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  :چکیده

به افزایش انتشار مواد آالینـده ناشـی از    گسترش مصرف انرژي و روند رو

هـاي زیسـت    انرژي در جهان موجـب شـده کـه بحـران    هاي  احتراق حامل

قـرن   هـا در  هاي فراروي دولـت  ترین چالش مهم محیطی به عنوان یکی از

کوشند تـا بـا اتخـاد     ها می به همین دلیل دولت. بیست و یکم شناخته شود

هاي مختلف، بر مشکالت زیست محیطی ازجمله آلودگی  ها و برنامه سیاست

که موجب کمتـرین  ها  ترین نوع این سیاست داولیکی از مت. هوا فائق آیند

بر اساس باشد که  سبز می اخذ مالیاتگردد،  میعدم کارآیی در اقتصاد کشور 

بر همین اساس در این تحقیق، آثار افزایش مالیـات  . گردد هزینه اعمال می

سبز بر رشد اقتصادي، بر اساس طراحی یک الگوي تعـادل عمـومی قابـل    

آخرین ماتریس حسابداري اجتماعی سال  و به کارگیريمحاسبه براي ایران 

  .در قالب هشت سناریو مورد بررسی قرار گرفته است 1380

دهد که افزایش نرخ مالیات سـبز بـه عنـوان     نتایج به دست آمده نشان می

 .دهـد  مالیات غیرمستقیم در تمامی سناریوها، رشد اقتصادي را افزایش می

لحاظ اثر مثبت کاهش آلودگی، تغییرات رشـد  همچنین در همه سناریوها با 

  .یابد اقتصادي مثبت است و میزان آن با افزایش نرخ مالیات افزایش می
  

تعادل  روشسازي، مالیات سبز، رشد اقتصادي،  شبیه :کلیديهاي  واژه

  .عمومی قابل محاسبه

  .JEL F64 ،E16 ،E27:بندي طبقه

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abstract: 
Expansion of energy consumption and trend of rising 
emissions of pollutants resulting from the combustion of 
energy carriers in the world has caused environmental 
crises which be recognized as one of the most important 
challenges which governments in the twenty-first 
century are facing. That is why governments try to take 
various policies and programs in order to overcome on 
environmental problems such as air pollution. One of the 
most common types of policies that cause minimum 
inefficiency in the economy is obtaining the green taxes 
which is applied on the basis of cost. Accordingly, in 
this study, the effects of increase of green taxes on 
economic growth, based on the design of Computable 
General Equilibrium model for Iran and implementation 
of Social Accounting Matrix in 2001 in the form of eight 
scenarios were examined. 
The increasing rates of taxes from one to forty percent 
have been done in eight scenarios. The obtained results 
show that the increasing rate of green taxes as an 
indirect one increases the economic growth in all 
scenarios. also the positive effect of lower pollution 
leads in positive economic growth in all scenarios, too. 
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  مقدمه -1

 در 1وپیگ آرتور مالیات سبز را براي اولین بار، اقتصاددانی به نام

با تأکید بر اخذ مالیات از عوامل ایجاد آلودگی  1920اوایل دهه 

ایـن پایـه مالیـاتی در    . تع طبیعی ارائه کرده اسـ بو تخریب منا

راستاي اصالح نظام مالیاتی کشورهاي توسـعه یافتـه بـیش از    

در  .سی سال است که در این کشورها وضع و اجرا شـده اسـت  

به عنـوان   قابل محاسبهمی هاي تعادل عمو هاي اخیر مدل سال

هـاي   هاي مهم در تجزیه و تحلیـل آثـار سیاسـت    یکی از روش

فطـرس و همکـاران،   ( مختلف مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت  

هـا   این مـدل . )12: 1394و نعمت الهی و همکاران،  74: 1394

عنوان چارچوبی بر اساس تعادل عمـومی اقتصـاد کـالن کـه      هب

ها و  تراز پرداخت الگوي تقاضا، ها، میان درآمدهاي مختلف گروه

 .شـود  مـی تعریـف   کنـد،  ارتباط برقـرار مـی   ساختار چند بخشی

بـا   قابـل محاسـبه  هاي تعادل عمـومی   مدل ).1960ژوهانسن، (

فـروض  نظر گـرفتن   و با در توجه به ساختار اقتصادي در کشور

ی ساختاري، طراحی و از طریق ماتریس حسابداري اجتماعی کم

   .گردند می

ــده    ــکالت عم ــر روي مش ــذاري جــدي ب ــه اثرگ ــر گون ه

محیطی نظیر باران اسیدي، گرم شدن کره زمین و تراکم  زیست

گذاران قرار دارند،  ترافیک که در حال حاضر پیش روي سیاست

نیازمند ایجاد تغییرات گسترده در الگوهاي تولیـد و مصـرف بـا    

از طرفـی ایـن   . محیطـی اسـت   هاي زیسـت  استفاده از سیاست

 هاي قابل توجه اقتصادي است تغییرات به ناچار مستلزم هزینه

  ).147 -169: 2007فولرتن و همکاران، (

العمل متقابل بین رشـد اقتصـادي و کیفیـت محـیط      عکس

مـورد   1990زیست موضوع بحث برانگیزي اسـت کـه از دهـه   

  .توجه قرار گرفت

سازي مدل تعادل  تا با شبیه شود میدر این مطالعه تالش 

، اثر مالیات سبز بر رشد اقتصادي در 2می قابل محاسبهعمو

این مالیات بر شش حامل انرژي . کشور مورد بررسی قرار گیرد

و  7، بنزین6، نفت کوره5، گاز مایع4، نفت سفید3یعنی گازوئیل

                                                   
1. Arthur Pigou  
2. Computable General Equilibrium (CGE)  
3. Gasoil 
4. Kerosene  
5. Liquefied Petroleum Gas (LPG)  
6. Fuel Oil  
7. Gasoline  

تولید برخی از کاالها مانند صنعت برق به  که در 8گاز طبیعی

مانند خدمات حمل و عنوان عامل تولید و در تولید برخی دیگر 

گیرند،  اي مورد استفاده قرار می نقل به عنوان کاالهاي واسطه

هاي  مدل ارائه شده با داده. به طور یکسان وضع شده است

ایران سال  9استخراج شده از ماتریس حسابداري اجتماعی

 از زاي مدل با استفاده کالیبره شده و متغیرهاي درون 1380

   .محاسبه شده است GAMS 10 افزار نرم

  

  ادبیات موضوع -2

محیطی در یک بستر  ارتباط میان رشد اقتصادي و کیفیت زیست

تواند به صورت مستقیم، معکوس یا ترکیبی  زمانی بلندمدت، می

جریان ارتباط میان رشـد اقتصـادي و   (این بحث . از هر دو باشد

، موضوع بسیاري از مطالعات و تحقیقات )کیفیت زیست محیطی

گیري این حوزه از مطالعات  چنانچه جریان شکل. ار گرفته استقر

نماییم، حکایت از آن دارند که طی چند دهه اخیر، دو  را بررسی 

جریان فکري کلی در این حوزه وجود داشته است که در نهایت 

رویکرد اول به نـوعی بـه   . اند به یک رویکرد سومی تبدیل شده

محیطی  تانداردهاي زیستانتخاب میان رشد اقتصادي و حفظ اس

بدین معنی کـه اصـوالً رشـد اقتصـادي و در نتیجـه      . پردازد می

افزایش تولید و مصرف، خواه ناخواه نیازمند مواد اولیه و انـرژي  

باشد و متقابالً افزایش تولیـد   هاي تولید می بیشتر به عنوان داده

ـ  به عبارت دیگر، هر چه در. زباله را به همراه دارد د خالل فرآین

یابد، در مقابل استخراج  توسعه اقتصادي سطح درآمد افزایش می

هاي زیست محیطی، باعث  بیشتر منابع طبیعی و افزایش تخریب

هـاي   به همـین جهـت رشـد فعالیـت    . شود میکاهش رفاه بشر 

لذا استدالل . آید اقتصادي از این حیث، نوعی خطر به حساب می

باید دسـت بـه نـوعی    گذاران در این ارتباط  که سیاست شود می

انتخاب بزنند، یعنی با هدف دستیابی به رشد اقتصـادي بـاالتر،   

محیطی بیشتر باشند یا در صورت اعتقاد  پذیراي مخاطرات زیست

بایست به سطوح پایین رشـد   به ضرورت حفظ محیط زیست می

  .اقتصادي رضایت دهند که این خود انتخابی دشوار است

در ایـن  . در سوي دیگر این طیف، رویکرد دوم وجـود دارد 

محیطی به  گروه اعتقاد بر این است که مسیر بهبود کیفیت زیست

                                                   
8. Natural Gas  
9. Social Accounting Matrix (SAM) 

رجـوع شـود بـه     GAMSافزار  براي آشنایی بیشتر در مورد نرم .10

  .2000مقاله الفگرن در سال 
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موازات رشد اقتصادي است و بـه منظـور بهبـود اسـتانداردهاي     

کـه   محیطی باید در جریان رشد اقتصادي گام نهاد، چـرا  زیست

قاضـاي کیفیـت   اصوالً سطح باالتري از درآمد، باعث افزایش ت

و این به معنی پذیرش معیارها و ضـوابط   شود میمحیط زیست 

  .محیطی است حفاظتی زیست

مطـرح شـد، میـان رشـد      90رویکرد سوم که از اویل دهه 

وارونـه   U صورت بهاي  محیطی رابطه اقتصادي و آلودگی زیست

ــال    ــه فرضــیه انتق مطــرح نمــوده اســت کــه ایــن موضــوع ب

محیطی کوزنتس معروف شـده،   تمحیطی یا فرضیه زیس زیست

، برنـده  1)1955(که این رابطه نام خود را از سـیمون کـوزنتس   

اي به صورت  که بین نابرابري درآمد و درآمد رابطه(جایزه نوبل 

U بنابر فرضیه منحنی کوزنتس، در . گرفته است) وارونه پیدا کرد

مراحل ابتدایی رشد اقتصادي، تخریب محیط زیست زیاد است تا 

رسد و سپس در  اي در حداکثر خود می نکه این موضوع به نقطهای

پژویان (  )1نمودار(یابد  مراحل باالتر رشد، محیط زیست بهبود می

  ).141-160: 1386و مرادحاصل، 

 رابطه رشد اقتصادي و آلودگی. 1نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  1386پژویان و مرادحاصل، : مأخذ

                                                   
1. Simon Kuznets (1955) 

 منحنی یا فرضیه که نچهآ هربادر ريبسیا مقطعیهاي  پژوهش

U منجاا ،شود میزیستی کوزنتس نامیده  محیط سمعکو شکل 

 هاهالیندآ راتنتشاا چگالی یا راتنتشاروش ا یندر ا. ستا هشد

 ايبر. دمیشو مرتبط نهاسر مددرآ مسو یادوم  جهدر تابع یک به

 بین در که دمیشو یافت مطلب ینا ،هاهالیندآ از اديتعد

و  سدرمی اوج به ،یابد می یشافزا مددرآ با گیدلوآ هارکشو

و رابطه زنگ شکل بین درآمد سرانه و مییابد  کاهش سپس

 که منحنی محیط زیستی کوزنتس آید وجود میه ب آلودگی

)EKC(2 لیلد به کاهش ینا سدرمی نظر به. نامیده شده است 

 یستز محیط کیفیت به نسبت يمددرآ کشش ثرا دنبو مثبت

 ايبر ،ستا باال مدهادرآ که هنگامی. ستا باال يمدهادر درآ

 که دمیشووارد  ها لتدو به هاییرفشا زم،ال يها ستسیا ئهارا

را  ها ستسیا ینا کارگیري به یطاشر باال مددرآ با معاجو فقط

در  را جمعیت چگالی نظیر متغیرهایی ت،مطالعا برخی. نددار

 سایر بر نهاسر يمدهادرآ معموالً لیو ندا دهبر کار به تالدمعا

  .)175 - 203: 1389پژویان و تبریزیان، ( دارد غلبه متغیرها

  

 مطالعات تجربی -3

باشـد،   جدیـد مـی   ایران نسبتاًاز آنجا که موضوع مالیات سبز در 

هنوز به نحو گسترده و مؤثر در قالب مـدل تعـادل عمـومی در    

کشور مطالعاتی انجام نشده است، در حالی که در سایر کشورها 

اي  هـا، مطالعـات گسـترده    به دلیل اجرایی بودن این نوع مالیات

انجام شده است که به طور خالصه بـه مـواردي از آنهـا اشـاره     

  . کنیم می

العات تجربی انجام شده در ایـن زمینـه در جـدول    طم مهمترین

  .آورده شده است) 1(

  

 روش تحقیق -4

 -بندي جریان چرخشی درآمد الگوهاي تعادل عمومی به فرمول

پردازند که در آن، تولیدکنندگان، عوامـل   مخارج یک اقتصاد می

مبادالت در ایـن  . شود کنندگان در نظر گرفته می تولید و مصرف

سـازي عـاملین اقتصـادي صـورت      رفتار بهینه بر اساسها  مدل

مطلوبیت خـویش را  کنندگان تابع  گیرد به نحوي که مصرف می

رسانند و بـه ایـن ترتیـب     با توجه به سطح بودجه به حداکثر می

تولیدکنندگان نیز در پـی  . شود طرف تقاضاي مدل مشخص می

                                                   
2. Environmental Kuznets Curve 

 آلودگی

 رشد اقتصادي

 رویکرد اول

 آلودگی

 رشد اقتصادي

 دومرویکرد 

 آلودگی

 رشد اقتصادي

 سومرویکرد 
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حداکثر کردن سود خویش هستند که در نتیجـه طـرف عرضـه    

هاي بازار در وضعیت تعـادلی شـرایط    قیمت. شود مدل معین می

بـراي تمـامی کاالهـا و    . نـد آور الزم را براي تعادل فـراهم مـی  

خدمات، عرضه برابر تقاضا خواهد بود و در صـورتی کـه بـازده    

نسبت به مقیاس ثابـت باشـد، شـرط سـود صـفر بـراي کلیـه        

  ).103-132: 1385نژاد،  طیبی و مصري(ها صادق است  فعالیت

هاي اقتصادي در بازار عوامل، متقاضی عوامل تولیدي  بنگاه

ها یعنـی خانوارهـا بـه بـازار عرضـه      هستند که توسط مالکین آن

تمامی عاملینی که در بـازار متقاضـی کـاال هسـتند، از     . شود می

نمایند که ایـن دو   کاالي داخلی یا از کاالي خارجی استفاده می

آنچه که عـاملین  . شوند گروه کاالها جانشین یکدیگر فرض می

اقتصادي را بـه مصـرف محصـوالت داخلـی و خـارجی سـوق       

نسبی کاالهاست که نرخ ارز در آن نقش کلیدي  دهد، قیمت می

نـرخ ارز نیـز در بـازار ارز کـه شـامل عرضـه ارز       . کنـد  ایفا مـی 

واردات کـاال و  (و تقاضـاي ارز  ) صادرات کـاال و ورود سـرمایه  (

به طور کلی یک مـدل  . گردد باشد، تعیین می می) خروج سرمایه

  : ستاز اجزاء زیر تشکیل شده ا قابل محاسبهتعادل عمومی 

 ماتریس حسابداري اجتماعی -1

 ها قیمت -2

 هاي تولیدي فعالیت -3

 نهادها -4

 شرایط تعادل اقتصادي -5
  

 مطالعات تجربی. 1جدول 

  مطالعه عنوان تحقیق  محقق
سال 

  مطالعه
  نتایج

ــان و  پژویـ

  رشتی امین

هاي سبز، بـا تأکیـد بـر مصـرف      مالیات

  بنزین
1386  

این مطالعه به کمک مـدل سیسـتمی روتـردام، اعمـال مالیـات سـبز بـر        

دهد که اعمال این نوع  کند و نشان می کاالهاي آلوده کننده را بررسی می

  .کننده را کاهش دهد  تواند میزان تقاضا براي کاالهاي آلوده مالیات می

ــی و  مقیمـ

  همکاران

آثار رفـاهی و زیسـت محیطـی مالیـات     

سبز و کاهش یارانه سوخت در ایـران بـا   

اســتفاده از مــدل تعــادل عمــومی قابــل 

  محاسبه

1390  

هـاي   اي و مصـرفی سـوخت   با وضع مالیات بر سـوخت، تقاضـاي واسـطه   

در پنج سناریوي مالیاتی که در این مقالـه ارزیـابی   . یابد کاهش میفسیلی 

شده است، در تمام سناریوها با لحاظ اثر مثبت کـاهش آلـودگی، تغییـرات    

در هـر  . یابد رفاه مثبت است و میزان آن با افزایش نرخ مالیات افزایش می

، محیطـی  دو سیاست، باالترین نرخ رشد رفاه با در نظر گرفتن آثار زیسـت 

  .درصد است 10نرخ مالیات 

ــی و  گرامـ

  کرمی

بررسی مالیات سبز در کشورهاي توسعه 

  یافته
1390  

منبـع  باشد با توجه به اینکه  هدف از این تحقیق آشنایی با مالیات سبز می

مبنــاي آن شــکل گرفتــه اســت،  اصــلی انــرژي کــه اقتصــاد جهــانی بــر

منـابع، محـیط   هاي فسیلی است که عالوه بر محـدود بـودن ایـن     سوخت

نظریـه پیگـو افـرادي کـه      بر اساساز این رو . سازد زیست را نیز آلوده می

بایست مقـدار خسـارتی را کـه در اثـر      نمایند می محیط زیست را آلوده می

ـ انتشار آلودگی به محیط زیست وارد می نمای در ایـن   .دنـ د را جبـران کن ن

سـبز و سـایر   گزارش تجربیـات برخـی از کشـورها در اسـتفاده از مالیـات      

مـورد بررسـی قـرار     نیـز  هاي کاربردي جهت حفظ محـیط زیسـت   روش

  .گیرد می
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 .توسط محقق پردازش شده است :مأخذ

  

ــري و  ذاکـ

  همکاران

توسعه درآمدهاي مالیاتی از طریـق اخـذ   

بر اسـاس   :مالیات سبز از صنایع آالینده

  ستانده-رویکرد داده

1393  

 1380سال ستانده داده جدول کمک به کشور آالینده صنایع مقاله این در

 سـایر «هـاي   بخـش  کـه  اسـت  آن از حاکی نتایج. است شده شناسایی

 ،»محصـوالت از توتـون و تنبـاکو    و آشـامیدنی  و غـذایی  محصـوالت 

هـاي   ساخت مواد و محصوالت شیمیایی و سـایر فـرآورده  «، »آلومینیوم«

 ضـرایب  بیشـترین  داراي »آهـن، فـوالد و محصـوالت آن   «و  »نفتـی 

 صـنعتی  هـاي  زیـربخش  سایر میان در غیرمستقیم و مستقیم آالیندگی

  .اند بوده

احمدیان و 

 همکاران

ــره  ــادي بهـ ــابی اقتصـ ــري از  ارزیـ گیـ

هاي بـادي در ایـران بـا در نظـر      نیروگاه

گـرفتن اثـر سیاســت آزادسـازي قیمــت    

 انرژي

1393 

هـاي آزادسـازي قیمـت تمـام شـده انـرژي در        در این تحقیق اثر سیاست

هاي گازي مورد  نسبت به نیروگاههاي بادي  مقرون به صرفه شدن نیروگاه

براي محاسبه هزینه تمام شده تولید برق از منابع . بررسی قرار گرفته است

 هزینـه همتـراز  «هاي فسـیلی از روش   مختلف شامل انرژي باد و سوخت

به عالوه در محاسبات مربـوط بـه هزینـه تمـام     . استفاده شده است» شده

هـاي بـادي و    ي مختلف نیروگاهها هاي مختلف ارز، فناوري شده برق، نرخ

بر اساس نتـایج  . هاي متفاوت انواع سوخت در نظر گرفته شده است قیمت

این تحقیق مشخص شد که با هدفمند کردن قیمـت سـوخت در کشـور،    

  .است مقرون به صرفه بوده هاي بادي کامالً نیروگاه

  گریکر

بررسی نحوه اتخـاذ دو سیاسـت زیسـت    

ــگ   ــی دامپین ــادي و محیطــی یعن اقتص

استراتژي سبز در میان دو کشور با وجود 

  الملل دو بنگاه در قالب اقتصاد بین

2003  

ها با یکدیگر و نیز پست بودن عامـل تولیـد    در حالت عدم همکاري بنگاه

آلودگی، در صورتی که نرخ مالیات بر آلـودگی از هزینـه نهـایی خسـارت     

اسـت اسـتراتژي سـبز را    هـا، سی  ناشی از آلودگی بیشتر باشد، آنگاه دولـت 

  .اتخاذ خواهند کرد

  توسعه مالیات سبز  آنی 
  

2004  

با استفاده از مدل تعادل عمومی براي سنجش تأثیر مالیات سـبز بـه ایـن    

و در واقـع   شـود  مینتیجه رسید که مالیات سبز باعث سود مضاعف قوي ن

محیطی و بیکاري  مالیات سبز باعث هیچ نوع کاهشی در مشکالت زیست

  .شود مین

  هاون بی

بررسی پیامدهاي رفاهی اصالح مالیـات  

سبز در اقتصـادهاي بـاز کوچـک بـراي     

ــادل   ــدل تع ــا اســتفاده از م پنســیلوانیا ب

  عمومی قابل محاسبه

2005  

اثر پیگو، بازسازي درآمد مالیاتی و اثر متقابل  3مجموع سودهاي رفاهی از 

هـاي   نتیجـه مالیـات  هاي رفـاهی آنهـا بـاالتر اسـت و در      مالیاتی از زیان

  .گردد محیطی باعث افزایش رفاه می زیست

دي 

ــوال و  میگ

  مانزانو

بررسـی تـأثیر اصـالح مالیـات سـبز بـر       

  اقتصاد اسپانیا
2011  

سود سهام بستگی به نوع اصالحات، ، محیط زیست در صورت وجود سهام

اي  اصـالحات یـک مرحلـه    ،کـه  طـوري   بـه . نحوه اجراي آن دارداندازه و 

بـاال   کـارایی  هاي هزینهاعمال  بیشتري به همراه سهام سودموجب ایجاد 

تنهـا سـود سـهام در     ی،تـدریج به صورت اصالحات شده و مدت  در کوتاه

  .وجود نخواهد داشترا افزایش داده و این درآمد در بلندمدت مدت  کوتاه

ــو و  اورلـــ

  گرس

 :در روسـیه  محیط زیست مالیات معرفی

  متقابل مالیاترابطه تأثیرات 
2014  

درآمد حاصل  به افزایش تواند می کار مالیات کربن براي مالیاتی جایگزین

 برخی از مالیـات  و مالیات، ارزش افزوده واردات، تعرفه صادرات، مالیات از

 افـزایش در  .شـود  منجـر مالیاتی  هاي پایگاه گسترش به دلیل غیرمستقیم

 هاي زیست محیطـی  اصالح مالیات  تعرفه، هزینه مالیات و درآمد حاصل از

  .دهد کاهش میرا 
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الگـوي تعـادل عمـومی قابـل     تصویر اجزاي عمـده  ) 2(نمودار 

هـا و کاالهـا و نیـز اشـکال      محاسبه، شامل عوامل تولید، قیمت

  .دهد دهنده هر یک از اجزاء با یکدیگر را ارائه می تبعی ارتباط

دهد، در این الگو تولیدکننده،  نشان می) 2(طور که نمودار  همان

هاي واسطه را به صورت تابع لئونتیفی بـه همـراه عوامـل     نهاده

بـه صـورت کشـش جانشـینی ثابـت در      ) 1ارزش افـزوده (تولید 

داگالس در -هاي مختلف جهت تولید به شکل تابع کاب فعالیت

در مرحله بعد تولیدکننده با توجه به قیمت نسبی . گیرد اختیار می

شـکل تبعـی    بر اسـاس تولیدات خود در داخل و خارج از کشور 

ود را بـه چـه   گیرد که تولیدات خ کشش تبدیل ثابت تصمیم می

ــاند      ــروش برس ــه ف ــور ب ــارج از کش ــل و خ ــبتی در داخ . نس

کنندگان نیز از کاالهاي مرکب جهـت مقاصـد مختلـف     مصرف

بهـره  ) گذاري، مخارج مصرفی دولت مصرف خصوصی، سرمایه(

  .گیرند می

ها وکاالهـا   جزییات نهادها، عوامل تولید، فعالیت) 2(جدول 

هـاي قابـل    ز دادهجزییـات مـدل ا  . دهـد  مـی را در مدل نشـان  

  .کند محاسبه شده پیروي می SAMدسترس از جدول 

                                                   
1. Value- Added (VA) 

  جزییات نهادها، عوامل تولید، فعالیت ها وکاالها .2جدول 

  زیر مجموعه ها  مجموعه

  فعالیت

برق، گاز، نفت خـام و گـاز طبیعـی و    : انرژي

  خدمات مصرفی نفت و گاز

  سایر بخشها :غیرانرژي

  کاالها

 طبیعـی، تـأمین بـرق،   نفت خام و گاز : انرژي

  آب و گاز

  ها سایر بخش: غیرانرژي

  نیروي کار، سرمایه  عوامل تولید

  خانوار شهري، روستایی  خانوار

  ها، دنیاي خارج دولت، شرکت  سایر نهادها

  .2001الفگرن و همکاران، : مأخذ
  

  ماتریس حسابداري اجتماعی  -4-1

براي معرفـی  ماتریس حسابداري اجتماعی نقطه شروع مناسبی 

مـاتریس حسـابداري   . معادالت اصلی مدل تعادل عمومی است

یــک پایــه آمــاري تعــادلی نشــان دهنــده  ) SAM(اجتمــاعی 

هاي تولیدي براي مـواد اولیـه و    چگونگی پرداخت هزینه بخش

چگـونگی عرضـه عوامـل اولیـه تولیـد بـه        ،عوامل اصلی تولید

هاي اقتصـادي توسـط خانوارهـا، پرداخـت      تولیدکنندگان بخش

  کاالهاي مرکب 

 )CES کشش جانشینی ثابت(

 فروش داخلی 

 صادرات

 هاي اولیه نهاده

  مصرف خانوارها 

 +  

  مصرف دولت

 +  

 گذاري سرمایه

ت 
ثاب

ی 
شین

جان
ش 

ش
ک

C
E

S
  

 خدماتو  کاالها تولید

 تقاضاي واسطه

 )تیفنلئو(

  ارزش افزوده 

 )CESکشش جانشینی ثابت (

  سطح فعالیت 

  )لئونتیف و یا کشش جانشین ثابت(

  کاالي تولید  کاالي تولید

. . . . . . . . . . . . . . . . . فعالیت اول 

 فعالیت دوم

کشش انتقالی ثابت 

CET   کاالها و خدمات

 وارداتی

کشش جانشینی 

  CESثابت 
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هاي اقتصادي، نقش دولت  براي مصرف کاالها و خدمات بخش

. هاي ایجاد درآمد و هزینه توسـط دولـت اسـت    در اقتصاد و راه

کل جریانات فیزیکی ومالی در یـک   SAMطور خالصه، در  به

 شــود مـی مقطـع زمـانی خـاص نشـان داده      اقتصـاد و در یـک  

  ).65-66: 2001الفگرن و همکاران، (

ماتریس مربعی است کـه هـر حسـاب بـه      SAMدر عمل 

هر سـلول در  . شود میوسیله یک سطر و یک ستون نشان داده 

این ماتریس، پرداختی از هر سـتون خـود را بـه حسـاب سـطر      

ر درآمدهاي هـر حسـاب در طـول سـط    . دهد مربوطه نشان می

هـایش در طـول آن سـتون ظـاهر       مربوط و مخـارج یـا هزینـه   

در اینجا اصول حسابداري دوگانه حاکم اسـت و بـراي   . شود می

بـا  ) مجمـوع سـطر مربوطـه   (، درآمد کل SAMهر حساب در 

  .1برابر است ) مجموع ستون مربوطه( مخارج کل

اثر مالیات سبز بر رشـد اقتصـادي را در   براي اینکه بتوانیم 

رد بررسی قرار دهیم و این مالیات نیز بر شـش حامـل   کشور مو

انرژي یعنی گازوئیل، نفت سفید، گاز مایع، نفت کوره، بنـزین و  

بخـش انـرژي و    ،گاز طبیعی، به طور یکسان وضع شـده اسـت  

بخـش انتشـار کـربن را بـه      ،گیري میـزان آلـودگی   براي اندازه

  : ایم اضافه نموده 2سیستم معادالت

  

  بخش انرژي  -4-2

هاي انرژي به شش حامل اصلی انرژي یعنی بنزین، نفت  حامل

بنـدي   سفید، نفت کوره، گاز مایع، گازوئیل و گاز طبیعـی طبقـه  

با توجه به اینکه هدف این تحقیق بررسی آثار افـزایش  . اند شده

هاي مختلـف اقتصـادي اسـت، لـذا بـه       مالیات سبز روي بخش

بـه ایـن   . ایم خویش بخش انرژي را اضافه نموده CGEالگوي 

از شش  CES، یک تابع iQVEمنظور تابع کل نهاده انرژي 

  انرژي یاد شده است، هنهاد
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براي توضیح بیشتر در مورد ماتریس حسابداري اجتماعی رجوع شود بـه   .1

   .2001مقاله الفگرن و همکاران در سال 

براي مطالعه بیشتر در مورد سایر معادالت مدل تعادل عمومی به مقالـه   .2

   .الفگرن مراجعه شود

eiQFEکه در آن،  نشـان دهنـده هـر    : eهاي انرژي،  ، حامل,

 .حامل انرژي

هـاي انـرژي، از    حامـل شرط مرتبه اول براي انتخاب بهینـه از  

  :آید می دست بهرابطه زیر  برابري

)2                     (
ei

i
iei

QFE

QVE
PEEPDE

,
, .




  

eiPDEکه در آن،  ، iPEEهـا،   ، قیمت هـر یـک از حامـل   ,

  .قیمت کل نهاده انرژي

تـوان قیمـت کـل نهـاده      با انجام محاسبات و ساده سازي مـی 

  :را به صورت زیر تعریف نمود انرژي

)3               (ei
e

eiii QFEPEEQVEPEE ,, ..   

ها، اثر آن را از طریق  که تغییر در قیمت هر حامل یا تمام حامل

هـاي انـرژي بـر سـایر      کانال قیمـت و تغییـر در نهـاده حامـل    

  .کند میهاي تولیدي منعکس  بخش

ــراي   در واقــع، مــی ــرژي الکتریکــی ب ــوان گفــت کــه ان ت

هایی از اقتصاد، همانند بخش خدمات، ساختمان و تـأمین   بخش

هـا،   اي و براي سایر بخش آب و برق به عنوان کاالهاي واسطه

مانند صنعت و معدن، نفت و گاز، به عنوان عامـل تولیـد مـورد    

  . گیرد استفاده قرار می
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بر اساس معادلـه زیـر محاسـبه     CO2میزان تجمعی انتشار گاز 

  :شده است

)4                                 (����� = ∑ ��� ���  

، شــدت ��و  CO2، کــل میــزان انتشــار �����کــه در آن 

  .است کربن به ازاي تولید هر واحد محصول انتشار

بطه زیـر محاسـبه شـده    کل درآمد مالیاتی انتشار کربن نیز از را

  :است

)5(  

����� = ���
�������

�

+���
�������

�

 

��که در آن 
، نرخ مالیـات کـربن بـر تولیـد داخلـی محصـول       �

��هاي مختلـف اقتصـادي و    بخش
، نـرخ مالیـات کـربن بـر     �

  .باشد هاي مختلف می واردات کاالهاي بخش

براي برآورد نتایج در الگوي تعادل عمومی قابـل محاسـبه،   

که مدل تعادل عمومی که مدل باید کالیبره شود به این صورت 
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از ماتریس حسابداري اجتماعی بـه دسـت آمـده و بـه صـورت      

ریاضــی ارائــه شــده اســت، بایــد مقــادیر موجــود در مــاتریس  

عبـارت  بـه  . حسابداري اجتماعی را در اولین اجرا بازتولیـد کنـد  

نمـاییم،   دیگر، زمانی که مدل ریاضی تعادل عمومی را حل مـی 

همان مقادیر ماتریس حسـابداري اجتمـاعی بـه عنـوان جـواب      

بر این اسـاس، مـاتریس حسـابداري    . آیند معادالت به دست می

به . شود میاجتماعی به صورت یکسري معادالت سازگار مطرح 

اتریس حسـابداري  هاي اولیه مـ  منظور ایجاد سازگاري بین داده

اجتماعی و معادالت ریاضی مدل، از روش کالیبراسیون استفاده 

  .شده است

  

  ها و نتایج تحقیق یافته -5

تصریح و حل مدل تعادل عمومی ارائه شده با اسـتفاده از بسـته   

مدل ارائه شـده دو نـوع   . انجام شده است GAMSافزاري  نرم

طـور   سـهمی بـه  مقـدار پارامترهـاي   . شـود  پارامتر را شامل می

اند و پارامترهاي رفتاري  محاسبه شده SAMمستقیم از جدول 

ایـن  . انـد  آمـده  دسـت  بـه  SAMهاي خـارج از جـدول    از داده

پارامترها یا با استفاده از مطالعات قبلی انجام شده در کشور و یا 

هـاي   استفاده در مدل هاي مورد کشورهاي مشابه و یا از تخمین

در ادامـه بـه چگـونگی    . آیند دست می تعادل عمومی مشابه، به

  .شود ه پارامترهاي مدل پرداخته میمحاسب

 پارامترهاي تولید و تجارت -5-1

هاي جانشینی پارامترهاي انتقال و پارامترهاي سهمی در  کشش

پارامترهاي بخش تولیـد و تجـارت مـدل     CETو  CESتوابع 

با توجه به عدم وجود مطالعات قبلی در زمینه محاسـبه  . هستند

هـاي   ها، در این مدل از مقـادیر اسـتفاده شـده در مـدل     کشش

اي کـه بـراي کشـورهاي درحـال توسـعه ارائـه        تعادل عمومی

کشـش جانشـینی بـراي     ،در نتیجه. ، استفاده شده استگردیده

و کشــش  51/0ن بــراي بخــش انــرژي مقــدار تــابع آرمینگتــو

هاي مختلف اقتصادي مقـدار   جانشینی صادرات نیز براي بخش

اما در بخـش نفـت و تـأمین آب و بـرق از     . فرض شده است 2

رغم وجود صادرات و واردات در این بخـش، بـازار    آنجا که علی

گـر بـوده و مقـادیر    این محصول متفاوت از بازار محصوالت دی

به عبارت دیگر مقدار واردات ایـن بخـش    ست،کشش متفاوت ا

لذا با صرف نظر کردن از این مقـدار، ایـن دو    ،بسیار ناچیز است

هایی که واردات محصول ندارد در نظـر   بخش به عنوان بخشی

 .اند گرفته شده

از سوي دیگر، صادرات این محصول و مقدار فروش داخلی 

باشند چرا که محدودیت در تولیـد   آنها نیز جانشین همدیگر نمی

شود در این بازارهـا صـادق    که موجب محدودیت در عرضه می

لذا کشش جانشینی صادرات نیز حداقل مقدار ممکـن را  . نیست

هـا در  همچنـین برخـی از پارامتر  . به خود اختصاص داده اسـت 

 SAMتوان بـا اسـتفاده از جـدول     بخش تولید و تجارت را می

) 3(نتـایج حاصـل از ایـن محاسـبات در جـدول      . محاسبه نمود

  .آورده شده است

  

  مقادیر پارامترها در توابع تولید و تجارت. 3جدول 

  ها بخش

کشش 

جانشینی 

واردات در تابع 

  آرمینگتون

کشش 

جانشینی 

صادرات در 

 CETتابع 

پارامتر 

سهمی در 

تابع 

  آرمینگتون

پارامتر 

سهمی در 

تابع 

CET 

پارامتر انتقال 

در تابع 

  آرمینگتون

پارامتر 

انتقال در 

تابع 

CET 

کشش جانشینی 

  عوامل تولید
پارامتر 

انتقال در 

  تابع تولید
نیروي 

  کار
  سرمایه

  222/1  66/1  04/0  062/2  0  000/5  500/0  2  51/0  انرژي

  945/3  964/2  036/1  0  177/1  000/2  200/0  2  5/1  غیر انرژي

  هاي تحقیق یافته:مأخذ

  

 هاي مالیاتی نرخ -5-2

نـرخ مالیـات بـر درآمـد      SAMهـاي جـدول    با استفاده از داده

حاضر مقـادیر   SAMاز آنجا که در جدول . محاسبه شده است

مالیات بر کاال جمع شده و در یک خانه آورده شده است، امکان 

و ) هاي تعرفـه  نرخ(جداسازي مقدار مالیات بر کاالهاي وارداتی 

لذا مقدار مالیات بر فـروش  . مالیات بر فروش وجود داشته است

هاي تعرفه نیز مقادیر صـفر داده شـده    کاال صفر است و به نرخ

محاسـبه شـده،    SAMبر درآمد که از جدول نرخ مالیات  .است



  65                      1395سال ششم، شماره بیست و دوم، بهار  ،هاي رشد و توسعه اقتصادي پژوهشپژوهشی  فصلنامه علمی

  

براي خـانوار روسـتایی برابـر     و 039/0براي خانوار شهري برابر 

  .باشد می 032/0

 سهم مخارج بخشی -5-3

سهم مصرفی خانوارها از کاالهاي بازاري نیز با توجه به میـزان  

مصرف آنها از هر کاال نسبت به مازاد درآمد خالص خانوارها بعد 

مقادیر بـه دسـت   ) 4(جدول . شود نداز، محاسبه میا از کسر پس

  . دهد را نشان می βآمده براي پارامتر 
  

  سهم مصرفی خانوارها از کاالها. 4جدول 

  غیر انرژي  انرژي  کاال

  979/0  021/0  شهري

  983/0  017/0  روستایی

  هاي تحقیق یافته :مأخذ
  

 انداز نرخ پس -5-4

انداز خانوارها نیز با توجه بـه مقـدار انباشـت نهادهـا از      نرخ پس

مقـادیر بـه   . درآمد خالص از مالیات خانوارها محاسبه شده است

بـراي خـانوار    SAMهـاي جـدول    دست آمده با توجه بـه داده 

 0186/0و بـراي خـانوار روسـتایی برابـر      032/0شهري برابـر  

  .باشد می

  

 عوامل تولیدها از درآمد  هسهم نهاد -5-5

هاي  هاي غیردولتی از درآمد عوامل با استفاده از داده سهم نهاده

SAM نسبت درآمدي که هر نهـاده از یـک   . شود محاسبه می

آورد از کل درآمد آن عامل تولیـد، ایـن    عامل تولید به دست می

  .دهد سهم را نشان می

  )درصد( ها از درآمد عوامل تولید سهم نهاده. 5جدول 

  سرمایه  نیروي کار  ها نهاده

  344/0  736/0  خانوار شهري

  157/0  244/0  خانوار روستایی

  368/0  -   ها شرکت

  -   711/0  دنیاي خارج

  هاي تحقیق یافته:مأخذ

ها یعنـی   نرخ مالیات بر تولید داخلی هر یک از بخش

��
�   

  :این نرخ بر حسب ریال بر تن و بر اساس زیر برآورد شده است

��
� = ������

���
� 

به عنـوان  (، قیمت کربن بر حسب ریال بر تن ����که در آن 

��). هزینه اجتماعی انتشار کربن
بـر  (، ضـریب انتشـار کـربن    �

در ازاي ) حسب میلیون تن معادل نفت خـام بـر میلیـون ریـال    

هـاي   استفاده از هر واحد حامـل انـرژي در هـر یـک از بخـش     

��. اقتصادي
هاي مختلف انـرژي بـراي    حامل، شدت مصرف �

بـر حسـب بشـکه    ) i(تولید محصوالت داخلی براي هر بخـش  

  . نفت خام بر میلیون ریال

  قیمت کربن)P���:( 

در این مطالعه بـر اسـاس اطالعـات ترازنامـه انـرژي در سـال       

ریال بر تن  هزار 80، هزینه اجتماعی انتشار کربن برابر با 1390

  .ستمحاسبه و در نظر گرفته شده ا

  ضریب شدت انرژي)ω�
�:( 

ضریب شدت انرژي تولید محصوالت داخلـی در هـر بخـش از    

بـر  ) معادل بشکه نفـت خـام  (تقسیم میزان انرژي مورد استفاده 

تولیـد ناخـالص داخلـی یـا ارزش     (میزان محصول تولیـد شـده   

متوسط ضریب . شود میبر حسب میلیون ریال، محاسبه ) افزوده

هاي اقتصـادي کشـور    امی بخششدت مصرف نهایی انرژي تم

  :برابر خواهد بود با 1390در سال 

��
� =1192800000/ 558630000= 14/2 معادل بشکه نفت خام بـر  ( 

)میلیون ریال  

در ازاي ) بر حسب ریال بر تـن نفـت خـام   (ضریب انتشار کربن 

هـاي   استفاده از هر واحد حامـل انـرژي در هـر یـک از بخـش     

�ϑ(اقتصادي 
�( 

ــر اســاس مطالعــه تیمرشــف و   روش محاســبه ایــن ضــریب ب

  :باشد موخوپادهی انجام شده که به صورت زیر می

  :میزان انتشار کربن از نفت خام و گاز برابر است با) الف

نسـبت  ( × ) ضریب انتشار کـربن = (متوسط انتشار کربن از نفت خام و گاز

نفـت خـام   نسـبت تـن معـادل    (× )ضریب وزنی مولکولی(× ) اکسید کربن

  )تولیدي در داخل کشور به میلیون ریال
  

و نفت خام در سـال   گاز طبیعیبا توجه به اینکه میزان تولیدات 

میلیون بشـکه معـادل    7/1595و  8/947به ترتیب برابر  1390

میلیون تن معادل نفـت   696/347جمعاً معادل ( 1نفت خام بوده

دالر بـر   3/108و نیز با در نظـر گـرفتن متوسـط قیمـت     ) 2خام

و متوسـط   2011بشکه براي نفت خـام سـبک ایـران در سـال     

                                                   
خام  لیتر نفت لیتر و جرم حجمی هر 984/158خام معادل بشکه نفت هر .1

 . باشد گرم می 656/0و  881/0ترتیب معادل ه گازطبیعی بو 

  اشدب تن نفت خام می 1367/0هر بشکه نفت خام معادل  .2
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 1390در سال  1مکعب ریال بر متر 29/1123قیمت گاز طبیعی 

متوسط نرخ ارز مبادالتی (ریال بر دالر  24752و نرخ تسعیر ارز 

طبیعـی و نفـت خـام     ، کل ارزش این میزان گاز)1390در سال 

میلیارد ریال بوده کـه   4452316برابر با  1390تولیدي در سال 

با انجام محاسبات، نسبت میلیون تن معادل نفت خام به میلیون 

در نتیجه با توجه به رابطـه  . خواهد شد 000078/0ریال برابر با 

از نفـت خـام و گـاز    ) تـن ( فوق، متوسط میـزان انتشـار کـربن   

  :برابر است با) میلیون تن معادل نفت خام(

متوسط =  77/0×  9925/0× ) 12.011/44.01(×  000078/0=  00022/0

 انتشار کربن از نفت خام و گاز

  :میزان انتشار کربن از زغال سنگ برابر است با) ب

نسبت اکسید ( × ) ضریب انتشار کربن= (میزان انتشار کربن از زغال سنگ 

نسبت میلیون تن معادل نفت خـام بـه   (× )ضریب وزنی مولکولی(× ) کربن

  )2میلیون ریال
  

 1390توجه به اینکه میزان تولیـدات زغـال سـنگ در سـال     با 

تن معـادل   17/697(میلیون بشکه معادل نفت خام  1/5معادل 

بوده اسـت   )3میلیون تن زغال سنگ 065/1نفت خام یا معادل 

ریـال بـر تـن بـراي زغـال       2185000گرفتن قیمت  با در نظر

ل ، نسبت تن معادل نفت خام به میلیون ریال براي زغـا 4سنگ

متوسط میزان انتشار کربن از . خواهد شد 0003/0سنگ برابر با 

  :زغال سنگ برابر است با

متوسط میزان =  55/0×  98/0× ) 12.011/44.01(×  0003/0=  00059/0

 انتشار کربن از زغال سنگ
  

با توجه به نتایج فوق، متوسط ضریب انتشـار کـربن بـراي هـر     

ران برابر خواهد بود واحد مصرف سوخت در هر بخش اقتصاد ای

  :با

00041/0  =2)/00059/0  +00022/0(  

در نهایت، میزان مالیات سبز بر محصـول تولیـد شـده در بـازار     

  :داخل برابر خواهد بود با

��
� = ������

���
� 

= 80x 00041./ x 14/2 )ارریال بر هر تن انتشار کربن هز( 0702/0 =  
  

مالیات بـراي محصـوالت تولیـد    در نتیجه، در این مطالعه، نرخ 

 00041/0% = 09/0(درصـد   09/0داخلی در هر بخش برابر با 

                                                   
 .باشد مترمکعب گازطبیعی می 2/164هر بشکه نفت خام معادل  .1

2. Oil-to-Rials ratio 
  .بشکه نفت خام است 786/4هر تن زغال سنگ معادل  .3

  .باشد کیلوگرم می 51/1جرم حجمی هر لیتر زغال سنگ معادل  .4

x14/2 ( ریال بر هر تن انتشار کربن محاسبه و تعیـین   2/70یا

  .شده است

  

نـرخ مالیــات بــر محصــوالت وارداتــی هــر یــک از  

��ها یعنی  بخش
�   

 :تبر حسب ریال بر تن و بر اساس زیر برآورد شده اساین نرخ 

t�
� = P���ϑ�

�ω�
� 

به عنـوان  (، قیمت کربن بر حسب ریال بر تن ����که در آن 

��). هزینه اجتماعی انتشار کربن
بـر  (، ضـریب انتشـار کـربن    �

در ازاي ) حسب میلیون تن معادل نفت خـام بـر میلیـون ریـال    

هـاي   استفاده از هر واحد حامـل انـرژي در هـر یـک از بخـش     

��. اقتصادي
هاي مختلف انرژي بـراي   مصرف حامل، شدت �

بـر حسـب بشـکه نفـت     ) i(محصوالت وارداتی براي هر بخش 

  . خام بر میلیون ریال

در تعیین نرخ مالیات بـر محصـوالت وارداتـی، قیمـت کـربن و      

ضریب انتشار آن همانند محاسبات مورد نرخ مالیـات بـر تولیـد    

 14/2و  ریـال بـر تـن    هـزار  80داخلی بوده و به ترتیب برابر با 

  .معادل بشکه نفت خام بر میلیون ریال در نظر گرفته شده است

در ) بر حسب ریال بر تـن نفـت خـام   (ضریب انتشار کربن 

هـاي   ازاي استفاده از هر واحد حامل انرژي در هر یک از بخش

��(اقتصادي 
  :نیز به صورت زیر محاسبه شده است) �

ت خام و گاز نیز از همـان  براي محاسبه میزان انتشار کربن از نف) الف

  :باشد رابطه مذکور استفاده شده و نحوه محاسبه به صورت زیر می

و نفـت خـام و    گـاز طبیعـی  با توجه بـه اینکـه میـزان واردات    

 8/31و  4/74بـه ترتیـب برابـر     1390هاي آن در سال  فرآورده

 518/14جمعـاً معـادل   (میلیون بشکه معادل نفـت خـام بـوده    

و نیـز بـا در نظـر گـرفتن همـان      ) نفت خـام میلیون تن معادل 

دالر بر بشکه براي نفت خام سبک ایران  3/108متوسط قیمت 

ریـال بـر    29/1123و متوسط قیمت گاز طبیعی  2011در سال 

ریـال بـر    24752و نـرخ تسـعیر ارز    1390در سال  5مترمکعب

و نفـت خـام تولیـدي در     گاز طبیعیدالر، کل ارزش این میزان 

میلیـارد ریـال بـوده کـه بـا انجـام        98976ابر با بر 1390سال 

محاسبات، نسبت تن معادل نفت خام به میلیون ریـال برابـر بـا    

در نتیجه با توجه به رابطه فوق، متوسـط  . خواهد شد 00015/0

  :میزان انتشار کربن از نفت خام و گاز برابر است با

متوسط انتشار کربن از نفت خام و گاز=   

                                                   
  .باشد بشکه نفت خام می 141/4هر لیتر مکعب گاز طبیعی معادل  .5
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00042/0  =00015/0  ×)12.011/44.01 ( ×9925/0  ×77/0  

میزان انتشار کربن از زغال سنگ نیز به شرح زیر محاسـبه شـده   ) ب

  :است

معـادل   1390با توجه به اینکه میزان تولیدات زغال سـنگ در سـال   

تن معادل نفت خـام یـا    53/806(میلیون بشکه معادل نفت خام  9/5

گـرفتن قیمـت    بـا در نظـر  ) هـزارتن زغـال سـنگ    51/1232معادل 

ریال بر تن براي زغال سنگ، نسبت هزار تن معادل نفـت   2185000

. خواهـد شـد   0003/0خام به میلیون ریال براي زغال سنگ برابر بـا  

  :متوسط میزان انتشار کربن از زغال سنگ برابر است با

متوسط میزان انتشار کربن از زغال سنگ=   

00059/0  =0003/0  ×)12.011/44.01( ×98/0 ×55/0  
  

با توجه به نتایج فوق، متوسط ضریب انتشار کـربن بـراي هـر واحـد     

  :مصرف سوخت در هر بخش اقتصاد ایران برابر خواهد بود با

	[(0/00059	 + 0/00042)/2] = 0/00051		 

در نهایت، میزان مالیات سبز بر محصول وارداتی برابـر خواهـد   

  :بود با

��
� = ������

���
� 

= 80x 00051/0  x 14/2  = 0832/0 )هزار ریال بر هر تن انتشار کربن(     
  

در نتیجه، در این مطالعه، نرخ مالیات کـربن بـراي محصـوالت    

 00051/0% = 11/0(درصد  11/0وارداتی در هر بخش برابر با 

x 14/2  ( ریال بر تن انتشار کـربن محاسـبه و تعیـین     2/83یا

  .شده است

اثرات مالیات کربن بر رشد در این تحقیق به منظور بررسی 

اقتصادي بخش انرژي در ابتدا میزان نرخ بهینه مالیات کربن بـا  

توجه به تفکیک محصوالت مصرفی به محصوالت تولید داخل 

و واردات محاسبه شده که ایـن نـرخ بـراي محصـوالت تولیـد      

ریال بر تن انتشـار کـربن و    2/70یا   درصد 09/0داخل برابر با 

ریـال بـر    2/83درصد یا  11/0رداتی معادل براي محصوالت وا

سپس با تعریف سناریوهاي سناریو . باشد هر تن انتشار کربن می

درصـدي در نـرخ    15درصـدي و   5درصـدي،   1پایه، افـزایش  

مالیات کربن که در این مطالعه تمامی این سناریوها بـه عنـوان   

 20سناریو افزایش نرخ مالیاتی به صـورت تـدریجی و افـزایش    

درصــدي در نــرخ  40درصــدي و  35درصــدي،  25دي، درصــ

مالیات کربن که در این مطالعه تمامی این سناریوها بـه عنـوان   

انـد،   ه تعریف شـده بار یکسناریو افزایش نرخ مالیاتی به صورت 

 .آورده شده است) 6(استفاده شده است که نتایج آن در جدول 

فرضی که در این مدل لحاظ شـده اسـت ایـن اسـت کـه      

لـذا  . صاد کشورمان در مقایسه با اقتصاد جهانی کوچک استاقت

گیـرد کـه در سـطح     هایی انجام مـی  صادرات و واردات با قیمت

البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که . شوند جهانی تعیین می

ها یکسـان در نظـر گرفتـه     افزایش نرخ مالیات در تمامی بخش

مـال فـروض   بعد از تصـریح مـدل و بسـتن آن و اع   . شده است

، مدل را با در نظـر  GAMSنویسی در محیط  مختلف، با برنامه

  .گرفتن سناریوهاي مذکور حل کردیم
   

تأثیر سناریوهاي مختلف سبز بر رشد اقتصادي . 6جدول 

  کشور

  متغیر

  سناریوها
  رشد اقتصادي

  763/788  )نرخ صفر(سناریو پایه 

  777/788  درصدي 1افزایش 

  837/788  درصدي 5افزایش 

  985/788  درصدي 15افزایش 

  059/789  درصدي 20افزایش 

  132/789  درصدي 25افزایش 

  279/789  درصدي 35افزایش 

  351/789  درصدي 40افزایش 

 هاي تحقیق یافته :مأخذ
  

ــه بخــش  ــه، کلی ــن مطالع ــاترس  در ای ــود در م هــاي موج

به دو بخش انرژي و غیرانرژي  1380حسابداري اجتماعی سال 

ــده  ــک ش ــبز در   تفکی ــات س ــزایش مالی ــأثیرات اف ــپس ت و س

بخش انرژي بررسی شـده   سناریوهاي مختلف بر رشد اقتصادي

نتایج حاصل از اعمال سناریوهاي مختلف مالیـات کـربن   . است

. ، آورده شده اسـت )6(ها در جدول  این بخش بر رشد اقتصادي

در تمـامی سـناریوها    شـود  میدیده ) 6(طور که در جدول  همان

خ مالیات سبز باعث افزایش رشد اقتصادي در کشـور  افزایش نر

ه تأثیر یکسـانی  بار یک، همچنین تکانه تدریجی و تکانه شود می

  .بر رشد اقتصادي کشور دارند

 

 گیري نتیجه بحث و -6

سازي مدل تعـادل عمـومی    در این تحقیق تالش شد تا با شبیه
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مـورد  قابل محاسبه اثر مالیات سبز بر رشد اقتصـادي در ایـران   

هـاي   در ابتدا، براي اینکه خوانندگان با مـدل . بررسی قرار گیرد

اي به ادبیات  تعادل عمومی قابل محاسبه بیشتر آشنا شوند اشاره

ــاده   ــی س ــین بررس ــه روش و همچن ــوع و تاریخچ اي در  موض

خصوص مدل سازي از این روش پرداختیم و سـپس، مسـتقیماً   

ــا داده ــتخراج شــد  وارد مــدل شــده و ب ــاي اس ــاتریس ه ه از م

زاي مدل  متغیرهاي درون 1380حسابداري اجتماعی ایران سال 

بـه   GAMSافـزار   و بـا نـرم   MCP  1را با استفاده از تکنیک

  . دست آوردیم

اقتصادي  رشدهمچنین تأثیرات افزایش نرخ مالیات سبز بر 

به دو بخش کلـی یعنـی    2ISICبندي  کشور را بر اساس تقسیم

ک کرده و این نرخ مالیات بـر تقاضـاي   انرژي و غیرانرژي تفکی

 گاز طبیعـی هاي نفتی و  هاي مختلف انرژي یعنی فرآورده حامل

اي در قالـب هشـت سـناریو وضـع      عنوان کاالهـاي واسـطه   به

 1این سـناریوها شـامل، سـناریو پایـه، افـزایش      . گردیده است

این چهار سناریو به عنـوان  (درصدي 15درصدي و  5درصدي، 

 20، افـزایش  )نرخ مالیاتی به صـورت تـدریجی  سناریو افزایش 

ایـن چهـار   (درصدي  40درصدي و  35درصدي،  25درصدي، 

) هبار یکسناریو به عنوان سناریو افزایش نرخ مالیاتی به صورت 

  .باشند می

سازي سناریوهاي مختلف حاکی از آن است که  نتایج شبیه

تمـامی  افزایش نرخ مالیات سبز به عنوان مالیات غیرمستقیم در 

  :دهد سناریوها، رشد اقتصادي را به چند دلیل افزایش می

افزایش قیمت تمام شده کاالي تولید داخل بـراي مصـرف    -1

را افـزایش  ) C(یـا بخـش خصوصـی    و  کنندگان، مخارج خانوار

 .دهد می

ي تولیدکننـدگان بـراي   گـذار  سرمایهافزایش میزان مخارج  -2

هزینـه تکنولـوژي   (تغییر تکنولوژي و استفاده از تکنولوژي سبز 

 ).سبز

افزایش درآمدهاي دولت و ایجاد کانال جدید درآمدي براي  -3

افزایش مخـارج ایـن    ،ه تبع آنکاهش کسري بودجه ساالنه و ب

 .نهاد اقتصادي

اي انرژي با دیگر عوامـل تولیـد و    جایگزینی کاالي واسطه -4

افـزایش   ،بـه تبـع آن  هـاي سـرمایه بـر و     استفاده از تکنولوژي

 .رژي کشورصادرات ان

                                                   
1. MCP: Multi Criteria Performance  
2. International Standard Industrial Classification (ISIC) 

هـاي مختلـف    هاي انرژي در بخش کاهش مصرف فرآورده -5

 .کاهش میزان واردات انرژي کشور ،به تبع آناقتصادي و 

ه، پیشـنهادهاي  با توجه به نتایج به دست آمد -6-1

  گردد زیر ارائه می

محیطـی و ضـرورت کاسـتن از     به دلیل اهمیت آثار زیسـت  -1

گیري از نظـام مالیـات سـبز در     هاي موجود در هوا، بهره آالینده

اي  تواند به میزان قابل مالحظه چارچوب نظام مالیاتی کشور می

در کاهش آلودگی مؤثر باشد، لذا اعمال مالیات سبز بـه عنـوان   

 . هاي غیرمستقیم ضروري است یکی از مالیات

اجراي این سیاست ضمن افزایش درآمدهاي دولت و اثرات  -2

تواند بر حفاظت از محیط زیست  مثبت اقتصادي از دو جهت می

 :اثرگذار باشد

تواند  اوالً دولت با استفاده از وجوه حاصله از اخذ مالیات سبز، می

هاي حفاظتی خود را در خصوص محیط زیست پیگیري  سیاست

هـاي تولیـدي را    سیاست مالیـاتی، بخـش  کند، ثانیاً اعمال این 

هـاي خـود، نسـبت بـه      کند به منظور کاهش هزینه ترغیب می

هاي نوین تولید و در نتیجـه   تغییر تکنولوژي، به کارگیري شیوه

  .ها در فرایند تولید خود اقدام کنند کاهش انتشار آالینده

توانـد باعـث کیفیـت     اگر مالیات سبز در کشور اجرا شود می -3

 ءیط زیست و همچنـین کمکـی بـه بازسـازي و احیـا     باالي مح

منابع طبیعی باشد ولی باید جلوي تخریـب را هـم بـا قاطعیـت     

 .گرفت

با توجه به اینکه در این مطالعه تأثیر مالیات سـبز بـر رشـد     -4

اقتصـادي بررسـی شـد و مشـاهده شـد افـزایش نـرخ مالیــات        

ایش رشـد اقتصـادي شـده اسـت لـذا      محیطی باعث افز زیست

هـاي   توانند تأثیر این مالیـات را بـر شـاخص    دیگر می ینقمحق

 .دیگر اقتصادي بررسی کنند

توانـد بـه عنـوان     سـتانده مـی   -در این تحقیق الگوي داده

هـاي   روشی مناسب جهت شناسـایی میـزان آالینـدگی بخـش    

 در ایـن . مختلف به منظور اخذ مالیات سبز به کار گرفتـه شـود  

هـاي   خصوص هرچه اطالعـات موجـود در ارتبـاط بـا آالینـده     

 -تر باشد، نتایج حاصـل از الگـوي داده   گوناگون بیشتر و شفاف

  .تر خواهد بود بینانه ستانده واقع
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  منابع 

احمدیان، مجید؛ عابدي، زهرا؛ غفارزاده، حمیدرضـا و مطهـري،   

گیـري از   ارزیابی اقتصـادي بهـره  "). 1393(سید علی اکبر 

هاي بادي در ایران با در نظر گـرفتن اثـر سیاسـت     نیروگاه

اقتصـاد  (اقتصـاد انـرژي ایـران    . "آزادسازي قیمت انـرژي 

  .179 -200،  10، شماره 3، دوره )محیط زیست و انرژي

هـاي   مالیـات "). 1386(رشتی، نارسیس  پژویان، جمشید و امین

، پژوهشـنامه اقتصـادي  . "بنـزین سبز، با تأکید بر مصـرف  

  .15 -44، )ویژه نامه مالیات(، 1، شماره 7دوره 

بررسی رابطـه رشـد   "). 1389(پژویان، جمشید و تبریزیان، بیتا 

محیطی با استفاده از یـک مـدل    اقتصادي و آلودگی زیست

، شـماره  10، دوره پژوهشـنامه اقتصـادي  . "سازي پویا شبیه

38 ،203- 175.  

بررسـی اثـر   "). 1386(و مرادحاصـل، نیلـوفر   پژویان، جمشـید  

هـاي   فصـلنامه پـژوهش  . "رشد اقتصادي بر آلـودگی هـوا  

 .141 -160، 12اقتصادي ایران، شماره 

). 1394( رضا، يمعبودو  نیحس، انیلکتو ؛محمد فطرس، حسن

 -ياقتصاد کالن يرهایمتغ بر یمال و یپول يها تکانه ریتأث

-1391 دیجد ينزیک يایپو یتصادف یعموم تعادل افتیره

هاي رشد و توسعه  فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش. 1340

  .73-94، 19، سال پنجم، شماره اقتصادي

ــرژي "ریــزي کــالن و بــرق کشــور،  دفتــر برنامــه ترازنامــه ان

 .وزارت نیرو. ")1390(

). 1393(اسفندیاري، مجتبی و پاشا زانوس، پگـاه   ؛ذاکري، زهرا

 توسعه درآمدهاي مالیاتی از طریـق اخـذ مالیـات سـبز از    "

پنجمـین  . "سـتاده  -بر اساس رویکـرد داده  ؛صنایع آالینده

  .همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، دانشگاه مازندران

شناسـی   روش"). 1385(نـژاد، شـیرین    طیبی، کمیـل و مصـري  

، تئـوري و   (CGE)عمـومی قابـل محاسـبه   مـدل تعـادل   

، شـماره  3، دوره هـاي اقتصـادي   فصلنامه بررسی. "کاربرد

1 ،132-103. 

ــی، مهــدي   ــریم و کرم ــی، م ــبز در "). 1390(گرام ــات س مالی
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