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Abstract
This paper reviews some reasons why natural resource abundance and extensive
agriculture appear to impede economic growth around the world. The paper presents
empirical, cross-sectional evidence of various aspects of this relationship in the transition
economies in Central and Eastern Europe and Central Asia since 1990. The essence of
the argument is that heavy dependence on natural resources and agriculture may result in
rent seeking (e.g., corruption) and policy failures (e.g., inflation) and may, moreover,
discourage education, external trade, and genuine saving, thereby retarding economic
growth. The paper concludes with a brief discussion of the policy implications of the
analysis.
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Abstrakt
Tento článek pojednává o některých důvodech proč mají všude na světě bohaté přírodní zdroje a
extensivní zemědělství zřejmě negativní vliv na ekonomický růst. Článek presentuje výsledky
empirické analýzy mnoha aspektů tohoto vztahu založené na průřezových datech z
transformačních ekonomik střední a východní Evropy a střední Asie od roku 1990. Základní
stavba analýzy vyhází z toho, že vysoká závislost na přírodních zdrojích má často na následek
korupci, rent seeking a selhání ekonomické politiky státu (inflace), a že může dále vést I nižším
investicím do vzdělání, snížit význam a rozsah zahraničního obchodu úspor a následně snížit
ekonomický růst. Článek je zakončen krátkou diskusí doporučení pro ekonomickou politiku.

