشد که ممکن است برای 
عالقه مندان حوزه اقتصاد و به ویژه اقتصاد کش��ورهای صادرکننده نفت اهمیت 

بسزایی داشته باشد. برخی از این اهداف در ذیل آمده است: 
- شناخت مفهومی سازوکار بیماری هلندی در ایران

- شناخت و بررسی اثر متغیر های تأثیرپذیر و تأثیرگذار بر مکانیزم این بیماری
- بررسی رخداد این بیماری در اقتصاد ایران

- ارائه یک سازوکار آگاهانه جهت کنترل این بیماری
- طرح رویکردی جدید به این بیماری

- بهبود چهار چوب و تکنیک های جدید در حل این مشکل
- تلفیقی جدید از برخی تکنیک ها، مفاهیم و روش های موجود

- معرفی کاربردی جدید از مفاهیم، روش ها، مدل ها و تکنیک های موجود
- مرور ادبیات کامل و نو همراه با دسته بندی و تحلیل

- انجام مقایس��ه در مورد مفاهیم، روش ها، مدل ها و الگوریتم های موجود 
از منظرهای مختلف

- ارائه دسته بندی جدید از مفاهیم حوزه مطالعاتی


