نســبت به مالیاتهای زیاد بر ثروت نهایتا مبتنی بر دالیلی
فرااقتصادی است.
هنگامی که نرخ باالی مالیات بر درآمد انگلستان به  50درصد
در ســال  2009افزایش یافته بود (تا زمانی که آزبرون چهار
ســال بعد ،آن را به  45درصد کاهش داد) ،آهنگساز معروف
«اندرو لوید وبر» ،یکــی از ثروتمندان بریتانیــا ،با صراحت
واکنش نشــان داد« :آخرین چیزی که ما نیاز داریم حمله به
سبک دزدان دریایی سومالی به تعداد اندکی از افرادی است
که آفریننده ثروت هستند ،کسانی که هنوز جرات کشتیرانی
در برابر بادهای توفانی بریتانیا را دارند« ».استفان شوارتزمن»،
مدیرعامل اجرایی و رییس هیاتمدیره بلک استون ،پیشنهاد
برای حذف معافیتهای مالیاتی را به تهاجم آلمان به لهستان
تشبیه کرد.
در حالی که احتماال ما نالههای این ابرثروتمندان را مســخره
میکنیم اما اکثر مردم ایدهای که پشت چنین استداللهایی
است را میپذیرند :این مالیات بر درآمد از نظر آنها نوعی سرقت
است؛ چراکه درآمدی که فردی با زحمت خود به دست آورده
است را از او غصب میکنند و در بهترین حال مالیات بر درآمد را
یک شر ضروری میدانند که باید تا حد امکان به حداقل برسد.
بر این اساس ،نرخ مالیات باالی  83درصد که توماس پیکتی
بحث کرده بود غیرقابل قبول است.
یک اکوسیســتم فرهنگی یکنواخت و کامــل وجود دارد که
پیرامون این ایده شــکل گرفته که «مالیات همچون دزدی»
اســت .امروزه نیز در ادبیات سیاســتمداران هم با عباراتی
همچون «خــرج کردن پــول مالیاتدهنــدگان» و کمپین
بزرگداشت «روز آزادسازی مالیات» مواجه میشویم .این زبان
همچنین بیرون از عالم سیاست نیز وجود دارد .اقتصاددانان
و حســابداران و وکال در این زمینه از اصطالح «بار مالیاتی»
استفاده میکنند.
این ایده که کل درآمد ماقبل دریافت مالیات ،به شما تعلق دارد
اگرچه بدیهی به نظر میرسد اما کامال غلط است .در واقع شما
هرگز نمیتوانید حق مالکیتی پیش از اخذ مالیات و یا مستقل
از مالیات داشته باشید .مالکیت یک حق قانونی است .قوانین به
موسسات مختلفی از جمله پلیس و یک سیستم حقوقی ،برای
درســت عمل کردن نیاز دارد .این موسسات از طریق مالیات
تامین میشوند .مالیات و حقوق مالکیت همزمان با هم ایجاد
شدهاند .پس ما نمیتوانیم یکی را بدون دیگری داشته باشیم.
با این حال ،اگر تنها عملکــرد دولت حمایت از حقوق مالکان
خصوصی است (حفظ یک سیستم حقوقی ،پلیس و غیره) به
نظر میرسد مالیات دریافتی باید بسیار کمتر باشد و مالیات
بیشتر از این میزان میتواند همچون یک دزدی در نظر گرفته
شــود .ایده ضمنی که در این جریان وجود دارد این است که
درآمد و حقوق مالکان و افرادی که این میزان درآمد را به دست
آوردهاند در یک بازار آزاد اقتصاد تضمین شده و دولت بعدتر به
این جریان وارد شده و هدف دولت حراست از درآمد و عواید
مالکان خوصی است .بسیاری از اقتصاددانان چنین تصویری
از دولت دارند که به شکل یک افزودهای بر بازار است ،اما این
تصویر بسیار خیالی است.
در جهان مدرن ،تمام فعالیتهــای اقتصادی ،تاثیرات دولت
را منعکــس میکنند .بازارها ناگزیر به وســیله دولت تعریف
شــده و شــکل یافتهاند .هیچ چیزی همچــون درآمدی که
پیش از وجود دولت به دست آمده باشــد وجود ندارد .عواید

و درآمدهای من تا حد زیــادی منعکسکننده آموزشهایم
است .پیش از این ،شرایط تولد و سالمت من منعکسکننده
مراقبتهای بهداشتی بعدی در دسترسم است .حتی اگر این
مراقبتهای بهداشتی کامال خصوصی باشــد باز هم وابسته
به آموزش دکترهــا و پرســتاران و دارو و تکنولوژیهای در
دسترس دیگر است .همانند سایر کاالها و خدمات ،این امور
نیز وابسته به زیرســاختهای اقتصادی و اجتماعی از جمله
شبکههای حملونقل ،سیســتمهای ارتباطی ،تامین انرژی
و مقررات قانونی گســتردهای است که موضوعات پیچیدهای
همچون مالکیت معنوی ،بازارهای رسمی مانند بورس اوراق
بهادار و حوزه قضایی دادگاههای ملی را تحت پوشــش قرار
میدهد .ثروت «لوید وبر» ،وابسته به تصمیمات دولت درباره
طولمدت کپی رایت آهنگهایی است که او ساخته است .به
طور خالصه ،غیرممکن است آنچه شما هســتید را از آنچه،
شما را به وسیله نقش دولت امکانپذیر کرده است مجزا کرد.
بحث مالیات به مثابه سرقت ،چنین به نظر میرسد ریشه در
تمایل خودخواهانهای دارد که موفقیت افراد را در یک فضای
ایزوله و دور از دیگران میبیند و نقش نســلهای گذشــته،
فعلی و نیز دولت را نادیده میانگارد .بیتوجهی به نقش دولت
منجر به این باور میشود که اگر باهوش و سختکوش هستید
و مالیات زیادی به شما تحمیل میشود ،پرداخت پول به یک
دولت بیمصرف ،معامله منصفانهای نیســت .آنچه برای شما
بهتر اســت یک دولت حداقلی و یک جامعه با حداقل مالیات
است.
یکــی از واکنشهایی کــه در برابر چنین شــرایطی صورت
میگیرد نشــان میدهد افراد ثروتمند کشــور زادگاه خود
را به ســمت کشــورهایی ترک میکنند که در قلمرو قضایی
آنها مالیات کمتری پرداخت میشــود .در واقع ،تعداد کمی
از افراد این کار را انجام میدهند اما در این زمینه یک پاســخ
بلندپروازانه از سوی وارن بافت وجود دارد که میگوید تصور
کنید دو کودک دوقلو در رحم وجود دارند ،به یکی از آنها گفته
میشود که در ایاالت متحده آمریکا به دنیا آید و یکی از آنها
نیز در بنگالدش متولد شود .اگر شما بنگالدش را انتخاب کنید
هیچگونه مالیاتی پرداخت نمیکنید .چند درصد از درآمدتان
را حاضر هستید پرداخت کنید تا در ایاالت متحده آمریکا به
دنیا بیایید؟ من همه آنچه داشــتم را پرداخت میکردم و به
اعتقاد من تعداد بسیار زیادی از افراد ،آمریکا را به بنگالدش
ترجیح میدادند.
بخش عمدهای نابرابریهای امروز که در کشورهای ثروتمند
دیده میشود به تصمیمات دولتها نسبت به نیروهای بازار
برمیگردد .این تصمیمات میتواند تغییر کند .با این حال
ما باید بخواهیم که نابرابری را کنترل کنیم .ما باید کاهش
نابرابری را به عنــوان هدف اصلی سیاســتهای دولت و
جامعه قــرار دهیم .توجیه خودخواهانــه و منفعتطلبانه
برای نابرابری ،مربوط به اخالق است ،نه اقتصاد .اقتصاددان
برجســته« ،کنت گالبرایت» این نکته را به درستی مطرح
کرده که یکی از قدیمیترین تمرینات انســان در فلسفه
اخالق ،تالش برای یافتن توجیهی اخالقی برای خودخواهی
است .این تمرین و تالشی است که دربرگیرنده بسیاری از
تناقضات و حتی گزارههای پوچ اســت .ظاهرا ثروتمندان
میکوشــند محرومیت فقرا را به عنوان یک ارزش اخالقی
به آنها بقبوالنند.
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