ثر وتمندان
امروزه در بیشتر کشــورهای ثروتمند ،نابرابری رو به افزایش
اســت و در برخی دیگر بــرای مدتهای مدیدی اســت که
نابرابری افزایش یافته است .بســیاری از مردم بر این باورند
که نابرابری یک مســاله جدی اســت اما تعداد بسیاری هم
معتقدند ما نمیتوانیم برای مقابله بــا نابرابری اقدامی انجام
دهیــم .جهانیســازی و تکنولوژیهای جدیــد ،اقتصادی
را ایجــاد کردهاند کــه در آن افرادی با مهــارت و هوش باال

میتوانند پاداشهای زیادی کســب کنند .نابرابری به شکل
اجتنابناپذیری در حال افزایش اســت و تالش برای کاهش
نابرابــری از طریق مالیــات بازتوزیعی ،احتماال با شکســت
رو به رو میشود؛ چراکه الیتهای جهانی میتوانند به سادگی
پول و ثروت خود را در گریزگاههای مالیاتی پنهان کنند .آنها
بر این باورند که افزایش مالیات به ثروتمندان لطمه میزند و
مانع خلق ثروت و منجر به این میشــود که همه ما روزبهروز
فقیرتر شویم.
یکی از موارد عجیب و غریب درباره این استداللها این است
که چگونه این استداللها در تضاد کامل با اقتصاد ارتدوکسی
قرار دارد که تقریبا از سال  1945تا  1980وجود داشته و نشان
میدهد افزایش نابرابری اجتنابناپذیر نیست و سیاستهای
مختلف دولت میتواند آن را کاهش دهد .به نظر میرسد این
سیاستها موفقیتآمیز بودهاند .از دهه  1940تا دهه ،1970
نابرابری در بیشتر کشــورها کاهش یافت .نابرابری که امروزه
شاهد آن هستیم عمدتا به دلیل تغییراتی بود که از دهه 80
به اینسو ایجاد شد.
در ایاالت متحده آمریکا و انگلستان ،از سال  1980تا ،2016
ســهم کل درآمد باالی یک درصد جامعه ،به بیش از دو برابر
افزایش یافته اســت .پس از پذیرفتن سیاستهای تورمی در
این کشورها ،عواید و درآمدهای  90درصد جامعه در انگلستان
و آمریکا طی  25سال گذشته ،بهشدت افزایش یافت .به طور
کلی 50 ،سال قبل ،یک مدیرعامل شرکت آمریکایی به طور
متوســط حدود  20برابر یک کارگر معمولی درآمد داشــت
و در حال حاضر ،درآمد یک مدیر عامــل  354برابر افزایش
یافته است.
این اســتدالل که افزایش نابرابــری در اقتصــاد جهانی ما
اجتنابناپذیر است با یک اعتراض اساسی مواجه شده است .از
سال  ،1980تعدادی از کشورها شاهد افزایش شدید نابرابری
بودهاند (ایاالت متحده آمریکا و انگلســتان) در برخی از آنها
میزان رشد نابرابری بسیار اندک بوده (کانادا ،ژاپن ،ایتالیا) در
حالی که میزان نابرابری در برخی از کشــورها ثابت مانده و یا
کاهش پیدا کرده است (فرانسه ،بلژیک و مجارستان) ،بنابراین
افزایش نابرابری نمیتواند اجتنابناپذیر باشد .تجربه نابرابری
در یک کشــور در درازمدت نمیتواند تنها توســط نیروهای
اقتصاد جهانی تعیین شود؛ چراکه اگرچه کشورهای ثروتمند
سوژه نیروهای مشــابهی بودهاند اما تجربه نابرابری هریک با
دیگری متفاوت بوده است.
تفســیر سیاســی این میزان افزایش نابرابری ناشی از تغییر
بزرگی اســت که در جریان اصلی اندیشه سیاسی و اقتصادی
رخ داده است .با تکیه بر تئوری بازار آزاد که توسط «مارگارت
تاچــر» و «رونالــد ریگان» توســعه یافــت ،در اقتصادهای
توســعهیافته ،بیشــترین میزان افزایش نابرابری در ایاالت
متحده و بریتانیا از سال  1980تاکنون رخ داده است.
قدرت یک تحول سیاســی بزرگ در ایجــاد چنین وضعیتی
به نظر مجابکننده میرســد اما ایــن نمیتواند کل توضیح
این جریان باشد .این اتفاقات یک رویه باال به پایین است که
توسط سیاستمداران و نخبگان صورت میگیرد .این ایده که
افزایش نابرابری اجتنابناپذیر است همانند یک افسانه است
که موجب میشود از اندیشیدن به یک امکان دیگر خودداری
شود ،این امکان که از طریق انتخابها و تصمیمات روزانه ،ما
در حال حمایت از نابرابری هستیم و یا حداقل میتوان گفت
شمار ه  50و  51خرداد و تیر 1398

این استدالل که
افزایش نابرابری
در اقتصاد جهانی
ما اجتنابناپذیر
است با یک
اعتراض اساسی
مواجه شده است
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