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مانند خواهران و
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که وقت 
نیستند از وراثت
ژنتیکی خود فرار
کنند در برابر پدر
و مادر خود طغیان
میکنند« ،نظریه
تجارت جدید»
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با روششناسی
«نظریه تجارت
قدیم» محدود
شدهاند.
110
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مهاجران را جذب میکند و نشــان داد در صورت وجود هزینههای
حملونقل ،کشورهای بزرگتر دستمزدهای باالتر خواهند داشت و
بیشتر شرکتها به دلیل اثر بازار داخلی میخواهند در این کشورها
حضور داشته باشند .این نیروها فرایندی با پیامدهای بسیار وسیع
ایجاد میکنند که در تحلیل کروگمن ( )1991آمده است.
کروگمن به ســنت نظریهپردازان تجارت پایبند بود که مطابق با
آن عوامل ،میان بخشها و منطقههای یک کشور آسانتر حرکت
کنند تا میان کشورها .او بر همین اساس دو منطقه را با تکنولوژی،
ســلیقه و برخورداری از کار همســان ،بازده ثابت در کشاورزی
و «بازدههای فزاینده نســبت به مقیــاس» و رقابت انحصاری در
صنعت مدلسازی کرد .او فرض کرد که تجارت درونمنطقهای در
کاالهای تولیدی شامل هزینههای حملونقل میشود و کارگران
صنعتی ،نه کشــاورزان ،میتوانند از منطقــهای به منطقه دیگر
جابهجا شوند .او سپس اثر مهاجرت برخی از کارگران صنعتی از یک
منطقه (جنوب) به منطقه دیگر (شمال) را بررسی کرد .اول اینکه
جابهجایی هزینههای آنها بازار شمال را گسترش داد و بازار جنوب
را محدود و شرکتها را تحریک کرد تا به سمت شمال بروند .این
اثر بازار داخلی و به پیوند رو به عقب هم معروف است .دوم اینکه
بسیاری از کارگران جنوبی با یادآوری اینکه هر شرکت یک محصول
متفاوت تولید میکند ،بنابراین میتوانند هزینههای حملونقل
طیف گستردهتری از کاالها را با مهاجرت به شمال پسانداز کنند.
این «اثر هزینه زندگی» یا پیوند رو بهجلو است .این دو اثر به وضوح
یکدیگر را تقویت میکنند :شرکتهای بیشتر در شمال کارگران
بیشتر جذب میکنند و کارگران بیشتر در شمال جذب شرکتهای
بیشتر میشوند .اما شرکتهای بیشتر در شمال همچنین رقابت
محلی را باال میبرند که (همراه با تقاضای کشاورزان غیرمتحرک
جنوب) مانند نیروی پراکنش عمل و از تمرکز منطقهای بر صنعت
جلوگیری میکند .این اثرها هر سه در جنوب به صورت وارونه رخ
میدهند .پیامدهای این مدل از نظر ریاضی منوط به مقایسه نقات
قوت این نیروها است .در باالترین ســطوح هزینههای حملونقل
نیروی پراکنش قویتر اســت ،توزیع متقارن فعالیتهای تولیدی
به عنوان تنها تعادل محلی پایدار در هر دو منطقه حفظ میشــود
و کارگران انگیــزهای برای مهاجرت ندارنــد .در حالت هزینههای
حملونقل پایین ،بازده کل صنعت در شمال و جنوب به تعادل پایدار
همسو با تعادل متقارن تبدیل میشود .در هزینههای باز هم پایینتر،
نیروهای تراکم پیروز میشــوند و در نتیجه تعادل متقارن ناپایدار
میشود .بنابراین ،کمترین میزان مهاجرت یک فرایند علیت انباشتی
( )Cumulative causationرا موجب میشــود که تنها زمانی به
پایان میرسد که تمام فعالیتهای تولیدی به یک منطقه (به طور
مثال) شمال منتقل شوند .آنجا دستمزدهای واقعی باال میروند زیرا
از یکسو شرکتها در بازارهای بزرگتر دستمزدهای بیشتر میدهند
و از سوی دیگر الزم نیســت کارگران برای کاالهای تولیدیای که
مصرف میکنند هزینــه حملونقل بپردازنــد .همچنین اوضاع
کشاورزان غیرمتحرکی که در جنوب صنعتزدوده و کنار گذاشته
شدهاند نیز بدتر میشود زیرا از افزایش تقاضای کار نفعی نمیبرند و نیز
برای کاالهای تولیدشدهای که حاال تماما وارد میشوند پول بیشتری
میپردازند .با این حال از آنجا که هر دو منطقه در ابتدا همسان بودند،
تراکم میتوانست ب ه طور مساوی در جنوب رخ دهد؛ منطقهای که در
نهایت به کل بخش تولیدی تبدیل میشود به مسیری وابسته است
که در ابتدا کارگران به آن سمت حرکت میکنند .بنا به دالیلی ،تراکم
ی بزرگتری دارد.
در منطقهای رخ میدهد که برای شروع ،بخش صنعت 
این مبحث به مــدل مرکز-پیرامون معروف اســت که روند قطبی
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شدن منطقهای در یک کشور با کار سیال بینامنطقهای را توصیف
میکند .کروگمن و ونبلز ( )1995در ضمیمهای مبحث قطبی شدن
بینالمللی را تشریح کردند که خروجیهای مشابه اما مکانیسم تراکم
متفاوت دارد؛ آنها کار را بین کشــورها غیرمتحرک اما بین بخش
کشاورزی و بخش تولید درون کشورها متحرک در نظر گرفتند .فرض
جدید (که از ضمیمه «نظریه تجارت جدید» اخذ شده بود) این بود که
محصوالت تولیدی همچنان به عنوان ورودیهای واسطهای در تولید
خود استفاده میشوند و بهرهوری در شماری از محصوالت را افزایش
میدهند (این تابع تولید آنالوگ از تابع مطلوبیت دیگزیت-استیگلیتز
است ).اکنون شــرکتها انگیزه نقل مکان به کشور بزرگتر را دارند
زیرا این کار موجب حمایت از تولید طیف گســتردهای از کاالهای
واسطهای میشود .این اقدام همچنین عرضه و تقاضا را برای واسطهها
در آن کشور افزایش میدهد ،شرکتهای بیشتری را جذب میکند
و فرایند علت و معلولی فزاینده دیگری را به بار میآورد .بار دیگر در
لونقل یک تعادل متقارن چندسان،
سطحی وخیم از هزینههای حم 
ناپایدار میشود و این انحراف خفیف موجب جابهجایی کامل صنعت،
ت زدوده
به عنوان مثال به سمت شمال میشــود و جنوب را صنع 
میکند و به دالیلی شــبیه به مدل قبلی منجر به شکاف دستمزد
میشود .بنابراین ،ناهنجاری باقیمانده از مدل «نظریه تجارت جدید»
رفع شده است :تجارت میتواند موجب گوناگونی یا تنوع درآمد شود،
حتی میان کشورهایی که از همه لحاظ همسان هستند.
با این حال در این مدل داستان پایان خوشــی دارد .کاهش بعدی
هزینههای حملونقل به کشورها این امکان را میدهد که دسترسی
به بازار بزرگتر شمال و طیف گستردهتر کاالهای واسطهای را حفظ
کنند حتی اگر به سمت جنوب نقل مکان کنند تا از دستمزدهای
پایین منتفع شوند .این وضعیت تا حدودی جنوب را قادر میسازد تا
دوباره صنعتی شود و دستمزدها در آنجا افزایش یابد .کروگمن و ونبلز
با توجه به کاهش هزینه حملونقل در طول قرنها و الگوهای مشاهده
شده از گوناگونی بینالمللی در صنعتی شدن و افزایش دستمزدها
در دستکم برخی کشورهای در حال توسعه ،مدل خود را با هدف
فراهم آوردن «تاریخ جهان ،بخش اول» مطرح کردند .اگر هزینههای
لونقل به صفر برسد ما عامل قیمت بینالمللی را برابر با این عامل
حم 
در «نظریه تجارت قدیم» و «نظریه تجارت جدید» در نظر میگیریم
زیرا مصرفکنندگان میتوانند محصوالت را به جز در محل تولید
آنها ،در هم ه جا با قیمت ثابت خریداری کنند.
بسیاری از خوانندگان هنوز ممکن است
تعجب کنند کــه چــرا کار کروگمن
ارزیابی انتقادی
شایسته جایزه نوبل بوده است .آنهایی
که با اقتصاد توسعه سنتی آشنا هستند
متوجه ایدهها و واژهشناســی  -بخش
توصیف «[نظریه] جغرافیای اقتصادی
جدید» در این مقاله -شدهاند که مشابه با آثار نویسندگان دهه 1950
نظیــر روزنشــتاین رودان ،6فلمینــگ ،7میردال ،8هرشــمن 9و
اسچیتوفسکی 10هستند .کروگمن ( )1950در واقع آثار آنها را به
تفصیل شرح داد و تصدیق کرد که آنها بینشهای درستی داشتند
اما نظراتشان را در مدلهای اقتصاد رسمی معرفی نکرد ،نه به این
دلیل که به لحاظ تکنیکی فاقد صالحیت بودند بلکه به این دلیل که
تا دهه  1980تکنیکهای بررســی «بازدههای فزاینده نسبت به
مقیاس» در یک تنظیم تعادل عمومی بسط و تشریح نشده بودند.
مدلهای او چنان شاهکار فنی قابل مالحظهای است که سادهسازی
بیش از حد من در برابر آن به چشــم نمیآید .استنتاج این نتایج به

