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Abstract 
The curse of natural resources detected in numerous cross-country growth regressions is 
questioned. Although natural resource dependence is associated with slow economic 
growth, there is no evidence that natural resource abundance per se is negatively related 
to growth. Thus, the supposed link between resource dependence and growth arises not 
from the numerator of the dependence measures (i.e. resources themselves) but rather, 
because of the inherent relationship between slow growth and a small non-resource 
sector caused by other undetermined characteristics of the economy. 
 
 

Abstrakt 
Tento článek zpochybňuje takzvané “proletí přírodních zdrojů”, které bylo detekováno 
v rámci růstových regresí v četných studiích. Závislost na přírodních zdrojích je sice 
spojena s pomalým hospodářským růstem, neexistuje však žádný důkaz o obdobném 
negativním vztahu mezi hospodářským růstem a skutečným přírodním bohatstvím. 
Dříve předpokládaná vazba mezi růstem a závislostí na přírodních zdrojích tedy 
nesouvisí se samotným přírodním bohatstvím (použitým jako čitatel v mírách 
závislosti), ale spíše souvisí s inherentním vztahem mezi pomalým růstem a malou 
velikostí  sektoru výroby a služeb, přičemž tento inherentní vztah je způsoben dalšími, 
v růstových regresích neurčenými, charakteristikami jednotlivých ekonomik.  
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