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بر کاهش انتشار آلودگیزیستیمحیطهايمالیاتتأثیر
یافته با درآمد متوسطکشورهاي توسعهدر 

، تهران، ایرانیئدانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبادانشیار حمید آماده

قی نصرآبادزسادات راربابه
، تهران، یطباطبائدانشگاه عالمه،زیستکارشناس ارشد اقتصاد محیط

ایران

چکیده
هـا و  گذاريیکی از مسائل مهم اغلب کشورها است و به همین دلیل در اکثر سیاستمحیط زیستآلودگی 

هـا  کنترل آالیندهزیست در اولویت قرار گرفته است. یکی از راهکارهاي ها، حفاظت از محیطگیريتصمیم
اسـت. هـدف ایـن تحقیـق بررسـی تجربـه       زیسـتی محیطهاي ، برقراري مالیاتمحیط زیستبهبود کیفیت و 

اي اسـت. بـدین منظـور از    بر کاهش انتشار گازهاي گلخانهزیستیمحیطهايمالیاتتأثیرکشورها در زمینه 
اي بـه طـور کـل و انتشـار گـاز      یافتـه در زمینـه انتشـار گازهـاي گلخانـه     کشورهاي منتخـب توسـعه  هاي داده
کربن به طور خاص در کنار سایر متغیرها ازجمله تولید ناخالص داخلی، مصـرف انـرژي و ارزش   اکسیددي

اسـتفاده شـد. بـراي آزمـون هـم انباشـتگی، آزمـون هـم         1995-2012هـاي  افزوده بخش صنعت طـی سـال  
انباشتگی، روش حداقل مربعات کـامالً تعـدیل   انباشتگی پدرونی و کائو و براي بدست آوردن بردارهاي هم

، در کشــورهاي منتخــب، اثــر درآمــدهاي مالیــاتدادبــه کــار گرفتــه شــد. نتــایج نشــان )FMOLS(شــده 
اثر مصرف انـرژي  اي، منفی و معنادار و و ارزش افزوده بخش صنعت بر انتشار گازهاي گلخانهزیستیمحیط

کوزنتس براي ایـن  محیطیزیستاي، مثبت و معنادار است. همچنین فرضیه منحنی بر انتشار گازهاي گلخانه
شد.تأییدکشورها 

اي، روش ، آلـودگی، گازهـاي گلخانـه   محیط زیست، زیستیمحیطهايمالیاتواژگان کلیدي:
FMOLS.

.JEL:32C،53Qبندي طبقه

 :نویسنده مسئولamadeh@gmail.com
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. مقدمه1
یک سرمایه طبیعی مهم اسـت کـه هـم بـراي مصـرف      محیط زیستتوسعه پایدار، در بینش

مستقیم (مثالً تنفس هواي پاکیزه) و هم بـراي حفـظ جریـان تولیـد ضـرورت دارد. بنـابراین       
هاي یک کشور بوده و موجب کاهش صدمه به محیط زیست به معنی کاهش مداوم سرمایه

زند. رشد اقتصـادي امـا   ه رفاه بشر صدمه میکیفیت خدمات حاصل از آن شده و در نتیجه ب
را بـا  محـیط زیسـت  شـده و  محـیط زیسـت  هاي اخیر باعـث فشـار بـیش از حـد بـه      در دهه

زده زیسـتی ایـن رشـد شـتاب    هاي غیر قابل جبرانی مواجه کرده است. ابعـاد محـیط  خسارت
و زایـی نزدایـی و بیابـا  ، تقلیـل منـابع آبـی، تسـریع جنگـل     شامل افزایش چشمگیر آلودگی

ها از مرزهـاي کشـورها فراتـر    زیستی این فعالیت. عواقب محیطشودمیزیستیکاهش تنوع 
هاي آینده نیز سایه خواهد افکند.  رفته و اثرات آن بر نسل

مواجه است. از لحاظ منـابع آبـی،   زیستیمحیطدر حال حاضر ایران با مشکالت عدیده 
با توجه به شرایط جغرافیایی خاص کشـور،  1.ردکشور در وضعیت بحران شدید آبی قرار دا

همچنـین برداشـت بـی    2.میزان تخریب خاك و سایر منابع طبیعی در حـد بـاالیی قـرار دارد   
ها باعث از بین رفتن تنـوع  رویه از منابع آب و خاك، وقوع خشکسالی و از بین بردن جنگل

ي صـعودي یافتـه و در حـال    زیستی شده است. عالوه بر آن تولید زباله در ایـران نیـز رونـد   
عنـوان یکـی   آلودگی محیط زیست نیز بـه 3ان دو برابر استاندارد جهانی است.حاضر این میز

) 2015باشد. بر اساس اطالعات بانک جهـانی ( از مسائل و موضوعات مهم کشور مطرح می
ن اکسـیدکرب اي طی دهه اخیر روند صـعودي داشـته و گـاز دي   هاي گلخانهمیزان انتشار گاز

ها را به خود اختصاص داده است.بیشترین سهم آالینده
توسعه در مباحـث اقتصـادي از اهمیـت زیـادي     زیستیمحیطهاي اخیر، توجه به آثار در سال

هـاي مختلـف بـر    هـا و برنامـه  ها همواره تالش دارند با اتخاذ سیاسـت باشد و دولتمیبرخوردار
را کـاهش دهنـد.   محـیط زیسـت  اقتصاد انسانی بـر  فائق آیند و آثار منفی زیستیمحیطمشکالت 

را بـازار اصول علـم اقتصـاد و   ابزارهاي مبتنی بر استفاده ازگذاران سیاستمیالدي، 1980ر دهه د

)1389(و بزي و همکاران )1393(. جهانگیري1
)1393(. پسندیده 2
)1393(محقق.3
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ابزارهـاي اسـتفاده از گسـترش  هـا مـورد توجـه قـرار دادنـد.      براي مهار انتشار روزافزون آلودگی
هاي کلیـدي در پنجمـین برنامـه    ن یکی از اولویتعنوابهزیستیمحیطاقتصادي در تنظیم مقررات 

چنـین ابزارهـایی،   از افـزون  به منظور تسهیل اسـتفاده روز .شدمطرح 1اروپااتحادیهزیستیمحیط
ه ارائـه کـرد  زیسـتی محیطهايمالیاتاز العملی براي استفاده موثر دستور2کمیسیون اتحادیه اروپا

ه منظور بهبود ساختار اقتصـادي، نیازمنـد درآمـدهاي    ن در حالی است که هر کشوري بای3.است
هـا افـزایش دهـد.    ریزيها و برنامهگذاريپایدار است که بتواند موفقیت دولت را در این سیاست

هـاي مالیـاتی هسـتند کـه عـالوه بـر کسـب درآمـد،         لذا اقتصاددانان همواره در پی شناسایی پایـه 
ها، تنها پایه مالیـاتی کـه از ویژگـی    در بین انواع مالیاتکمترین ناکارایی را بر جامعه تحمیل کند. 

هـا کـه بـر انـواع آلـودگی      ایـن مالیـات  4.استزیستیمحیطهايمالیاتمذکور برخوردار است، 
هـاي سـالمت   هاي انتشار آلودگی، باعث افـزایش شـاخص  شوند، به دلیل کاهش هزینهوضع می

در بـیش  زیسـتی محیطدهند که تاکنون، مالیات یمها نشانشوند. بررسیانسان و رفاه عمومی می
انگلسـتان اجـرا   ویافته از قبیل بلژیک، آلمان، فرانسـه، هلنـد، نـروژ، سـوئیس    کشور توسعه20از 

روسـیه نیـز   ونظیـر اسـتونی، مجارسـتان، لهسـتان    شده است و برخی کشورهاي در حـال توسـعه  
بـه تجربـه برخـی کشـورها در     1. در جـدول  انـد دهها را در دستور کار خـود دا اجراي این مالیات

اشاره شده است.  زیستیمحیطهايمالیاترابطه با وضع 

زیستیمحیطهايمالیاتها در رابطه با برخی تجربه.1جدول 

توصیف کوتاهمورد مطالعه

مالیات بر انتشار 
اکسیدکربن در دي

کانادا

اي مال شد که انتشار گازهاي گلخانهمیالدي اع2008در این کشور مالیات بر کربن در سال 
سنگ و تایرهاي مسـتعمل  هاي فسیلی به عالوه استفاده از زغالناشی از احتراق همه سوخت

داد. اگرچه در زمان اعمال ایـن مالیـات   به منظور تولید گرما یا انرژي را در کانادا پوشش می
شر شـده مشـمول مالیـات    اي منتدرصد از گازهاي گلخانه77هاي فسیلی مذکور، بر سوخت

زمان با افزایش تولیـد گـاز طبیعـی،    میالدي، هم2012گردیدند، اما اندکی بعد و در سال می
رخ مالیات اعمال درصد رسید. شایان ذکر است، ن70اعمال شده به هايمالیاتدامنه پوشش 
د کـه طـی   بواکسیدکربنديیورو به ازاي هر تن انتشار 8میالدي معادل 2008شده در سال 
رسید.  اکسیدکربنديبه ازاي هر تن یورو 24به 2012ار ساله در سال یک برنامه چه

1. European Union (EU)
2. Commission of the European Communities (CEC)
3. C. W. Rougoor , H. Van Zeijts , M. F. Hofreither and S. Backman (2010)

)1386(. پژویان و امین رشتی 4
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مالیات بر آلودگی 
هوا در جمهوري 

چک

مـیالدي بـا هـدف کـاهش انتشـار      1992در جمهوري چک مالیات بر آلودگی هوا از سـال  
شـد. افـزایش   دارنـد، وضـع  تـأثیر ها که بر کیفیت هـوا  VOC1هاي اصلی مخصوصاً آالینده

وري با القاي تغییر سوخت منابع آلوده کننده، در این کشور اجباري شـد. در تجدیـدنظر   بهره
هـا ازجملـه   میالدي نرخ مالیات افزایش یافت و بـر تعـداد محـدودي از آالینـده    2013سال 
PM،2SO ،NOx وVOC .به استثناي متان متمرکز شد

گذاري آب قیمت
در دانمارك

هاي اقتصـادي و توسـعه  باالترین قیمت آب را در میان کشورهاي سازمان همکاريدانمارك
عمـال بـر تخلیـه فاضـالب ا   همچنـین دارد. در این کشور مالیات بر مصرف و تـأمین آب و  

باشـد. مـی هـدررفت آب در دانمـارك   درصدي 10کاهش این مالیات، ثمره اعمال. شودمی
داشته است. براي مثـال  تأثیرکنندگان نیز فتار مصرفمالیات بر عرضه آب همچنین بر تغییر ر

39انـد،  جـویی در آب را نصـب کـرده   هاي دانمارکی شیرآاللت صـرفه درصد از خانواده45
هـا از  درصـد از خـانواده  53انـد و  وشوي توالـت را کـاهش داده  ها شستدرصد از خانواده
40کنند. همچنـین  استفاده میهاي مدرن که مصرف آب بسیار کمی دارند، ماشین لباسشویی

انـد.  جویی در مصرف آب دانستهترین عامل در صرفهنمونه بررسی شده، عامل قیمت را مهم
داشـته اسـت، چـرا کـه     تـأثیر مالیات بر عرضه آب همچنین بر سطح اشتغال در این کشـور  

جـویی آب و بازاریـابی کاالهـاي   هاي مختلفی براي نصب و تعویض ابزارهاي صرفهشرکت
هـاي کـم مصـرف تأسـیس و     جدید مانند انواع تجهیزات کاهنده مصرف آب به ویژه توالت

اند.  فعال شده

وضع مالیات بر 
در SOxانتشار 

ژاپن

هـاي مـرتبط بـا    میالدي قـانون جبـران خسـارت بـراي آلـودگی     1973کشور ژاپن در سال 
بـه نسـبت حجـم انتشـار     هاي سالمتی را تصویب کرد که بر اساس این قانون، مالیاتی آسیب
SOxکنند، اعمال شد. در نتیجه این تصـمیم،  ها را تولید میهایی که این آالیندهبراي شرکت

80درآمدهاي دریافتی به صندوق جبـران خسـارت واریـز شـد.     کاهش یافت وSOxانتشار 
درصد آن توسـط مالیـات   20و SOxدرصد منابع مالی این صندوق توسط مالیات بر انتشار 

.شدر وزن خودرو تأمین مالی میب

مالیات بر خرید 
خودرو در فرانسه

کنند، در فرانسه به منظور ایجاد انگیزه جهت خرید خودروهایی که آلودگی کمتري منتشر می
میالدي مالیات بر خرید خودرو را اعمال نمود. این تصـمیم بـه طـرز مشـهودي     2007سال 

ونقل عمومی شد.لمنجر به افزایش استفاده از سیستم حم

مالیات بر استفاده 
از کیسه 

پالستیکی در 
ایرلند

میالدي بـا هـدف کـاهش    2000هاي پالستیکی در ایرلند در سال مالیات بر استفاده از کیسه
هاي پالستیکی در محـیط زیسـت و افـزایش آگـاهی     مصرف و جلوگیري از رها کردن کیسه

محـیط زیسـت   ها به صندوق از این مالیاتعمومی از خطرات آن، اعمال شد. درآمد حاصل
هـا، تأسـیس   هاي مدیریتی و پشتیبانی از ساماندهی زبالهشد که براي هزینهاختصاص داده می

مورد استفاده قرار گرفت.  زیستیمحیطمراکز بازیافت، پاکسازي محیط و سایر ابتکارات 

1. Volatile Organic Compound (s)
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مالیات منابع 
طبیعی در لتونی

، آهـک، سـیمان، سـنگ،    1استخراج منابع طبیعـی (دولومیـت  این مالیات به صورت جامع بر
، کاالهـا  )گی، پرخطـر، صـنعتی، سـاخت و تخریـب    خـان ، شن و ...)، دفع زباله (خاك، ماسه

، 2CO ،10PM ،CO ،3NH ،S2H(هـاي )، انتشار آالینـده WEEE2 ،ELV3نفت، باتري، (
2SO ،NOx ،2NO... کتیو، زغـال سـنگ،   )، ظروف غذا خوري یکبار مصرف، مواد رادیواو

هـا  زغال سنگ سوخته، زغال سنگ نارس و آب اعمال گردید. هدف از وضـع ایـن مالیـات   
هـاي سـازگار بـا    استفاده کارآمدتر از منابع، کاهش اثرات خارجی منفی، حمایت از فنـاوري 

باشد.  و افزایش درآمد میمحیط زیست 

مالیات بر کود 
شیمیایی در کشور 

سوئد

مالیـات بـه   ایـن شـد. اعمالمیالدي1985سوئد در سال کشوردرمیاییشیکودبرمالیات
سـال نـرخ   آن . در گردیـد منظور کاهش استفاده از کود در کشاورزي و جنگلـداري معرفـی   

سال 10طی به تدریج کهیورو بر کیلوگرم نیتروژن بود0.03در حدود زیستیمحیطمالیات 
قیمـت  . این تصمیم به تنهایی سبب شد کـه یافتیورو بر کیلوگرم نیتروژن افزایش0.21به 

بـه  الیـات  اعمال این م.بدافزایش یاطرح در سال اول اجراي درصد 10، نیتروژنحاويکود
تـا  1991هـاي  طـی سـال  در درصـد 35-30هر کیلوگرم کود طور کلی سبب شد که قیمت 

درصـد درآمـدهاي   0.8هاي دولـت کمتـر از   هزینهدر این دوره .بدافزایش یامیالدي 1992
4.بودحاصله

مالیات بر استفاده 
ها کشاز حشره

در نروژ

عنـوان  مـیالدي بـه  1988ها در نروژ براي اولین بار در سـال  کشمالیات بر استفاده از حشره
مـیالدي مـورد تجدیـدنظر قـرار     1999ابزاري جهت افزایش درآمد معرفی شـد و در سـال   

هـا بـا توجـه بـه اثـرات مخـرب       کشستفاده از حشرهگرفت. هدف اصلی این اقدام، کاهش ا
کش و خطرات آن بـراي  آن بود. در این برنامه نرخ مالیات بر اساس نوع حشرهزیستیمحیط
شد.  زیست تعیین میمحیط

مالیات بر انتشار 
در اکسیدکربندي

سوئد

ن کشـور جـزء   میالدي اعمال کرد. ای1991را در سال اکسیدکربنديسوئد مالیات بر انتشار 
عنـوان  نخستین کشورهاي استفاده کننده از این ابزار مالیاتی اسـت. مالیـات اعمـال شـده بـه     

بخشی از یک بسته مالیاتی جامع بود کـه شـامل کـاهش مالیـات بـر درآمـد و وضـع انـواع         
بود.  NOxو 2SOهاي ازجمله مالیات بر انتشار آالیندهزیستیمحیطهايمالیات

مالیات بر دفن 
باله در انگلستانز

میالدي در انگلستان معرفی شد. در ابتدا هدف از اعمال ایـن  1996مالیات بر دفن زباله در سال 
2002هـایی کـه در سـال    مالیات، درونی کردن اثرات جانبی دفن زبالـه بـود، ولـی در بررسـی    

هـدف  میالدي انجام شد، مشخص گردید که نرخ مالیات اعمال شده بـراي تغییـر رفتـار گـروه    
تغییـر رفتـار گـروه    «بسیار ناچیز است. بنابراین تصمیم گرفته شد که هدف اصلی این طـرح را  

قرار دهند، در همین راستا اقداماتی نظیر ایجاد انگیزه براي افراد جهت تولید زبالـه کمتـر   »هدف
گرفت.ها در دستور کار قراري مجدد از آنها با بازیافت و استفادهو تولید درآمد از زباله

Environmental Tax Reform in Europe)2014(مأخذ: 

1. Dolomite
2. Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
3. End-of-Life Vehicles
4 . C. W. Rougoor , H. Van Zeijts , M. F. Hofreither and S. Backman (2010)
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سال است کـه واحـدهاي تولیـدي کـه حـدود مجـاز و اسـتانداردهاي        10در ایران بیش از 
بـا ایـن وجـود، در    1.شـوند ند، مشمول عوارض آالینـدگی مـی  کنرا رعایت نمیزیستیمحیط

ي مالیـاتی بـراي اهـداف مختلـف     هـا هـاي تشـویقی و مشـوق   قوانین مالیـاتی کشـور، سیاسـت   
گذاري در تجهیزات کاهش آلودگی، اسـتفاده  مانند: صرفه جویی انرژي، سرمایهزیستیمحیط

گونـه کـه   آنامثـال آن، هـاي صـنعتی و   کاري، واردات چوبهاي بازیافتی، جنگلاز فرآورده
مشـاهده  زیست محیط رغم تحقیقات زیادي که در زمینه حفاظت از باید، پرداخته نشده و علی

انـد.  بر کـاهش آلـودگی پرداختـه   زیستیمحیطهايمالیاتگردد، مطالعات اندکی به نقش می
در ساختار مالیاتی کشـور وارد نشـده اسـت. ایـن اصـالح      نیز زیستیمحیطنظام مالیاتی اصالح
هـا هاي دقیق اجتماعی و ساختاري است و به سادگی امکان اجراي آنبررسیمطالعه و نیازمند 

توان با فراهم کردن بستر حقوقی مناسب و انجام تحقیقات گسترده در ایـن  ، اما میوجود ندارد
و توجـه بـه نکـات    زیسـتی محـیط زمینه و با در نظر گـرفتن مالحظـات اجتمـاعی، اقتصـادي و     

اساسی کـه در ایـن   خاص و همچنین با بازنگري در قوانین، این رویکرد را تقویت نمود. سؤال
بر میـزان انتشـار آلـودگی    زیستیمحیطهايمالیاتاین است که برقراري شودمیزمینه مطرح

در کشـور، ابتـدا بایسـتی    زیسـتی محـیط هـاي مالیاتي دارد؟ قبل از پرداختن به وضع تأثیرچه 
هــا بــر کــاهش انتشــار آلــودگی در ســایر کشــورها بخصــوص کشــورهاي  ایــن مالیــاتتــأثیر

توانـد در برقـراري   مـی د. بـر ایـن اسـاس نتـایج ایـن مطالعـه      یافته مورد بررسی قرار گیـر توسعه
سبز در اقتصاد ایران مفید واقع شود.هايمالیات

به منظور دستیابی بـه هـدف اصـلی ایـن تحقیـق و ارائـه پیشـنهاد، در بخـش دوم پیشـینه          
هاي محیط زیستی مطزح شده و دربخش سـوم مبـانی نظـري،بخش چهـارم و     تجربی مالیات

ها و مدل و نتایج آن اختصاص یافته و در بخش ششم نتیجه گیري و ارائـه  ه دادهپنجم به ارائ
راهکار مطرح شده است.

زیستیمحیطهايمالیات. پیشینه تجربی 2
در دو زیسـتی محـیط هـاي  مطالعات در حوزه اقتصاد محیط زیست و به طور خـاص مالیـات  

یادي را به خود جلـب نمـوده اسـت.    دهه اخیر، رشد قابل توجهی داشته و نظر اقتصاددانان ز
هاي تعیین میزان بهینه مالیات پیگویی، تعیـین  بر دشواريتأکید) ضمن 1990(2پیرس و ترنر

)1387(قانون مالیات بر ارزش افزوده .1
2. Pearce, D.w. and R.W. Turner
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تعیین مالیات پیگویی اسـت را منـوط بـه اطالعـات و     خارجی نهایی را که الزمههزینهمیزان
ه هر محصـول تولیـدي،   هایی در رابطه با حجم تولید کارخانه، مقدار آلودگی مختص بداده

میــزان تجمــع درازمــدت آلــودگی، میــزان قرارگــرفتن انســان در معــرض آلــودگی، میــزان  
گـذاري پـولی هزینـه خسـارت     خسارت ناشی از قرار گـرفتن در معـرض آلـودگی و ارزش   

دانند.ناشی از آلودگی می
تخلیـه  اي با استفاده از یک مدل ساده تعادل عمـومی، قیمـت  ) در مقاله1998(1فولرتون

زباله و همچنین یارانه بازیافت آن را برآورد کرد. وي قیمت هر واحد دفع زباله خانوارهـا و  
هـا بـه صـورت رایگـان     نمایـد کـه اگـر زبالـه    ها را محاسبه و تبیـین مـی  جذب زباله کارخانه

بازهم بـه شـرایط بهینـه اجتمـاعی از طریـق برقـراري مالیـات بـر         توانآوري شوند، میجمع
.بنـدي و یارانـه بـراي طراحـی بازیـافتی دسـت یافـت       ندگان بـراي اسـتفاده از بسـته   تولیدکن

در قالب سه اصالح مالیاتی زیستیمحیط) به معرفی مالیات 2001(2کاسکال، سین و اسکاب
هـاي محلـی و   ها مالیـات بـر ارزش افـزوده، مالیـات    پس از جنگ جهانی دوم پرداختند. آن

عنـوان سـه اصـالح در سـاختار مالیـاتی پـس از جنـگ ارائـه         را بـه زیستیمحیطهاي مالیات
بـه نظـر ایشـان، در اجـراي     .طور اخص پرداختنـد به زیستیمحیطنمودند و سپس به مالیات 

، ضمن آن که از دیدگاه نظـري شـفاف اسـت، هماننـد اصـالحات      زیستیمحیطهاي مالیات
ه اسـت. شـاید علـت اصـلی     بلکه حالت جایگزینی داشت،مشابه، افزایش درآمد مالك نبوده

آن است که این پایه مالیات در کشورهاي توسعه یافته که ساختار مالیـاتی منسـجم داشـته و    
آنهـا در ادامـه بـه    .نیاز به افزایش در درآمد مالیاتی ندارنـد، مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت      

کنـد مـی حقـوق  بررسی اصالح مالیاتی که مالیات بر انرژي را جایگزین مالیات بـر دسـتمزد و  
ــا دریافــت مالیــات   ــر درآمــد  زیســتیمحــیطپرداختنــد. ب ــات ب ، شــودمــیکــه جــایگزین مالی

آنهـا همچنـین بـه    .کننـد مـی عنوان عامل تولیدتولیدکنندگان نیروي کار را جایگزین انرژي به
رسند که اصالحات مذکور، قادر خواهد بود از یک طرف هزینه تولید هر واحـد  این نتیجه می

بنگاه را کاهش دهد و از طرف دیگر، اشـتغال، درآمـد ملـی و رفـاه ملـی را افـزایش       محصول
و کنـد مـی دهند که این مالیات اثـرات خـارجی منفـی را داخلـی     دهد. در نهایت آنها نشان می

.دهدکنند را تحت تأثیر قرار میمحیطی تولید میهاي زیستعاملین خصوصی بازار، که زیان

1. Son, Fullerton, and Wu. Wenbo
2. Koskela, Erkki, Hans and Werner Sinn, Ronne Schob.
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) از طریق پیمایش در اقتصاد ایرلند، به این سؤال پرداختند که چـرا  2006(1کلینچ و دانه
هـا  ، اجراي آنزیستیمحیطهايمالیاتبا وجود اجماع همگانی در مورد مقبولیت اجتماعی 

هاي ایشان حاکی از آن است که موانعی اعم از عدم اعتماد بـه دولـت،   ناهمگون است. یافته
اهمگون، نظام سیاستی، سـاختار دولـت، محـیط اقتصـاد     ها، اطالعات نعدم مقبولیت سیاست

ها و کشش و سطح مالیات، دالیل اصلی ناهمگونی اشـاره شـده   کالن، بی عدالتی بین بخش
باشند.  می

بـر رشـد اقتصـادي و    زیسـتی محـیط هايمالیات) به بررسی اثرات 2014(2شهباز و طاها
مالزي، با استفاده از تحلیل علیـت بـه   پرداختند و براي اقتصاد کشور زیستیمحیطمخاطرات 

این نتیجه رسیدند که ارتباطی دوطرفه بین مالیات بر کربن و انتشار کربن وجود دارد. وضـع  
بـا خـود بـه همـراه دارنـد باعـث       زیستیمحیطهاي اقتصادي که مخاطرات مالیات بر فعالیت

الیـات بـر کـربن سـبب     ها راه دیگري براي دفع ضایعات خود پیـدا کننـد. لـذا م   ، آنشودمی
هـاي  ، هرچند ممکن است به دلیل کاهش درآمـد از سـوي واحـد   شودمیکاهش انتشار آن 

اقتصادي اثر منفی روي رشد اقتصادي داشته باشد. 
هـاي مالیـات ) طی تحقیقی به ارزیـابی اثـرات اعمـال    1376در ایران، جباریان و رئیسی (

تـابع تقاضـا، اثـر    ها بـا مالحظـه  پرداختند. آنالمللی) بر صنعت هواپیمایی (بینزیستیمحیط
هـاي هـوایی و نیـز اثـر آن را بـر      بر میزان تقاضـاي مسـافرت  زیستیمحیطهايمالیاتاعمال 

و تحلیل قـرار داده و بـرآورد نمودنـد کـه بعـد از اعمـال مالیـات        مورد تجزیهمحیط زیست 
یابـد و در پـی آن،   میمذکور، میزان تقاضاي مسافرت هوایی در کشور شش درصد کاهش 

هـا  درصد از میزان انتشار آالینـده 48/3درصد، حدود 5/4با کاهش تعداد پروازها به میزان 
کاسته خواهد شد. 

هاي اقتصادي مبـارزه بـا آلـودگی هـواي تهـران، پیشـنهاد       ) در مقاله روش1379دیهیم (
هـاي تخفیـف و بخشـودگی    تـوان از روش هاي منابع ایستا میبراي مبارزه با آالیندهکندمی

هـاي عـدم   ها، هزینهاي، نظام مالیات، جریمهمالیاتی، پرداخت یارانه، تسهیالت بانکی تبصره
هاي قابل فروش استفاده کرد.همکاري و سیستم کوپن

ها در کاهش آلـودگی صـنایع تهـران    )، کاربرد مالیات و یارانه1381صادقی و حیدري (
ها وضع مالیات (مالیات بر نهاده، مالیات بـر محصـول، مالیـات    را مورد بررسی قرار دادند. آن

1. J. Peter Clinch and Louise Dunne
2. Muhammad Shahbaz and Roshaiza Taha



9|حمید آماده و ربابه سادات رازقی نصرآباد 

آوري مالیـات کارامـد و   بر فرآیند تولید و مالیات بر مواد متصاعد) از طریق یک نظام جمـع 
پرداخت یارانه به صنایعی که ایجاد سیسـتم تصـفیه و نصـب تجهیـزات کنتـرل آلـودگی در       

دانند. اهش آلودگی صنایع استان مینیست را مؤثر در کپذیرامکانها به سادگی آن
تأکیـد ، بـا  زیستیمحیطهايمالیاتاي با موضوع ) در مطالعه1386رشتی (پژویان و امین

، و بـا  1362-1380هـاي  بر مصرف بنزین، با استفاده از اطالعـات بودجـه خـانوار طـی سـال     
ه کننـده را مـورد   بـر کاالهـاي آلـود   زیسـتی محیطاستفاده از سیستم روتردام، اعمال مالیات 

توانـد میـزان تقاضـا بـراي     بررسی قرار دادند و نشان دادند که اعمـال ایـن نـوع مالیـات مـی     
بـا اعمـال   -1رسند کـه  کننده را کاهش دهد. آنها در نهایت به این نتیجه میکاالهاي آلوده

هـا،  هاي قیمتـی آن مالیات بر آلودگی، میزان مصرف این گروه از کاالها، با توجه به کشش
نقل، تقاضا براي سایر کاالهـا بطـور   وبا اعمال مالیات بر سوخت و حمل-2یابد. کاهش می

معرفـی شـده، سـوخت خـانگی     زیسـتی محـیط در بـین کاالهـاي   -3یابـد.  نسبی افزایش می
، منسوجات و کفـش  زیستیمحیطدر بین کاالهاي -4کمترین کشش درآمدي را داراست. 

درآمدي را دارند. باالترین کشش خود قیمتی و 
و اثـر تخصیصـی آن بـر    زیسـتی محـیط هـاي مالیـات ) 1389عبدااهللا میالنی و محمودي (

هاي نفتی در ایران را مورد پژوهش قرار دادند. آنها به بررسی اثر ابزارهاي مصرف فرآورده
پرداختنـد. در ایـن   محـیط زیسـت   هـاي انـرژي و حفـظ    اقتصادي در کاهش مصرف حامـل 

تفاده از مدل خود رگرسیون برداري، اطالعات سري زمانی مصرف بنزین، نفت مطالعه با اس
گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتـه و اثـر وضـع مالیـات     

ها بررسی گردید. طبق نتایج ایـن تحقیـق   در قالب شوك افزایش قیمت بر مصرف فرآورده
ت کـوره و گـاز مـایع موجـب کـاهش رونـد افزایشـی        مالیات بر قیمت بنزین، نفت گاز، نف

ها خواهد شد، ولی در مورد نفت سفید وضـع مالیـات موجـب افـزایش مصـرف      مصرف آن
.  شودمیاین فرآورده 

هاي اقتصـادي  ) با استفاده از الگوي تعادل عمومی به تحلیل پیامد1391مقدسی و طاهري (
هـایی کـه مقـدار    یـن مطالعـه تمـامی آالینـده    مالیات بر آلودگی پرداختند. در ازیستیمحیطو 

مـورد توجـه   شـود مـی و وزارت نیرو ایـران گـزارش   محیط زیست ها توسط سازمان انتشار آن
ها متناسب با زیـانی کـه بـراي    قرار گرفت. همچنین تعیین سطح مالیات براي هریک از آالینده

یات بر آلـودگی ناشـی از   هاي مطالعه نشان داد وضع مالدارند مشخص شد. یافتهمحیط زیست 
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هـاي کشـاورزي   سوخت و تولیـد، موجـب افـزایش سـطح تولیـد خـدمات و برخـی از بخـش        
یابد.هاي صنعتی و انرژي کاهش میدر حالی که تولید در بخش،گرددمی

. مبانی نظري3
اي و سـطح بهینـه  1از دیدگاه علم اقتصاد، حذف کامل آلودگی نه ممکن است و نه مطلوب

عالوه بر این، حذف کامل آلـودگی هزینـه   2.ی وجود دارد که برابر صفر نیستبراي آلودگ
زیستیمحیطهايمالیاتبسیار باالیی دارد که احتماال از منافع آن بیشتر است. در این راستا، 

ها یا ابزارهاي رسیدن به سطح بهینه انتشار آلودگی هسـتند. اولـین بـار مالیـات    یکی از روش
1920اقتصاددان انگلیسی، در کتاب اقتصاد رفـاه در سـال   3آرتور پیگوتوسط زیستیمحیط

بایست بر اسـاس مقـدار   کننده میمیالدي مطرح گردید. وي قویاً اعتقاد داشت که هر آلوده
، مالیـات جبرانـی بپـردازد.    کنـد میوارد محیط زیست خسارتی که در اثر انتشار آلودگی به 

نوعی جریمـه اسـت، تحـت عنـوان مالیـات پیگـویی وارد       این مالیات که در حقیقت به مثابه 
د، نشـو خـارجی کـه باعـث شکسـت بـازار مـی      ثـرات  رفع ابراي پیگو .ادبیات اقتصادي شد

هـاي  ناشـی از آلـودگی  که در حضور پیامدهاي خـارجی منفـی کـه عمـدتاً    کندمیپیشنهاد 
،باشـد مـی از طریق اعمال سیاسـت قیمتـی کـه همـان برقـراري مالیـات      ،استمحیط زیست 

هـاي قیمتـی همچــون   اســاس نظریـه پیگـو، سیاسـت   شـود. بـر  رونـی  هـاي آلـودگی د  هزینـه 
در جهـت  باشـند را مـی ها، بنگاه حداکثرکننده سود که تولیدکننده پیامد خارجی نیز مالیات

، وضـع ایـن نـوع مالیـات    هـدف از  ). 1386رشـتی،  (پژویان و امینکندمیمعقولی راهنمایی 
اسـتفاده از  بـه معنـی   الیـات  از دیـدگاه علـم اقتصـاد، ایـن م    .اسـت اربـاز 4تصحیح خروجـی 

ثـر خـارجی   که در اقتصـاد، ا است هایی براي موقعیتآننیروهاي بازار جهت بهبود کارایی 
اي را در نظر بگیرید که در مجـاورت یکـدیگر فعالیـت    و مزرعهکارخانه.داردوجود منفی 

را بـا هزینـه   yکند و مزرعه محصول تولید میx(c(را با هزینه xکنند. کارخانه محصول می
)y(cکند. در تابع سود مزرعه، اثر خارجی آلودگی منتشر شده توسط کارخانه بـه  تولید می

صورت هزینه (با عالمت منفی) وارد شده است.

1. Hussen Ahmed (2008)
)1378(. سوري و ابراهیمی 2

3. Pigou, A. C
4. Outcome
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)()( xc-x.pxπ
x



)()()( xe-yc-y.pyπ
y



. ایـن اثـر خـارجی بـه صـورت     شـود مـی قـل  منتyبـه  xدر تابع هدف مزرعـه، اثـر خـارجی از   
)x(e   و با عالمت منفی در تابع سود مزرعه وارد شده است. در شرایط بهینه معمول هـیچ اثـري

بـر اسـاس شـرط بهینـه معمـول      x. بدیهی است در این شرایط، تولیدشودمیمشاهده نx(e(از
عمـول از نظـر فـردي قابـل     . لـذا شـرط بهینـه م   شـود مـی بیش از حد و با آلودگی زیادي انجام 

پذیرش است، اما از نظر اجتماعی قابـل قبـول نیسـت. بـراي بـه دسـت آوردن بهنیـه اجتمـاعی         
بایستی سود مشترك هر دو تولیدکننده حداکثر شود. تابع سود مشترك به قرار زیر است.  

)(-)()( xeyc-y.pxc-x.pππ yxyx 

ولید مزرعه عبارت است از:شرایط مرتبه اول براي حداکثرسازي تابع سود مشترك براي ت
0 )(yc-py

دلیل وجود اثرات خارجی شرط بهینـه تولیـد کارخانـه بـا     ، بهشودمیگونه که مالحظه همان
شرط بهینه خصوصی آن تفاوت دارد.

0 )()( xe-xc-px

)()( xexc-px 

به جاي برابري با هزینه نهـایی  در تعادل جدید به دست آمده براي کارخانه، قیمت محصول
برابر شود. این هزینـه نهـایی جدیـد کـه ترکیبـی از دو      x(e) +x(c(باید با c)x(خصوصی

است. بنابراین هزینه نهایی اجتماعی که بـه اختصـار بـا    1باشد، هزینه نهایی اجتماعیجزء می
MSC توان به صورت زیر تعریف نمود. را میشودمینشان داده

)()( xexcMSC 
بایـد  سـطح بهینـه اجتمـاعی   رسـیدن بـه  بـراي پیگوییمالیاتمطلوبمقداراین اساسبر

معادله سود تعدیل شده کارخانه (ایجادکننده اثر خـارجی  معادل هزینه نهایی خارجی باشد. 
منفی) پس از وضع مالیات به صورت زیر است:

x.txcxPxπ xx  )()(

1. Marginal Social Cost
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مالیات پیگویی است. شرایط مرتبه اول و شرط تعادل بهینه بـه قـرار زیـر    همانtxکه در آن
آید. دست میبه

xxx tcP  )(

کـه  در این تعادل، مالیات پیگویی به هزینه نهـایی خصوصـی اضـافه شـده اسـت. بـراي ایـن       
هزینـه  معـادل *tسازي به تعادل بهینه اجتماعی منجر شـود، بایـد نـرخ بهینـه مالیـات      درونی

))((نهایی خارجی باشد xet 0 .  در نظریه پیگو براي تعیین و برآورد مقدار هزینه نهـایی
حلی ارائه نشده است و این در واقع ضـعف اساسـی نظریـه پیگـو اسـت.      راهxe)(خارجی

دهـد و  مـی زایشافـ هزینه نهایی خصوصـی را  زیستیمحیطمالیات مطابق الگوي ارائه شده، 
و در نتیجـه  براي کاهش محصول تا سطح بهینـه اجتمـاعی  آلودگی ولیدکنندگان در نتیجه ت

.خواهند داشتکاهش انتشار آلودگی انگیزه 

شناسی . روش4
شکل معکوس بین آلودگی و رشد اقتصـادي کـه   Uاز زمانی که اولین شواهد تجربی رابطه 

تحقیـق در  2وسوم شده است، نشـان داده شـد  مEKC(1به منحنی زیست محیطی کوزنتس (
مبنـاي سـاخت بسـیاري از    EKCالگـوي تجربـی   3.این حوزه به سرعت رشـد کـرده اسـت   

EKCقـرار گرفتـه اسـت. در ایـن مطالعـه نیـز       محیط زیسـت  الگوهاي کاربردي در اقتصاد 

ضـیح  عنوان ساختار پایه الگوي تجربی مورد استفاده قرار گرفته است. الگـوي عمـومی تو  به
کیفیت محیط زیست به قرار زیر مد نظر قرار گرفت: 

),,,,( ttttt IVAEUGDPGDPETPfENQ 2

هـاي پانـل و عوامـل    بر این اسـاس الگـوي رگرسـیونی تجربـی بـا توجـه بـه اسـتفاده از داده        
شناسایی شده و به صورت زیر مد نظر قرار گرفت. محیط زیست گذار بر کیفیت تأثیر

 ittiititit InEUβInGDPβInGDPβInETRββInENQ 4
2

3210

itit UInIVAβ  5

1. Environmental Kuznets Curve
2. Grossman and Kruger (1991)

)1388(دوست . فطرس و نسرین3
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که در آن:
LnENQ (میزان آلـودگی) اسـت. کـه شـامل دو متغیـر      محیط زیست : نشان دهنده کیفیت

)، و لگـاریتم  Ln GHGاي (بر حسب متریـک تـن) (  لگاریتم طبیعی انتشار گازهاي گلخانه
باشد. ) می2LnCOاکسیدکربن (بر حسب متریک تن) (طبیعی انتشار گاز دي

LnETR(میلیون یورو).زیستیمحیطهايمالیاتتم طبیعی درآمدهاي حاصل از : لگاری
LnGDP       لگاریتم طبیعی تولید ناخالص داخلی سـرانه (بـر حسـب دالر آمریکـا بـه قیمـت :
).2005ثابت سال 

2LnGDP :.لگاریتم طبیعی توان دوم تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت
LnEU: گرم معادل نفت سرانه)یلو(کلگاریتم طبیعی مصرف انرژي
LnIVA:  لگاریتم طبیعی ارزش افزوده بخش صنعت (بر حسب دالر آمریکا به قیمت ثابـت

).2005سال 
اي است و سهم باالیی در آلودگی هـوا  ترین گاز گلخانهاکسیدکربن مهماز آنجاکه دي

یافتـه  در کشـورهاي توسـعه  زیسـتی محـیط يهـا مالیاتدارد و یکی از عوامل مهم در حوزه 
اکسیدکربن نیز مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهاي مستقل بر انتشار ديتأثیراست، لذا 

2COتنظـیم شـده، مجـدداً بـا متغیـر وابسـته انتشـار       ENQالگوئی که در باال با متغیر وابسته 

مده است: تنظیم و برآورد شده است. ساختار کلی الگوي دوم در ذیل آ

 ittiititit InEUβInGDPβInGDPβInETRββInCO 43212 0
2

itit UInIVAβ  5
هاي پانل، از یـک رویکـرد سـه    براي برآورد تجربی الگوهاي مورد نظر با استفاده از داده

هـاي  اي استفاده شده است. در مرحله اول، با توجه به دوره زمـانی موجـود در داده  مرحله
. در شـود مـی سیون کاذب، آزمـون مانـایی انجـام    پانل و براي اطمینان از عدم وجود رگر

انباشـتگی پانـل انجـام    مرحله دوم، به منظور اطمینان از وجود رابطه بلندمدت، آزمون هـم 
انباشــتگی برقــرار باشــد بــراي بررســی . در مرحلــه ســوم، چنــان چــه رابطــه هــمشــودمــی
) FMOLS(1الً اصـالح شـده  حداقل مربعات معمـولی کـام  روش متداولانباشتگی از هم

.شودمیاستفاده 

1. Fully Modified Ordonary Least Squares.
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آزمون ریشه واحد . 1-4
احتمال تغییر تابع توزیع متغیرها در طـول زمـان، لـزوم بررسـی مانـایی توزیـع متغیرهـا را در        

هـاي مختلفـی بـراي بررسـی ریشـه واحـد در       آزمـون سازد. هاي مختلف ضروري میتحلیل
)، 2002(1ن، لـین و چـو  هـا شـامل لـوی   هاي ترکیبی ارائـه شـده اسـت کـه برخـی از آن     داده

(مادال و PP-Fisher5و ADF-Fisher4)، 2003(3)، ایم، پسران و شین2000(2برایتونگ
در ایـن مقالـه   .)1998، 9(مـاداال و کـیم  باشـد مـی 8) و هاردي2001(7) و چوئی1996(6وو

براي آزمون ریشه واحد از دو آزمون دیکی فولر تعمیم یافته و آزمـون ایـم، پسـران و شـین    
الگـوي خـود رگرسـیونی مرتبـه اول     Yitها براي سرياست. که در این آزموناستفاده شده 

))1(AR(گیریم:را به صورت زیر در نظر می
tiY Øi T,...,Nt,...,i;utγXβαY tiitiii-it 11 1

، معرف متغیرهـاي  Xitمتغیرهاي مورد بررسی براي آزمون ریشه واحد، Yitدر معادله فوق، 
ضــریب خــود Øiرونــد زمــانی، tعــرض از مبــدأ و αi، 11و از پــیش تعیــین شــده10قطعــی

در بین کشـورها و واحـدهاي مختلـف    شودمیجمله اخالل است که فرض uitهمبستگی و 
باشـد،  =|Øi|1مانا است و اگـر  Yitباشد، >|Øi|1مستقل از هم باشند. در این معادله اگر

Yitست.داراي ریشه واحد بوده و نامانا ا

انباشتگیهمآزمون. 2-4
انباشتگی آن است که با وجود غیرمانا بودن اغلـب  هاي همترین نکته در تجزیه و تحلیلمهم

هاي زمانی و داشتن یک روند تصادفی افزایشی یا کاهشی در بلندمدت، ممکـن اسـت   سري
دیگـر، در  بـه عبـارت   12.همواره مانا و بـدون رونـد باشـند   یک ترکیب خطی از این متغیرها

1. Levin, Lin and Chu (LLC)
2. Breitung
3. Im, Pesaran and Shin
4. Fisher-type test using Augment Dickey-Fuller
5. Fisher-type test using Augment Philips-Prawn
6. Maddala and Wu
7. Choi
8. Hadri
9. Maddaia and Kim
10. Deterministic
11. Predetermined

)1381(ابریشمی .12
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رود میاي از این متغیرها انتظارصورت صحیح بودن یک نظریه اقتصادي و ارتباط مجموعه
ــد باشــند  ــا و بــدون رون فــروض انجــام آزمــون 1.ترکیبــی از ایــن متغیرهــا در بلندمــدت مان

هاي پانلی به صورت زیر است:انباشتگی دادههم











1
1

1

0
ρH

ρH

:

:

انباشتگی بین متغیرها در تمام مقاطع و فرضـیه دوم نشـان دهنـده   فرضیه اول بیان گر عدم هم
انباشـتگی پـدرونی و   هـاي هـم  انباشتگی بین متغیرها است. در این مقالـه از آزمـون  وجود هم

اند.که در ادامه به صورت مختصر بیان شدهشودمیکائو استفاده 
محدود (کوچـک) و  هاي نمونه) به منظور بررسی فرضیه صفر، ویژگی2004(2پدرونی

هـاي پـانلی   انباشـتگی داده هاي آزمون را نیز بسط داد و براي انجام آزمون هـم مجانبی آماره
3دو نوع آماره آزمون را پیشنهاد داده است. آزمـون اول مبتنـی بـر رویکـرد درون گروهـی     

Panel ADF-Statistics،Panel U-Statistics،Panelاست که شامل چهار آمـاره،  

P-Statistics،Panel PP-Statisticsهــا بیــانگر متوســط آمــاره باشــد. ایــن آمــارهمــی
10انباشتگی پانلی در طول مقاطع هستند. فرضیه صفرهاي سري زمانی همآزمون ρH و :

11ها به صورتفرض مقابل براي آماره ρH آزمون دوم پدرونی بر روش بین باشد.می:
Statistics Group-مبتنــی اســت کــه شــامل ســه آمــاره، 4روهــیگ ρ ،Group PP-

Statistics ،Group ADF-Statisticsهـا  باشد. فرضیه مقابل براي آماره ایـن آزمـون  می
11به صورت   ρρH i: براي تمامi.تر نشان داد پدرونی براي دوره زمانی کوتاهها است

هاي دیگر دارد، در حالی که ی قدرت بیشتري نسبت به آمارهگروهADFکه آماره آزمون 
گروهـی قـدرت کمتـري دارنـد.     Pپانلی نسبت واریـانس پـانلی و   ADFهاي آماره آزمون

انباشتگی پانلی مدل رگرسیون زیر را در نظر گرفت:) نیز به منظور انجام هم1999کائو (
tiititti eγzβxy 

هـاي  باشند. همچنین وي آماره آزمـون میI)1اشته از درجه یک، (هم انبyitو xitکه در آن 
انباشتگی پانلی پیشنهاد داد که آمـاره آزمـون   را به منظور انجام همADFو DFریشه واحد 

)2005(. بالتاجی 1
2. Pedroni
3. Within-Dimension
4. Between-Dimension
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DFشودمیهاي آثار ثابت به صورت زیر تعریف با استفاده از باقیمانده:
ti-titi veρe  1ˆˆ

تگی  انباشبرآورد بردار هم. 3-4
انباشتگی پانلی در مطالعه مسائلی که پیرامون روابط بلندمدت اقتصادي است به هاي هممدل

)، با بررسی خواص نمونه محدود برآوردگر 1999(1مک کاسکی و کائوروند. جنکار می
OLS آماره ،t تورش برآوردگر ،OLS   و تـورش آمـارهt   دریافتنـد کـه برآوردگـر ،OLS

کـامالً  OLSهـاي دیگـري ماننـد برآوردگـر     ها جایگزینباشد. آنداراي تورش تصریح می
انباشـته پیشـنهاد کردنـد. کـائو و     هاي پانل هم، را براي رگرسیون3پویاOLSو 2تعدیل شده

در DOLSو OLS ،FMOLSهـاي  هاي حدي را براي برآوردگر)، توزیع2000(4چیانگ
برابر است با:βبرايOLSدست آوردند. برآوردگربهانباشتههمهاي رگرسیون
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را DOLSو FMLOSهـاي  انباشته، تخمـین زننـده  هاي همکائو و چیانگ، براي رگرسیون
العـه از  هـا نرمـال اسـت. کـه در ایـن مط     پیشنهاد کردند و نشان دادنـد کـه توزیـع حـدي آن    

استفاده شده است.FMLOSبرآوردگر 

هاي مورد استفادهداده. 4-4
اي از بـر کـاهش انتشـار گازهـاي گلخانـه     زیسـتی محـیط هـاي مالیاتتأثیربه منظور بررسی 

1. Chen McCoskey and Kao
2. Fully Modified Ordinary Least Square(FMOLS)
3. Dynamic Ordinary Least Square (DOLS)
4. Kao, C and M.H Chiang
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یافتـه شـامل اسـپانیا، آلمـان، انگلسـتان، ایتالیـا، سـوئد،        هاي کشـورهاي منتخـب توسـعه   داده
منتشر شـده، حجـم   1ايدر خصوص حجم گازهاي گلخانهدانمارك، فنالند، فرانسه و هلند

، تولیـد ناخـالص   زیسـتی محـیط هـاي مالیـات اکسیدکربن منتشر شده، درآمد حاصـل از  دي
1995-2012هـاي  داخلی سرانه، مصرف انـرژي و ارزش افـزوده بخـش صـنعت طـی سـال      

ي تجربـی  هـاي پانـل بـراي بـرآورد الگـو     میالدي اسـتفاده شـد. از آنجـایی کـه ایجـاد داده     
هـاي درآمـدهاي حاصـل از    موردنظر، مستلزم دسترسی به سـري زمـانی قابـل قبـولی از داده    

باشد، لذا کشورهاي مذکور با پیشینه قابل قبول و مسـتندي از وضـع   میزیستیمحیطمالیات 
اند. انتخاب شدهزیستیمحیطهايمالیات

نتایج و بحث. 5
برآورد الگـو نامانـا باشـند، رگرسـیون بـه دسـت       هاي زمانی مورد استفاده درچه سريچنان

بـراي آزمـون   .کننده خواهد بودگمراهFو tهاي آمده کاذب و در نتیجه استفاده از آزمون
هاي مورد استفاده از دو آزمون دیکـی فـولر تعمـیم یافتـه و ایـم، پسـران و شـین        مانائی داده

که متغیرها داراي ریشه واحـد اسـت.   کندمیبیان استفاده شد. فرضیه صفر در هر دو آزمون
بنابراین رد فرضیه صفر به معناي عدم وجود ریشه واحـد و مانـا بـودن متغیرهـا اسـت. نتـایج       

اند.خالصه شده2آزمون مانائی در جدول

هاي ریشه واحد پانلینتایج آزمون.2جدول 

Im,Pesaran and Shinآزمون ADF-Fisher Chi-Squareآزمون نام متغیر

GHG)6937/7(9829/0Prob =)9117/2(9982/0Prob =

2CO)9008/11(8523/0Prob =)2889/1(9012/0Prob =

GDP)4339/24(1413/0Prob =)4146/1-(0783/0Prob =

ETR)9241/17(4607/0Prob =)2030/1(8855/0Prob =

EU)3279/10(9207/0Prob =)3279/10(9207/0Prob =

IVA)4390/17(4931/0Prob =)6215/0-(2671/0Prob =

مأخذ: محاسبات محقق
باشد.دو می-*اعداد داخل پرانتز مقادیر جدول آماره کاي

ها )، هیدروفلوروکربن6SF(، سولفور هگزا فلورید )O2N(اکسید نیتروژن، )4CH(، متان)2CO(سیدکربناکدي. ١
)HFCsها () وپرفلوروکربنPFCsاي هستند.ترین گازهاي گلخانه) مهم
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بـار  هاي زمانی در سطح نامانا بوده و بـا یـک  دهند که تمام سريها نشان مینتایج آزمون
)I)1((هاي زمانی مـورد نظـر انباشـته از مرتبـه اول    شوند. بنابراین سريگیري مانا میتفاضل

باشند.می
انباشتگی بین متغیرهاي هر دو الگو آزمـون شـد. بـراي ایـن منظـور از      مرحله بعد، همدر 

انباشتگی پدرونی و کائو اسـتفاده شـد. دو الگـو بـراي ایـن آزمـون مـدنظر قـرار         آزمون هم
، تولیـد  زیسـتی محـیط هـاي مالیـات درآمـدهاي حاصـل از   تـأثیر اند. نخست، الگـوي  گرفته

اي ارزش افزوده بخش صنعت بر انتشار گازهـاي گلخانـه  ناخالص داخلی، مصرف انرژي و 
به شرح ذیل بررسی شده است.

  2
3210 ittitiit
InGDPβGDPInβInETRββInGHG

tititi InIVAβInEUβ U 54
قابل مشاهده است.3نتیجه آزمون هم انباشتگی الگوي اول در جدول 

انباشتگی پدرونی براي الگوي اولنتایج آزمون هم.3جدول

آزمونآزمونآمارهرهمقدارآمااحتمالسطح

8397/09930/0-Panel v-statistic

Pedroni

9176/03894/1Panel rho-statistic

0004/03663/3-Panel PP-statistic

1294/01291/1-Panel ADF-statistic

9929/04532/2Group rho-statistic

0000/00426/11-Group PP-statistic

0119/02602/2-Group ADF-statistic

0000/05409/5-ADFKao

مأخذ: محاسبات محقق

، تولیــد ناخــالص زیســتیمحــیطهـاي مالیــاتدرآمــدهاي حاصــل از تــأثیردوم، الگـوي  
باشـد کـه بـه    مـی 2COداخلی، مصرف انرژي و ارزش افزوده بخش صنعت بر انتشـار گـاز  
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شرح ذیل محاسبه شده است. 
  2

3212 0 ittitiit
InGDPβGDPInβInETRββInCO

tititi InIVAβInEUβ U 54
آمده است.4نتیجه آزمون هم انباشتگی الگوي دوم در جدول 

انباشتگی پدرونی براي الگوي دومنتایج آزمون هم.4جدول

آزمونآزمونآمارهمقدارآمارهاحتمالسطح

7507/06767/0-Panel v-statistic

Pedroni

3589/03614/0-Panel rho-statistic

0000/02233/9-Panel PP-statistic

2260/07521/0-Panel ADF-statistic

9542/06870/1Group rho-statistic

0000/07339/9-Group PP-statistic

1161/01945/1-Group ADF-statistic

0019/09003/2-ADFKao

مأخذ: محاسبات محقق

Panelهـاي  دهد آمـاره میرونی براي الگوي اول نشانانباشتگی پدنتایج آزمون هم

PP-statistic ،Group PP-statistic وGroup ADF-statistic درصد 1در سطح
دهـد.  درصـد نشـان مـی   1را در سـطح  ADFمعنادارند. آزمون کائو نیز معناداري آمـاره  

هـاي  ت کـه آمـاره  انباشتگی پدرونی براي الگوي دوم نیز بیان گر این اسنتایج آزمون هم
Panel PP-statisticوGroup PP- کـائو نیـز   درصـد معنادارنـد. آزمـون   1در سطح

دهد. بنابراین در هر دو الگو فرضـیه  درصد نشان می1را در سطح ADFمعناداري آماره 
انباشـته  انباشتگی متغیرها رد شده و بنابراین متغیرها در بلندمدت هـم صفر مبنی بر عدم هم

وجـود رابطـه بلندمـدت، بـه     تأییـد هـا وجـود دارد. پـس از    بطه بلندمدت بین آنبوده و را
استفاده شد که نتایج در جداول FMOLSانباشتگی از روش منظور برآورد بردارهاي هم
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زیر آمده است.

راي الگوي اولبFMOLSنتایج حاصل از برآورد روش .5جدول 

tمقدار آماره نادار بودنسطح معمقدار برآورد شدهنماد متغیرنام متغیر

-LnETR1785/0-0378/00965/2زیستیمحیطهايمالیاتدرآمد 
LnGDP2067/200004/06001/3تولید ناخالص داخلی

-2LnGDP9488/0-0006/05251/3مجذور تولید ناخالص داخلی

LnEU5703/10000/091239/9مصرف انرژي

-LnIVA7774/0-0000/06376/4ارزش افزوده بخش صنعت
61/1=D . W995/0=2R.ADJ996/0=2R

مأخذ: محاسبات محقق

براي الگوي دومFMOLSنتایج حاصل از برآورد روش .6جدول

tمقدار آماره سطح معنادار بودنمقدار برآورد شدهنماد متغیرنام متغیر

-LnETR1804/0-0040/09253/2زیستیمحیطهايمالیاتدرآمد 
LnGDP0207/260000/04013/6تولید ناخالص داخلی

-2LnGDP2151/1-0000/02335/6مجذور تولید ناخالص داخلی
LnEU1103/10000/06775/9مصرف انرژي

-LnIVA2840/0-0207/03400/2ارزش افزوده بخش صنعت

0450/1D .W =9981/0=2R.ADJ9982/0=2R

مأخذ: محاسبات محقق

هـاي مالیـات دهد که بین درآمـدهاي حاصـل از وضـع    انباشتگی نشان مینتایج بردار هم
به طـور خـاص،   CO2اي به طور کل و نیز انتشار گاز و انتشار گازهاي گلخانهزیستیمحیط

انه مثبـت و  رابطه معکوس و معناداري وجود دارد. ضریب متغیر تولید ناخـالص داخلـی سـر   
دهد بین رشـد  ضریب مجذور تولید ناخالص داخلی سرانه منفی و معنادار است که نشان می

ــار، رابطــه   ــی   Uاقتصــادي و ســطح انتش ــارت دیگــر، منحن ــه عب ــت. ب ــرار اس ــوس برق معک
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.  شودمیتأییدکوزنتس در کشورهاي منتخب محیطیزیست
مثبت و معناداري بـر انتشـار   تأثیري انباشتگی، متغیر مصرف انرژبر اساس نتایج بردار هم

منفـی و  تـأثیر دارد. متغیر ارزش افـزوده بخـش صـنعت نیـز     2COاي و گاز گازهاي گلخانه
دارد که حاکی از هماهنـگ شـدن   2COاي و گاز معناداري بر میزان انتشار گازهاي گلخانه

باشد.در این کشورها میزیستیمحیطفناوري در راستاي اهداف 

پیشنهادگیري و نتیجه. 6
اي کـه منجـر بـه    و به خصوص انتشار بـیش از حـد گازهـاي گلخانـه    محیط زیست هاي آلودگی

هـاي مهـم در سـطح جهـان مطـرح      عنـوان یکـی از مسـائل و چـالش    شوند بـه میتغییرات اقلیمی
باشند. رسیدن به رشد اقتصادي باال نیز ازجمله اهداف اقتصادي اغلب جوامع اسـت. امـا نکتـه    می
هـاي  م این است که این رشد اغلب با مصرف بیشتر منابع انرژي و بـه تبـع آن، انتشـار آالینـده    مه

هـاي رسـیدن بـه رشـد اقتصـادي بـاالتر را       بیشتر همراه است. دانش اقتصاد ضمن این که راه
اي ناشی ازجمله گازهاي گلخانهزیستیمحیطهاي دهد، براي کنترل انتشار آالیندهمینشان

. بسـیاري از جوامـع بـا اتخـاذ     کنـد مـی مصرف انرژي بیشتر، راهکارهایی را ارائهاز تولید و
هـایی مثـل گازهـاي    هاي مختلف اقتصادي سعی بر کاهش انتشار آالینـده ها و برنامهسیاست
هاي مالی، یکی از ابزارهاي اقتصادي است که کشورها بـراي حـل   اي دارند. سیاستگلخانه

مرور مطالعات تجربی نشان داد در بـین راهکارهـاي مـورد نظـر،     گیرند.کار میاین مسئله به
هـاي مـالی   تـرین سیاسـت  یکی از قـدیمی تـرین و پرکـاربرد   زیستیمحیطهايمالیاتوضع 

زیسـت و بـه طـور اخـص     یافته است. ادبیات اقتصـاد محـیط  اتخاذ شده در کشورهاي توسعه
هی داشته و نظر اقتصاددانان زیادي در دو دهه اخیر، رشد قابل توجزیستیمحیطهاي مالیات

محیط زیسـت  را به خود جلب نموده است. با توجه به این که در ایران نیز موضوع آلودگی 
هـاي  برقـراري مالیـات  هـاي اساسـی کشـور مطـرح اسـت، امکـان      عنـوان یکـی از چـالش   به

بـه وضـع   یابـد. بـا ایـن حـال قبـل از پـرداختن       در اقتصاد ایران نیز اهمیـت مـی  زیستیمحیط
هـا بـر کـاهش انتشـار     ایـن مالیـات  تـأثیر در کشـور، ابتـدا بررسـی    زیسـتی محیطهايمالیات

اند، ضرورت دارد.گازهاي آالینده در کشورهایی که این سیاست را به اجرا گذاشته
هاي الگوهاي تجربی برآوردشده نشان داد که بین درآمد ناخالص داخلـی سـرانه و   یافته

معکوس برقرار است. در خصوص اثر مصرف انـرژي بـر   Uاي رابطه نهانتشار گازهاي گلخا
اي دارد. انتشار آلودگی، نتایج نشان داد مصرف انرژي اثر مثبت بر انتشـار گازهـاي گلخانـه   
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اي اثـر منفـی و معنـادار    همچنین ارزش افزوده بخش صنعت بر میزان انتشار گازهاي گلخانه
در ایـن  زیسـتی محـیط هايمالیاتدرآمدهاي ناشی از دارد. همچنین نتایج نشان داد افزایش 

اي شده است.کشورها سبب کاهش انتشار گازهاي گلخانه
پذیري سـطح  تأثیرو زیستیمحیطهايمالیاتبا توجه به مطالعه تجربه کشورها در وضع 

تـوان  ، مـی زیسـتی محـیط هايمالیاتاي منتشرشده در این کشورها از وضع گازهاي گلخانه
هاي مؤثر در زمینه کاهش انتشـار  محیط زیستی از سیاستهايمالیاتگرفت که وضع نتیجه 

بر این اساس و بـا  .باشددر این کشورها میزیستیمحیطاي و کنترل عوامل گازهاي گلخانه
رسد در زمینه رسیدن به هدف کنترل میهاي جدید مالیاتی، به نظرتوجه به لزوم معرفی پایه
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محیط زیستی در کشور مفید و موثر باشد.هايمالیات
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Abstract
Environmental pollution is an important problem facing many countries and
the environmental protection policies are amongst the top priorities of most
decision-making processes and policy makings. A most effective measure to
improve the quality of the environment is to impose environmental taxes.
The purpose of this paper is to investigate the impact of environmental taxes
on GHG reduction. To achieve this objective, the data from selected
developed countries on the greenhouse gases emissions, especially carbon
dioxide emissions together with other variables such as GDP, energy
consumption and the added value of the industrial sector during the years
1995-2012 have been used. Pedroni and Kao convergence test and the
ordinary least squares method are used to derive cointegration vectors. The
results show that in the selected countries, the impact of increasing
environmental tax revenues and the added value of industrial sector on
emissions are negative and as well as being significant in these countries and
the impact of increasing GDP and energy consumption on emissions is also
positive and significant. The validity of Kuznets environmental curve is
confirmed for these countries.
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