
مالیات از یک درصدی ها

 درصد باشد۸۰چرا نرخ مالیات میتواند بیش از 
نوشته: توماس پیکتی، امانوئل سائز، استفانی استانچوا

برگردان: رضا جاسکی

هم اکن!!ون ی!!ک درص!!د از قش!!ر ب!!الی حق!!وق بگی!!ران آمریک!!ا س!!هم بمرات!!ب
بیشتری  از در آمد این کش!!ور را در مقایس!!ه ب!!ا چه!!ل س!!ال پی!!ش در اختی!!ار
دارند. این مقاله به هیجده کشور سازمان همکاری اقتصادی و توس!!عه نظ!!ر
میاندازد و  این ادعا را که مالیات کم بر ثروتمندان منجر به افزایش بهره وری
و رشد اقتصادی می شود را رد میکند. این گزارش بیانگر ای!!ن موض!!وع اس!!ت

 درص!!د باش!د و هیچ ک!!س بج!ز مگ!ا۸۰ک!ه مالی!!ات مطل!!وب میتوان!د ب!التر از 
ثروتمندان چیزی را از دست نمیدهند.

در ایالت متحده، سهم در آمد قبل از مالیات متعلق به یک درصد تاپ بیش از
۲۰ ت!!ا بی!!ش از ۱۹۷۰ درص!!د در س!!الهای ۱۰دو برابر گشته است، از کمتر از 

)  الگ!!وی۲۰۰۳ ، پیک!!تی و س!!ائز ۲۰۱۱درص!!د ام!!روز. (دف!!تر ب!!ودجه کنگ!!ره 
مشابهی برای بقیه کشورهای انگلیسی زبان صادق است. ب!!ا هم!!ه اینه!!ا،
ب!!ر خلف دی!!دگاهی ک!!ه بط!!ور گس!!ترده مط!!رح میش!!ود، جه!!انی ش!!دن و
تکنولوژی ه!!ای جدی!!د قاب!!ل س!!رزنش نیس!!تند.در دیگ!!ر کش!!ورهای س!!ازمان
همکاری اقتصادی و توسعه، مانند کشورهای واقع در اروپا و ی!!ا ژاپ!!ن، تراک!!م
کمتری از در آمد در میان مگا ثروتمن!!دان ملحظ!!ه می ش!!ود (پایگ!اه داده ه!ای

). ۲۰۱۱درامد تاپ جهان 
 ن!رخ مالی!ات ب!ر در آم!د دس!تمزدهای ب!ال۱۹۷۰در عین حال، بعد از سالهای 

بطور قابل ت!وجهی در بس!!یاری از کش!ورهای س!ازمان همک!اری اقتص!ادی و
توس!!عه، ب!!ویژه در کش!!ورهای انگلیس!!ی زب!!ان ک!!اهش ی!افته اس!!ت. بعن!!وان

۱۹۷۰مثال، نرخ مالیات بر در آمد قشر بال در آمریکا یا بریتانیا که در س!!الهای 
 درصد بود، بشدت کم ش!!ده و بی!!ش۷۰قبل از انقلبات ریگان و تاچر بالتر از 

 درصد در طی یک دهه کاهش یافت. ۴۰از 
در زمانی که بسیاری از کشورهای سازمان همکاری اقتص!!ادی و توس!!عه ب!!ا
کسری بودجه و بار سنگین بودجه روبرو هستند، یک مسأله مهم سیاس!!ت



عمومی این است که آیا دولتها باید مالیات بر در آمد های بال را بیشتر کنند.
اکنون در آمد بالقوه مالیاتی مطروحه بس!!یار بالس!!ت. بعن!!وان مث!!ال، دو براب!!ر
کردن مالیات متوسط در آمد در ایالت متحده برای درامدهای یک درصد بال از

 درص!!د تولی!!د۲,۷ درصد، در آم!!د مالی!!اتی را ب!!ه می!!زان ۴۵ به ۲۲,۵نرخ فعلی 
، و کاهش مالی!اتی دول!!ت ب!!وش را۱ناخالص ملی در سال افزایش خواهد داد

بهمان اندازه پاک میکند. اما البته، این محاسبه ساکن و ایستاست و چنی!!ن
افزایش زیادی در مالیاتها میتواند بر رفتار اقتصادی ثروتمندان و در آم!!د قب!!ل از
مالی!!اتی ک!!ه آن ه!!ا گ!!زارش میدهن!!د، اقتص!!اد گس!!ترده تر، و در نه!!ایت در آم!!د
مالیاتی ایجاد شده تأثیر بگذارد. در یکی از تحقیقات اخیر (پیکتی و همکاران

) ، م!!ا ای!!ن مس!!أله را ه!!م از نظ!!ر مفه!!ومی و ه!!م تجرب!!ی ب!!ا۲۰۱۱در سال 
استفاده از شواهد و مدارک بین المللی درامدها و نرخ مالیاتی قشر بال بع!!د

 تجزیه و تحلیل کرده ایم.۱۹۷۰از سالهای 
شکل یک در واقع نشان میدهد که ارتباطی قوی بین کاهش نرخ مالیات بال

۱۹۷۵–۱۹۷۹و افزایش سهم در آمد یک درصد تاپ قبل از مالیات از س!!الهای 
 در بی!!ن هم!!ه هیج!!ده کش!!ور س!!ازمان همک!!اری اقتص!!ادی و۲۰۰۴–۲۰۰۸تا 

توسعه، تا جائیکه اطلعات مربوط به سهم در آمد بال در اختیار است، وج!!ود
 درص!!دی ن!!رخ مالی!!اتی در آم!!د۳۵دارد. به عنوان مثال، ایالت متحده، کاهش 

 درص!!د۱۰ درص!!د ت!!اپ، ۱ب!!ال را تجرب!!ه ک!!رد و  س!!هم در آم!!د قب!!ل از مالی!!ات 
افزایش یافت. در مقابل،در همان دوره فرانسه و آلمان تغییر بسیار کم!!ی در

 درصد بال را مشاهده کردند. بنابراین، تغیی!!ر۱نرخ مالیات بال  و سهم در آمد 
و تحول نرخ مالیاتی قشر بال پیش بینی کننده مناسبی برای تغییرات تراک!!م
در آم!!د قب!!ل از مالی!!ات میباش!!د. س!!ه س!!ناریو ب!!رای توض!!یح واکن!!ش ق!!وی
درامدهای تاپ قب!!ل از مالی!اتی ب!ه ن!!رخ مالی!!ات وج!!ود دارد. آن ه!ا پیام!!دهای

سیاسی خیلی متفاوتی داشته و میتوانند در داده ها تست شوند. 
اول، ن!!رخ ب!!التر مالی!!اتی ب!!رای درام!!دهای ت!!اپ ممک!!ن اس!!ت تلش ک!!اری و
نوآوری شغلی در میان مستعدین را از بین ببرد-به اص!!طلح ت!!أثیر عرض!!ه. در

 درص!د اس!ت. اوج۲۰  در این محاسبه فرض می شود که سهم در آمد یک درص!دی ه!ا، ۱
 درص!!د رس!!ید، و در ط!!ی رک!!ود، در۲۳,۵ ب!!ه ۲۰۰۷سهم در آمد یک درص!!د ت!!اپ در س!!ال 

 ،۲۰۱۱ و ۲۰۱۰ درص!د س!!قوط ک!!رد. در س!!ال ۱۸ به ۲۰۰۹ و در سال ۲۱ به ۲۰۰۸سال 
 درصد افزایش میبابد. در آم!!د ک!!ل۲۰سهم در آمد یک درصد بال، به احتمال زیاد دوباره به 

 درصد از تولید ناخالص داخلی گزارش شده است.۶۰بازار برای اهداف مالیاتی در حدود 
) از این رو، افزایش ن!!رخ متوس!!ط مالی!!اتی۱۹۹۹–۲۰۰۸(بر اساس آمار متوسط سالهای 

 و۲۲,۵*۶%  تولید ناخالص داخلی= ۲,۷ درصد در حدود ۲۲,۵برای یک درصد تاپ باندازه 
 تریلیون دلر بود.۱۵، ۲۰۱۱ میلیارد دلر است،تولید ناخالص داخلی  در سال ۴۰۵یا 



این س!!ناریو، ن!!رخ پ!!ایین ت!!ر مالی!!اتی ب!!ه فعالیته!!ای اقتص!!ادی بیش!!تر توس!!ط
ثروتمندان و از این رو به رشد اقتصادی بالتر منجر میشود. اگر س!!هم در آم!!د
تاپ و نرخ مالیاتی قشر بال که در شکل یک نم!!ایش داده مش!!ود، ب!!ه چنی!!ن

 درصد میبود. این۵۷تأثیر عرضه ای مرتبط بود، آنگاه حداکثر نرخ مالیاتی تاپ 
همچنین ب!!دان معن!!ی میب!!ود ک!!ه ای!!الت متح!!ده همچن!!ان آزادی عم!!ل ب!!رای
افزایش مالیات ثروتمندان را داشته اما بسیاری از کشورهای اروپ!!ایی م!!دتها

پیش از این مرز گذشته اند. 
دوم، نرخ بالتر مالیاتی ت!!اپ میتوان!!د ف!!رار از مالی!!ات را افزای!!ش ده!!د. در ای!!ن
س!!ناریو، افزای!!ش ن!!رخ ب!!ال در ی!!ک سیس!!تم مالی!اتی ممل!!و از نق!اط ض!عف و
ش!!رایط اجتن!!اب از مالی!!ات میباش!!د و از ای!!ن رو س!!وداور نیس!!ت. ام!!ا، ی!!ک
سیاست درست میباید ابتدا نقاط ضعف را از بین ببرد تا اکثر شرایط راههای
فرار مالیاتی نابود شوند و فقط پس از آن نرخ مالیاتی تاپ را افزایش دهد. با
اراده سیاسی کافی و همکاری بین الملل!!ی ب!!رای تحمی!!ل مالی!!ات، امک!!ان از
بین بردن اکثر شرایط فرار مالیاتی که شناخته شده و مستند هستند وج!!ود
دارد. با یک پایه مالیاتی گسترده، هیچگونه شرایط فرار قاب!!ل ت!!وجهی ایج!!اد
نمیشود، فقط واکنش عرضه واقعی میتواند حد افزایش ن!!رخ مالی!!اتی ت!!اپ را

قبل از آنکه به ضد خودش تبدیل شود را محدود نماید.
سوم، در حالی که م!!دلهای معم!!ولی اقتص!!ادی ف!!رض میکنن!!د ک!!ه دس!!تمزد
منعکس کننده بهره وری است، دلیل قوی برای ش!!ک و تردی!د در ای!!ن م!!ورد
وج!!ود دارد، مخصوص!!ا  ان!!دازه گیری آن در س!!طح ب!!الی توزی!!ع در آم!!د ج!!ائیکه
مشارکت اقتصادی واقعی مدیرانی که در سازمانهای پیچیده مشغول به کار
هستند، با دشواری ویژه ای روبروست. در این س!!ناریو، ص!!احبان درام!!دهای
تاپ میتوانند تا حدی سطح حقوق خود را از طریق چانه زنی بیشتر و یا تأثیر
بر کمیته های غرامتی  تنظیم کنن!د. طبیعت!ا ، مش!!وق ه!ای اقتص!ادی ب!رای
چنین «سودجویی» وقتی که ن!رخ مالی!ات در آم!د ت!اپ پ!ایین تر اس!!ت بس!!یار
قویتر میباشد. در این سناریو، کاهش نرخ مالی!!اتی در آم!!د ب!!ال میتوان!!د هن!!وز
باعث افزایش سهم در آم!!د ت!!اپ ش!!ود-در تط!!ابق ب!!ا رون!!د قاب!!ل مش!!اهده در

 درص!!د۹۹شکل یک-اما اکنون افزایش درامدهای ی!!ک درص!!د ت!اپ، ب!!ا هزین!!ه 
باقیمانده صورت میگیرد. به عبارت دیگر، کاهش نرخ مالیاتی در آمد بال باعث
تش!!ویق س!!ودجویی ح!!داکثری در ب!!ال می ش!!ود و ن!!ه رش!!د هم!!ه ج!!انبه

اقتصادی-تفاوت کلیدی با سناریوی اول، تأثیر عرضه.   
ما برای تفکیک این سناریوهای مختلف نی!از ب!ه آن!الیز ای!!ن داری!!م ک!ه ت!ا چ!ه
حدی کاهش نرخ مالیات در آمد بال منجر به رش!د اقتص!ادی میش!!ود.  ش!کل



دو نشان می دهد که هیچگونه رابطه ای بین کاهش نرخ مالیاتی درام!!دهای
ب!!ال و رش!!د متوس!!ط س!!النه واقع!!ی س!!رانه تولی!!د ناخ!!الص داخل!!ی بع!!د از

 وجود ندارد. برای مثال، کشورهایی ک!!ه ک!!اهش ش!!دیدی در۱۹۷۰سالهای 
نرخ مالیاتی در آمد بال داشتند مانند انگلستان و یا ایالت متحده، بط!!ور قاب!!ل
توجهی بیش از کشورهایی که چنین نکردند، مانن!!د آلم!!ان و دانم!!ارک رش!!د
نکرده اند. از این رو، بخش قابل توجهی از واکنش درامدهای سطح بال قب!!ل
از مالیات به ن!!رخ مالی!!اتی درام!!دهای ب!!ال ک!!ه در ش!!کل ی!!ک دی!!ده می ش!!ود
ممکن است مربوط به افزایش سودجویی در سصح ب!!ال باش!!د ت!!ا تلش!!های

مربوط به افزایش بهره وری.
به طور طبیعی، مقایسه بین کشورها بسیار شکننده است و نتایج دقیق ب!ا
مشخصات، سال و کشور تغییر میکن!!د. ام!!ا بط!!ور کل!!ی،  ن!!تیجه نه!!ایی ای!!ن
است که تقریبا تمام کشورهای ثروتمند در طی سی سال گذشته-با وج!!ود
سیاستهای مالی!!اتی بس!!یار متف!!اوت- ب!!ا ن!!رخ یکس!!انی رش!!د ک!!رده ان!!د. ب!!ا
استفاده از مدل ما و مقادیر متوسط پارامتره!!ا در رابط!!ه ب!!ا واکن!!ش ص!!احبان
درامدهای ب!!ال ب!!ه ک!!اهش ن!!رخ مالی!!اتی در آم!!د ت!!!اپ،که ت!!ا ح!!دی ناش!!ی از
افزایش رفتار سودجویانه و تا حدی افزایش کار مولد و بهره ورانه بوده است،

 درص!!د۸۳ما  درمییابیم که نرخ مالیاتی در آمد بال بطور بالقوه میتواند ت!!ا ح!!د 
 درصد مدل عرضه خالص.  ۵۷گذاشته شود- در تقابل با 

، سیاستگذاران و افکار عمومی، احتمال -به غلط یا درست-۱۹۷۰تا سالهای 
فکر میکردند که در پله بس!!یار ب!!الی درام!!د، افزای!!ش در آم!!د منعک!!س کنن!!ده
حرص و طمع و یا فعالیته!!ای اجتم!!اعی بیفای!!ده ب!!ود ت!!ا تلش ک!!ار مول!!د. ب!!ه

  درص!!د در آمریک!!ا و۸۰همین دلیل آن ها قادر به گذاشتن نرخ مالیاتی تا ح!!د 
انگلستان بودند. انقلب ریگان/تاچر موفق شد که از آن به بعد چنی!!ن س!!طح
نرخ مالیاتی را غیر قابل تصور سازد. اما پس از دهه ها افزایش تراک!!م در آم!!د

 رشد متوسطی را همراه داشته و یک رک!!ود ب!!زرگ۱۹۷۰که بعد از سالهای 
که بخاطر افراط بخش مالی ایجاد شده، شاید یک بازنگری از انقلب ریگان و

 ،انگلستان برای بازداری از افزایش افراط!!ی۲۰۱۰تاچر در راه باشد. در سال
 درصد  افزایش داد.۵۰  به ۴۰دستمزدهای بال نرخ مالیات بر در آمد بال را از 

۹۹در ایالت متحده، جنب!!ش اکوپ!!ای وال اس!!تریت و ش!!عار معروفش!!ان «م!!ا 
 درصد بال ب!!ه هزین!!ه۱درصد هستیم» ، نیز نشان دهنده این دیدگاه بود که 

 درصد کسب شده است.۹۹
در پایان، آینده نرخ مالیاتی بال وابسته به اعتقاد م!!ردم ب!!ه اینک!!ه آی!!ا حق!!وق
بال، منصفانه و نشان دهنده به!!ره وری و ی!ا اینک!!ه حق!!وق ب!ال، ناع!!ادلنه، و



ناش!!ی از س!!ودجویی میباش!!د، دارد. ب!!ا تراک!!م در آم!!د بیش!!!تر، ص!!احبان
درام!!دهای ب!!ال، من!!ابع م!!الی بیش!!تری ب!!رای ت!!أثیر ب!!ر باوره!!ای اجتم!!اعی
(توسط اتاقهای فکر و رسانه ها) و سیاست (از طریق لب!!ی) دارن!!د،و از ای!!ن
رو، علیت معکوس بین نابرابری درامد، برداشت و سیاست ایجاد م!!ی کنن!د.
ما امیدواریم که اقتصاددانان بتوانند با تجزی!!ه و تحلی!!ل نظ!!ری و تجرب!!ی ق!!انع

کننده، پرتو نوری بر این باورها بیاندازند.

 درصد بال قبل از مالیات و ن!!رخ مالی!!ات۱: تغییرات در سهم در آمد شکل یک
 .۱۹۷۰در آمد بال بعد از سالهای 

 درص!!د ب!ال قب!!ل از مالی!!ات در مقاب!!ل۱توجه: این شکل تغییر در سهم در آمد 
 برای۲۰۰۴–۲۰۰۸ تا ۱۹۷۵–۱۹۷۹تغییر در نرخ مالیات در آمد بال  از سالهای 

 کشور عضو سازمان همک!اری اقتص!!ادی و توس!عه را نش!ان میده!!د(نرخ۱۸
مالیات بال ش!!امل ه!!م ن!!رخ مالی!!ات محل!!ی و مرک!!زی میگ!!ردد، س!!ال دقی!!ق
وابسته به کشور و داده های موجود در بانک مرکزی درام!!دها کم!!ی متف!!اوت



.۴) ، شکل ۲۰۱۱است ). منبع: پیکتی و همکاران(

: نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخل!!ی و ن!!رخ مالی!!ات ت!!اپ بع!!د ازشکل دو
۱۹۷۰سالهای 

توجه: شکل نشان دهنده  نرخ رشد متوس!!ط واقع!!ی س!!رانه تولی!!د ناخ!!الص
 در مقلبل نرخ مالی!!اتی ت!!اپ۲۰۰۴–۲۰۰۸ تا ۱۹۷۵–۱۹۷۹داخلی از سالهای 

  اس!!ت( س!!ال دقی!!ق  وابس!!ته ب!!ه کش!!ور۲۰۰۴ ت!!ا ۱۹۷۵–۱۹۷۹از سالهای 
مانند شکل یک برای کشورها کمی متفاوت است ) ارتباط آن ه!!ا عمل  ص!!فر
و ناچیز است و بیانگر انست که  کاهش در نرخ مالیاتی تاپ منج!!ر ب!!ه رش!!د

. ۴) ، شکل ۲۰۱۱اقتصادی بالتر نمیشود . منبع: پیکتی و همکاران(
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