اقتصاد کر وگمن چیست؟
کروگمن دو نظریه اساسی و مهم در کلیت کار خود دارد که برای دومی جایزه نوبل اقتصاد
را برده است .اولی «نظریه تجارت جدید» و دومی[« ،نظریه] جغرافیای اقتصادی جدید».
در این مقاله ،نویسنده کوشیده است که این دو نظریه را توضیح دهد.
در این مقاله سعی بر آن اســت توصیف و بررسی قابل فهمی از کار
«پاول کروگمن» ،برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال  2008ارائه شود.
تمرکز من بر روی دو حوزه از نوشتههای نظری او است که به روشنی
مورد استناد و تایید دست اندر کاران نوبل قرار گرفته؛ «تحلیل او از
الگوهای تجارت و مکان فعالیت اقتصادی» .اقتصاددانان این دو عرصه
را به ترتیب با عناوین «نظریه تجارت جدیــد ( »)NTTو «[نظریه]
جغرافیای اقتصادی جدید ( »)NEGمیشناسند .در ابتدا با معرفی
مختصری از «نظریه تجارت قدیم» ( )OTTشــروع میکنم و برای
اینکه بتوانم به خوبی نظریههای قدیم و جدید را شرح بدهم نقد آنها
را به بخش دیگری موکول میکنم .بهعالوه من آثار معروف کروگمن
را هم به اختصار توضیح میدهم.
در دو قرن اخیر مطالعات اقتصاددانان
پیرامون تجارت جهانی در جستوجوی
پسزمینه:
پاسخ به دو پرسش اساسی بوده است:
«نظریه تجارت
قدیم»
چه عاملی الگوی تجارت چه تاثیری بر
میان کشورها را تعیین میکند و تجارت
روی کشــورها و گروههای جمعیتی
گوناگون درون کشورها دارد؟ آنها برای پاسخ به سوال اول ابتدا به
ت میان کشــورها روی آوردند ،خواه بر مبنای
جســتوجوی تفاو 
تکنولوژیهای آنها (مــدل ریکاردویی) و خواه بر مبنای ســهم
نسبیای که آنها از شاخصهای تولید بهرهمند هستند مانند زمین،
کار و سرمایه (مدل هکشر-اوهلین -ساموئلسن یا مدل ( .)HOSاین
تفاوتها به نوعی واگرایی میان کشورها در هزینههای نسبی کاالهایی
منجر میشود که تولید آنها مستلزم اســتفاده از تکنولوژیهای
متفاوت یا نسبتهای عوامل تولید ( )factor proportionsاست.
بنابراین از هر کشــوری انتظار میرود کاالهای صادراتیاش کامال
متفاوت با کاالهای وارداتیاش باشــد (هدف از اســتفاده مکرر از
واژههای «متفاوت» و «تفاوتها» در این پاراگراف تاکید بر نکتهای
بود که اهمیت آن در ادامه مشخص میشود).
در مورد سوال دوم ،تجارت ،متقابال سودآور است زیرا به کشورها امکان
میدهد از تفاوتهایشان سود ببرند ،کاالها را با قیمت بسیار ارزانتر
از آن وارد کنند که میتوانند در خانه تولید کنند و کاالهایی را تولید
و صادر کنند که میتوانند نسبتا سودآورتر باشند .با این حال ایجاد
تغییراتی در ساختار تولید یک کشور نیازمند تخصیص مجدد عوامل
میان بخشهای گوناگون است .در مدل هکشر-اوهلین -ساموئلسن
از آنجا که بخشها از عواملی با نسبتهای متفاوت استفاده میکنند
این موضوع عرضه و تقاضای کلی را دســتخوش تغییر میکند که
سبب تغییراتی در قیمتها (اجارهها ،دستمزدها و سودها) میشود.
بنابراین ،تغییرات در سیاست تجارت موجب تغییراتی در توزیع درآمد

در کشورها میشود؛ این «اثر استالپر-ساموئلسن» حساسیت سیاسی
تجارت آزاد را با وجود منافعاش در ســطح ملی توضیح میدهد .اما
پیامد آن برای کشورهای در حال توسعه پرکارگر ،مطلوب و حتی
رو ب ه جلو است .مدل هکشر-اوهلین -ساموئلسن نشان میدهد که
بعضی کشورها کاالهای کاربر را صادر میکنند که محرک تقاضا برای
کار است و دستمزدها را باال میبرد و حتی روند معکوسی است که
در کشورهای توسعهیافته با سرمایه غنی اما کمکارگر رخ میدهد.
حدودا تا سال  1980دکترین اقتصادی استاندارد پیشبینی میکرد
که بخش عمده تجارت جهانی میبایست میان کشورهایی در جریان
باشد که با یکدیگر بســیار متفاوت بودند؛ کشورهایی که کاالهای
صادراتی آنهــا از کاالهایی که وارد میکردند بســیار متفاوت بود
(تجارت «شــمال-جنوب») و مایل بودند با مزایای نامحدود برای
کارگران در جنوب درآمدها را بین کشورها برابر کنند اما مشاهدات
گاهبهگاه نشان داد حجم تجارت میان کشورهایی که در تکنولوژیها
و نســبتهای عامل مشابه بودند بســیار بیشــتر بود (برای مثال
بین کشــورهای بزرگ اروپای غربی یا بین اروپا و ایاالت متحده).
بخش زیادی از این تجارت شامل کاالهایی بود که با تکنولوژیها و
نسبتهای عامل مشابه تولید میشدند (به عنوان مثال میان کشورها
صادرات و واردات خودرو برقــرار بود) ،پدیدهای که با عنوان تجارت
درون-صنعت شناخته میشــود .در نتیجه از میان برداشتن موانع
تجاری میان کشورها (مانند ایجاد بازار مشترک اروپا) به تغییرات
شگفتانگیزی در توزیع درآمد نینجامید که «نظریه تجارت قدیم»
وعده داده بود .از سوی دیگر ،سطوح درآمد نسبی میان کشورهای
در حال توسعه و توسعهیافته نهتنها با وضعیت همسان فاصله داشت
که به وضوح ناهمســان و واگرا بود .در طول دههها این ناهمسانی
چشمگیر بود و هنوز «نظریه تجارت قدیم» میدان را در دست داشت.
فارغ از اینکه پیشبینیهای «نظریه تجارت قدیم» از دنیای واقعی
فاصله بسیاری داشت و همچنین نسبت به دو مفروضه بنیادین آن
نارضایتیهایی نیز وجود داشت :همه کاالها با بازدههای ثابت نسبت
به مقیاس ( )constant return to scaleتولید میشــوند و رقابت
کامل بر بخشهای مختلف اقتصاد حاکم اســت .آشنایی با اصول
ابتدایی علم اقتصاد کافی است تا به سرعت دریافت که مفروضات در
این دوره عمدتا غیرواقعی و مطرح کردن این دو اصل بنیادی اخیر
مایه خجالت بوده است.

«نظریه تجارت
جدید»

اگرچه دیگر اقتصاددانان برای رسیدگی
به ایــن تناقضــات جرحوتعدیلهای
نظریای را ب ه طور پراکنده مطرح کردند
امــا کروگمــن ( )1979چارچوبی با
تعمیمهای متعاقب آن ،فراهم کرد که
شمار ه  46و  47بهمن و اسفند 1397

آدیتیا بهاتاچارجیا
مترجم :سیمین فروهر
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