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هاولینظریه هایازرایجسوءتفاهم های
کالسیکمنتقدان تجارت آزاد منتج از الگوی رقابت ایستا در اقتصاد نئو

شکل گیری بنگاه های کوچک و ناکارآمد

ضد صادرات ارزیمشکالترفععدم

تعرفه های باالتر و متغیر در میان صنایع



- Disadvantageous Pattern

- Social Optimum of Industrial Sector

د به مراتب ت های رشیفیرشد اقتصادی به طور طبیعی منجر به جایگزینی واردات نشود، افزایش تولید داخلی ناشی از این یک فرایند غیرطبیعی دستوری، در مقایسه، کاگر 
متفاوتی را با خود به همراه می آورند و پژواک جایگزینی دستوری و دولتی واردات، خفه شدن رشد می شود

الگوی زیان آور و تقلیل رابطه مبادله
علم توسعه جدید برای جهان 

درحال توسعه

غلبه سیاست صنعتی بر تجاری

بهینه اجتماعی صنعت

بی اعتمادی به بازار
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جایگزینی واردات مصرفی نه جایگزینی واردات

کاهش هزینه های ارز خارجی 

جایگزینی واردات مصرفی

تغییر در ترکیب واردات 
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مساله تشکیل سرمایه۱

توسعه خام فروشی

مغالطه ابهام

مشکالت سمت عرضه

مقیاس های پایین

سطح باالی حمایت ها

انگیزه سرمایه گذاری

The Fallacy Of Misplaced Concreteness

سنورکراگنار
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صنعتی فراگیرسیاست

Inclusive Industrial Policy
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دیگر رشته فعالیت های صنعتیکارنیرویبهره وری بیشترین میزان رشته فعالیت های صنعتی با رشته فعالیت های تحقیق و توسعه بر شدید

رشته فعالیت های سرمایه بر داخلی رشته فعالیت های با مهارت بری 
تجاری( کاربر)پایین 

صنایع تجاری با 
(مهارت)نوآوری 

متوسط 

ری صنایع تجاری با نوآو
باال

صنایع داخلی منبع بر 

سهم هر رشته فعالیت از کل اشتغال صنعتی کشور: قطر دایره



به جای اینکه در پی آرزوهای خام برای اجرای تحوالت ▪
عمده باشید، بهترین کار را با آنچه دارید انجام دهید

نها اولویت ها و فرصت ها را شناسایی کنید و مبتنی بر آ▪
طراحی کنید

والی به جای تغییر جامع در ابتدا، تغییرات را به صورت مت▪
و تجمعی در طول زمان انجام دهید

.  آلبرت هیرشمن محکم و استوار در این اردوگاه بود

(دنی رودریک)









تولید کارخانه ای یک عامل مهم در 
تحرکپذیری نیروی کار فراگیر با

پیوندهای قوی به بخش اصلی برای
کشورهای در حال توسعه است 














