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مقاالت

که او درباره اقتصاد خرد ارائه کرده امروزه به طور گستردهای
پذیرفته شــده و به صورت یک برداشــت و درک عمومی در
جامعه پذیرفته شــده اســت .بدین شــرح که .اخذ مالیات،
فعالیتهای اقتصادی را مختــل میکند بخصوص مالیات بر
درآمد باعث تضعیف کار میشود .به نظر میرسد این دکترین،
بحث عمومی درباره مالیات را از یک استدالل بیپایان در این
رابطه که چه کسانی چه چیزی دریافت میکنند به وعده یک
آینده خوب و روشن برای همگان تبدیل کرده است.
یک شب در ماه دسامبر سال  ،1974گروهی از محافظهکاران
جاهطلب جوان در رســتوران دو قاره در واشــنگتن دی.سی
یکدیگــر را مالقات کردند .ایــن گروه شــامل «آرتور الفر»
اقتصاددان دانشــگاه شــیکاگو« ،دونالد رامســفلد» رییس
کارکنان کاخ ســفید در کابینه جرالد فــورد و «دیک چنی»
معاون رامسفلد و همکالس سابق الفر در دانشگاه ییل بود.
«الفر» در حال بحــث درباره افزایش مالیــات اخیر فورد ،به
این نکته اشــاره کرد که همچون نرخ مالیات بر درآمد صفر
درصد ،نرخ مالیات صددرصد نیــز منجر به افزایش درآمدها
نمیشود؛ چراکه دیگر هیچکس به خود زحمت کار کردن را
نمیدهد .به لحاظ منطقی باید مقدار نرخ مالیاتی بین این دو
طیف باشد که درآمد مالیاتی را به حداکثر برساند .اگرچه الفر
قصد انجام چنین کاری را نداشت بلکه او یک منحنی ترسیم
کرد که نشاندهنده رابطه میان نرخ مالیات و درآمد بود .بدین
ترتیب منحنی الفر و نظریه اقتصادی «نشت ثروت به پایین»
( )trickle-downمتولد شد.
معنای کلیدی منحنی الفر که «رامسفلد» و «چنی» را تحت
تاثیر قرار داد این بود همانطور که نرخ مالیاتی کمتر از 100
درصد منجر بــه افزایش درآمد دولت میشــود ،کاهش نرخ
مالیات بر درآمد نیز میتواند منجــر به افزایش عایدی دولت
شود .هیچگونه شواهد تجربی در حمایت از امکان منطقی این
ایده ایجاد نشد که کاهش مالیاتها میتواند منجر به افزایش
درآمدهای دولت شود و اقتصاددانان دوران ریاستجمهوری
ریگان ،شش سال بعد را در حال تالش برای یافتن شواهدی
در حمایت از این ایده بودند.
این ایده برای ریگان بســیار جالب توجه بود و از آن حمایت
میکرد .این خوشبینی پوپولیستی که در دوره ریگان مشاهده
میشد در دوران فعلی نیز مشاهده میشود و این نکته شاید
جالب توجه باشد که الفر یکی از مشاوران کمپین انتخاباتی
دونالد ترامپ نیز بود.
برای اینکه تخفیفهای مالیات بر درآمــد به افزایش درآمد
مالیاتی دولت منجر شود چشــمانداز درآمدهای پس از کسر
مالیات باید مردم را به سمت کار بیشتر سوق دهد .در نتیجه
حتی اگر خود نرخ مالیات کاهش یابد ،افزایش تولید ناخالص
داخلی و درآمدملی ممکن اســت برای تولید درآمد مالیاتی
بیشتر کافی باشــد .اگرچه اثرات کاهش مالیات دوره ریگان
هنوز مورد بحث و جدل است (عمدتا به دلیل اختالف بر سر
اینکه چگونه اقتصاد آمریکا پیش از این بدون این تخفیفهای
مالیاتی عمل کرده است) حتی هواداران نظریه اقتصادی نشت
به پایین اذعان داشــتهاند که این تخفیفهای مالیاتی اثرات
ناچیزی بر تولید ناخالص داخلی آمریکا داشته است.
اما منحنی الفر به اقتصاددانان یادآوری میکند که بهترین نرخ
مالیات بر درآمد جایی بین صفر و صد درصد است .یافتن این
نقطه ایدهآل مساله دیگری است و جستوجو برای یافتن آن
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کماکان ادامه دارد .ارزش این پژوهش از این لحاظ است که از
آن برای وتو تالشهایی استفاده شده که برای کاهش نابرابری
به وسیله افزایش میزان مالیات بر ثروت میکوشند .در سال
« ،2013جرج آزبرون» وزیر دارایی انگلســتان ،نرخ مالیات
بر درآمد را از  50درصد به  45درصد کاهــش دا د با تکیه بر
منحنی الفر و این استدالل که کاهش مالیات منجر به اتالف
کمتر سود و درآمد افراد میشود .استدالل آزبرون مبتنی بر
یک تحلیل اقتصادی بود که نشان میداد نرخ مالیات بر درآمد
باال در انگلستان حدود  40درصد است.
با این حال فرضیههایی که در این زمینه وجود دارند چندان
اطمینانبخش نیستند .اجازه دهید با ایدهای که پشت چنین
استداللی است آغاز کنیم :اگر نرخهای مالیاتی پایین ،میزان
درآمد شما بعد از کسر مالیات را افزایش میدهد شما انگیزه
برای کار بیشــتر خواهید داشــت .این به نظر میرسد که به
اندازه کافی پذیرفتنی باشــد اما در عمل ،احتماال تاثیرات آن
به حداقل میرسد .اگر مالیات بر درآمد کاهش یابد بسیاری
از ما حتــی اگر هم بخواهیــم نمیتوانیم بیشــتر کار کنیم.
فرصت اندکی برای درآمد حاصــل از اضافه کاری وجود دارد
و یا در غیراین صورت افزایش ساعات کاری پرداختی ما و یا
کار سختتری که در طول ساعات عادی کار انجام میدهیم
منجر به پرداخت بیشتری نمیشــود .حتی برای افرادی که
چنین فرصتهایی دارند این امر روشن نیست که آنها باید کار
بیشتر و یا کار سختتری کنند .آنها حتی ممکن است تصمیم
به انجام کار کمتری بگیرنــد .از آنجایی که پرداختهای بعد
از کســر مالیات افزایش یافته ،آنها میتوانند ساعات کمتری
در روز کار و همچنان ســطح درآمد قبلی خود را حفظ کنند،
بنابراین پیشفرض عمومی این است که کاهش مالیات بر درآمد
باید منجر به کار بیشتر و فعالیتهای اقتصادی مولد شود که
به نظر میرسد بنیان اندکی در درک عمومی و یا تئوریهای
اقتصادی داشته باشد.
مشــکالت جدی در رابطه با اســتدالل آزبرون وجود دارد؛
مشکالت و مسائلی که حتی در بین اقتصاددانان هم به درستی
شناخته نمیشوند .اغلب تصور میشــود که اگر یک درصد
باالی جامعه ،به واســطه کاهش مالیات بر درآمد برای کسب
عواید و درآمدهای بیشتر تشــویق شده باشد این درآمدهای
باال بیشتر بازتاب فعالیتهای اقتصادی مولد است اما برخی
از اقتصاددانان از جمله «توماس پیکتی» ،نشــان دادهاند که
این قضیه در مورد مدیران اجرایی و مدیران ارشد شرکتهای
بزرگ بعــد از کاهش مالیاتها در دهــه  1980صادق نبوده
است .در عوض آنها با کاهش عواید سهامداران ،میزان درآمد
خود را افزایش دادند که منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی
دولت شد .در واقع پیکتی و همکارانش ،اظهار کردند که نرخ
مالیات بر درآمــد افرادی با درآمد باال میتواند تا ســقف 83
درصد باال برود.
کاهش مالیات بر درآمد ثروتمندان طی چهل سال گذشته از
طریق استداللهای اقتصادی توجیه شده است .لفاظیهای
الفر توسط سیاستمداران مورد اســتفاده قرار گرفته اما برای
اقتصاددانان ،ایدههای او هم بدیهی و هم مانوس بوده اســت.
اقتصادهای مدرن نه تئوری و نه شواهدی را فراهم میآورند که
اثبات کند ثروتمندان استحقاق این کاهش مالیاتی را دارند.
اگرچه سیاســتمداران میتوانند این حقیقت را برای مدتی
نادیده بگیرند ،اما این نشان میدهد که مخالفتهای گسترده

