ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎب

اﻟﮕﻮی اﻗﺘﺼﺎدی در اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮی ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ
رﯾﭽﺎرد ﻣﻮرﻓﯽ

ﭼﺮا ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺴﯿﺎری )ﺳﻮای ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی( ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﺳﺪ راهﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ؟ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،ﺑﻪ ﺗﺒﻌﺎتِ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﺤﻮﻟﯽ اﺷﺎرات ﻣﺴﺘﺪل ﮐﺮده و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ را ﺑﺮ ﻋﻠﻞِ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.

اﻗﺘﺼﺎد واﯾﮑﯿﻨﮕﯽ :ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوﯾﺎﯾﯽ ﻫﺎ درﺳﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ – و ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ،ﻧﻮﺷﺘﻪی ﮔﺮﯾﮕﻮری ِﻟﯿﮑﯽ،
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻠﻮﯾﻞ ﻫﺎوس۲۰۱۶ ،

ﮐﺘﺎب ﮔﺮﯾﮕﻮری ﻟﯿﮑﯽ را در ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻣﺮگ ﺟﻮ ﮐﺎ ﮐﺲ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،و اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ درﺑﺎرهی
ﻋﻀﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در اﺗﺤﺎدﯾﻪی اروﭘﺎ )ﺑﺮﮔﺰﯾﺖ( ﺧﻮاﻧﺪم .ﻫﻔﺘﻪی ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻢ ،و اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را در اﺧﺘﯿﺎرم ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻟﯿﮑﯽ در ﮐﺘﺎباش ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ،و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ
اﺛﺮی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪی آن ﻧﺒﻮدﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﻗﺘﺼﺎد واﯾﮑﯿﻨﮓﻫﺎ

ﻼ روﺷﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
داﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪهی اﯾﻦ ﺗﺤﻮل را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣ ً
ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖﻫﺎﯾﯽ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻢ.
ﭼﺮا ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺴﯿﺎری )ﺳﻮای ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی( ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﺳﺪ راهﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ؟ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،ﺑﻪ ﺗﺒﻌﺎتِ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﺤﻮﻟﯽ اﺷﺎرات ﻣﺴﺘﺪل ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ اﺳﺎﺳ ًﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﻞِ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻋﺎﻗﻼﻧﻪای اﺳﺖ :ا ﮐﺜﺮ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهی آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ او در ﻣﻮرد درآﻣﺪﻫﺎ ،ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ ،اﺣﺴﺎس ﺧﻮشﺑﺨﺘﯽ ،ﻓﻘﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ،و
ﺣﺘﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺮهوری اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت را در ﻣﻮرد ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
)ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ را اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوﯾﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺮوژ ،ﺳﻮﺋﺪ ،داﻧﻤﺎرک ،و اﯾﺴﻠﻨﺪ( ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ درﺧﺸﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺷﯿﻮهی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﯿﮑﯽ و ﺗﻮﺿﯿﺢ دادن اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺼﺎدﻓ ًﺎ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد.
داﺳﺘﺎن اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد در ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺮوژ،
ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﺰء ﻗﻠﻤﺮوی داﻧﻤﺎرک ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ آن در ﻗﻠﻤﺮوی ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻮد .داﻧﻤﺎرک و ﻧﺮوژ

ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﻧﺎزیﻫﺎ در آﻣﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﻮﺋﺪ اﺷﻐﺎل ﻧﺸﺪ .ﺳﻮﺋﺪ و داﻧﻤﺎرک در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪی اروﭘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ
اﯾﺴﻠﻨﺪ و ﻧﺮوژ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻟﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ دﻻﯾﻞ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎتِ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ،روﯾﮑﺮ ِد
درﺳﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻟﯿﮑﯽ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﺎﯾﺪ در آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎددان ﺳﻮﺋﺪی و ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﺎﯾﺰهی ﻧﻮﺑﻞ ،ﮔﻮﻧﺎر ﻣﯿﺮدال ،ﯾﺎﻓﺖ .اﺳﺘﺪﻻل
ﻟﯿﮑﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺮدال ﻫﻤﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی ﺗﮏﺗﮏ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی او ،اﯾﻦ اﯾﺪه ،و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪی آن
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺳﺘﻮن اﺻﻠﯽ اﻟﮕﻮی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮردﯾﮏ )ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ( اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻟﯿﮑﯽ ،ﻫﺴﺘﻪی
اﯾﻦ اﯾﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮش ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﻪ »ﮐﺎر« )ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻼش و ﺗﻘﻼ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻌﯿﺸﺖ و اﻣﺮار ﻣﻌﺎش( را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ،
و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺸﻮقﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﺮح ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻟﯿﮑﯽ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ،اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻮرد ﮐﺎوش ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ اﺳﺎﺳﺎً ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ؛ آن ﻫﻢ در زﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ وﺧﯿﻤﯽ
در ﺑﺮ آوردن اﻧﺘﻈﺎرات ﺷﻬﺮوﻧﺪانﺷﺎن ﻧﺎ ﮐﺎم ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪی ﻧﺨﺴﺖ ﻧﮑﺘﻪای ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ،ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻣﻔﺮوﺿﺎت اﺳﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﻼﺳﯿﮏ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ» ،ﺳﻮد« ﺣﺎﺻﻞِ ﮐﺎر ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﻫﺪف آن .ﺑﺎﻧﮏداری را ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﻧﻪ ﮔﺮاﻧﯿﮕﺎه رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی .آﻣﻮزش را ﺿﺮورﺗﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ،ﮐﻪ از ﻗﻀﺎ
ی ﻣﻮازﻧﻪایِ« ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ]اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ در دورهی روﻧﻖ
ﯾﮏ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ِ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ در دورهی رﮐﻮرد اﻗﺘﺼﺎدی[ ،و اﯾﻦ روﯾﮑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺎه و
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در درازﻣﺪت را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﺑﻨﯿﺎنِ ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ اﯾﻦ ﭼﺸﻢداﺷﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن در راﺳﺘﺎی
ﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺟﺰﺋﯽ از آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﯾﺎریرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﻠ ِ
ﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﺳﺖ.
»ﮐﺎر« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿ ِ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﯾﮏ ﻧﺠﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ آﻣﻮزهی ﺟﺎن ﻣﯿﻨﺎرد ﮐﯿﻨﺰ ﺑﺎﺷﺪ:
آﻣﻮزش و ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ راﯾﮕﺎن اﻧﺪ و ﻣﻘﺮری ﺑﯽﮐﺎری و ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺷﺒﮑﻪی ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﻮی اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺣﺪود  ٤۰درﺻﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻧﺮوژ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﻣﻮزهی ﮐﯿﻨﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻓﻬﻢ ﮐﺮد .ﻟﯿﮑﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در
ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊﺗﺮاﺷﯽ و ﺳﭙﺲ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺳﻮم و ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در
ی ﻣﻮازﻧﻪایاش در ﺑﺨﺶ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ اﻧﺠﺎم
ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ِ
ﻣﯽﺷﻮد .و اﯾﻦ ﯾﮏ اﻗﺪام ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ :ﯾﮏ اﻗﺪام ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ ،و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان را
ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﻧﺮوژ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺬابﺗﺮﯾﻦ و اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﺸﻒ ﮐﺮدم؛ آن ﻫﻢ در ﻫﻔﺘﻪای ﮐﻪ ﺣﺰب »ﯾﻮﮐﯿﭗ« در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﭘﻮﺳﺘ ِﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪای را در ﻣﻌﺮض
دﯾﺪ ﻋﻤﻮم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .در ﻧﺮوژ ،از ﻣﻬﺎﺟﺮان اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد – اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﯽﻗﯿﺪ و ﺷﺮط )و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر
اﻫﻤﯿﺖ دارد( .ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از آزادی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖﺷﺎن در ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ
ﻓﺮاﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﻧﺮوژی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،اﻣﺎ وﺳﺎﯾﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺿﺮوری در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در
ﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻧﺮوژ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ا ﮔﺮ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ،از ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﻣﻬﺎرت ﺷﻐﻠ ِ
از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ :ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻣﻬﺎﺟﺮان را ﺑﺮای ﮐﺎر آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ،ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادناش آﻣﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻟﻄﻔﯽ را ﮐﻪ در ﺣﻖﺷﺎن ﺷﺪه ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ
ﻗﺮارداد اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﻔﺎد آن اﺟﺮا ﺷﺪ ،ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻧﺮوژ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،و اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻫﻤﺎن ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ )زﺑﺎن ﻧﺮوژی ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻗﺎﻋﺪﺗ ًﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ(.
ﻣﻄﻤﺌﻦ ام ﮐﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﮑﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺜﻼً ،آن ﻗﺪر از اوﺿﺎع ﻧﺮوژ اﻃﻼع
دارم ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻢ آنﺟﺎ ﻫﻢ از ﻫﻤﻪی ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ،در ﺣﺪ
ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻘﺒﻮﻟﯽ ،ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻫﻤﺎن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮان
ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارﻧﺪ؛ در داﻧﻤﺎرک ﺑﻪ اﯾﻦ روﯾﻪ »اﻧﻌﻄﺎﻧﯿﺖ« ] ،flexicurityﺗﻠﻔﯿﻖ
اﻧﻌﻄﺎف و اﻣﻨﯿﺖ flexibility ،و  [securityﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺷﻐﻞ ﻓﻌﻠﯽاش را
ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﻋﻤﺮ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ا ﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺠﺒﻮر
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻐﻞاش را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ ،از آﻣﻮزش و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺗﺎزه ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﻧﮑﺘﻪی ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ،اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻫﺮدو ﺳﻮی ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻗﺘﺼﺎدی را ز ﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻟﯿﮑﯽ ﻫﻤﯿﻦ
اﺗﻔﺎق در ﻧﺮوژ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .در ﭘﯽ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎی ﻣﺪﯾﺪ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺮوژ وﺟﻮد داﺷﺖ ،اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر در دﻫﻪی  ۱۹۳۰ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﺠﺎری دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ،ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ و
ﺑﺎ وﺟﻮد وﻗﻔﻪای ﮐﻪ در دورهی زﻣﺎمداری ﮐﯿﺴﻠﯿﻨﮓ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮﻗﺮار ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت را ﻧﻪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﮕﻮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﮔﻮاه اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﻣﺮدم را ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺠﺎری ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ
آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪﺗﺮی ﮐﻪ ﻟﯿﮑﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﻧﺪ :ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ
از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐﻪ او در اﯾﻦ ﺑﺎره اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ از دﯾﺪ ﻣﻦ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺷﺨﺼﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻼ آﺷﮑﺎری درﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ :اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی
اﯾﻦ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺴﺎبدار ارﺷﺪ ﺑﻮدم ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣ ً
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﻼزم ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﺗﻘﺒﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ ر ﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎری ،ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ ،آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن ،و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺮوژه را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و اﯾﻦﻫﺎ را ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای

ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و زﯾﺎنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی در ﯾﺎﻓﺘﯽ و
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻓﺮاﻫﻢﮐﺮده ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﯿﭻ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪای در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ از ﭼﻨﯿﻦ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﭼﻨﺎن ر ﯾﺴﮑﯽ را ﺗﻘﺒﻞ ﮐﻨﺪ .ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوﯾﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی در ﻧﺤﻮهی ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻨﺪ ،ﺧﻮاه ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ
ﻧﺎ ﮐﺎﻣﯽﻫﺎی ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﭘﯿﺶﺗﺮ )در ﻣﻮرد ﻧﺮوژ و ﺳﻮﺋﺪ( از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﺑﺮوز ﮐﺮد ،ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺧﻮاه ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﺳﺎﺳ ًﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎوان
ﺑﯽﻣﺒﺎﻻﺗﯽ و ﺑﯽﻣﻼﺣﻈﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏداران را ﺑﺪﻫﻨﺪ ،و اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﺴﻠﻨﺪ اﻓﺘﺎد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ اﻟﮕﻮ اﻗﺘﺒﺎس ﮐﺮد؟ ﻟﯿﮑﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺧﻮشﺑﯿﻦ اﺳﺖ .ﻃﺒﻌﺎً ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر .اﻣﺎ
ا ﮔﺮ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻟﯿﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،آنﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ را ﮐﻪ او رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮد ،ﻓﻬﻢ ﮐﺮد ،و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮد .در
ﺳﻨﺖ ﻧﻮردﯾﮏ ،اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﺣﻤﺎﺳﻪی ﭘﺮﻃﻮل و ﺗﻔﺼﯿﻞ اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻗﺼﻪی ﮐﻮﺗﺎه .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﺶ
س رﻓﺎه آﯾﻨﺪهی
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ رواﯾﺘﯽ در ﺑﺎب ﻧﯿﺮوی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺎ ِ
ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻪ دردی ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد؟
_________________________________________
* ر ﯾﭽﺎرد ﻣﻮرﻓﯽ اﺳﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪن اﺳﺖ .آنﭼﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدان اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪی او
اﺳﺖ:
Richard Murphy, ‘Viking Economics: How the Scandinavians Got It Right – and How We Can,
Too, by George Lakey,’ Times Higher Education, 4 August 2016.
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