رفاهی ناچیز و نابرابریهای مالیاتی ،بسیار تحت فشار هستند،
بنابراین آمریکاییها بیشتر از اروپاییها به این باور نیاز دارند
که «شما شایسته آنچه هســتید که به دست میآورید و شما
به دست میآورید آنچه را که شایسته آن هستید ».این باورها
نقش بسیار مهمی در انگیزش شما و فرزندانتان برای سخت
کار کردن و جلوگیری از فقر ایفا میکند و این باورها موجب
میشود از عذاب وجدانی که هنگام دیدن یک فرد نیازمند در
خیابان به شما دست میدهد کاسته شود.
این فقط مساله آمریکا نیســت .بریتانیا در اروپای غربی نیز
دارای نابرابری نسبتا باال و میزان تحرک اجتماعی و اقتصادی
پایین اســت .پس از انتخاب مارگارت تاچر در سال ،1979
نابرابری در بریتانیا به شکل چشمگیری افزایش یافت .بعد از
افزایش میزان نابرابری ،نگرش مردم انگلستان نیز تغییر پیدا
کرد .بیشتر مردم به این باور رسیدهاند که خدمات رفاهی زیاد
موجب تنبلی افراد فقیر میشود و حقوق باال برای ایجاد انگیزه
در افراد بااستعداد ضروری است .بدین ترتیب ،میزان تحرک
بیننسلی در بریتانیا کاهش یافت :امروزه درآمد شما با درآمد
والدین شما بسیار وابسته است.
اگر رویای آمریکایی و دیگر روایتها درباره اینکه هر کســی
این شانس را دارد که ثروتمند شــود ،صحت داشته باشد ما
باید ارتباطات متضادی را مالحظه کنیم مانند اینکه نابرابری
بیشتر به دلیل تحرک نسلی باالتر منصفانه است .در عوض یک
روایت بسیار متفاوت را میبینیم .مردم نابرابری را میپذیرند؛
چراکه خودشان را متقاعد کردهاند که این نابرابریها منصفانه
اســت .ما روایتهایی را میپذیریم که نابرابری را در جامعه
توجیه میکند؛ چراکه جامعه سطح باالیی از نابرابری را دارد
بدین ترتیب نابرابری به شکل تعجبآوری خود را بدین صورت
تداوم میبخشد .به جای مقاومت و اعتراض نسبت به نابرابری
ما فقط سعی میکنیم آن را بپذیریم.
نابرابری ،نابرابری بیشتری را ایجاد میکند؛ چراکه یک درصد
باالی جامعه توانایی و انگیزه بیشتری برای ثروتمندتر کردن

خود دارند .آنها نفوذ بیشتری را روی سیاست اعمال میکنند،
به عنوان مثال از طریق تامین بودجه کمپینهای انتخاباتی و
در راستای البی کردن برای تصویب قوانین و مقررات خاص.
در نتیجه چنین اقداماتی ،یک جریان سیاسی شکل میگیرد
که ناکارآمد و بیکفایت است اما به آنها کمک و منافع آنها را
لحاظ میکند .منتقدان چپگرا این رویه را «سوسیالیسم برای
ثروتمندان» نام نهادهاند .یک سرمایهگذار میلیاردر همچون
«وارن بافت» که به نظر میرســد با این گزاره موافق است در
این رابطه میگفت« :یک جنگ طبقاتی طی مدت بیست سال
در جریان بوده و طبقه من در آن پیروز شده است».
این رویه وقتی به بحث مالیاتها میرســد اثرات ویرانگرتری
دارد .افراد با درآمد باال از معافیتهای مالیاتی بیشتری بهره
میبرند و پول بیشــتری را در اختیار البیهای سیاستمداران
برای کاهش مالیاتها قرار میدهند هنگامی که کاهش میزان
مالیاتها تضمین میشــود افراد با درآمد باال انگیزه بیشتری
برای افزایش میزان سود و بهره خود پیدا میکنند؛ چراکه با
کاهش مالیاتها ،سود و درآمد بیشتری عایدشان میشود و ...
اگرچه از سال  1979تاکنون ،کاهش میزان مالیات بر درآمد،
تقریبا در اکثر اقتصادهای توســعهیافته صــورت گرفته اما
انگلســتان و آمریکا اولین کشــورهایی هســتند که چنین
اقداماتی را پی گرفتند .در سال  ،1979تاچر میزان مالیاتها
را از  83درصد به  60درصد و نهایتا به  40درصد در سال 1988
کاهش داد .ریگان نیز نرخ مالیات در آمریکا را از  70درصد در
سال  1981به  28درصد در سال  1986کاهش داد .در حالی
که نرخ مالیات امروزه کمی باالتر از این میزان است ( 37درصد
در آمریکا و  45درصد در انگلستان) این میزان به شکل قابل
توجهی بســیار کمتر از دوران پس از جنگ دوم جهانی است
هنگامی که باالترین نرخ مالیات در آمریکا به طور متوسط 75
درصد و در انگلستان حتی از این هم باالتر بود.
خطمشــی کلیدی بعضی از اعضای انقالب تاچر  -ریگان در
سیاستگذاری اقتصادی همچون «میلتون فریدمن» و نظریاتی
شمار ه  50و  51خرداد و تیر 1398

نظرسنجیها
نشان میدهد
اروپاییها در
مقایسه با ساکنان
ایاالت متحده
آمریکا ،تقریبا
دوبرابر بیشتر
عقیده دارند که
شانس عامل
بسیار مهمی در
کسب درآمد و
فقری است که
افراد فقیر در آن
گرفتار شدهاند
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