میدهند(Varian, 1987).

انصاف
Fairness
به طور کلی برخورد و رفتار بدون تبعیض ،بیطرفانه ،و برابرر،
طبق قوانین و مقررات با کلیه آحراد اامعره را انفرای مری-
گویند .انفای در ادبیات اقتفادی به وضعیتی گفته مریشرود
که تخفیص منابع بین کلیه عوامل اقتفادی بنحو منفرفانه-
ای صررورت یرر.یرد .یررب رو برررای آزمررودن ایررن وضررعی
اسررتفادا از معیررار عررد ب رره ) (no-envy criterionاسر ،
بدین ترتیب تخفیفی طبق این معیار صرورت گرفتره اسر
که هیچ عامل اقتفادی تخفیص دیگر عوامل اقتفادی را بره
تخفیص خود ترایح ندهد.
البته باید در نظر داش که واژا انفرای کلهره ای اسر کره
معنای آن بار کیفی قابل تواهای داشته و به مقتضیات زمانی
و مکررانی کرراربرد آن واباررته اسر  .برردین ترتیررب منظررور و
مقفود به کار برندا این واژا مریتوانرد بره شردت از م رر
فکری و اهان بینی او تأثیر ی.یرد .بنرابراین برهعنروان مارا
طرفداران نظریه عد دخال دول در امرور اقتفرادی دارای
تعبیر و تفایر متفاوتی دربارۀ واژا انفای و میزان رعایر آن
ناب به طرفداران نظریه دخال دول هاتند.
برای ماا بره اصر ت تقریبراا عرا قیهر منفرفانه ( Fair
 )Priceتواه نهایید .این یب هدی ههگانی اس کره قیهر
کاالها و خدمات در اامعه منفرفانه باشرد ،امرا ایرن سر وا
ییش میآید که رعای انفای برای چره کاری بایرد صرورت
گیرد؟ فروشندا یا خریدار یا تولید کنندا یا ههه؟ حا قیه
به چه میزان تعیین شود رعای انفای صورت گرفتره اسر ؟
آیا مکانیز بازار ههوارا میتوانرد منررر بره قیهر منفرفانه
شود یا نیاز به دخال دول واود دارد؟ م حظه میشود که
ااهاع نظر در تبیین دقیق معنای ایرن واژا مریتوانرد باریار
دشوار باشد و ل.ا هر مکتب اقتفرادی تعریفری خراز از واژا
انفای برای خود خواهد داش .
امررروزا مفرراهیا برابررری ) (equityو کررارایی ) (efficiencyدر
باریاری از مارا ل اقتفرادی م ررت هارتند .هنگرامی کره
سیاس های اقتفادی مورد بررسی قررار مریگیرنرد معهروالا
سیاستهداران بی تر به مفهو برابری تواره دارنرد در حرالی
که الب تحلیل گران اقتفادی صرفاا به عامل کارایی اههیر

مفهو کارایی در اقتفاد مکرراا مورد بازبینی قرار گرفتره و در
حا حاضر اص ت تخفیص یرارتو کرارا (Pareto Efficient
) Allocationاایگرراهی شررناخته شرردا در ابزارهررای تحلیررل
اقتفادی دارد .توافق م ابه دیگرری دربرارۀ تعریرن مناسرب
تخفیص "برابر" یا "منففانه" واود ندارد.
فرر کنیرد شرها مریخواهیرد مقرداری کراال را بره روشرری
"منففانه" میان  nعامل اقتفادی تقایا کنید .شها این کار
را چگونه انرا میدهید؟ در صورت عرد هرگونره اط عرات
بی تر ،انتخا طبیعی تقایا مااوی اس  .حتی اگر تقایا
مارراوی در ابترردا روشرری منفررفانه باشررد ،امّررا ایررن وضررعی
منففانه باقی نخواهد ماند ،زیرا اگرر عوامرل اقتفرادی دارای
سلیقههای مختلفی باشند آنها معهوالا تهایل خواهنرد داشر
تا کاالها را میان یکدیگر مبادله کنند .لر.ا اگرچره تخفریص
اولیه متقارن اس تخفیص نهایی ضرورتاا دارای این ویژگری
نخواهد برود .ذیر ا بره ارا رک یرب نهونره از مررادالت علهری
ییرامون واژا انفای در زمینه مالیات یرداخته مری شرود کره
تقریب راا شررامل اصررو کلرری تفکرررات رایررم در بررین عالهرران
اقتفادی اس و آن را میتوان به سایر مباحث تعهیا داد.
موضوع نظا منففانه مالیاتی در ادبیات اقتفادی سرا هرای
اخیر گاتردگی خاصی یافته اس و هدی از م رت کنندگان
آن ایراد نظا ادیدی اسر کره بی رتر برا مروازین انفرای
من بق باشد .آنچه در این مباحث قابرل تواره اسر آرا دو
گروا موافق و مخالن اس که منعکس کنندا م ر فکرری
و فلافی آنهرا اسر  .مخالفران نظرا رایرم کنرونی در اکارر
ک ورهای اهان ،خواهان سیاتهی هاتند که از آن میتوان
تح عنوان مالیات یکاان با نرخ واحد ) (Flat rateیراد کررد
هر چند در اازا بین آنها توافق کامل واود ندارد .موافقران،
مبررانی و اصررو کلرری نظررا ارراری را هررا معقررو تررر و هررا
منففانهتر میدانند هرچند که ا لب آنها نظرا مر.کور را در
از یات قابل انتقاد داناته و قا ل به اصر ت هارتند .مبرانی
به نحوۀ تفکر دوران انق صنعتی و
فکری مخالفان بازگ
نظریات متفکرین ک سیب ماننرد آدا اسرهی و ههفکرران
وی و دوری از نظراتی اس که بهویژا در قرن بیارتا ترلری
یاف و برر اسراآ آنهرا اصر حات متعرددی در نظرا هرای
سیاسی ،اقتفادی و ااتهاعی اهان ر ی.یرفته شرد و بره
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اعتبار خواهد بود .نهایتاا بره نظرر ایرن گرروا منفرفانه برودن
مالیات به این معناس که در دراه او درآمد مالیراتی بایرد
فقط بررای یرداخر هزینره هرای مرراز یرب دولر واارد
ص حی های م خص و محدود صری شود .در مرحله بعدی
از آنرا که هر شهروندی از اه نظری از مزایرای خردمات و
اقدامات دول منتفع میگرردد ،بنرابراین ههره آنهرا بایرد در
مقیاآ بالنابه م ابه با دیگران در تأمین چنان هزینه هرایی
سهیا شوند .ثالااا مالیات باید از اه اارا سرادا باشرد ترا از
ات ی وق و انرژی و صری هزینه های بی اهر الروگیری
گردد.
در این سیاتا شخص نی طبعاا بیش از فقیر مالیات خواهد
یرداخ امرا هرر واحرد از ارز دارایری ،درآمرد یرا خریردها
م هو رفتار مااوی قرار میگیرد و نرخ واحد و مق وعی بر
آنها اعها می گردد و به این نحو شهروندان از رفتار ماراوی
برخوردار میشوند .سایر شیوا ها متضهن تبعیض اسر و یرا
مواب اریهره کرردن توانراییهرا و قردرت ریارب فعراالن
اقتفادی میشود(.عر مازار .)4831
چنانکه م حظه میشود این گرروا مقولره انفرای را از دیرد
خاصی م رت میکند ههانگونه که گرواهای دیگرر از منظرر
اهان بینی خود به آن مینگرند و مبرانی اسرتداللی خرود را
یایهگ.اری میکنند .بنابراین در هنگا کاربرد صرف انفرای
باید به این بار معنایی کیفی تواه الز را مب.و نهود .ذیر ا
به چند نهونه مهرا از کاربردهرای ایرن واژا اشرارا مریشرود
(فرهنگ  )4831،و(قرا با یان.)4831 ،
 ارز منففانه ) (Fair Valueنرخ یایرهای اسر کره
کار عا الهنفعه را ماتحق بازدا منففانه مینهایرد.
ما ا در تعیرین ارز  ،قیهر  ،یرا هزینره کارهرای
عا الهنفعه ارز منففانه ام ک تخفیفری بررای
استفادا عهو چقدر اس ؟
 ارز منففانه بازار ) (Fair Market valueبه قیهتی
گفته میشود که توسرط خریرداران و فروشرندگان
مرررر از روی حاررن نی ر ) (Bona-fideتعیررین
شدا باشد .به عبارتی دیگرر آن قیهر از کاالهرا و
خرردمات و عوامررل تولیررد کرره م لوبیرر مفررری
کنندگان و تولید کنندگان را به حداکار برساند .در

مرحله اارا درآمد .این گروا با تأکید بر نظرات خود مبنی برر
محدود ماندن دول به حوزا عهلیاتی سنتی ،ایرن واراین را
به طور عهدا شامل دو بخش میداننرد یکری حفرظ نظرا و
آرامش در اامعه و الوگیری از تراوزات داخلی و خارای تا
فعالی افرراد و موسارات در مرتن آن بره آرامری و سرهول
اریان یابد ،و دیگری فرراها سراختن یرب دسرتگاا قضرایی
موثر اه رسیدگی و فیفرله اخت فرات و دعراوی و ااررای
آرا و احکا آن .بنابراین مداخله دولر در امرور اقتفرادی و
تراری و اتخاذ سیاس های ااتهاعی از هرر طریرق از اهلره
ابزار مالیاتی باید ترک شود .ل.ا در ارتباط با ضررورت اصر ت
نظا مالیاتی کنونی چنین بیان میدارند کره عردال اقتضرا
میکند اعضای یب اامعه سرها منفرفانهای از هزینره هرای
حفظ نظا در آن اامعه را به عهدا گیرند .در این ارا معرای
داشتن برخی از یرداخ سها خود صحیح نخواهد برود .اگرر
کار مورد نظر از نوعی اس که به درستی باید از سوی دول
انرا ی.یرد ههگان باید در تأمین هزینه آن متاراویاا سرهیا
شوند و اگر خارج از ص حی های محدود دولر اسر هریچ
کس را نباید برای تأمین هزینه آن اریهره کررد و بلکره بره
فر ضرورت انرا  ،بایاتی آن را به بخش خفوصی محرو
کرد .کاربرد مالیات برای اعها سیاس های ااتهراعی ابرداع
زمانهای اخیر اس و به اندازا ههان عادت حاکهان گ.شرته
در استفادا از مالیات اه ارت داراییهای فرردی االهانره
اس  .تودا گرایانی که در رأآ قدرت قررار مریگیرنرد افرراد
مررتهکن اامعرره را سررزاوار تهررامی ثروترری کرره از راا کاررب
شرافتهندانه به دس آوردااند نداناته و ل.ا اقردا بره وضرع
مقررات مالیاتی تفاعدی مینهاینرد ترا از ایرن طریرق نروعی
برابر سازی و مااوات طلبی بیرا و تفنّعی محقرق شرود .بره
نظر این گروا فر اساسی طرفداران سیاس های ااتهراعی
و اخ .مالیات تفاعدی مبنی بر یرداخ بره تناسرب توانرایی
یب مغل ه و خ ا اس زیرا اصل توانایی یرداخ در تحلیرل
نهایی بر قاعدا حقوقی " قردرت موارد حرق اسر " متکری
اس و این امر توایره مری کنرد افررادی متحرد شروند و از
شخفی آنچه را که تولید کرردا بره زور بارتانند و دراختیرار
افراد دیگری قرار دهند( .عر مازار )Foley, 1982( .)4831
چون این توایه بییایه اس اصرل مبتنری برر آن هرا فاقرد
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شود در حالی که این کلهات معانی متهایزی از ها دارند.
واژا عدال برگردان واژا  ،Justiceو واژا برابری برگرردان
واژا  equityاس که هر یب بار معنایی خود را دارد .واژا
انفای با مفاهیا برابری و عدال باتگی دارد امرا از آنهرا
متهایز اس  .برای روشن شدن موضوع به ارا ره نهونرهای
یرداخته می شود.
ما ا در سیاس گزاری اقتفادی الباا با تعار در اهدای
م رت مری شرود  .فرر کنیرد مریخواهرد از سیاسر
توزیعی مالیاتی استفادا شود ،در این ارا برین دو هردی
توزیع عادالنهتر و حفظ کارایی اقتفادی تعار به واود
خواهد آمد ،زیرا مالیاتهایی که در اه ترأمین عردال
عهل میکنند کارایی را از بین میبرند و مالیاتهایی کره
کارایی را حفظ میکنند عادالنه نیاتند .ل.ا باید بین این
دو هدی یب حد وسط را انتخا کرد که در این صرورت
عدال رعای ن دا اسر  ،امرا در تردوین و ااررای ایرن
قانون انفای حکا میکند که برابری بین مودیان رعایر
گردد .تواه شود که انتخا و تفهیا گیری دربرارۀ ایرن
موضروع مرریتوانرد باررتگی شرردیدی بره م ررر فکررری
حکوم  ،نهاد و یا سیاس گزاران ذیربط داشته باشد.
عهلکرد ضرعین نظرا اارایری مالیراتی نیرز باعرث عرد
رعای انفای در فرایند وصو مالیات مریشرود ،بنحروی
که نهایتاا بخ ی از مودیران مالیراتی و عهردتاا افرراد کرا
درآمد بار مالیاتی سنگینتری را ناب به افراد ثروتهند و
برخوردار اامعه متحهل شوند .در نتیره ها عدال افقی
(برخورد م ابه با مالیات دهندگانی که از درآمرد یکاران
برخوردارند ،بدون تواه بره منبرع درآمردی آنهرا) و هرا
عدال عهودی (توزیع برار مالیراتی در میران مودیران برر
اساآ توانایی آنها در یرداخ ) میتواند از برین رفتره یرا
خدشهدار شود.

نظریات اقتفادی فر برر ایرن اسر کره قیهر
گ.اری در بازار آزاد تح شرایط رقاب کامل منرر
به قیه منففانه کاالها ،خردمات و عوامرل تولیرد
می شود .بعضاا مفهو ارز منففانه بازار هنگرامی
به کار میرود کره مالیرات برر اسراآ ارز مرالی
تعیین میگرردد امّرا دسترسری بره قیهر واقعری
معامله مقدور نیا (ت خیص علی الرأآ).
 بازدا منففانه یا حاصل مناسرب ) (Fair Returnکره
مقفود از آن نرخ مناسرب درآمرد از یرب سررمایه
گ.اری اس  .میزان سود حاصرل از یرب سررمایه-
گ.اری یا عهلکرد یرب فعرا حقیقری یرا حقروقی
اقتفادی برر اسراآ یرب برازدا منفرفانه ارزیرابی
میشود .معهوالا در چنین موردی الز اس ترا بره
دارایی سرمایهای موساه قیهتی گ.اشته شود تا بر
یایه این قیه بتوان یب نرخ منففانه برای درآمد
بهدس آورد.
 ترارت منفرفانه ،سیاسر ترراری منفرفانه ( Fair
 .)Trade Policyدر نظررر گرررفتن شرررایط مناسررب
برررای گاررتر فعالی ر هررای تررراری را سیاس ر
تراری منففانه میگویند .این سیاس در تضاد برا
سیاس ر اعهررا موانررع بررر واردات و الرروگیری از
ترارت آزاد اس  .سازمان ترارت اهانی سیاسر -
هایی را برای باط ترارت منففانه در اهان ارا ره
کردا اس .
 قرانون تررارت منفرفانه ) .(Fair Trading Actایرن
قانون در ک ور انگلاتان به منظور مقابله برا ایرراد
انحفارات و اد ا شررک هرا بره تفرویب رسریدا
اس  .بر اساآ این قانون ت کی ت ذیرربط از ایرن
قدرت برخوردار شد که شدیداا با ایرراد انحفرارات
مقابله کنند وایفه مقامات اارا کنندا ایرن قرانون
حفظ منافع مفری کنندگان ،ایرراد رقابر کامرل
بین تولید کنندگان و تردارک اروی سرالا اهر
رشد تولید اس .
باید تواه داش که در برخی متون اقتفادی از واژاهای
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