قلمرورفاه

فرهنگ

در نظر گرفتن
تجارت میان دو
کشور فرضی به
هر کدام اجازه
میدهد در
تولید محصوالت
محدودی
متخصص شوند
و سرمایهای که از
تولید نکردن باقی
محصوالت باقی
میماند جهت
تولید بیشتر
همان محصوالت
محدود صرف
شود و در نتیجه
هزینه به کمترین
میزان برسد

108

تمام این تناقضات را توضیح مــیداد .او مانند مدل «نظریه تجارت
قدیم» کار خود را با دو کشور آغاز کرد که از نظر تکنولوژی همسان
بودند و تنها عامل تولید را کار در نظر گرفت .هر دو مدل ریکاردویی و
مدل هکشر-اوهلین -ساموئلســن پیشبینی کرده بودند که هیچ
بنیانی برای تجارت میان این دو کشور وجود ندارد .نوآوری کروگمن
این بود که «بازدههای فزاینده نسبت به مقیاس» ( )IRSرا به شکل
هزینههای ثابت مجزا از حجم تولید در نظر گیرد که این مســتلزم
عدول از فــرض رقابت کامل بود زیرا یک شــرکت بزرگتر میتواند
هزینههای ثابت خود را به حجم بزرگتری از تولید گســترش دهد،
متوسط هزینههای خود را کم کند و در نتیجه قیمتهای پایینتری
مطالبه و رقبای خود را کنار بزند.
برای توضیح دقیقتر ایــن ایده کروگمن با همــکاری دیگزیت 1و
اســتیگلیتز )1977( 2فرمولبندی جدیدی از ایده قدیمی رقابت
انحصاری را بهکار گرفت .در این چارچوب ،هر شــرکت تکنولوژی
مشــابهی را برای تولید یک محصول متمایز به کار میبندد .بنابر
توابع مطلوبیت دیگزیت-استیگلیتز ،مصرفکنندهها ،محصوالت
تولیدشــده هر شــرکت را جایگزین ناکاملی برای بقیه به شــمار
ی از آنها را مصرف میکنند و از طریق تقســیم (یا
میآورند ،بعض 
صرف) درآمد خود برای محصوالت در دسترس بیشتر ،وضع بهتری
پیدا میکنند .در نتیجه شرکتها میتوانند آزادانه وارد بازار شوند و
هر کدام محصولی جدید را به آن وارد کنند .بنابراین ،با وجود اینکه
هر شرکت امتیاز انحصاری محصول خود را دارد ورود آزادانه به بازار
این تضمین را ایجاد میکند که قیمتها تا سطح متوسط هزینهها
پایینآید مانند آنچه که در رقابت کامل اتفاق میافتد .با این حال با
توجه به برخورداری یک کشور از کار ،هزینههای ثابت مورد نیاز برای
تولید هر محصول به طور ضمنی داللت بر این دارد که از میان حجم
عظیم محصوالت ممکن ،تنها برخی از آنها را میتوان تولید کرد .در
نظر گرفتن تجارت میان دو کشور فرضی به هر کدام اجازه میدهد
در تولید محصوالت محدودی متخصص شــوند و سرمایهای که از
تولید نکردن باقی محصوالت باقی میماند جهت تولید بیشتر همان
محصوالت محدود صرف شود و در نتیجه هزینه به کمترین میزان
برسد .به کمک «بازدههای فزاینده نســبت به مقیاس» ،تولید هر
محصول توسط یک شرکت ادامه مییابد که حاال مصرفکنندگان در
هر دو کشور از آ ن استفاده میکنند .پس هر کشور بعضی محصوالت
را صادر و بقیه را وارد میکنــد و این یعنی تجارت درونصنعتی .به
واسطه کار همگن به عنوان تنها عامل تولید تجارت ،دگرگونی ناشی
از تجارت در بخشهای تولیدی هر دو کشور تغییری در توزیع درآمد
ایجاد نمیکند اما با این تجارت همه کارگران در وضع بهتری هستند.
اول به این دلیل که اکنون آنها میتوانند تمام محصوالتی را بخرند
که در هر دو کشور تولید میشــود و دوم اینکه به مدد «بازدههای
فزاینده نسبت به مقیاس» حتی افرادی که پیشتر کاالهایی را مصرف
میکردند اکنون میتوانند با قیمت پایینتــری آنها را خریداری و
مصرف میکنند .کروگمن ( )1980نسخه ســادهتری از این مدل
ارائه داد که در آن تجارت ،مقیاس تولید هر کشور را بدون تغییر نگه
میدارد ،بنابراین کل سود از خالل محصول بیشتر حاصل میشود .او
همچنان با در نظر گرفتن هزینههای حملونقل بینالمللی ،مدل خود
را با دو پیامد مهم بسط داد .اول اینکه ما تاکنون دیدیم که «بازدههای
فزاینده نسبت به مقیاس» موجب تولید هر محصول تنها توسط یک
شرکت برای هر دو کشور میشود اما حاال شرکتها نیز انگیزه دارند تا
به بازارهای بزرگتری راه یابند و به این ترتیب هزینههای حملونقل را
به حداقل برسانند .این «اثر بازار داخلی» به این معناست که یک کشور
محصوالتی را تولید و صادر میکند که تقاضاهای بیشتری دارند .این

مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

شمار ه  46و  47بهمن و اسفند 1397

پیامد کامال متناقض است با مدل هکشر-اوهلین -ساموئلسن که
میگوید تقاضای داخلی ،صادرات یک کشــور را کاهش میدهد و
ممکن است کشــور را به واردکننده آن کاال تبدیل کند .پیامد دوم
منظور کردن هزینههای حملونقل این اســت که حاال قیمت هر
محصول در بازار صادرات به طور سازمانیافتهای باالتر از بازار داخلی
است ،بنابراین کارگران در کشور بزرگتر دستمزد واقعی باالتری دارند
زیرا تعداد بیشتری محصول تولید میکنند.
در دیگر مدل معروف برندر 3و کروگمن ( ،)1983بازار یک کاال در هر
یک از دو کشور همسان توسط انحصارگران داخلی و با هزینههای
همسان اداره میشود .گشایش تجارت ،رقابت دوطرفهای در هر یک
از بازارها و همچنین میان شرکتهایی که در بازارهای صادراتیشان
به دلیل هزینههای حملونقل با کشــش ( )elasticityبیشتری در
تقاضا مواجه هستند ایجاد میکند .این موضوع موجب «قیمتشکنی
دوطرفه» از سوی شرکتهایی میشــود که محصول را با قیمتی
پایینتر از آ ن چیزی صادر میکنند که در بازاهای محلی خودشان به
آنها نسبت داده شده و تجارت درون-صنعت در محصوالت یکسان
میان کشورهای یکسان رخ میدهد .تقویت رقابت در هر دو کشور
میتواند وضعشــان را بهتر کند حتی با وجود ضایعاتی که از خالل
حمل یک کاالی واحد در هر دو مسیر حاصل میشود.
4
اوج پژوهش کروگمن درباره «نظریه تجارت جدید» ،کار هلپمن
و کروگمن ( )1985بود که مدلهای باال را با رویکردهای جایگزین
«بازدههای فزاینده نسبت به مقیاس» به طور سازمانیافتهتری بسط
داد و بر این ایده قدیمیتر اقتصاد مارشالی« ،خارجی برای شرکت اما
داخلی برای صنعت» ،سوار بود .یک پیشرفت قابل مالحظه ،ادغام
نظریههای تجارت قدیم و جدید بود .اینجا یک بخش کشاورزی در
همکاری با بخش صنعتی رقابتی-انحصاری که در باال توصیف شد
مفروض گرفته شده که یک کاالی همسان را تحت بازده ثابت نسبت
به مقیاس تولید میکرد .بخشهایی که از سرمایه و کار به نسبتهای

