ظاهر روشن از رفتار بهینهسازیشده شرکتها و مصرفکنندهها،
برخورداریهای معین ،سلیقهها و تکنولوژیها ،بازارهای پایاپای و
تناسب میان درآمدهای حاصلشده و خر ج شده یک کار پیشپاافتاده
و کماهمیت نیست .در جریان اصلی نظریه اقتصاد این مبحث دستاورد
بزرگی محســوب میشــود ،بهویژه به این دلیل که با بســیاری از
گزارههای دیرپای این علم در تضاد است.
ی قادر نیستند از
با این حال مانند خواهران و برادران نوجوانی که وقت 
وراثت ژنتیکی خود فرار کنند در برابر پدر و مادر خود طغیان میکنند،
«نظریه تجارت جدید» و «[نظریه] جغرافیای اقتصادی جدید» با
روششناسی «نظریه تجارت قدیم» محدود شدهاند .نظریه تعادل
پایدار کاربردهای بسیاری دارد اما قطعا تغییر شکل ساختاری یک
اقتصاد از وضعیتی که نیروی کار میان کشــاورزی و صنعت ب ه طور
برابر توزیع میشود به صنعتیشدن کامل نمیتواند نمایانگر انتقال از
یک تعادل به تعادل دیگر بدون هیچگونه تغییری در برخورداریها،
سلیقهها یا تکنولوژیها باشد .نامگذاری «تاریخ جهان» بر آن اغراق
محض اســت .این موضوع از جنبه دیگری نیز بیمعنا اســت :اگر
تعادل پایدار چندگانه در یک سطح معین از هزینههای حملونقل
برقرار است ،مانند بیشتر مدلهای «[نظریه] جغرافیای اقتصادی
جدید»،پس به عنوان مثال تراکمهای صنعتی میتوانند با تشدید
یارانههای دولتی در مناطق به عقب و جلو حرکت کنند .ســقوط
هزینهها ،انباشت سرمایه ،یادگیری به واسطه انجا م دادن و گسترش
دانش محلی که موجب معکوسشدن پیامدهای تغییرات مکانی
میشود موضوعاتی است که جایشان در این تحلیل خالی است.
این چشمانداز ایستا همچنین سبب میشود «نظریه تجارت جدید»
و «[نظریه] جغرافیای اقتصادی جدیــد» تمایل «نظریه تجارت
قدیم» به تجارت آزاد را به ارث ببرند و با مفروضگرفتن موارد عنوان
شده در مدل دیگزیت-اســتیگلیتز تقویت شوند؛ یعنی با توجه به
تمام مصرفکنندگانی که بدون در نظر گرفتن سطح درآمد همه
محصوالت تولیــدی را مصرف میکنند و از محصوالت بیشــتر و
ارزانتر سود میبرند .البته بیکاری با فرض «نظریه تجارت قدیم»
رد میشود که عامل بازار همیشه شفاف اســت .از یکسو به نظر
میرسید «[نظریه] جغرافیای اقتصادی جدید» این تفسیر را قبول
دارد اما دیگر نویسندگان بیدرنگ آن را رد کردند .تعرفهها همانند
لونقل ،اثر بازار داخلی ایجاد میکنند که میتوانند
هزینههای حم 
به یک روند فزاینده تبدیل و به سرعت به «صنعتیسازی جایگزین
واردات )ISI( »11تبدیل شوند .با این حال تعرفهها قیمت محصوالت
وارداتی را نیز باال میبرند .آزادســازی تجارت بــا در نظر گرفتن
ورودیهای واســطهای ارزانتر از این اعوجاج و تحریف جلوگیری
و انواع گوناگون «صنعتیسازی جایگزین واردات» را فعال میکند
که سطحی از رفاه اقتصادی را موجب میشود که باالتر از آن است
که به طور معمول برآورد میشــود (پوگا 12و ونبلز 1999؛ بالدوین
 .)2003این یک مبحث کامال ایستا است که به واسطه هر دو نوع
«صنعتیسازی جایگزین واردات» و توسط قبضه صنایع کشورهای
دیگر به جای ایجاد سرمایهگذاری و تغییرات تکنولوژیکی محقق
میشود.
درست اســت که در ســالهای اخیر موارد موفق «صنعتیسازی
جایگزین واردات» نادر بوده اما مدلی که ادعای قابلیت اجرای تاریخی
دارد نمیتواند این واقعیت را انکار کند که «صنعتیسازی جایگزین
واردات» بنیان صنعتیشدن در تقریبا تمام کشورهای توسعهیافته و
چند کشور در حال توسعه است (چانگ.)2002 13
خود کروگمن از استخراج داللتهای سیاسی از «[نظریه] جغرافیای
اقتصادی جدید» خودداری کرد و از این نگران بود که ممکن است

آن نیز مانند نظریه سیاست تجارت استراتژیک مورد سوءاستفاده
طرفداران حمایت از مصنوعات داخلی قرار گیرد .او بر مبنای مدل
«نظریه تجارت قدیم» یک معاملهگر آزاد متعهد باقی میماند اما با
این ادعای مکرر ،دستکاری انتقادی خود را به آن اضافه میکند که
«[نظریه] جغرافیای اقتصادی جدید» نشــان میدهد اقتصادهای
ابتدایی همسان به واسطه «خودسازمانیابی مستقل» به ساختار
مرکز-پیرامون میرسند به طوری که کشور به مرکز تبدیل و پیرامون
ش کردن
با اتفاقات تاریخی تعیین میشود .برخی کشورها با مخدو 
این تصویر ،به واسطه حمایت از بازارهای خود صنعتی میشوند در
حالیکه تجارت آزاد را با قوانین استعماری یا معاهدههای نابرابر به
دیگران تحمیل میکنند.
اثر کروگمن نه مستقل از متغیر تاریخ اســت و نه عاری از انباشت
سرمایه و یا تغییرات برگشتناپذیر اقتصادی .در مدل شمال-جنوب
او فرض کرد که به سبب رویههای مارشالی ،بهرهوری در هر شرکت
تولیدی به شیوهای مثبت به مجموع ســهام یک کشور از سرمایه
صنعتی وابسته است که با صرفهجویی و سرمایهگذاری خارج از سود
تقویت میشود .این موضوع فرایند علیت فزاینده را موجب میشود
به این ترتیب که کشوری با سهام سرمایه کمی بزرگتر به عنوان مرکز
ظاهر شده و بقیه صنعتزدایی میشوند .کروگمن هند استعماری را
مثال زد و به شرایط اولیهای استناد کرد که به یک کشور کمک میکند
تا به «انباشت اولیه» دست یابد مانند تجارت برده یا اخالق پروتستانی.
مدل کروگمن با اشاره مکرر به امپریالیسم لنین و استفاده از واژگان
او نشان داد که بعد از اینکه انباشت ،ارتش ذخیره کار (پتانسیلهای
موجود برای کار) را تهی کرد ،شمال شاهد سقوط نرخ سود ،ظهور
اشرافیت کارگری و صادرات سرمایه به جنوب خواهد بود .کروگمن
( )1987در مقاله جذاب دیگری چرخش پویای برگشتناپذیر را یک
شکل تجربه انباشت در نظر گرفت و نشان داد چگونه تاثیرات موقتی
بر سطح تولید صنعتی (حمایت ،افزایش قیمت ارز یا سیاست پولی
انقباضی) میتواند موجب تغییرات دائمی در الگوی برتری نســبی
شود .در کارهای بعدی کروگمن روی «[نظریه] جغرافیای اقتصادی
جدید» به هیچ کدام از این دو مقاله با وجود قرابت موضوعی اشاره
نشده است.
بیتردید مقاالت آکادمیک کروگمن در ایجاز ،توانایی نتیجهگیری
دور از دسترس از فرضیههای کوچک ،نمودارهای درخشان و بهویژه
تبیینهای کالمی روشن ،نمونه هستند .نثر شیوای او در بسیاری از
آثار محبوب استفاده شده است :کتابهای معروفی درباره مشکالت
اقتصادی معاصر ،کتابهای درسی دوره کارشناسی و در ستونهای
روزنامهها .زمان زیادی پیش از بحران کنونی او به آمریکاییها درباره
بدهیهای فزایندهشــان بهویژه به چین و نیــز حبابهای ناپایدار
در بازار مسکن و سهام هشــدار داده بود .او بارها به دولت بوش در
خصوص رونق بخش خصوصی و تضعیف نقش دولت تلنگر زده بود
که این وضع منجر به نابرابریای میشود که آخرینبار در دهه 1920
مشاهده شده بود در نتیجه برای کروگمن حملههای مکرر لیبرالها
به اوباما در کمپین اولیه دموکراتها عجیب بود .کروگمن لفاظیهای
اوباما درباره امید و تغییر را مسخره میکرد ،همانطور که لفاظیهای
هیالری کلینتون را به ســخره گرفته بود .امــا در نهایت از اوباما در
برابر رقیبش حمایت کرد .او نتایج انتخابات اخیر را دســتورالعملی
روشن برای مداخلههای دولتی و محرکهای مالی کینزی بهویژه
در عرصههای آموزش و پرورش ،خدمات درمانی و مزایای بیکاری
میداند .با این حال وقتی ایاالت متحده در بدترین بحران اقتصادی
از دهه  1930به بعد گرفتار شد ،دفاع او از تجارت آزاد ،او را در برابر
جریان افکار عمومی قرار داد.
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