
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

  

مثبت آن بر اقتصاد  آثار اقتصادي خارجی برقراري مالیات سبز و

بنزین و گازوئیل  (باتأکید برمصرف فرآوردهاي نفتی ایران در

1394(  

  امیرخادم علیزاده

  aalizadeh@atu.ac.ir، نشگاه عالمه طباطباییدانشکده اقتصاد دا استادیار

  صهبا موالئی

  sahba.molaee@gmail.comتحقیقات،   کارشناس ارشد اقتصاد انرژي دانشگاه آزاد علوم و

 

  چکیده

اهش اثرات مخرب انسانی د یک اهرم بازدارنده و مناسب براي کتوانمی برقراري مالیات سبز

می اخذ مالیات، توجه به آثار خارجی مثبت اقتصادي، بر روي محیط زیست و حفظ آن باشد

جهت تغییر رفتار  مؤثربه شمار آید و یک عامل ها یک منبع مناسب براي دولت عنوانبهد توان

ک ی VAR مدل در این بررسی با استفاده ازد. سازگار با محیط زیست باش يهافعالیتبه سمت 

می نرخ مالیات بر دو فرآورده نفتی گازوئیل و بنزین وضع گردیده و تغییرات مصرف ارزیابی

نسبت به No2و  SPM  ،Co2 ،So2 رعنوان آلوده کنندگان محیط زیست چهار فاکتوگردد و به

ت د برقراري یک مالیادهمی پژوهش نشانهاي افتهی.انتشار در سطح احتراق انتخاب شده است

مصرف و کاهش در سطح آلودگی  تواند موجب کاهش درمی سبز بر روي این دو فرآورده

ن وابستگی مصرف به قیمت در بلند مدت در یتربیشپس از برقراري مالیات ، محیطی گردد

جدول تجزیه واریانس براي بنزین خواهد بود اثرشوك قیمتی متغیر مصرف بر خود متغیر در 

کاهنده بوده اما از اواسط دوره سوم تا چهارم مجددا فزاینده و در بلند  دوره اول تا سوم به شدت

  . شود می کامل تعدیل طوربهمدت 

   JEL :Q53, D62, H23بندي طبقه

  آلودگی محیط زیست، آثار اقتصادي خارجی مثبت، مالیات سبز هاي:کلید واژه
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  مقدمه -1

هاي مالیاتی ن فشار زیادي به برخی از پایهبا توجه به اینکه اکنون در اقتصاد ایرا

این موضوع منجر به ، آیدو مالیات بر حقوق و دستمزد می هاشرکتمانند مالیات بر 

و حتی ممکن است  شود میاقتصادي و تولیدي در کشور  يهافعالیتتضعیف انگیزه 

ن رفت از این به منظور برود. عدالتی و تشدید فرار مالیاتی در نظام اجرایی شوموجب بی

هاي مالیاتی ریزي دقیقی براي برقراري سیستمی جهت گسترش پایهمشکل باید برنامه

فشار مالیاتی نیز بر پایه، صورت پذیرد که با این کار ضمن افزایش درآمدهاي مالیاتی

در این راستا اخذ مالیات  هاروشکی از بهترین ی، هاي موجود کاهش خواهد یافت

درآمدي  توجه به اثر این اساس مطالعه تغییرات مصرف بنزین با ر. بزیست محیطی است

مناسب از سطح اي هد نمونتوانمی نخست سهمیه بنديهاي بر میزان مصرف در ماه

بررسی قیمت بنزین و دالر ، دباشمی واکنش نسبت به تغییرات قیمتی در اثر یک شوك

برطبق قیمت تحویلی بنزین  هزینه تأمینو میزان  89در ابتداي سهمیه بندي در سال 

مبنا قرار گرفته و در ادامه با توجه به تغییر نرخ برابري دالر  عنوانبه فوب خلیج فارس

 به ریال تغییرات اثر درآمدي بر میزان مصرف با توجه به کشش قیمتی تقاضا مشاهده

 و میزان انتشار آن به ازاي احتراق SPM  ،Co2 ،So2 ،No2 فاکتور چهارد. گردمی

در این ، هرلیتر بنزین و گازوئیل و سهم هر فاکتور در شاخص آالیندگی هوا و اکوسیستم

در این بررسی سطح مصرف و سهم احتراق این دو د. گیرمی پژوهش مورد ارزیابی قرار

خواهد گرفت و سپس با وضع  ذکرشده مورد ارزیابی قرارهاي فرآورده در انتشار آالینده

د. گیرمی ییرات مصرف مبنایی براي تغییرات سطح آلودگی قرارمالیات مستقیم میزان تغ

مالیاتی بر میزان مصرف بنزین و گازوئیل که از الگویی مشابه با مالیات ارزش افزوده 

، مالیات سبز در اقتصاد ایران مطرح شود تا بتواند اول عنوانبهد توانمی برخوردار است

ایجاد ، دومد. گازوئیل شو ختی بنزین وسوهاي موجب تغییر در الگوي مصرف فرآورده

د. یک منبع درآمدي براي امکان تخصیص مجدد منابع براي کمک به محیط زیست شو

د. نفتی ذکر شده را به سبد تحویلی در بازار جهانی نزدیک کنهاي و سوم قیمت فرآورده

 کشور بررسی 178از  124ایران به لحاظ آلودگی هوا در رتبه  EPI١بر طبق شاخص 

د و این یک هشدار در ارتباط با وضعیت باشمی 2015شده طی ده سال منتهی به 

سهم دو  با توجه به آلودگی محیط زیست و خصوصا هوا ود. باشمی محیط زیست

  

 

1- Environmental Performance Index 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


     863 ...رانیمثبت آن بر اقتصاد در ا یخارج يات سبز و آثار اقتصادیمال يبرقرار

  

 

فرآورده نفتی بنزین و گازوئیل در آن بررسی یک مالیات سبز براي کنترل مصرف و 

می نابع در محیط زیست ضروريایجاد یک منبع درآمدي براي امکان تخصیص مجدد م

نتیجه تغییرات  هاي اسیدي و درذکر شده از عوامل بارانهاي آالینده چنینهمد. باش

هاي با توجه به اثرات مخرب شیمیایی بر انسان جزو آالینده چنینهممحیطی و 

بنزین و گازوئیل سهم بسیار زیادي در انتشار آنها در محیط ، روندمی شمارهخطرناك ب

کنترل مصرف و اختصاص منابعی براي ترمیم محیط زیست بسیار ضروري ، یست دارندز

با ایجاد ، دف این پژوهش یافتن راهکاري در جهت بهبود وضعیت محیط زیست. هاست

برمصرف  تأکیدیک مالیات سبز بر سوخت و بررسی آثار اقتصادي خارجی مثبت آن با 

وخت با ایجاد اثر درآمدي بتواند به کاهش د تا افزایش قیمت سباشمی بنزین و گازوئیل

منتهی به کاهش شکاف قیمت عرضه با چنین، همهوا کمک نماید و هاي سطح آالینده

  د. قیمت تمام شده بنزین و گازوئیل شو

بین مالیات زیست محیطی و وضع  ;اصلی این پژوهش این است کههاي پرسش

آیا ، مثبت را کدامیک در برداردکارایی و آثار اقتصادي خارجی  نیتربیشمقررات 

ذکر شده براي آلودگی محیط زیست انتخاب مناسبی جهت سنجش  يهاشاخص

آیا تغییرات قیمت ، انتخابی چیستهاي ند و اثر وضع مالیات برآالیندهباشمی آالیندگی

که در راستاي  است؛تأثیرگذار و بلند مدت  مدتکوتاهفرآورده منتخب در  بر مصرف دو

  : شود می زیر ارائههاي فرضیهها پرسشاسخی علمی براي این یافتن پ

گازوئیل درایران با آثار اقتصادي خارجی  برقراري مالیات سبز برمصرف بنزین و، اول

و  مدتکوتاهد اثر توانمی وضع مالیات سبز، دومد. مثبت رابطه مثبت و معنا داري دار

 ١ VARن پژوهش با استفاده از روش در اید. بلند مدت برمصرف دو فرآورده داشته باش

 آثار خارجی ارتباط بین قیمت و مصرف سوخت و سطح آلودگی و برقراري مالیات سبز و

 . شود می مثبت آن در ایران بررسی و تحلیل

ادبیات پژوهش در ، پس از مقدمه.این مقاله در پنج بخش ساماندهی شده است

ایه و پیشینه علمی موضوع در داخل و مفاهیم پ، ارتباط با محیط زیست و مالیات سبز

روش ، در بخش چهارمد. آیمی مبانی نظري پژوهش در بخش سوم. شود می خارج مطرح

و  آیدمی و برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج آن دربخش پنجم شود می پژوهش بیان

  د. ابیمی سامان يگیردرپایان این پژوهش با بیان خالصه و نتیجه
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 هشادبیات پژو -2

 اقتصادي خارجی مثبت آن این بخش تعریف مفاهیم اساسی مالیات سبز و آثار در

مربوطه در زمینه عنوان هاي به مطالعه از آن را بیان نموده واي هپیشین، آید در ادامهمی

  . شود می پژوهش که در داخل و خارج انجام شده است ارایه

  

  خارجی  و آثار اقتصادي پیشینه تاریخی مالیات سبز -2-1

) اولین کسی بود که روشی را براي تحلیل اقتصادي تخریب محیط1890( ١مارشال

اگر چه مارشال فقط د. هاي جانبی ارائه کرزیست از طریق معرفی مفهومی به نام صرفه

زیست کلید اصلی تحلیل مسائل محیط، منافع ناشی از توسعه صنعتی را مدنظر داشت

در  2اقتصاددانی به نام پیگو، ات سبز را براي اولین بارالی. مدر این مفهوم نهفته است

بر اخذ مالیات از عوامل ایجاد آلودگی و تخریب منافع  تأکیدحدود هشتاد سال قبل با 

عدها مفهوم آثار جانبی را به شمشیري دو لبه تشبیه کرد که . بطبیعی ارائه کرده است

از اراضی جنگلی ، نمونه عنوانبهپیگو  د.شوها را نیز شامل میبلکه هزینه، نه فقط منافع

گوید روشن است که نه فقط وي مید. شونآهن تخریب مید که توسط راهکنمی یاد

وضعیت تولید افرادي که خارج از این بازار هستند (در واقع طرف سوم است) نیز تحت 

دوم  هاي اصلی که طرف اول وبلکه رفاه افراد خصوصی (یا طرف، دگیرمی قرار تأثیر

منشاء اقتصاد محیطد. سازمی متأثرها و منافع هستند) را از طریق تغییر در هزینه

هاي سیاسی در هاي سبز و برداشتمقارن با اولین جنبش 1960زیستی از سال 

البته به صورت د. شروع ش، معروف است ٣گراییزیستکشورهاي پیشرفته که به محیط

براي ، زیست از گذشته مطرح بوده استموردي مباحثی در خصوص اقتصاد محیط

ي هافعالیتزینه اجتماعی مبین بار مستقیم و غیرمستقیم است که توسط . ه،مثال

د که از کنمی هایی را ذکرروشنی تمامی هزینهاو بهد. شواقتصادي به مردم تحمیل می

سوري و شود (فرایند تولید ناشی شده و با آلوده کردن آب و هوا به دیگران منتقل می

اثرهاي ، یا بیرونی، آثار خارجی، هاي دیگري از قبیلثار جانبی با نام. ا)1387، همکاران

هاي معطوف به غیر نیز هاي بیرونی و هزینهها و عدم صرفهآثار فرعی و صرفه، انتشار

آیند که فعالیت واحدهاي می ین آثار زمانی به وجود. ا)1380، شود (پوراصغرمطرح می

  

 

1- Marshal 
2- Pigou 
3- Environmentalism 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


     865 ...رانیمثبت آن بر اقتصاد در ا یخارج يات سبز و آثار اقتصادیمال يبرقرار

  

 

کنندگان) به تولید و مصرف واحدهاي دیگر اثر گذاشته و این و مصرف هابنگاهاقتصادي (

رسمی در محاسبات سود و زیان  طوربهشود ها و منافعی که به دیگران تحمیل میهزینه

گذاري قیمت، شونداگرچه این آثار در عمل مشاهده می، به عبارت دیگرد. شووارد نمی

اگر بتوانیم این آثار د. شوبراي آنها در نظر گرفته نمی طور رسمی هیچ جبرانینشده و به

یم که یگومی در این صورت، گذاري کرده و زیان دیدگان را جبران کنیمجانبی را قیمت

رخی از . ب)1379، ایم (پوراصغر سنگاچینکرده یا بیرونی را درونی، آثار جانبی

. بی صرفاً ناشی از ناتوانی بازار استند که آثار جانکنتأکید می ١اقتصاددانان مانند باتور

که در ند که ناتوانی بازار مفهوم خیلی کلی استکنمی ) اشاره1975(٢امول و اوتسب

) را 1962( ٣آنها روش بوکانان و استابل بیند. شوبسیاري از مباحث اقتصادي مطرح می

، ي دارندتأثیر حسب این که چهآثار جانبی بر، دهند که بر اساس آنقرار می تأکیدمورد 

کاري که آثار ترین معنی که مهمبدیند. حسب این که چه هستننه بر، شوندتعریف می

می دهند این است که شرایط تخصیص بهینه منابع در اقتصاد را مختلجانبی انجام می

خالت دولت در ایران براي کنترل آلودگی و حفاظت از محیط. د)1377، ند (سوريکن

که قبالً یادآور شد در ایران مقوله حفاظت از  طورمان. هی نبوده استزیست تجربه موفق

از تر کم از طریق وضع قانون و تدوین استانداردها دنبال شده و تربیشزیست محیط

زیست ابزارهاي اقتصادي و سازوکارهاي بازار براي تخصیص منابع و حفاظت از محیط

یران مبین این واقعیت است که در امور جربه توسعه اقتصادي در ا. تاستفاده شده است

. کننده استي اقتصادي تعیینهافعالیتگذاري نقش گسترده دولت در تولیدي و سرمایه

منظور رفع نیازهاي جامعه به تولید کاالهایی ین مسئله باعث شده است تا دولت بها

شده است زیستی رعایت نمبادرت ورزد که در فرایند تولید آنها استانداردهاي محیط

زیستی محدود است و از طرف که منابع محیطییز آنجا. ا)1380، (صالح و همکاران

ضرورت ، شودگونه منابع کاسته میي تولیدي از کیفیت اینهافعالیتدیگر با گسترش 

گذاري سیستم قیمت، زیستیدارد تا به منظور منطقی کردن استفاده از منابع محیط

گاهی بروز معضالت و د. هاي اقتصادي مرتبط استفاده شوتعریف و به تناسب آن ابزار

سطح جهان به صورت فاجعه در بعضی از شهرهاي  مخاطرات گوناگون آلودگی هوا در

دود فتوشیمیایی که در  -توان به مهآنها میترین که از مهم شود میجهان نمایان 

  

 

1- Francis Michel Bator 
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)، 11وف شد (معر Pea- Super Smogدها به شهر لندن حادث و بع 1952دسامبر سال 

ه دنبال . ب)12( نفر جان خود را از دست دادند 4000در این واقعه حدود د. اشاره کر

براي کنترل آلودگی هوا در بسیاري از کشورها  هاي گستردهمخاطرات پیش آمده تالش

با روشن شدن ابعاد خطرهاي آلودگی هوا و د. از جمله بریتانیا و ایاالت متحده آغاز ش

اي براي تعیین آثار و برآوردهاي تدریج مطالعات گستردهبه، مت شهروندانآثار آن بر سال

واسطه تا به، زیست و شهروندان در بسیاري از کشورها شروع شداقتصادي آنها بر محیط

سازي مصرف سوخت و کاهش و ابزارهاي مناسبی را براي بهینه هاسیاستآنها بتوان 

هاي هوا ابتدا در ارزش گزاري اقتصادي آلودگی ادبیاتد. ها اتخاذ کرانتشار آالینده

تدریج این مسئله در بسیاري از کشورهاي در اما به، کشورهاي توسعه یافته شروع شد

حال توسعه نیز مورد استقبال قرار گرفته و مطالعات گوناگونی در این خصوص انجام 

  .شده است

  

 مفهوم مالیات سبز و آثار اقتصادي خارجی مثبت -2-2

براي محصوالت یا  مصرف کنندگان پرداخت شده توسط مالیات: ١الیات سبزم - 

ناشی از  منفی تأثیر که براي جبراند. نباش سازگار با محیط زیست بوده که خدمات

پس هدف اصلی ازمالیات .ستا غیرسازگار با محیط زیستو خدمات  محصوالت استفاده

با افزایش آالیندگی محیط  بوده و براي تشویق رفتار مثبت سازگار با محیط زیست، سبز

  د. ابیمی زیست این مالیات نیز افزایش

آیند که فعالیت می آثارخارجی زمانی به وجود: ٢آثار اقتصادي خارجی مثبت - 

کنندگان) به تولید و مصرف واحدهاي دیگر اثر و مصرف هابنگاهواحدهاي اقتصادي (

رسمی در  طوربهشود ن تحمیل میها و منافعی که به دیگراگذاشته و این هزینه

اگرچه این آثار در عمل مشاهده ، به عبارت دیگرد. شومحاسبات سود و زیان وارد نمی

طور رسمی هیچ جبرانی براي آنها در نظر گرفته نمیگذاري نشده و بهقیمت، شوندمی

که آثار  یمیگومی در این صورتگذاري کرده اگر بتوانیم این آثار جانبی را قیمتد. شو

ثار مثبت خارجی در . ا)1379، ایم (پوراصغر سنگاچینکرده یا بیرونی را درونی، جانبی
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داراي  شود می شرایطی است که منافع اجتماعی و منافعی که به دیگران تحمیل

  د. و اثر مثبت بوده ومنافع فردي و اجتماعی باالتري را ایجاد کن مطلوبیت

هاي مالیاتبه  توانمی از انواع مالیات سبز :هاي مفید اخذ مالیات سبزروش - 

مالیات بر آلودگی صنایع را ، مالیات بر ازدیاد نفوس، مالیات مصرف انرژي، انتشار کربن

  .)1390نام برد (مال زاده و همکاران 

راهکارهاي کنترل آلودگی  ١مک موران و نلور)، (اخذ مالیات يبندطبقهاما از جهت 

اند هنمود يبنددستهد اجرا گذاشته شده است در قالب سه گروه را که پیشنهاد و به مور

  .)1389(میالنی و محمودي 

  مالیات مستقیم زیست محیطی - 

  . شود می وضعها که این مالیات به صورت مستقیم بر واحدهاي ایجاد شده بر آالینده

  مالیات غیر مستقیم زیست محیطی - 

نهاده توان مالیات را برمی، آلودگیبه جاي اخذ مالیات مستقیم برحسب هر واحد 

محیطی در تولیدي و یا کاالهاي مصرفی که استفاده آنها به نوعی با آسیب زیستهاي 

  د. را نسبت به مالیات مستقیم دارا هستن يترکمکه البته کارائی د. ارتباط است وضع نمو

  قوانین و مقررات زیست محیطی - 

متضمن برقراري استانداردهاي ، تقیمقبلی روش نظارت مس يهاروشدر مقابل 

زیست محیطی با وضع قوانین و مقررات و نیل به اهداف زیست محیطی بدون کمک 

آنها ممکن است تنها یک بعد کاهش آلودگی را ، دباشمی گرفتن از انگیزه مبتنی بر بازار

کارایی زمینه نا، ن هزینهیترکممد نظر قرار دهند و با عدم تحقق هدف کاهش آلودگی با 

  د. اجتماعی و اقتصادي را فراهم آورن

  

  داخلهاي پیشینه علمی موضوع در مطالعه - 2-3

هاي سبز با تأکید بر مالیات"پژوهشی با عنوان ) در 1386پژویان و امین رشتی (

کنند این مالیات بر آنها بیان مید. انرا معرفی کردههاي سبز پایه مالیات "مصرف بنزین

اثر  چنینهممناسبی را براي دولت به همراه دارد و درآمد  و شود میل پایه هزینه اعما

دیگر را کاهش داده و براي جامعه از حیث کاهش آلودگی داراي  يهامالیاتزایی اختالل

د دهمی نشان، ک مدل سیستمی روتردامیین مطالعه با استفاده از . افواید زیادي است
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د میزان تقاضا براي کاالهاي مزبور را کاهش توانیم کنندهوضع مالیات بر کاالهاي آلوده

  د. ده

هاي اجتماعی برآورد هزینه"ر پژوهشی تحت عنوان ) د1383حسینی و مزرعتی (

با استفاده از نتایج بررسی "هاي فسیلی بر سالمت ساکنان تهرانناشی از مصرف سوخت

ی خسارات وارده بر هاي اپیدمیولوژیک شهر تهران و نتایج مطالعات طرح جامع ارزیاب

هاي اجتماعی ناشی از مصرف هزینه، اصل از آلودگی هواي تهران بزرگسالمت، ح

کل ، در این بررسید. ي فسیلی بر سالمت شهروندان را محاسبه کردنهاسوخت

دي، ها در اثر انتشار سه آالینده منواکسیدکربنهاي اجتماعی ناشی از بیماري هزینه

حدود ، در شهر تهران 1380در سال  )PM10(مد معلق نیتروژن و ذرات جا اکسید

ي فسیلی هاسوختهاي اجتماعی ناشی از مصرف هزینهد. میلیون ریال برآورد ش 4423

 66/286معادل ، بر نیروي انسانی در تهران نیز براساس روش ارزش آماري زندگی انسان

ها به ن هزینهبینی کردند که ایپیش چنینهممیلیارد ریال تخمین زده شد آنها 

ضمنا با د. افزایش یاب 1390میلیارد ریال در سال  9000 اسمی به بیش از يها قیمت

هاي اجتماعی آلودگی هزینه، بینی مصرفمصرف سوخت در تهران و پیش يسازمدل

  د. آتی برآورد ش يهاسالهوا براي 

ر طی واثمالیات زیست محی"وهشی با عنوان ) در پژ1389( میالنی و محمودي

با استفاده از مدل  "هاي نفتی ایران): فرآوردهتخصیصی آن (مطالعه موردي

نفت ، نفت کوره، نفت گاز، اطالعات سري زمانی مصرف بنزین ١خودرگرسیون برداري

مایع را مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار دادند و اثر وضع مالیات در قالب  گاز سفید و

د. العمل مصرف نسبت به آن را بررسی کردن عکس وها شوك افزایش قیمت بر فرآورده

ملی بر درآمد  براساس آزمون علیت گرنجري رابطه علی از سمت متغیرهاي قیمت و

نفت کوره و ، نفت گاز، وضع مالیات برقیمت بنزین، طبق نتایجد. ش تأییدمتغیر مصرف 

ت سفید مایع موجب کاهش روند افزایشی مصرف آنها خواهد شد ولی در مورد نف گاز

  د. برقراري مالیات موجب افزایش مصرف این فرآورده ش

بررسی آالیندگی زیست محیطی ") در پژوهشی با عنوان 1388( ترابی و وراثی

ادرت مب "ستانده (مورد خاص دي اکسید کربن)- صنایع کشور با استفاده از رویکرد داده

مولد هاي بخشد کربن شدت و میزان تولید دي اکسی يگیربه طراحی مدلی براي اندازه
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براساس مدل میزان دي اکسید کربن منتشر شده به چهار عامل اند، هاقتصاد کشور نمود

 شدت انرژي مستقیم که در، وم. دمختلف يهاسوختمیزان کربن ، کید. بستگی دار

مختلف  يهابخشروابط متقابل بین ، سوم.بخش است درون هر يآورفن واقع نشانگر

تایج . نمختلفهاي بخشاختار وسطح تقاضاي نهایی براي کاالهاي س، چهارمد. اقتصا

توسط اکثر رشته  Co2حاصل از اجراي مدل بیانگر آن است که قسمت عمده انتشار 

می مستقیم منتشر صورتبهبه صورت غیرمستقیم است و نه آنچه که آنها ها، فعالیت

خت محصوالت کانی (سا.(پاالیش و توزیع گاز طبیعی) يهافعالیترشته ، کنند

کم تا سوم شدت دي یهاي به ترتیب رتبه )تصفیه و توزیع آب، يآورجمع(.غیرفلزي)

  .اکسید کربن را به خود اختصاص داده است

رفاهی و زیست  بررسی آثار") در پژوهشی تحت عنوان 1389مقیمی و همکاران (

دل تعادل عمومی محیطی مالیات سبز و کاهش یارانه سوخت در ایران با استفاده از م

قابل  یو مدل تعادل عموم 1380با استفاده از جدول داده ستانده  "قابل محاسبه

آثار رفاهی و زیست محیطی دو سیاست وضع مالیات سبز و کاهش یارانه ، محاسبه

د که باوضع مالیات برسوخت دهمی آمده نشان دستبهنتایج د. انهسوخت را بررسی کرد

در همه سناریوها با د. ابیمی فسیلی کاهش يهاسوختی و مصرفاي هتقاضاي واسط

تغییرات رفاه مثبت است و میزان آن با افزایش نرخ ، لحاظ اثرمثبت کاهش آلودگی

  د. ابیمی مالیات افزایش

  

  خارج هاي پیشینه علمی موضوع در مطالعه -2-4

رابه صورت درآمد  و مالیات بر 2Co) تقابل بین مالیات بر انتشار 2006(١هوارت

، مدل عددي کالیبره مورد بررسی قرار داد و مشاهده کرد در غیاب اثرات نسبی مصرف

دالر آمریکا به ازاي هر تن  229دالر آمریکا به  44بهینه انتشار ازهاي مالیاتمیزان 

مصرف در نظر ما هنگامی که اثرات نسبی . اکربن تا قرن آینده افزایش خواهد یافت

به  2005دالر آمریکا در هر تن کربن در سال  63میزان مالیات بهینه انتشار از ، گرفت

  .افزایش خواهد یافت 2015دالر آمریکا در تن کربن در سال  384

متفاوت مصرف کنندگان به منظور هاي ) به بررسی تجربی واکنش2007(٢گالواش

وي نشان داد که کشش قیمتی .ی پرداختمحیطزیست يهامالیاتا تغییر در ی هارائ
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معنا  طور، بهشوندمی انرژي مدرن که به منظور گرمایش استفادههاي مالیات براي حامل

درحالی که این امر براي ، سنتی استهاي سوختاز کشش قیمتی  تربیشداري 

  .انرژي مدرن برعکس استهاي  حامل

ور محاسبه نرخ بهینه دوم به برآورد پارامترهاي ضروري به منظ) 2006(١وست

این دو د. مالیات بر بنزین با توجه به کشش قیمتی تقاطعی بین فراغت و بنزین پرداختن

معنا طور بهو نرخ مالیات بهینه بر بنزین  اندهنشان دادند که بنزین و فراغت کامال وابست

هاي هشپژواز خسارت نهایی است که این امر خالف نتایج پیشنهادي در  تربیشداري 

  .اولیه بوده است

سیاست بازیافت و مدل ، با توجه به نوع مالیات ٢)2004( پاتوئلی و همکاران

به آثار دو گانه زیست محیطی (کاهش انتشار ، رفته با روش متا آنالیزکاربهاقتصادي 

Co2( آنها نتیجهد. انهو اقتصادي (اهداف اشتغال) اجراي این نوع مالیات پرداخت 

هاي دوگانه (از ابعاد زیست محیطی و قاطع درمورد رسیدن به مزیت طوربه ند کهگیر می

ولی .توان سخن گفتها نمیمدلو ها اقتصادي) باالتر در اثر ترکیب این سیاست

بر متغیرهاي  يدارمعنی آثار، دریافتند که اجراي توامان سیست مالیات و بازیافت

  اقتصادي دارد (مزیت اقتصادي)

صورت گرفته به  يهاپژوهشد که هیچ یک از دهمی موضوع نشانبررسی پیشینه 

برقراري مالیات بر نرخ بنزین و گازوئیل و ایجاد اثر درآمدي با توجه به کشش قیمتی 

و  اندهآمده براي کمک به محیط زیست نپرداخت دستدرآمد به تقاضا و امکان تخصیص

توجه  چنیناند، همهحاظ ننمودبررسی اثرات خارجی اقتصادي مثبت آن در اقتصاد را ل

به شکاف قیمتی عرضه با توجه به قیمت تمام شده مواد سوختی عرضه شده از جمله 

  د. باشمی هاي این پژوهشنوآوري

 

  مبانی نظري پژوهش - 3

 حفظ و حراست از محیط زیست مبنا قرار، براي رسیدن به توسعه پایدار در اقتصاد

د باشمی سب براي نیل به این هدف بسیار مهم و ضرورياستفاده از ابزاري منا، دگیرمی

  کندمی گیري مدیریت محیط زیست ایفاکاربهو اقتصاد محیط زیست نقش کلیدي در 
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  متعارفهاي مالیاتعلل برتري برقراري مالیات سبز نسبت به  -1- 3

زیست محیطی یکی از ابزارهاي اقتصادي در اختیار دولت و هاي مالیاتکلی طوربه

، آیدمی منظور کاهش پیامدهاي خارجی و کنترل میزان آلودگی به حساب به

اقتصاددانان محیط زیست معتقد هستند که اعمال مالیات سبز نسبت به وضع قانون و 

نماید و از سوي دیگر مالیات سبز بر پایه می را بر جامعه تحمیل يترکمهزینه ، مقررات

 یک پایه مالیاتی گسترده و عنوانبهآن را  نتوامی و از این رو شود می هزینه اعمال

بدین ترتیب اعمال د. شوها د جانشین سایرمالیاتتوانمی زا به حساب آورد کهدرآمد 

مستقیم در میزان  طوربهد قیمت کاالهاي آالینده را افزایش داده و توانمی مالیات سبز

 )1387شیده (پژویان و دامن کد. نمای مصرف کاالهاي مورد نظر کاهش ایجاد

یک ابزار براي کاهش اثرات  عنوانبهد که مالیات سبز دهمی مختلف نشانهاي  پژوهش

 منفی محیط زیست و ایجاد آثار خارجی اقتصادي مثبت مورد استفاده کشورها قرار

بایست بر اساس خسارتی که در اثر می پیگو بر این باور بودکه آلوده کننده، دگیر می

حکم این مالیات در د. مالیات جبرانی بپردازکند، می یط زیست واردانتشار آلودگی برمح

(مالیات پیگویی) به ادبیات اقتصادي وارد  عنوانبهحکم نوعی جریمه را دارد و ، واقع

ه دلیل اهمیت آثار زیست محیطی و ضرورت کاستن از . ب)1387درودیان ( شده است

مالیات سبز در چارچوب نظام مالیاتی از نظام  يگیربهره، موجود در هواهاي آالینده

لذا اعمال مالیات ، باشد مؤثردر کاهش آلودگی اي هد به میزان قابل مالحظتوانمی کشور

(شاهنوشی و همکاران  غیر مستقیم ضروري است يهامالیاتیکی از  عنوانبهسبز 

ه از مالیات هستند ک ییهاهتخصصان اقتصاد همواره در پی شناسایی پای. م)1390

تنها پایه مالیاتی که ها مالیاتن ناکارائی را برجامعه تحمیل کند در بین انواع یتر کم

زیست محیطی (مالیات سبز) است(پژویان و امین  يها، مالیاتچنین ویژگی را دارد

مثال سیاست افزایش قیمت بنزین و به دنبال آن سیاست وضع  طوره. ب)1385، رشتی

(منظور و صفا د. دارها را در کاهش میزان انتشار آالینده یرتأثن یتربیشمالیات بر نشر 

کی از ابزارهاي اقتصادي ی، سبزهاي مالیاتزیست محیطی یا هاي مالیات )1390کیش 

قدیمی در حفظ محیط زیست است که سالیان طوالنی در کشورهاي مختلف از آن 

است و مانع انتشار استفاده از این ابزار بسیار الزم و ضروري ، استفاده شده است

اما آنچه را که در باب اخذ مالیات سبز ، شود می بیش از حد بهینه اجتماعیهاي  آالینده

مالیات بر بنزین هیچ سهمی را ، در قیمت نهایی آن، در ایران باید بیان کرد اینستکه

 )1390(مالزاده و همکاران ندارد
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  مالیات در مقایسه با مقررات - 

، سراسري و فراگیر) وضع شود طوربهی با استاندارد قانونی (اگر قرار باشد مالیات

می حمایت تربیشتعدیالت قیمتی  از، دانان به جاي حمایت از وضع مقرراتاقتصاد

دارند تا  يتربیشسیاست آزادي عمل  تأثیرتحت هاي گروهچون گمان دارند که د. کنن

دیگاه در مقام مقایسه کارایی  در اینجا دو، مالیاتی واکنش نشان دهند يهامحدودیتبه 

  د. گردمی مالیات در مقابل مقررات مطرح

	اثرات جانبی چند جانبه - 

ا این اثرات توسط افراد ی، شده متأثردر اغلب موارد افراد زیادي از اثرات جانبی 

این حالت به ویژه درمورد آن نوع اثرات جانبی نظیر آلودگی د. شونمی زیادي تولید

بهو  شود میوسیع دیده  طور، بهها یا ازدحامشی از استفاده از اتومبیلدود نا، صنعتی

 د. نگردمی مشکالت سیاستی تلقی عنوان

بر طبق اینکه تمام شدنی باشند یا ، توان در مورد اثرات بیرونی چند جانبهمی

اثرات خارجی تمام شدنی داراي این خصوصیت د. ک تمایز اساسی قایل شی، نباشند

تجربه این اثر جانبی توسط یک عامل اقتصادي سبب کاهش مقدار محسوس هستند که 

اگر اثرات بیرونی به شکل انباشته ، براي مثال. شود می آن توسط دیگر عوامل اقتصادي

با انباشته شدن یک واحد اضافی از زباله برروي ملک ، شدن زباله در امالك افراد باشد

. شود می آن برروي ملک افراد دیگر کاسته به همان اندازه از انباشته شدن، یک فرد

 کاالهاي خصوصی يهاویژگیداراي  پذیر)(تسخیر بنابراین اثرات خارجی تمام شدنی

قداري از . متسخیر پذیر) نیست( اثر خارجی تمام شدنیآلودگی هوا ، در مقابلد. هستن

سبب کاهش مقدار آلودگی هواي  شود میآلودگی هوا که توسط یک فرد احساس 

ویژگیبنابراین اثرات خارجی تمام نشدنی ، گردداحساس شده توسط افراد دیگر نمی

 د. را دارن کاالي عمومی يها

 

 هاي رفع عدم بهینگیراه - 

که براي یک اثر جانبی چند جانبه تمام شدنی تا زمانی که اختیار  شود میثابت 

چانه  راه حل، ١(کالل و همکاران) االجرا وجود داشته باشدمالکیت تعریف شده و الزم

در واقع اگر د. نمایمی ک راه حل بازاري غیرمتمرکز است به خوبی ایفاي نقشیهزنی ک

  

 

1- Mas‐Colell, Andreu, Michael D.Whinston & Jerry R.Green 
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مصرف کننده االجرا بوده و اگر تعداد تولید و حقوق مالکیت به دقت تعریف شده و الزم

یک فرضیه قابل قبول  "قیمت پذیر بودن"اي زیاد باشد که هاي اثر جانبی به اندازه

 توان، میبراي کاالهاي خصوصی بازار رقابت کامل يهاتحلیلهمانند  آنگاه، تلقی گردد

از اي هد منجر به سطوح بهینتوانمی ت جانبیک بازار براي این اثرایهانتظار داشت ک

 د. تولید و مصرف اثر جانبی در حالت تمام شدنی بودن آن بشو

 از طرف دیگر براي یک اثر جانبی چند جانبه تمام نشدنی غیرمحتمل است که راه

 - که در مورد کاالهاي عمومی هم قابل اثبات است  طورهمان -مبتنی بر بازار  يهاحل

در واقع در این حالت موضوع عرضه خصوصی کاالي عمومی و نیز د. قع گردنسودمند وا

 کاالي عمومیهمانند نتایجی که براي  - معرفی انواع متعارفی از بازار براي اثرات جانبی 

سواري زیرا در این حالت مشکل . شود میک نتیجه بهینه نیهمنجر ب -  شود میگرفته 

تر بیشر جانبی (منفی) از مقدار بهینه آن آید و مقدار تعادلی اثوجود میبه مجانی

همانند آنچه که در مفهوم  - راه حل مبتنی بر ایجاد بازارهاي خصوصی شده . شود می

مثالً تمام مشکالت و د. الت خاص خود را دارهم مشک -شود می بیان تعادل لیندال

در د. مشابه در این بازارها نیز وجود دار طوربهمربوط به تعادل لیندال  يهامحدودیت

براي اثرات ، ا نشدهی ١محض مبتنی بر بازارهاي شخصی شده طوربه يهاحل راه، نتیجه

هاطالعات کافی (کبا برخورداري از ، ر مقابل. دخارجی تمام نشدنی غیر محتمل است

ها یا گیري سهمیهکاربهد بهینگی را با توانمی دولت، آید)می ک فرض قوي به شماری

  د. برقرار ساز هامالیات

  ونی کردن اثرات خارجی تمام نشدنیمالیات براي در - 

گازوئیل با توجه به سطح تولید  ي فسیلی بنزین وهاسوختمصرف کنندگان 

چون ، نفی برمحیط زیست اطراف و سالمتی محیطی دارنداثر م، آالیندگی که دارند

مبلغ ، شده نیستند به جهت این سهم آلودگی ایجاد مجبور به پرداختن مبلغی جدا گانه

تر از حالتی است که اگر مجبور ارزان، پرداختی بابت استفاده از کاالي آالینده محیطی

ر نتیجه میزان . دپرداختمی باید، بودمی سایرین به پرداخت هزینه تحمیل شده بر

ي تحمیل هاهلبته دیگر افراد مجبور به پرداخت هزین. امصرف بیشتري خواهند داشت

، باشدمی از آلودگی هوا و محیط زیست پیرامونی متأثرشوند که می شده برسالمتی خود

گازوئیل) با استفاده از ابزار مالیاتی دولت  اگر مصرف کننده کاالي آالینده (بنزین و

  

 

1- personalized 
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این امر باتوجه به قانون نزولی بودن ، ي تولید آلودگی را بپردازدهاهکه هزین مجبور بشود

تقاضا منتهی به کاهش مصرف و کاهش مقدار آلودگی منتشر شده ناشی از احتراق 

این مبلغ مازاد پرداختی باعث درونی کردن اثر د. گردمی شده ي فسیلی ذکرهاسوخت

یگر کاهش میزان مصرف ناشی از وضع مالیات (ابزار از سوي د، شودمی خارجی منفی

ایجاد بهینگی براي مقابله با اثرات خارجی تمام نشدنی) موجب ایجاد یک اثر اقتصادي 

توان به تحلیل هزینه فایده می براي برآورد این اثرد. شومی خارجی مثبت بر اقتصاد

  : موارد ذیل پرداخت

 طور مستقیم وگازهاي ذکر شده به ی که انتشارهایکاهش میزان بیماري -1

  گذارندمی ثأثیرمستقیم بر آن غیر

ي فسیلی هاسوختکاهش استفاده از وسایل آالینده که ورودي مصرفی آنها  -2

  بنزین و گازوئیل است 

کاهش سطح مصرف سوخت بنزین و تغییر در میزان نیاز بنزین وارداتی به  -3

  کشور

  د ناپذیر ي تجدیهاانرژي مصرف بهینه در -4

براي پایین آوردن سهم آالیندگی وسایل آالینده ، الزام به تغییر تکنولوژي تولید -5

  فسیلی هايمصرف کننده سوخت

تمرکز زدایی از چند پایه مالیاتی متداول و ایجاد ، ایجاد یک پایه مالیاتی جدید - 6

  یک منبع درآمدي جدید براي دولت

 

  ١رات زیست محیطی از دیدگاه روزنبررسی کارایی مالیات نسبت به مقر - 

MPCدر شکل د. وجود دارن Nو  Mدو بنگاه 
به هزینه خصوصی نهایی تولید و  ٢

MSC
eبه هزینه اجتماعی نهایی تولید و  ٣

هزینه د. هزینه نهایی زیان جانبی اشاره دار ٤

، eاجتماعی نهایی برابر است با هزینه خصوصی نهایی به اضافه هزینه نهایی زیان جانبی 

 و  nMBهاي منحنید. گردمی و ضمن تولید دو کاال ایجاد شود می که ثابت فرض

mMB ند و منفعت نهایی را نشانباشمی منفعت فزاینده مصرف کنندگان دو کاال 

  

 

1- Rosen-1988 
2- Marginal Private Cost 
3- Marginal Social Cost 
4- Marginal Externality Cost 
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ها این منحنید. کننمی ند که مصرف کنندگان درپی تولید اضافی هربنگاه کسبده می

هستند که میزان تمایل به پرداخت افراد را به ازاي واحدهاي ها بنگاهتقاضاي محصوالت 

  د. کننمی اضافی ستاده منعکس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بررسی کارایی از دیدگاه روزن - 1نمودار 

  

تولیدشان در ، خصوصی شان محدود شوندهاي اگر هر دو بنگاه فقط به هزینه، نخست 

 کسان در نظریه که این سطح از تولید را براي هر دو بنگا، خواهد بود nmqسطح 

گر مالیاتی تنبیهی برابر با ارزش هزینه جانبی تولید اضافی . ا MB=MPCم و یگیر می

در  Mتولید بنگاه ، عنیید. ابنیمی هر دو بنگاه به سطوح بهینه تولید دست، وضع شود

روشن است که براي رسیدن به د. خواهد بو nq در سطح Nو تولید بنگاه  mq سطح

اگر دو بنگاه ، ا این حال. بکارایی به کاهش تولید یکسان هر دو بنگاه نیازي نیست

را با سطح ثابتی از تولید که مجبور شوند خود اي همشمول مقررات قرار بگیرند به گون

 مثل







 )qq(q nmr

2

1
محصوالت تولیدي این دو بنگاه در سطح بهینه ، وفق دهند 

 MBMSCند که گیرمی در سطحی قرار Mمحصوالت تولیدي بنگاه د. گیرننمی قرار

 مساحت با برابر Oqr نقطه در M بنگاهي دیتول محصوالت ازی ناشی رفاه انیز.است

 دیتول همه در خاص وی قانوني استاندارد کسانی ریتأث	امدیپ نجایا ر. داست 145 مثلث

 رفتار ستندین قادر هابنگاه ،دگردیم مشاهده رمالحظاتیسا به توجه بدون ،کنندگان

 ،دخوي تقاضا طیشرا و نهیهز خاصي پارامترها به توجه با ،يساز نهیبهي برا خودرا

 قطع نیبنابرا و ستندین کسانی ،فوق کننده دیتول دویی نها منفعت توابعد. کنن لیتعد
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 مدل طیشرا با مطابق که است اشتباه qrی عنی nmq ریزی سطح در آنها کسانی کردن

  د. باشی م1 سیکول و جونزی عموم تعادل

 ٢یست محیطی از دیدگاه شونبررسی کارایی مالیات نسبت به مقررات ز - 

د با این تفاوت دهمی همان اصل را نشان، همانند دیدگاه روزن، در این دیدگاه نیز

ر . دکه در اینجا توانایی دو بنگاه براي به کارگیري فناوري کاهنده آلودگی متفاوت است

 کنیم و یکی ازمی را مقایسه Nو  Mکاهش آلودگی براي دو بنگاه هاي اینجا هزینه

این مسئله هزینه د. برکار میبهاز بنگاه دیگر تر تجهیزاتی بسیار قدیمی Nها  بنگاه

فرض کنید کاهش مطلوبیت به میزان د. دهمی افزایش Nکاهش آلودگی را براي بنگاه 

  : پس، مطلوب باشد *OSبرابر و به سطحی دو برابر سطح 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بررسی کارایی از دیدگاه شون - 2نمودار 

  

، دباشمی که منعکس کننده هزینه سرریز *OTمالیاتی به اندازه  توانمی ای ف)ال

د. سطح آلودگی خود را تعدیل کنن، با کاهش میزان آلودگی، خودها، هوضع کرد تا بنگا

  ، ا این حال. باست ترکم Mاز کاهش تولید بنگاه  )N )nSدر اینجا کاهش تولید بنگاه 

*)OS(SS nm 2 ،حاصل شده است، وسطح کلی مطلوب کاهش آلودگی.  

 *OSمقرراتی وضع کرد تا هر بنگاه سطح آلودگی خود را تا سطح  توانمی ب) یا

وضع هاي هزینهد. آی دستبه 2 (*S) به میزان کاهش دهد و سطح کلی کاهش آلودگی

 گزینه تعدیل قیمت که از طریق راه حل مالیاتی اعمالهاي ت آشکارا از هزینهمقررا
  

 

1- Jones and Collins 
2- Shone1981 
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از حالت وضع  تربیشآلودگی را باید  Nا وضع مقررات بنگاه . باست تربیش شود می

بر بنگاه تحمل شده است که در اینجا  يترهاي بیشهزینه، عنیید. مالیات کاهش ده

 *S تربیشنیز الزم نیست آلودگی را  Mبنگاه د. باشمی شور زدهها هبرابر با مساحت ناحی

. شود می صرفه جوییها در هزینه 2به میزان ناحیه هاشور زده ، کاهش دهد و بنابراین

برابر است که مقداري مثبت  1و2اضافی سهمیه بندي با تفاوت میان سطوح هاي هزینه

مالیات ستانی ، ه تعدیل قیمتواکنش نسبت ب تربیشر اینجا نیز آزادي . داست

 د. کنمی به ابزار مالی کاراتري تبدیل، یکنواخت را در مقایسه با وضع مقررات یکسان

  

  نقش مالیات سبز در افزایش آثار اقتصادي خارجی مثبت -3-2

افته بیش از سی سال یهدر راستاي اصالح نظام مالیاتی کشورهاي توسع مالیات سبز

ا توجه به اینکه این مالیات داراي . بوضع و اجرا شده استاست که در این کشورها 

ا حداقل حفظ سطح درآمدهاي یافزایش  چنینهماهداف کمک به محیط زیست و 

١منفعت مضاعف عنوانبهدر اصطالح ، مالیاتی است
فواید وضع . شود مینامیده  

  : به شرح زیر است )9سبز ( يها مالیات

، شوندهاي زیست محیطی میکه موجب آلودگی اخذ مالیات از تولیدکنندگانی -1

د به اصالح فرآیند و سازوکارهاي تولید کمک کند که در نهایت منجر به کاهش توانمی

  د. ها و افزایش فواید اجتماعی شواین آلودگی

آید که تولیدکنندگان از سبز این امکان به وجود می يهامالیاتاز طریق  -2

استفاده  ترکمکنند و مصرف انرژي آنها باال است دگی میهایی که ایجاد آلوتکنولوژي

  د. کنند و به سمت استفاده از فرآیند تولید کاربر حرکت کنن

، ضمن حداکثر کردن منافع اجتماعی، سبز يهامالیاتد با وضع توانمی دولت -3

  د. اقدام کن تربیشنسبت به کسب درآمدهاي مالیاتی 

زیست محیطی تولیدکنندگان موجب افزایش قیمت هاي وضع مالیات بر آلودگی -4

که مصرف کاالهاي  شود میو این موضوع باعث  شود میاین گروه و کاالهاي تولیدي 

 د. ابیمزبور کاهش 

نتیجه گرفت اخذ مالیات شیوه کاراتري  توانمی ذکر شدههاي توجه به دیدگاه با

قتصادي مثبت وضع مالیات د و جهت ایجاد آثار خارجی اباشمی نسبت به وضع مقررات

  دباشمی سبز بر روي دو فرآورده بنزین و گازوئیل ضروري

  .پردازیممی ادامه به روش پژوهش و بیان مدل در

  

 

1- Double Dividend 
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  روش پژوهش -4

سازمان مدیریت هاي این پژوش به روش خودرگرسیون برداري و با استفاده از داده

د. گردمی تهران انجام شرکت کنترل کیفیت هواي، سازمان محیط زیست، سوخت کشور

میزان هاي اده. دگردیده است يآورجمعفصلی ها از نظر زمان مقطعی بوده و داده

، دباشمی به صورت فصلی موجود 1392تا سال  1373تقاضاي بنزین و گازوئیل از سال 

که در اینجا میزان مصرف این دو فرآورده را مطابق با میزان تقاضاي آنها در 

یزان . مفوق منظور گردیده است يهاسال يهاقیمتبراي قیمت نیز  ایم و نظرگرفته

احتراق هر لیتر بنزین و گازوئیل  حاصل از NO2و  CO2 ،SPM ،SO2 انتشار گازها 

نرخ مالیات ، گرفته شود کاربها در مدل . تمبناي آالیندگی قرار گرفته شده است عنوان به

مصرف و به طبع آن تغییر در میزان به صورت درصدي لحاظ گردیده است و تغییرات 

در شهرها گازهاي خروجی د. گیرمی در این ارتباط مورد بررسی قرارها انتشار آالینده

و دیگر موجودات نقش  هاانساندر سالمت ، به همراه دیگر مواد آلوده کنندهها خودرو

را ها ن گازخروجی نیاز است که ایهاي با توجه به اهمیت گازد. کننمی مهمی را ایفا

  د. انهدر جدول زیر معرفی گردید به همراه اثرات آنهاها وع این گاز. نبشناسیم تربیش

  

 اثرات گازهاي منتخب آالینده محیط زیست - 1جدول 

 یاثر گاز خروج ینوع گاز خروج

 بدون اثر (N2)تروژن ین

 بدون اثر (o2)ژن یاکس

 بدون اثر  (H2O)آب 

جو  يش متوسط دماینبوده اما باعث افزا یسم يهاگازاز  (CO2)د کربن یاکس يد

 گرددن مییزم

حمل  ییجاد شده و باعث کاهش توانایل احتراق ناقص ایبه دل (CO)د کربن یمونو اکس

شده  یجاد سر درد و مشکالت تنفسیژن توسط خون و ایاکس

 گرددز موجب مرگ مییاد آن نیو مقدار ز

د شدن در اتمسفر ین گاز با اکسید شده و ایتول یتراقدر هر اح (NOX)تروژن ین يدهایاکس

وانات یاهان و حیگ ين گاز برایاد. کنمی يدیاس يد بارانهایتول

 باشدز مضر میین

موتور شده و در  یو خوردگ يدیاس يهاد بارانیباعث تول (SO2)د سولفور یاکس يد

ن یچنن گاز همی. از مؤثر استیز معلق نیل ازن و ذرات ریتشک

 د. گردت موتور مییدن کاتاالسیب دیعث آسبا

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


     879 ...رانیمثبت آن بر اقتصاد در ا یخارج يات سبز و آثار اقتصادیمال يبرقرار

  

 

 یاثر گاز خروج ینوع گاز خروج

ن یچنل احتراق ناقص موتور و همیها به دلن هیدروکربنیا (HC) نسوخته يهاهیدروکربن

ن گاز باعث یا. شود میجاد یبخار شدن سوخت در باك خودرو ا

 . شود میسوزش چشم و گلو 

 يهادر سوخت يزیبه مقدار ناچ یعیطور طبن ماده بهیا (C6H6)بنزن 

عنوان به یخروج يموجود بوده و در گازها یزلیو د ینیبنز

ز به ین از باك خودرو نیچننسوخته خارج شده و هم يگازها

زا بوده و تماس و سرطان یسم. شود میصورت بخار منتشر 

 باشدمدت آن مرگبار می یطوالن

شده و امروزه با حذف آن از  ین ماده باعث اختالالت خونیا (Pb)سرب 

 شود میافت نی یخروج يگر در گازهاین، دیزبن

جاد شده و استشمام یا یزلید يهان ذرات از سوختن سوختیا (SPM)ذرات معلق 

 ب برساندیبدن آس یستم تنفسیتواند به سیآن م

 شرکت کنترل کیفیت هواي تهران : منبع

  

 د به دلیل میزان آالیندگی و اثرات مخرب محیطگردمی که مالحظه طورهمان

ر . دذکر شده انتخاب گردیده استهاي از میان فاکتور، زیستی این چهار فاکتور آالینده

  .پردازیممی ادامه به ارائه و برآورد مدل

  

  ارائه و برآورد مدل - 5

مدلی است که در آن هر متغیر برروي مقادیر با  )var( مدل خود رگرسیونی برداري

بنابراین د. گردمی دیگر در مدل رگرساي هوقفه خودش و مقادیر با وقفه کلیه متغیر

و به دلیل وجود متغیرهاي  دلیل ظهور متغیر وابسته با وقفه زمانی اتو رگرسیو بوده به

آید که در نتیجه مدل به مدل اتو رگرسیون برداري می متعدد صحبت از بردار به میان

  .معروف است

متغیربه صورت  Mستم با براي یک سی nک فرآیند خود رگرسیونی برداري از رتبه ی

  : شود می زیر تعریف

)1 -5(  )y,...,Y,Y(Y mtttt 21   

)2 -5(   tntntt Y...YY  11    

  : است ذیلبعدي به قرار  mیک بردار  vاي همعادل Mکه در این سیستم 
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  ),...,( M 1  

  
i,MMi,M

i,Mi,
i 




1

111
  

),...,(و MM ماتریس ضرایب Mtit   داراي همان خواص استوکاستیک

 tه عبارت دیگر . بخطاهاي فرم خالصه شده در یک سیستم معادالت همزمان است

0داراي میانگین صفراست یعنی  )(E t  (غیرمنفرد) و داراي ماتریس کوواریانس

)(E tt   براي کلیهt ه عالوه براي. باست t، t و د. ناهمبسته هستن

معادالت همزمان در  ک دستگاهیه فرم خالصه شد عنوانبهتوان می را nvar ک مدلی

  : تخمین فرم خالصه شده استفاده کرد يهاروشنظر گرفت و از 

)5 -3(  
mtnt,Mn,mM

nt,n,mt,M,mMYmmmt

Y...

Y...Y...Y
t,,







 11111111        

(براي هر یک از   مقدار قبل از نمونه باشیم nمشاهده و  Tبا فرض آنکه داراي 

  : بیاوریم دستبهم یتوانمی رهاي ذیل راآنگاه برداها متغیر

  

iT,m

i,m

i.m

m

Y

Y

Y

iY

)p,...,i(













2

1

1

  

Tm

m

m

m

Y

Y

Y

y

)M,...,im(



2

1





  

، همدباشتأخیر میدوره  iبا  mYبردار هاي شامل متغیر miY،به عبارت دیگر

  : کنیممی تعریف چنین

)5 -4(    ),,...( mTm
m  1  

  : و داریم

)5 -5(  
m

nYn,mM

nYn,mY,mMYmmj
m

M

M
,

...

......Y







 11
11 1111

  

)T(یک بردار  jکه  1 به  توانمی خالصه طوربهین سیستم را . احاوي یک هاست

  : شکل زیر نوشت

  m
m

m XY   

  :که
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)5 -6(   
),...,,...,,,,...,,(

)nY,...,nY,...,Y,...,Y,Y,...,Y,j(X

n,mMn,m,mM,m,mMmmm

MMM

,




12211

111

11

2211
  

معادله داراي یک ماتریس  Mکه هریک از .ام سیستم استmبردار ضریب معادله 

  .است Xرگرسیون 

هاي رتوان از معیاکه دراین مورد می ه پرداختفقدر ادامه باید به تعیین طول و - 

در حالت یک متغیره انتخاب یک درجه مناسب براي یک فرایند ، موجود استفاده نمود

براي ، دگیرمی ) بر مبناي ضرایب خود همبستگی جزئی صورتARخودرگرسیون (

از  توانمی د کهباشمی فرآیندهاي برداري خود همبستگی جزئی به شکل ماتریس

هاي کی از مالكی، بودن آنها استفاده کرد دارمعنیرسمی در این رابطه با هاي آزمون

  : است ١قاعده حداقل کردن آکائیک ا گزینش درجه مدلی همعتبر براي تعیین طول وقف

)5 -7(   
T

nM
)n^(detln)n(AIC

22
   

)5 -8(   n)(lnTAIC n 22     

  در سیستم هاي تعداد متغیر Mکه 

T  2حجم نمونه
nd برآورد کننده حداکثر درست نمایی و 

T

SSEn
n 2  

)n^(قیماندهتخمینی از ماتریس کواریانس با  است که از یک مدلVAR(n) 

  : ندگردمی بدین صورت محاسبه n^((آمده است عناصر  دستبه

)5 -9(   
T

)ˆxY)(ˆxY( J
J

t
i

ij


  

شوند می متقاطع بر حجم نمونه تقسیمهاي عنی مجموع مربعات یک حاصل ضربی

به عبارت د. گردمی حداقل AICکه  شود می چنان انتخاب nزادي رتبه و نه بر درجات آ

 nبا درجه حداکثر  (VAR)براي یک فرآیند   (n=0,1,…,n)با درجه هاي ، مدلدیگر

و مقادیر متناظر    (n=0,1,…,n)براي   n^((هايآنگاه ماتریس. شود می تخمین زده

AIC(n) ارزش ، دگردیم محاسبهn(AIC) است که اي هآن درجAIC(n)  را طی

(n=0,1,…,n)  در این فرآیند حجم ، حداقل نمایدT کنون به شرح معیار . اثابت است

AIC پردازیممی :  

  

 

1- Akaike Information Criterion (AIC) 
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Ln)ˆ(فرض کنید   مقدار ماکزیمم شده از تابع لگاریتم درستنمایی از مدل باشد

 nبر اساس نمونه به اندازه  ̂یک برآوردکننده حداکثر درست نمایی از  ̂جایی که 

  : خواهد بود معیار آکائیک براي این مدل بدین شرح است

)5 -10(   )(p.)ˆ(lnAICt   

p بعد =)ˆ( پارامترهاي برآورده شده= درجه آزادي ،  

EMC در ادامه به فرآیند مدل تصحیح خطا - 
 : پردازیممی ١

سازوکار تصحیح خطا یک فرآیند تعدیل است که حرکت پویاي دو یا چند متغیر را 

و نیز مقدار عدم  )tX (یعنیtYیعنی تغییرات  کندمی با رابطه تعادلی آنها جمع

اگر همه متغیرها نا ایستا . شود می تعادل دوره قبل از مسیر بلند مدت توضیح داده

(که با  باشند dعنی همبسته از درجه ی، ایستا شوند يگیربا تفاضل dباشند و پس از 

همبسته از درجه  tzظیر) آنگاه ترکیب خطی از آنها نشود می نشان داده d(I~I(نماد

مذکور رابطه بلند مدت هاي باشد میان متغیر dd' وd(I~zt'(عنیی  dاز ترکم

  : دباشمی براي متغیرهاي فوق به شرح ذیل) ECMمدل ((تعادلی) وجود دارد که 

)5 -11(  ttttt e)x(xaY)(I   111   

مدل مرتبه اول  عنوانبهد توانمی )(VARهر مدل  ٢فرآیند توایع عکس العمل آنی - 

  فرضاًد. اگر الزم باشد به صورت معادالت اضافی نوشته شوتر، بیشیا 

)5 -12  (  tttt yyY   2211  

  : نوشت توانمی که

  
0110 2

121

1

t

t

t

t

t

Y

Y

Y

Y 













  

می توان خصوصیات دینامیکی مدل را در هر د. مرتبه اول خواهد بو ک مدلیهک

تر خواهد بود که در ادامه با اما مدل دوم مناسب، کدام از دو حالت در نظر گرفت

  استفاده از نرم افزار به شرح نتایج خواهیم پرداخت؛

)5 -13(  ttt yY  1  

  از یک داشته باشد تعادل پویا انجام شده است  ترکم میانگین  مفسرهاي اگر ریشه  

  : در نتیجه

)5 -14(  ttt y)L(Y   

  

 

1- Error Correction Mechanism 
2- Impulse Response Functions. 
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  )()]L([ t1  

  : در نتیجه

)5 -15(  )()]L([Y t 11  

it
i

i

 )( 





  
0

11  

it
i

1i

 





   

)5 -17(   2
2

1   ttt v   

 Yبه تعادل  Yبراي اینکه  v=0اگر د. در سیستم فزاینده هستن مربوط به  ضرایب

تزریق یک ، ها براي یک دورهVتغییر یکی  حال با، برسد زمان به قدر کافی باید باشد

شوك در سیستم مثل باال رفتن قیمت سوخت به دلیل وضع مالیات سبز و سپس 

از  mtYدید  توانمی کهيطوره. بکنیممی از آن مالحظهپس ، بازگشت آن به صفر

به ها جایی که کتغییرهمسیر جابد. حالت تعادل خارج و سپس با آن حرکت خواهد کر

  . شود می نامیده VARاز  ١ند عکس العمل آنیگردمی حالت تعادل بر

  دباشمی متغیرهاي مدل به شرح ذیل

)5 -18(  ESPMENOESOECOTCMTPGOTPGCGG x  22  

  د. انهمعرفی شد 2که متغیرهاي آن در جدول 

  

 معرفی متغیرهاي مدل - 2جدول

CGG لیمجموع مصرف گاز و گازوئ  ECO2 د کربنیاکس يانتشار د  

TPG  نیمت بنزیق  ESO2  د گوگردیاکس يانتشار د  

TPGO  لیمت گازوئیق  ENOX  تروژنین يدهایانتشار اکس  

TCM  کل یپزشک يهانهیهز  ESPM  زگردیانتشار ر  

  پژوهشهاي افتهی: منبع

  

هاي هزینه پزشکی خانوار و میزان انتشار آالیندههاي در این مطالعه از متغیر

مصرف بنزین و گازوئیل و قیمت این دو  فیلتر زیست محیطی و از عنوانبهانتخابی 

  

 

1- Impulse Response of VAR 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


884         هاي مالی و مالیاتی ایران همایش سیاست نهمینمجموعه مقاالت 

  

ده گردید که این اطالعات براي وضع مالیات مستقیم استفا مؤثرعوامل  عنوانبهفرآورده 

  د. انهشد يآورجمعبه صورت فصلی  1392الی  1373 يهاسالدر طی 

 فولر - آزمون ریشه واحد دیکی  - 

می مانا ١مرتبه اول يگیردر مرحله تفاضلها همه داده، با توجه به انجام این آزمون

  . شود می لذا فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد ردد. گرد

 
  آزمون ریشه واحد -3جدول

  ریمتغ  آماره  %5 یمقدار بحران  %1 یمقدار بحران  آماره محاسبه شده  جه آزمونینت

 CGG  0000/0  - 8991/2  -5166/3  - 5203/8  شود میه صفر رد یفرض

  TPG  0000/0  - 8991/2  -5166/3  - 8712/8 شود میه صفر رد یفرض

  TPGO  0000/0  - 8991/2  -5166/3  - 8427/8 شود میه صفر رد یفرض

  TCM  0000/0  - 8991/2  -5166/3  - 7100/5 شود میه صفر رد یفرض

  ESPM  0000/0  - 8991/2  -5166/3  - 1091/7 شود میه صفر رد یفرض

 ECO2  0000/0  - 8991/2  -5166/3  -6252/9 شود میه صفر رد یفرض

  ESO2  0000/0  - 8991/2  -5166/3  -7604/8 شود میه صفر رد یفرض

  ENOX  0000/0  - 8991/2  -5166/3  -3639/9 شود میه صفر رد یفرض

 پژوهشهاي افتهی: منبع

  

هم درجه و هم انباشته ها فولر متغییر –بر اساس نتایج حاصل از آزمون دیکی 

  .هستند که براي تخمین روش خود رگرسیون برداري با اهمیت است

 توابع عکس العمل آنی  - 

دیگر هاي تغیر روي متغیراثر یک انحراف معیار تکانه م، در بررسی عکس العمل آنی

ک انحراف یها تغییر ناگهانی به اندازیه د که اگر یک تکاندهمی و نشان شود می بررسی

بعد چگونه هاي معیار در قیمت بنزین یا گازو ئیل ایجاد شود اثر آن بر مصرف دوره

 (پیوست اول و دوم)د. خواهد بو

  

  

 

1- 1 ST Difference 
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 پژوهشهاي افتهی: منبع

  وارد شده از طرف قیمت (سه نمودار منتخب)هاي صرف به تکانهعکس العمل م - 3نمودار 

  

تکانه وارد شده از طرف قیمت بنزین از دوره اول تا دوره دوم کاهنده و منفی و از  - 

دوره دوم تا دوره سوم منفی اما با شیب مثبت و از دوره چهارم تا هفتم مثبت اما مجددا 

  . شود می کامل تعدیل طوربهکاهنده تا دوره دهم که 

اثر تکانه قیمت بر مصرف گازوئیل از ابتدا تا دوره چهارم فزاینده بوده و با شیب  - 

 کندمی کم به سمت منفی و سپس صفر میل

اثر تکانه وارد شده ازسوي مصرف بر خود متغییر در شکل اول آمده است بر این  - 

 دت برمصرف دو فرآوردهاثربلند م، ک انحراف معیار تکانه وارد شودیهاساس اگر به انداز

د این اثر از دوره اول تا دوم با شیب بسیار زیادي کاهنده بوده و در ادامه تا دروه گذارمی

د و از دوره چهارم تا هفتم مثبت اما مجددا نزولی است و از دوره باشمی چهارم منفی

 يگذارستسیااین نمودار اثر بسیار مهمی در د. گردمی کامل تعدیل طوربههفتم به بعد 

از ، سوختیهاي د به این معنی که هر ضربه به مصرف فرآوردهدهمی اقتصادي نشان
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اما این اثر از دوره چهارم تا هفتم (میان ، دگذارمی اثر کاهنده شدید بر آن، جانب قیمت

  د. رسمی مدت) به آرامی تعدیل شده و در بلند مدت به صفر

 تجزیه واریانس  - 

تجزیه واریانس متغیرهاي مدل صورت ، به مدل برآورد شده با توجه، در این قسمت

مالیات سبز افزایش  عنوانبهبراي نرخ مالیات قیمت این دو فرآورده را ، گرفته است

و ها سهم هر متغیر در تغییر سایر متغیر ١دادیم تا با استفاده ازآزمون تجزیه واریانس

  آوریم  دست، بهددهمی ت آن توضیحاینکه چه میزان از تغییر مصرف هر فرآورده را قیم

 پیش از برقراري مالیات  - 

% در 93% در دوره اول به 100تغییرات مصرف دو فرآورده گاز و گازوئیل از 

بعدي رسیده است در ادامه میزان سهم مصرف بنزین و گازوئیل در متغیر هاي  دوره

  پزشکی مورد بررسی قرار گرفتهاي هزینه

 
  : دباشمی پیش از برقراري مالیات به شرح ذیلجدول تجزیه واریانس 

  

 از مالیات تجزیه واریانس قبل - 4جدول

Variance Decomposition of D (LOG (CGG))  

TCM  SPM  SO2  TPGO  TPG  NOX  CO2 CGG S.E Period 





















 پژوهشهاي افتهی: منبع

  

  

 

1- Variance Decomposition 
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بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت گازهاي آالینده منتخب قبل از برقراري  -5جدول 

  مالیات

NO2  SO2  CO2  SPM  دوره          ریمتغ  

  مدتکوتاه  08/0  001/0  02/0  06/0

  بلند مدت  12/0  002/0  03/0  08/0

 پژوهشهاي افتهی: منبع

ر د مدتکوتاهبراي دوره  د کهباشمی گازوئیل ن وابستگی مصرف به قیمت برايیتر* بیش
این مقدار براي قیمت ، خواهد رسید 7/1نهایت به در مدت درصد است اما در بلند 3/1حدود 

در  13/0د که در نهایت در بلند مدت به باشمدت میکوتاهدرصد براي  09/0بنزین در حدود 
پزشکی هاي ینهدر ادامه به بررسی این موضوع پرداختیم که چه میزان از هزد. صد خواهد رسی

هاي وابستگی هزینه مدتکوتاهدر ، ددهمی بنزین و گازوئیل توضیحهاي را مصرف فرآورده
 42/4اما این وابستگی در بلند مدت به ، درصد است 36/3پزشکی به مصرف دو فرآورده نفتی 

ول فوق قابل مشاهده جد در NO2و  ،CO2 ،SPM ،SO2میزان وابستگی ، درصد خواهد رسید
اما به د. دارن میزان وابستگی انتشار را ذرات معلق بر عهده یتربیش شود می الحظه. ماست

  د. را بر عهده دار ن وابستگییترکمجهت انتشار دي اکسید کربن 

 

 پس از برقراري مالیات  - 

ره% در دو93% در دوره اول به 100تغییرات مصرف دو فرآورده گاز و گازوئیل از 

بعدي رسیده است در ادامه میزان سهم مصرف بنزین و گازوئیل در متغیر هزینههاي 

 پزشکی مورد بررسی قرار گرفتهاي 

  : دباشمی جدول تجزیه واریانس پیش از برقراري مالیات به شرح ذیل

  

 تجزیه واریانس پس از برقراري مالیات -6 جدول

Variance Decomposition of D(LOG(CGG))  

TCM  SPM  SO2  TPGO  TPG  NOX  CO2 CGG S.E Period 




















  پژوهشهاي افتهی: منبع 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


888         هاي مالی و مالیاتی ایران همایش سیاست نهمینمجموعه مقاالت 

  

  منتخب بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت گازهاي آالینده - 7جدول 

NOx SO2  CO2 SPM  ر         دورهیمتغ  

  مدتکوتاه  007/0  76/0  39/0  00009/0

  بلند مدت  02/0  72/1  89/0  0002/0

  پژوهشهاي افتهی: منبع

  

  بعد از برقراري مالیات

ن وابستگی مصرف به قیمت در جدول تجزیه واریانس یتربیشپس از وضع مالیات  - 

درصد است اما در بلند  3/2در حدود  مدتکوتاهکه براي دوره  براي بنزین خواهد بود

درصد  05/0این مقدار براي قیمت گازوئیل در حدود ، سیدخواهد ر 2/5مدت نهایتا به 

در د. صد خواهد رسیدر 13/0در نهایت در بلند مدت به د که باشمدت میکوتاهبراي 

بنزین و هاي پزشکی را مصرف فرآوردههاي ادامه مجددا براي اینکه چه میزان از هزینه

پزشکی به مصرف دو ي هاوابستگی هزینه مدتکوتاهدر ، ددهمی گازوئیل توضیح

درصد خواهد  76/11اما این وابستگی در بلند مدت به ، درصد است 19/5فرآورده نفتی 

. در جدول ذیل قابل مشاهده است CO2 ،SPM ،SO2،  NOxمیزان وابستگی ، رسید

دي اکسید ن میزان وابستگی انتشار را پس از برقراري مالیات یتربیش شود می الحظهم

را بر عهده  ن وابستگییترکماما به جهت انتشار اکسیدهاي نیتروژن د. بر عهده دار کربن

  د. دار

  

  يگیرخالصه و نتیجه - 6

این پژوهش به بررسی کارایی اثرات وضع مالیات نسبت به قوانین و مقررات 

دامه و با در ا، موجود وضع مالیات کاراتر بودهاي پرداخت که با استناد به دیدگاهاي

که قبل و بعد از ، به برآورد مدل پرداخته شد ١استفاده از مدل خود رگرسیون برداري

د توانمی تغییر کرد و مشاهده شد که مالیاتها وضع مالیات اثر توضیح دهندگی متغیر

آتی به سمت قطع یارانه  يهاسیاستاینکه ، منتهی به تغییرات اساسی در ضرایب گردد

فارغ از اینکه منتهی به کاهش مصرف ، قراري مالیات حرکت نمایدسوخت مصرفی و بر

د منجر به تغییر اهداف تکنولوژِیک در ساخت توانمی سوخت خواهد شد در بلند مدت

  

 

1- VAR 
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محصوالت پر مصرف گردد که راهبرد بهینه کردن مصرف سوخت از جمله این موارد 

  : آمد دستبه نتایج زیر، نهایت پس از برآورد مدل تجربی خواهد بود و در

کارایی و آثار اقتصادي  نیتربیشبین مالیات زیست محیطی و وضع مقررات  -1

 د. وضع مالیات زیست محیطی دار، خارجی مثبت را با استناد به دیدگاه روزن و شون

 دستبهذکر شده براي آلودگی محیط زیست با توجه به اطالعات  يهاشاخص -2

می تهران انتخاب مناسبی جهت سنجش آالیندگیآمده از شرکت کنترل کیفیت هواي 

 د. باش

برقراري مالیات بر مصرف بنزین و گازوئیل در ایران موجب کاهش مصرف و  -3

 د. گردی تأییدکاهش سطح آلودگی شده است در نتیجه فرضیه اول پژوهش 

و بلند مدت بررسی گردید  مدتکوتاهانتخابی در هاي اثر وضع مالیات برآالینده -4

 د. که نشانگر تغییر در جدول تجزیه واریانس براي چهار فرآورده ش و

مدت مدت و بلندآورده منتخب در کوتاهتغییرات قیمت بر مصرف دو فر -5

اثر وضع مالیات بر بنزین تا اواسط دوره سوم نزولی  مدتکوتاهگذار است و در دوره تأثیر

اما بر مصرف د. گردمی عدیلو با شیب منفی بوده اما در بلند مدت تا دوره دهم ت

د. گردمی افزایشی کمی داشته که در بلند مدت تعدیل تأثیر مدتکوتاهگازوئیل در 

  د. گردی تأییدبنابراین فرضیه دوم پژوهش 
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