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 .1مقدمه
یکی از تهدیدهای مهم زیستمحیطی مرتبط با استفاده از انرژی ،مسئله تغییر اقلیم است که
ارتباط تنگاتنگی با انتشار گازهای گلخانهای ناشی از تولید و مصرف انرژی دارد .براساس
تعریف کنوانسیون تغییرات اقلیمی ،تغییر اقلیم 8به معنی تغییری در آبوهواست که
بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از فعالیتهای بشری است که باعث متغیر شدن
ترکیب جو شده و جدا از تغییرات طبیعی آبوهواست که در دورههای زمانی مختلف
پدید میآید.
گازهای گلخانهای با ایجاد پدیده گلخانهای در جو زمین ،در تغییر اقلیم نقشی اساسی
دارند و در این میان بخارآب و دیاکسید کربن مجموعاً  32درصد از سهم اثر گلخانهای را
به خود اختصاص میدهند( .غیاثالدین)8231 ،
برآوردها نشان میدهد دو برابر شدن غلظت دیاکسیدکربن در جو ،باعث افزایش دمای
زمین ،از  8٫۵تا  1٫۵درجه سانتیگراد میشود غلظت این گاز تا قبل از انقالب صنعتی 37۵
 ppmبوده است و در انتهای قرن بیستم به  ppm 122رسیده است(.هوفرت)3221 ،

3

مصرف انرژی بیشترین سهم انتشار گازهای گلخانهای را به خود اختصاص داده است .سهم
کمتری از این انتشار به بخش کشاورزی ،دامداری و کشت برنج که عمدتاً منابع انتشار
متان و اکسید نیترو است و سهم دیگری به فرآیندهای صنعتی اختصاص یافته است.
از طرف دیگر ،انتشار دیاکسیدکربن ایران روندی فزاینده دارد و از حدود ۵32
میلیون تن در سال  8217به بیش از  ۵12میلیون تن در سال  823۵رسیده است( .ترازنامه
انرژی )8237 ،نتایج اجرای مدلهای تقاضا و عرضه انرژی ایران با فرض چهار و نیم درصد
میانگین رشد تولید داخلی نشان میدهد در سناریوی پایه (BAU)2حجم نشر گازهای
گلخانهای ایران در سال  3222به  8723میلیون تن دیاکسید کربن معادل خواهد رسید اما
با اجرای سناریوی سیاستگذاری میتوان این مقدار را تا  12درصد کاهش داد .ایران در

1 Climate Change
)2 Hoffert, et al., (2004
3 Business As Usual
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بیستویکمین اجالس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل برای تغییر اقلیم ،8موافقت
کرده است نشر گلخانهای خود را در طول سالهای  3232تا  3222داوطلبانه  1درصد در
مقایسه با سال  3282کاهش دهد و در صورت رفع موانع بینالمللی از نظر مالی و اقتصادی
و فناورانه  1درصد دیگر این میزان را باال ببرد( .زندی و ثبوتی)8237 ،
برای دستیابی به هدف کاهش انتشار دیاکسیدکربن دو دسته ابزار وضع مقررات و
استانداردها و یا رویکرد مبتنی بر بازار قابل استفاده است .هرکدام از این روشها عالوه بر
تأثیر بر انتشار گازهای گلخانهای بر دیگر متغیرهای اقتصادی مؤثرند؛ اما هر دو دسته از این
ابزارها ،عالوه بر متغیر اصلی یا کاهش انتشار سایر متغیرهای اقتصادی را نیز متأثر میکند.
این موضوع برای اقتصاد ایران که عالوه بر مسائل زیستمحیطی با مشکالت دیگری نظیر
نرخ رشد پایین ،بیکاری ،تورم دورقمی و  ...نیز روبرو است بسیار حائز اهمیت خواهد
بود؛ بنابراین الزم است اوالً در پذیرش تعهدات بینالمللی جدید زیستمحیطی (کاهش 1
الی  83درصد انتشار گازهای گلخانهای) و همچنین انتخاب ابزار سیاستی مناسب
بررسیهای الزم انجام شود تا این سیاست ها اوالً اثربخش باشند و ثانیاً منجر به کاهش رفاه
کل جامعه نشوند.
مالیات بر کربن و مالیات بر انرژی دو نمونه از پرکاربردترین ابزارهای بازارمحوراند
که هم بر مصرف انرژی و بالتبع کاهش انتشار دیاکسیدکربن و هم بر سایر متغیرهای
کلیدی اقتصادی ،تأثیرگذارند .از طرف دیگر نحوه استفاده از درآمدهای مالیاتی در آثار
استفاده از این ابزارها بسیار تعیینکننده است؛ بنابراین الزم است موارد باال که در ادبیات
نظری مالیاتهای زیستمحیطی مورد تأکید قرار گرفته است برای اقتصاد ایران نیز مورد
ارزیابی و بررسی قرار گیرد .هدف از این پژوهش ،مقایسه تأثیرات استفاده از این دو ابزار
بر کاهش انتشار و همچنین برخی از مهمترین متغیرهای کلیدی و کالن اقتصادی است و
در پی پاسخ دادن به این پرسشها است که با چه میزان مالیات کربن و انرژی اهداف
متفاوت کاهش انتشار ،قابل تحقق است؟ اعمال مالیات بر کربن و مالیات بر انرژی چه آثار

1 UNFCCC:United Nations Framework Convention on Climate Change
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و تفاوتهایی در اقتصاد ایجاد میکند؟ بازگرداندن و یا بازنگرداندن درآمدهای مالیاتی به
مالیاتدهندگان ،چه داللتهایی دارد؟
در بخش بعدی مبانی نظری مالیاتهای زیستمحیطی بیان شده است .بخش سوم
پیشینه داخلی و بینالمللی پژوهش را ارائه می کند .بخش چهارم ،پنجم و ششم به تشریح
مدل ،پایههای آماری ،کالیبراسیون و قواعد بستن آن اختصاص یافته است .در بخش هفتم
نتایج اعمال سناریوها و شبیهسازی ارائه داده شده است و درنهایت طی بخش هشتم ،نتایج
پژوهش بعد از جمعبندی ،تبیین شده و پیشنهادهای سیاستی ارائه داده میشود.

 .2مبانی نظری
در مواردی که فعالیتهای اقتصادی اعم از مصرف و یا تولید کاالها ،توأم با آثار خارجی
نامطلوبی ،مانند انتشار آالیندههای هوا باشد مکانیسم بازار ،قادر به ایجاد تعادل و تخصیص
بهینه منابع نیست و دخالت دولت ضرورت پیدا میکند .دو دسته اصلی روشهای مداخله
دولت عبارتاند از رویکرد وضع مقررات استاندارد (راهبری و پایش) 8و رویکرد مبتنی بر
بازار.3
در رویکرد «راهبری و پایش» از قواعد و مقررات برای تغییر رفتار بازیگران استفاده
میشود اما در رویکرد دوم بنا بر استفاده از ابزارهای اقتصادی است .رویکرد اخیر بهطور
ضمنی آلودهکننده را ملزم به واکنش نسبت به عالئم اقتصادی پس از شکلگیری بازار
«آالیندگی» میداند( .گروسمن)8333 ،
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ابزارهای رویکرد مبتنی بر بازار را میتوان در چهار دسته بهای آلودگی ،1مجوزهای
قابل مبادله ،۵کاهش اصطکاک بازار 6و کاهش یارانه دولتی 8تقسیمبندی کرد .وضع مالیات

1. Command and Control
)2. Market based instrument(MBI
)3. Grossman, (1999
4. Pollution Charge
5. Tradable permit
6. Market friction reduction
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بر انتشار آالیندهها سیاست پرکاربردی است که برای دستیابی به برخی از اهداف
زیستمحیطی و کاهش آلودگی توصیه میشود .مالیات اختالف میان قیمتهای کارآمد
خصوصی و اجتماعی را که ناشی از زیانهای جانبی انتشار آلودگی است حذف میکند و
با وضع مالیات ،قیمتهای بخش خصوصی به مرز قیمتهای اجتماعی نزدیك میشود.
مالیاتهای زیستمحیطی سابقهای طوالنی در تاریخ اندیشه اقتصادی دارد که از حوزه
اقتصاد رفاه و با کار پیگو آغاز شده است اما استفاده عملی از این ابزار به اوایل دهه  ،32در
قالب کشورهای توسعهیافته مانند سوئد و نروژ ،برمیگردد( .بارده)3283 ،
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با توجه به تفاوت در اهداف و ماهیت انواع مختلف مالیاتهای زیستمحیطی تعاریف
متعددی برای این نوع مالیاتها ارائه شده است .سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ،2مالیات
مرتبط با محیطزیست را بهعنوان پرداختی ،اجباری و غیر جبرانی 1به دولت که بر روی پایه
مالیاتی که به نظر میرسد ارتباط مشخصی با محیطزیست داشته باشد بسته میشود تعریف
نموده است .پایههای مالیاتی شامل مواردی مانند حاملها و محصوالت مرتبط با انرژی،
وسایل نقلیه موتوری ،زباله ،انتشار تخمین یا اندازهگیری شده و منابع طبیعی میشود .به
مالیاتها غیرجبرانی گفته میشود چراکه منافع حاصل شده توسط دولت ،بهطورمعمول
ارتباطی با سهم پرداختی مالیاتدهندگان ندارد.
مالیاتهای زیست محیطی به دو دسته مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم تقسیم
میشود .مالیات مستقیم ،همان مالیات پیگویی است که نرخ معین دارد و نسبت به هر واحد
انتشار آالینده یا تخریب محیطزیست در نظر گرفته میشود یعنی نرخ مالیات با هزینه نهایی
اجتماعی در سطح کارآمد اجتماعی انتشار آلودگی برابر است؛ اما مالیات غیرمستقیم بر
نهادههای تولید یا کاالهای مصرفی که استفاده از آنها منجر به آسیب دیدن محیطزیست

1. Government subsidy reduction
)2. Barde, et al., (2012
)3. OECD, (2006
4. Unrequited
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میشود وضع میگردد و میتواند سیگنالی برای تحقق سطح انتشار کارآمد اجتماعی ،تلقی
شود .مالیات بر کربن و مالیات بر نرخ انرژی ،از مالیاتهای غیرمستقیم هستند.

 .3پیشینه پژوهش
بررسی مطالعات قبلی نشان میدهد بررسی آثار مالیات برکربن و مالیات بر انرژی بهخصوص
با استفاده از مدلهای تعادل عمومی قابل محاسبه ،از جمله موضوعات مورد توجه
پژوهشگران در سطح دنیا و برخی از پژوهشهای داخلی بوده است.
در مطالعات جهانی بررسی آثار مالیات بر کاهش انتشار و همچنین هزینه مالیات بر
کربن از دیدگاه تولید و یا رفاه اجتماعی از جمله مهمترین محورهای مطالعاتی بوده است.
برای مثال ،لو و همکاران ( 8)3282برای چین ،منگ و همکاران ( 3)3282برای استرالیا ،آالن
و همکاران ( 2)3281برای اسکاتلند ،محمود و همکاران ( 1)3281برای پاکستان کابالو و
همکاران ( ۵)328۵برای فیلیپین بنوانته و میگوئل ( 6)3286برای شیلی ،وان هیردن و همکاران
( 7)3286برای آفریقای جنوبی ،کالدرون و همکاران ( 1)3286برای کلمبیا ،ژانگ و
همکاران ( 3)3286برای چین ،النداریورا و همکاران ( 82)3286برای مکزیك و پری و
مایلوناز ( ،88)3287برای کانادا آثار اقتصادی و کاهش انتشار اعمال مالیات بر کربن را با
استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ،بررسی کردهاند .برای مثال ،پری و مایلوناز
مشاهده کردند ۵2دالر کانادا مالیات بر کربن باعث کاهش  22درصد انتشار در سال 3233
)1. Lu, et al., (2010
)2. Meng, et al., (2013
)3. Allan, et al., (2014
)4. Mahmood, et al., (2014
)5. Cabalu, et al., (2015
)6. Benavente, et al., (2016
)7. Van Heerden, et al., (2016
)8. Calderón, et al., (2016
)9. Zhang, et al., (2016
)10. Landa Rivera, et al., (2016
)11. Parry, et al., (2017

مقایسه آثار اقتصادی بهکارگیری مالیات بر انتشار کربن16 ...

نسبت به  322۵میشود همچنین  2٫8۵تا  2٫2درصد کاهش در ایالت کبك و  2٫6کاهش
در سایر ایالتها مشاهده میشود .تعداد دیگری از مطالعات تحلیل مشابهی را برای مالیات بر
انرژی انجام دادهاند .برای مثال مانسرا و سانچو ( ،8)322۵الباندریا و همکاران ( ،3)3223برای
اقتصاد اسپانیا و بار و هانگ ( ،2)3282برای اقتصاد تایوان ،چنین تحلیلی را انجام دادند.
نونگ ( ،1)3281در مطالعه خود درباره ویتنام نشان داد مالیات  22درصدی برای
فرآوردههای نفتی باعث کاهش  7٫83درصدی انتشار دیاکسیدکربن و درعینحال کاهش
 8٫33درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد شد .برخی از مطالعات دیگر هر دو
نوع مالیات بر کربن و مالیات بر انرژی را بهصورت توأمان بررسی کردهاند .وان هیردن و
همکاران ( ۵)3226برای آفریقای جنوبی ،فراسر و واسچیك ( 6)3282برای استرالیا ،لی و لین
( 7)3282برای چین را بررسی کردهاند .زو و همکاران ( 1)3281آثار اقتصادی این دو نوع
مالیات را در اقتصاد چین با یکدیگر مقایسه کردهاند.
در پژوهشهای داخلی چند جریان عمده مطالعاتی ،قابل تشخیص است .در یك جریان
که عمده مطالعات را به خود اختصاص داده است آثار زیستمحیطی و اقتصادی حذف
یارانههای انرژی و در برخی موارد مالیات بر انرژی با استفاده از مدلهای تعادل عمومی قابل
محاسبه مورد بررسی قرار گرفته است .منظور و همکاران ( ،)8213منظور و حقیقی (،)8232
شاهمرادی و همکاران ( ،)8232آماده و همکاران ( ،)8232مهدوی ( ،)8232مهدوی
( ،)8231نعمت الهی و همکاران ( ،)8231خیابانی و مظاهری ( ،)8236معینی و همکاران
( ،)8237نعمت اللهی و همکاران ( ،)8231از جمله این مطالعات هستند .در برخی از آنها

)1. Manresa, et al., (2005
)2. Labandeira, et al., (2009
)3. Bor, et al., (2010
)4. Nong, (2018
)5. Van Heerden, (2006
)6. Fraser, et al., (2013
)7. Li, et al., (2013
)8. ZOU, et al., (2018
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آثار اقتصادی حذف یارانه انرژی ،بر متغیرهایی مانند تولید ناخالص داخلی ،رفاه ،توزیع
درآمد و  ...بررسی شده است.
تعدادی دیگر از مطالعات به موضوع بررسی آثار اقتصادی مالیات برکربن با استفاده از
مدلهای تعادل عمومی قابل محاسبه و یا روشهای دیگر پرداختهاند .گرچه عنوان برخی از
این مقاالت بررسی مالیات سبز یا مالیات بر کربن است اما در اکثر موارد ،مالیات بر نرخ
انرژی ،مورد بررسی قرار گرفته است .پژویان و معین نعمتی ( ،)8213جباری و همکاران
( ،)8236از این دسته مطالعات هستند .برخی مطالعات دیگر نیز ،نتایج بهکارگیری مالیات بر
کربن را با سایر روشهای تحقیق بررسی کردهاند در اکثر این موارد نیز ،منظور از مالیات بر
کربن مالیات بر انرژی بوده است .بهعنوان نمونه آهنگری و همکاران ( ،)8237با استفاده از
مالیات سبز در اقتصاد ایران بر رشد اقتصادی و رفاه در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای
تصادفی ) (DSGEباز کوچك بررسی کردهاند .امامی میبدی و همکاران ( ،)8237نیز در
چارچوب یك مدل خود رگرسیون برداری ،تأثیر وضع مالیات سبز بر زیربخش صنعتی
«تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی» را ارزیابی کردهاند.
برخی از مطالعات دیگر بهطور خاص از مالیات بر کربن استفاده کردهاند و مقادیر
مشخصی از مالیات به ازای انتشار هر تن دیاکسید کربن را بررسی کردهاند .خداداد کاشی و
همکاران ( ،)8231آثار منطقهای وضع مالیات بر کربن ،متناسب با قیمت سایهای
زیستمحیطی را بررسی کردهاند .هادیان و استادزاد ( ،)8233نیز نرخ بهینه مالیات بر کربن را
با استفاده از یك مدل تعادل عمومی برآورد کردهاند .اسالملوئیان و استادزاد ( ،)8231مقدار
بهینه مالیاتهای سبز غیرمستقیم برای اقتصاد ایران با استفاده از نظریه بازیها برآورد
کردهاند .جعفری صمیمی و علیزاده ( ،)823۵نیز اثر مالیات بر کربن در چارچوب مدل تعادل
عمومی قابل محاسبه را بر رشد اقتصادی بررسی کردهاند که نتایج این تحقیق نشان میدهد
افزایش نرخ مالیات سبز بهعنوان مالیات غیرمستقیم در تمامی سناریوها ،رشد اقتصادی را
افزایش میدهد .ایزدخواستی و همکاران ( ،)8236تأثیر مالیات سبز بر میزان انتشار آالیندهها
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و شاخص سالمت در ایران با استفاده از روش اقتصادسنجی حداقل مربعات دومرحلهای و
سیستم معادالت همزمان تحلیل کردهاند.
چنانکه مرور مطالعات قبلی نشان میدهد ،بهطورمعمول اثر افزایش قیمت انرژی مورد
بررسی قرار گرفته است اما مالیات بر کربن ،بهخصوص با استفاده از مدلهای تعادل عمومی
که اثر چنین مالیاتی را در تمام بخشهای اقتصاد نشان میدهد کمتر مورد توجه قرار گرفته
است .همچنین آثار این دو نوع مالیات ،شامل مالیات بر انرژی و مالیات بر کربن بهطور توأم
بررسی نشدهاند .این در حالی است که این دو نوع مالیات به لحاظ تفاوت در میزان محتوای
کربن حاملهای مختلف انرژی و میزان انتشار ،آثار زیستمحیطی متفاوتی درپی خواهند
داشت .از طرف دیگر ،وابستگی بخشهای مختلف اقتصادی ،به حاملهای انرژی مختلف با
میزان انتشار متفاوت ،یکسان نیست بنابراین مالیات بر کربن و انرژی میتوانند در مقادیر
یکسان کاهش انتشار ،آثار متفاوتی بر سایر متغیرهای اقتصادی داشته باشند؛ بنابراین در این
مطالعه اثر مالیات بر کربن و مالیات بر قیمت انرژی بهطور توأم بر اقتصاد ایران بررسی و
مقایسه میشود .همچنین با توجه به تغییرات نرخ انرژی در اثر اجرای هدفمندی یارانهها در
سال  8213ساختار اقتصاد ایران با تغییراتی روبرو شده است که در جداول داده – ستانده سال
( 8232منتشرشده در زمستان  )8236منعکس شده است .پژوهش حاضر از اولین مطالعاتی
است که با استفاده از این پایههای جدید آماری در طراحی مدل ،تغییرات یادشده را نیز
لحاظ کرده است.

 .4مدل و روش پژوهش
 .1-4چارچوب مدل مورد استفاده در پژوهش
در این مطالعه با انجام برخی اصالحات ،متناسب با اهداف پژوهش از چارچوب کلی مدل
تعادل عمومی قابل محاسبه ارائه شده توسط دکالوو و همکاران ( ،8)3282استفاده شده است.

)1 .Decaluwe, et al., (2013
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در این مدل که تحت عنوان مشارکت برای سیاستگذاری اقتصادی ،8شناخته میشود یك
مدل تعادل عمومی استاندارد تكکشوری ایستا 3برای ارزیابی سیاستهای اقتصادی کشورها
ارائه شده است .ساختار اولیه مدل مشتمل بر بخشهای تولید ،درآمد و پسانداز ،تقاضا،
تجارت بینالملل ،قیمته ا ،تعادل ،تولید ناخالص داخلی و مقادیر حقیقی متغیرها میشود.
تفکیك انواع مالیاتها و همچنین تفکیك بخشها وکاالها از مهمترین ویژگیهای این مدل
پایه است .مدل مورد استفاده برای این پژوهش ،مشتمل بر  882معادله است که به بلوکهای
هشتگانه زیر تفکیك میشود( .در ضمیمه ( ،)3معادالت اصلی مدل ارائه شده است).

 .1-1-4بلوک تولید
بلوک تولید بهصورت شماتیك در شکل  ،8نشان داده شده است .در این مدل فرض میشود
که بنگاهها در فضـای رقابـت کامـل فعالیت میکنند .بنابراین هر بخشی در اقتصاد
حداکثرکننـده سـود خـود مقیـد بـه فنّاوری تولیـد است.
ابتدا در پایینترین الیه ،حاملهای انرژی شامل برق ،گاز ،زغالسنگ ،بنزین ،گازوئیل،
نفت کوره ،نفت سفید و سایر سوختها در یك تابع کشش جانشینی ثابت  CESترکیب
میشوند و سپس با ارزشافزوده در قالب تابع  CESترکیب میشود .ارزشافزوده هـر
بخـش ترکیبـی از نیـروی کـار مرکـب و سـرمایه مرکـب است که آنهم در قالب تابع تولید
کشش جانشینی ثابت  ،CESترکیبشدهاند .مالیاتهای زیستمحیطی بر تولید از کانال
قیمت نهادهها در همین بخش وارد مدل میشود.

)1 .Partnership for Economic Policy (PEP

 .2اکثر مطالعات قبلی در ایران براساس مدل استاندارد الفگرن انجام شده است .مدل دکالوو از برخی جهات به
مدل مذکور شباهت دارد اما در مواردی مانند تعدد مالیاتها و  ...با آن متفاوت است .در مقاله ()Traoré, 2012
این دو مدل استاندارد با هم مقایسه شده است.
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شکل  .1ساختار ترکیب نهادهها و کاالهای واسطه در بلوک تولید
منبع :یافتههای پژوهش

 .2-1-4درآمد و پسانداز
در این بخش ،معادالت درآمد و پسانداز خانوارها وارد میشود .مالیات بر کربن یا انرژی
بهعنوان نهاده نوعی مالیات بر تولید محسوب میشود و مالیات بر کربن یا مالیات بر مصرف
نهایی حاملهای انرژی ،بهعنوان مالیات بر محصول در روابط وارد میشود.

 .3-1-1تقاضا
تقاضا برای کاالها و خدمات تولیدشده در داخل یا وارداتی شامل تقاضای واسطهای،
تقاضای مصرفی خانوار ،تقاضای سرمایهگذاری ،تقاضای دولتی و تقاضا بهعنوان حاشیه
بازرگانی یا حملونقل است .فرض میشود که خانوارها دارای تابع مطلوبیت استون گری
هستند که از طریق آن سیستم مخارج خطی استخراج میشود.

 .4-1-4تجارت بینالملل
رفتار عرضه هر تولیدکننده بهوسیله توابع  CETالیهای نمایش داده میشود که در سطح
باالیی ،ستانده کل به تكتك محصوالت تجزیهشده و در سطح پایینی نیز عرضه هر
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محصول بین بازارهای داخلی و خارجی توزیع میشود ستانده هر کاالی تولیدی هر بنگاهی
بین بازارهای مختلف داخلی و خارجی توزیع میشود .همچنین کاالهای تقاضا شده در بازار
داخلی عبارت از کاالهای مرکب هستند که ترکیبی از تولیدات داخلی و واردات میباشند.
جانشینی ناقص بین این دو با تابع کشش جانشینی ثابت ) (CESنمایش داده میشود.

 .5-1-4بلوک قیمتها
با توجه به اینکه انواع مختلفی از مالیاتها در مدل وجود دارد ،ضروری است تا رابطه بین
قیمتها قبل از مالیاتها و قیمتهای شامل مالیات تعریف شوند .قیمت پایهای تولید از هزینه
واحد تولید بهاضافه مالیاتها بر تولید به دست میآید .سایر روابط مرتبط با قیمتها در این
بلوک ،درج شده است.

 .6-1-4تعادل ،تولید ناخالص داخلی و مقادیر حقیقی متغیرها
تعادل عرضه و تقاضا باید برای همه بازارهای کاالها و خدمات و عوامل تولید برقرار باشد.
در این بلوک معادله جذب کاالها در بازار و برابری عرضه و تقاضا برای عوامل تولید و
مخارج سرمایهگذاری و پسانداز بیان میشود.

 .2-4شاخصهای مورداستفاده برای سنجش اثر مالیاتها
معموالً هدف نهایی هر سیاستی باید بهبود رفاه مردم یك کشور باشد .برای سنجش آثار
رفاهی در مدلهای تعادل عمومی قابل محاسبه ،شاخصی که بیش از شاخصهای دیگر
استفاده میشود ،تغییرات معادل هیکس ) (EVاست که از تابع مطلوبیت مشتق میگردد .در
حقیقت شاخص رفاهی معادل تغییر در مقدار درآمد پولی ( Error! Reference
 )source not found.است که در زمان اولیه بر مبنای قیمتها و درآمدهای قبل از
تغییر در سیاستگذاری ،برای نیل به سطح مطلوبیت در تعادل جدید بعد از سیاستگذاری
محاسبه میگردد .برای محاسبه متغیر معادل میتوان پرسید که چقدر پول در قیمتهای
اولیه الزم است تا مصرفکننده وضعیتی مشابه وضعیت ثانویه داشته باشد .بنابراین معیار
شاخص رفاهی معادل ،تغییر مطلوبیت را برحسب واحدهای پولی اندازهگیری
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میکند .))3((Error! Reference source not found.در این پژوهش عالوه بر
شاخص رفاهی معادله ) (EVتغییرات بودجه مصرفی واقعی خانوار نیز بررسی میشود))۵(( .
شاخص قیمت مصرفکننده ) (PIXCONنیز تغییرات قیمت عمومی کاالها و خدمات را
نشان میدهد که همان شاخص السپیرز است))1(( .

)EP  UU (h) /  ( gamma _ LES (i, h) / PC 0(i)) gamma_ LES (i ,h
()8

h

i

(EV  EP0  EP1 )3
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در مدل سطح دستمزدهاُ ثابت در نظر گرفته شده است و تغییر قیمت نسبی حاملهای
انرژی باعث تغییر تقاضای نیروی کار در نظر گرفته شده است .عرضه نیروی کار نیز کامالً
انعطافپذیر است و با تغییرات تقاضا هماندازه است )6(( .و())7
1

()6

−
𝐷𝐿𝜌 𝐷𝐿𝑗𝜌−
𝐷𝐿
𝐷𝐿
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(∑𝑗 𝐿𝐷𝑙,𝑗 = 𝐿𝑆𝑙 )7
تغییرات تولید ناخالص داخلی حقیقی به قیمت پایه نیز شامل ارزش مجموع کاالها و خدمات
تولیدشده به روش عوامل تولید است و شامل مالیات بر تولید و عوامل میشود و بهوسیله
شاخص فیشر ،تورمزدایی میشود.

 .5کالیبراسیون ،پایههای آماری و انتخاب کششها
در این مرحله الزم است ضرایب و متغیرهای برونزای مورد استفاده در مدل تعادل عمومی
قابل محاسبه برآورد گردد تا قادر شویم شبیهسازیهای مورد نظر را انجام دهیم .بخشی از
پارامترها بهطورمعمول و در این مقاله از طریق مطالعات گذشته محاسبه میشود که شامل
کششهای جانشینی در توابع تولید ،تبدیل و آرمینگتون هستند.

 66پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال هشتم ،شماره  ،03بهار 8031

گروه دیگری از پارامترها که بهطور عمده شامل پارامترهای سهم و انتقال توابع،
میشوند با استفاده از دادههای ماتریس حسابداری اجتماعی و به روش کالیبراسیون محاسبه
میگردد .در فرآیند محاسبه ماتریس حسابداری اجتماعی مورد نیاز برای کالیبراسیون مدل
این تحقیق ،از سه نوع پایه آماری استفادهشده است که عبارتاند از جداول مصرف و
ساخت جدول داده-ستانده  8232مرکز آمار ایران ،ماتریس حسابداری اجتماعی سال 8232
محاسبهشده توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی و بعضی از آمارهای مربوط به
دریافتها و پرداختهای عوامل تولید که از اطالعات و نشریات بانك مرکزی حاصلشده
است( .مرکز آمار ایران )8236 ،و (مرکز پژوهشهای مجلس)8233 ،
حساب عوامل تولید در ماتریس به دو گروه درآمدی کار و سرمایه تفکیك شده است .این
دو گروه شامل درآمد نیروی کار حقوقبگیر (جبران خدمات کارکنان) و مجموع درآمد
مختلط (درآمد نیروی کار خویشفرمایان) و مازاد عملیاتی ناخالص (درآمد سرمایه)
میشود .مجموع جبران خدمات کارکنان ،براساس نسبت مورداستفاده در ماتریس
محاسبهشده مرکز پژوهشهای مجلس بین خانوارهای شهری  UHو خانوارهای روستایی
 RHتقسیمشده است .برای ساخت حساب تولید ماتریس حسابداری اجتماعی این پژوهش،
حساب تولید به  36فعالیت تولیدی 8تقسیم شده است .حساب کاالها نیز شامل  26قلم کاال

8

میشود.

 .1کشاورزی ،استخراج زغالسنگ و لینیت ،استخراج نفت خام و گاز طبیعی ،معدن ،صنایع غذایی ،ساخت کاغذ و
محصوالت کاغذی ،ساخت کُک و فراوردههای حاصل از پاالیش نفت ،ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک،
ساخت شیشه و محصوالت شیشهای ،ساخت محصوالت کانی غیرفلزی طبقهبندی نشده در جای دیگر ،ساخت
آهن و فوالد پایه ،ساخت محصوالت اساسی مس ،ساخت محصوالت اساسی آلومینیوم ،ساخت سایر فلزات اساسی
و ریختهگری ،تولید ،انتقال و توزیع برق ،تولید گاز ،توزیع سوختهای گازی از طریق شاهلوله ،جمعآوری ،تصفیه،
تأمین آب و خدمات دفع فاضالب ،سایر صنایع ،ساختمانهای مسکونی ،سایر ساختمانها ،حملونقل با راهآهن،
حملونقل زمینی مسافر بهجز راهآهن ،حملونقل زمینی بار بهجز راهآهن ،حملونقل آبی ،حملونقل هوایی و
خدمات
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جدول  -1مقادیر کششها

σLK

)σ(E

σ (LK)E

σiM

σj,iX

σjXT

کشش بین

کشش

کشش بین

کشش جانشینی بین

کشش تبدیل بین

کشش تبدیل بین

کار و

حاملهای

ارزش افزوده و

کاالی داخلی و

داخل و صادرات

کاالها در یك

سرمایه

انرژی

انرژی

وارداتی

2.1

2.7۵

2.7

8.۵

صنعت
3.۵

3

منبع :مهدوی ()8231

ماتریس پرداختیهای حساب کاال بهحساب تولید از ماتریس عرضه به قیمت تولیدکننده
محاسبهشده است .چنانکه اشاره شد مجموعه داده مورد نیاز دیگری که برای کالیبراسیون
از خارج از مدل ،وارد میشود برخی از پارامترهای کششاند .برای طراحی این مدل از
کششهای مورد استفاده در مطالعه مهدوی ( ،)8231استفاده شده است( .جدول )8

 .6قواعد بستن و اعتبارسنجی مدل
در همه مدلهای اقتصادی ،الزم است در مورد انتخاب درونزایی و برونزایی متغیرها
تصمیمگیری کرد .نوع انتخاب و روشی که رفتار متغیرهای درونزا براساس متغیرهای
برونزا را تشریح میکند بستن مدل 3نامیده میشود.
در این مقاله با توجه به ویژگی های اقتصاد ایران ،سطح دستمزدها ثابت و با توجه به وجود
نیروی کار بیکار ،عرضه و تقاضای عامل نیروی کار ،انعطافپذیر و درونزا لحاظ شده
 .1محصوالت کشاورزی ،زغالسنگ و لینیت ،زغالسنگ نارس ،نفت خام ،گاز طبیعی ،محصوالت معدنی ،برق و
خدمات مربوط ،آب و خدمات مربوط ،توزیع گاز طبیعی و خدمات مربوط ،صنایع غذایی ،خمیر کاغذ  ،کاغذ و
محصوالت کاغذی ،بنزین ،نفت سفید ،گازوئیل ،نفت کوره ،سایر سوختها ،محصوالت الستیکی و پالستیکی،
شیشه و محصوالت شیشهای ،انواع آجر ،سیمان ،گچ ،آهک ،انواع کاشی و سرامیک ،آهن ،فوالد و محصوالت آن،
مس ،آلومینیوم ،سایر فلزات اساسی ،سایر صنایع ،ساختمانهای مسکونی ،سایر ساختمانها ،خدمات حملونقل
مسافر با راهآهن ،خدمات حملونقل بار با راهآهن ،خدمات حملونقل جادهای مسافر ،خدمات حملونقل جادهای
بار ،خدمات حملونقل آبی ،خدمات حملونقل هوایی ،سایر خدمات.
2 Model Closure
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است .همچنین امکان تحرک نیروی کار بین بخشهای مختلف تولید ،وجود دارد.
بهعبارتدیگر ،عرضه نیروی کار افقی بوده و اشتغال براساس میزان تقاضا ،تعیین میشود.
عامل سرمایه در وضعیت اشتغال کامل در نظر گرفته شده است .بهعبارتدیگر عرضه عامل
سرمایه در هر بخش ثابت است و قیمت سرمایه از برابری عرضه و تقاضای آن ،تعیین
میشود .برای تراز حسابهای دولت ،مخارج دولت و نرخهای مالیاتهای از پیش موجود
نیز ثابت در نظر گرفته شده و پساندازهای دولت انعطافپذیر است .در مورد حسابهای
خارجی نیز ،نرخ ارز ثابت و بهعنوان شمارشگر و تراز حساب جاری نیز ثابت شده است.
همچنین مدل پسانداز محور در نظر گرفته شده است و سرمایهگذاری کل برابر با مجموع
پسانداز نهادها ،لحاظ میشود.
بعد از تبیین مدل و تعیین ضرایب و پارامترها،موضوع مهم بعدی اطمینان از اعتبار
مدل است .در صورتی میتوان از مدل برای انجام شبیهسازیها استفاده کرد که مدل قادر
به بازنشانی دادههای سال پایه 8باشد .در این مرحله ،مدل را با توجه به پارامترهای تعیینشده
در مرحله کالیبراسیون ،اجرا میکنیم تا از اعتبار مدل مطمئن شویم .اگر دادههای اولیه
متعادل نباشد پس از حل در بازارها اضافه عرضه یا اضافه تقاضا ایجادشده و یا قیمتها با
سال پایه متفاوت خواهد بود.
با اجرای مدل ،مشاهده میشود بدون اعمال مالیات یا هر نوع شوک دیگر ،دادههای
سال پایه با اختالف بسیار نزدیك به صفر ،بازنشانی میشود .همچنین با توجه به اینکه
مقادیر مندرج در ماتریس حسابداری اجتماعی بیانگر حاصلضرب قیمت در مقدار و یا
ارزش کل است قیمتها برابر واحد در نظر گرفته میشود؛ بنابراین الزم است مدل قادر به
بازتولید بردار قیمتهای واحد باشد .در ضمیمه شماره  ،2نمونه ای از خالصه حل مدل که
بیانگر پیدا کردن جواب بهینه و همچنین بردار قیمت واحد است درج گردیده است.

1 Replication Check
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 .7نتایج شبیهسازی
در این پژوهش ،اثر بهکارگیری دو نوع مالیات زیستمحیطی شامل مالیات بر کربن و
مالیات بر قیمت انرژی ،در دو سناریوی جبران مالیات بهصورت بازچرخانی درآمد مالیاتی
بهصورت یکجا و در قالب پرداخت انتقالی به خانوارها و بدون جبران مالیات
شبیهسازیشده است .با توجه به نظام تعرفهگذاری حامل های انرژی در ایران ،این دو نوع
مالیات زیستمحیطی آثار متفاوتی در پی خواهند داشت .بهعنوان نمونه محتوای
دیاکسیدکربن هر لیتر نفت کوره  8٫۵برابر هر لیتر بنزین است اما در سال مرجع محاسبات
( )8232قیمت هر لیتر بنزین  8٫7۵برابر هر لیتر نفت کوره بوده است؛ بنابراین تعیین نرخ
مالیات براساس درصدی از قیمت (مالیات بر قیمت انرژی) با محتوای کربن آن حامل
انرژی تناسب ندارد و بر حاملهای ارزانتر تأثیر کمتری بهجا خواهد گذاشت.
جدول  - 2مصارف سوخت و نرخ انتشار در سال 1931
نوع سوخت

مصرف

نرخ انتشار

واحد

زغالسنگ

82۵6

هزار تن

1.22

گاز طبیعی

38271

میلیون مترمکعب

3.37

kg/kg
kg/m2

327,317,621

برق

312262

م.ک .واتساعت

2.63

kg/kwh

86۵,811,177

بنزین

38173

میلیون لیتر

3.21

kg/l

۵3,2۵2,826
83,121,623

نهایی

واحد

میزان انتشار  -تن
(ناشی از مصرف نهایی)
12,128

نفت سفید

۵8۵7

میلیون لیتر

3.13

kg/l

گازوئیل

26136

میلیون لیتر

3.11

kg/l

76,311,136

نفت کوره

863۵2

میلیون لیتر

2.۵6

kg/l

8۵,2۵7,616

سایر سوختها

1228

میلیون لیتر

3.32

kg/l

87,۵66,213

مجموع انتشار (تن)
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۵17,281,۵78
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برای محاسبه مالیات بر کربن ،نرخ مالیات بر کربن بهصورت برونزا براساس محتوای
کربن حاملهای انرژی در نظر گرفته میشود این مالیاتها هم بر مصرف حاملهای انرژی
بهعنوان کاالی واسطه و هم بر مصرف انرژی بهعنوان نهاده تولید اعمال خواهد شد.
مالیات بر انتشار دیاکسیدکربن ،متناسب با محتوای کربن  CIeeهر حامل انرژی ،بر
مصرف مستقیم و واسطهای انواع حاملها در نظر گرفته میشود .در این مقاله ،با استفاده از
همین رویکرد ،پس از تعیین محتوای کربن حاملهای انرژی مقادیر مالیات برای واحد
متعارف اندازه گیری همان حامل انرژی تعیین شده است .به این منظور قیمت حاملهای
انرژی  Pee,jاز ترازنامه انرژی سال  ،8232ارزش حامل انرژی مصرفشده در هر فعالیت
ee,j

) (PQیا هر خانوار

ee,h

) (PQاز ماتریس حسابداری اجتماعی تعیین شده است و

مقدار مالیات بر کربن  ،Carbontaxeeبهصورت ریال بر کیلوگرم دیاکسید کربن،
درصد افزایش نرخ انرژی برای بنگاهها  ctaxee,jو خانوارها  ،ctaxee,hمتناسب با محتوای
کربن تعیین شده است .بهعبارتدیگر
CI ee  Carbontax ee  ( P Q) ee, j

()1

Pee, j

CI ee  Carbontax ee  ( P Q) ee,h

() 3

Pee,h

ctax ee, j 

ctax ee,h 

بهطورمعمول ،نرخ مالیات بر انتشار کربن بهصورت برونزا و براساس سیاستهای اقتصادی
و زیستمحیطی کشورها تعیین میشود .در این پژوهش نرخ مالیات بر انتشار کربن از 82
ریال تا  336ریال 8به ازای هر کیلوگرم دیاکسید کربن منتشرشده شبیهسازیشده است.
برای مالیات بر انرژی نیز ،درصدی از قیمت انرژی بهعنوان مالیات به نرخ حامل انرژی

 1براساس محاسبات انجامشده خسارت زیستمحیطی انتشار هر کیلوگرم دی اکسیدکربن برابر با  08ریال براساس
قیمتهای ثابت سال  ،1301محاسبه شده است .این مقدار براساس قیمتهای سال  1338برابر با  232ریال
خواهد بود( .ترازنامه انرژی)1331 ،
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اضافه میشود .در این اثر اعمال مالیات از یك تا  62درصد بر نرخ انرژی ،مدلسازی شده
است.
ضمناً با توجه به پذیرش تعهد کاهش انتشار  1تا  83درصدی گازهای گلخانهای برای ایران
در اجالس  ،COP21لذا بر این دو عدد بهعنوان مرجع مقایسه با وضعیت تعادلی اولیه
تأکید میشود و آثار اعمال مالیاتها بر مهمترین متغیرهای اقتصادی تشریح میشود .برای
تعیین اثر بهکارگیری هر نوع مالیات بر میزان انتشار دیاکسیدکربن ،ضرایب نشر مصرف
انواع حاملهای مورد بررسی در این تحقیق از ترازنامه انرژی سال  8232ایران ،محاسبه
شده است( .جدول )3

 .1-7اثر مالیاتها بر کاهش انتشار
چنانچه در نمودار  ،8مشاهده میشود اثر اعمال مالیات بر کربن بدون جبران ،بر تغییرات
انتشار دیاکسیدکربن اندکی بیش از وقتی است که مالیات بر کربن بهصورت یکجا به
خانوارها بازپرداخت میشود .به طور مشابه سیاست جبرانی در مورد مالیات بر انرژی نیز اثر
مشابهی به همراه خواهد داشت .همچنین نتایج شبیهسازی نشان میدهد اعمال  86و 23
ریال مالیات بر انتشار کربن ،بهترتیب  1و  83درصد کاهش انتشار گاز دیاکسیدکربن ،به
همراه دارد .همچنین اعمال معادل  3٫1و  7٫1درصد مالیات بر قیمت انرژی موجب کاهش
انتشار مقادیر مشابه از گاز دیاکسید کربن میشود.
اعمال مالیات بر کربن معادل  336ریال باعث کاهش انتشار به میزان  ۵8٫3درصد
خواهد شد .اعمال مالیات بر قیمت انرژی به میزان  ۵1درصد اثری مشابه درپی خواهد
داشت .ضمناً با توجه به جانشینی ناقص بین نهادههای تولید روند کاهش انتشار با افزایش
مالیاتها کاهنده است .بهعبارتدیگر ادامه افزایش مالیاتها با شدت اولیه موجب کاهش
انتشار نخواهد شد.
نکته قابل تأمل دیگری که با توجه به نمودار  ،3مشخص میشود تفاوت در میزان
مالیات جمع آوری شده است .مالیات بر انرژی ،به ازای مقادیر یکسان کاهش انتشار،
مالیات بیشتری جمعآوری میکند.
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مالیات بر کربن بدون جبران

۳۰۰

۴۰

مالیات بر کربن با جبران

۲۵۰

مالیات بر انرژی
(درصد مالیات بر بهای انرژی)

مالیات بر دی اکسید کربن

۳۵۰
( ریال به ازای کیلوگرم دی اکسید کربن)

۵۰

مالیات بر انرژی با جبران

۲۰۰

۳۰

مالیات بر انرژی بدون جبران

1۵۰

۲۰

1۰۰
1۰

۵۰
۰

-٥۰

-٤۰

کاهش انتشار دی اکسید کربن

-۳۰

-۲۰

۰

۰

-1۰

نمودار  .1تغییرات انتشار دیاکسید کربن به ازای مالیات بر کربن و مالیات بر قیمت انرژی
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تغییرات مالیات جمع آوری شده (درصد)

1۲.11
11.11
۸.11
۶.11
۴.11
مالیات بر کربن با جبران
مالیات بر انرژی بدون جبران

-۴1

مالیات بر کربن بدون جبران
مالیات بر انرژی با جبران

۲.11
1.11

اکسید کربن (درصد) -11
 -91کاهش انتشار دی-۲1
نمودار  .2تغییرات مالیات جمعآوریشده به ازای کاهش انتشار
منبع :یافتههای پژوهش

1
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 .2-7اثر مالیاتها بر تغییرات بودجه مصرفی خانوار و شاخص رفاهی
چنانچه انتظار میرود و
و نمودار  ،نیز نشان می دهد اعمال سیاست مالیات بر کربن و مالیات بر انرژی ،توأم با
سیاست باز توزیع درآمد مالیاتی منجر به افزایش بودجه مصرفی واقعی خانوار و شاخص
رفاهی معادل خواهد شد اما بدون بازتوزیع درآمد مالیاتی ،هر دو شاخص کاهش خواهد
یافت .سیاست مالیات بر انرژی توأم با بازتوزیع این دو شاخص را به مقدار بیشتری افزایش
میدهد و درعینحال در صورت عدم بازتوزیع کاهش بودجه مصرفی و آثار رفاهی
بیشتری به همراه دارد.

1

-۴1

-۲1

-91

-11

1 -۲
-۴
-۶

مالیات بر کربن با جبران
مالیات بر انرژی بدون جبران

مالیات بر کربن بدون جبران
مالیات بر انرژی با جبران

کاهش انتشار دی اکسید کربن (درصد)

نمودار  .3اثر مالیات بر تغییرات بودجه واقعی خانوار
منبع :یافتههای پژوهش

تغییرات بودجه واقعی خانوار (درصد)

۲

-۸
-11
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1
-۴1

-۲1

-91

-11

1
-٥

مالیات بر کربن بدون جبران
مالیات بر انرژی با جبران

مالیات بر کربن با جبران
مالیات بر انرژی بدون جبران

تغییرات بودجه واقعی خانوار (درصد)

٥

-11

کاهش انتشار دی اکسید کربن (درصد)

نمودار  .4اثر مالیات بر شاخص رفاهی معادل هیکس )(EV
منبع :یافتههای پژوهش

مالیات بر کربن به میزان  23ریال توأم با بازتوزیع ،منجر به کاهش  83درصد انتشار
دیاکسید کربن و درعینحال  2٫26و  2٫۵3درصد افزایش در بودجه مصرفی واقعی و
شاخص رفاهی معادل خواهد گردید.

 .3-7اثر مالیاتها بر شاخص قیمت مصرفکننده
هر دو نوع مالیات ،با و بدون بازتوزیع درآمد ،منجر به افزایش شاخص قیمت مصرفکننده
خواهد شد .در حالتی که درآمد مالیاتی بازتوزیع نمیشود افزایش قیمتها شدیدتر خواهد
بود و افزایش شاخص قیمت مصرفکننده ،زمانی که مالیات بر انرژی اخذ میشود اندکی
بیشتر خواهد بود( .نمودار )1
افزایش بیشتر شاخص قیمت مصرفکننده در سناریوهای عدم بازتوزیع درآمد با
انتظار قبلی ما ناسازگار است چرا که در این سناریوها ،تقاضای نهایی برخی کاالها بیشتر
افزایش مییابد و بنابراین انتظار میرود سطح قیمتها نیز ،افزایش یابد .با مراجعه به
تغییرات قیمت مصرفکننده تكتك کاالها علت این مشاهده مشخص میشود .با اعمال
نرخ مالیات مشابه ،در سناریوهایی که درآمد مالیاتی ،بازتوزیع میشود سطح قیمتها برای
اکثر کاالها بهجز گازوئیل ،محصوالت کشاورزی ،محصوالت صنایع غذایی و حملونقل

مقایسه آثار اقتصادی بهکارگیری مالیات بر انتشار کربن10 ...

جادهای بار ،نسبت به سناریوی عدم بازتوزیع ،بیشتر افزایش مییابد که بیشترین اختالف در
میزان افزایش سطح قیمت مربوط به کاالهای کشاورزی است .ازآنجاکه مقدار مصرف این
کاال نیز باالست در شاخص السپیرز وزن باالیی پیدا کرده و تأثیرگذاری قابلتوجهی پیدا
میکند .با حذف محصوالت کشاورزی از شاخص السپیرز ،مشاهده میشود که مطابق
انتظار سطح عمومی قیمت سایر کاالها در حالت بازتوزیع درآمد مالیاتی ،نسبت به عدم
بازتوزیع درآمد ،بیشتر افزایش پیدا میکند.

 .4-7اثر مالیاتها بر اشتغال
در مدل ،اقتصاد دارای بیکاری و سطح دستمزدها ثابت در نظر گرفته شده است .اعمال
۸.11

تغییرات شاخص

قیمت مصرف کننده

(درصد)۶.11
۴.11
مالیات بر انرژی با جبران

مالیات بر کربن با جبران

مالیات بر کربن بدون جبران

مالیات بر انرژی بدون جبران

-۴1

-91

کاهش انتشار دی-۲1
اکسید کربن (درصد)

۲.11
1.11
-11

نمودار  .4اثر مالیاتها بر شاخص قیمت مصرفکننده
منبع :یافتههای پژوهش

1
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1.۰۰
۰.۰۰
-٥۰

-٤۰

-۲۰

-۳۰

تغییرات اشتغال (درصد)

۲.۰۰

۰

-1۰
-1.۰۰

مالیات بر کربن بدون جبران
مالیات بر انرژی با جبران

مالیات بر کربن با جبران
مالیات بر انرژی بدون جبران

-۲.۰۰

کاهش انتشار دی اکسید کربن (درصد)

نمودار  .5اثر مالیاتها بر اشتغال
منبع :یافتههای پژوهش

مالیات باعث افزایش قیمت نسبی نهاده انرژی نسبت به نیروی کار شده و انتظار میرود در
اثر جانشینی بین نهادههای تولید بنگاهها اقدام به افزایش بهکارگیری نیروی کار کنند.
درعینحال اثر تولیدی میتواند باعث افزایش یا کاهش استفاده از نهادههای تولید و
ازجمله نیروی کار شود .نتیجه شبیهسازی نشان میدهد در مقادیر یکسان مالیات ،برای سه
سناریو سطح اشتغال با روندی کاهنده افزایش و سپس کاهش خواهد یافت .ضمناً افزایش
اشتغال سطوح یکسان کاهش انتشار در مالیات بر کربن بیش از مالیات بر انرژی است.
اعمال مالیاتی که باعث  83درصد کاهش انتشار شود به میزان  -2٫8۵تا  2٫61درصد تغییر
در اشتغال به همراه خواهد داشت( .نمودار )۵

 .5-7اثر مالیاتها بر تولید ناخالص داخلی
شاخص دیگری که در این پژوهش ،مورد بررسی قرار گرفته است تولید ناخالص داخلی
حقیقی به قیمت پایه است .با اعمال هر چهار نوع از مالیات ،تولید ناخالص داخلی کاهش
خواهد داشت و اثر کاهشی مالیات بر کربن ،کمتر از مالیات بر انرژی است .همچنین اخذ
مالیات بدون بازتوزیع درآمد اثر کاهشی بیشتری به همراه دارد.

مقایسه آثار اقتصادی بهکارگیری مالیات بر انتشار کربن16 ...
۰.۰۰

-1.۰۰
-1.٥۰
-۲.۰۰
-۲.٥۰
مالیات بر کربن بدون جبران
مالیات بر انرژی با جبران

مالیات بر کربن با جبران
مالیات بر انرژی بدون جبران

تغییرات تولید ناخالص داخلی واقعی به قیمت
پایه(درصد)

-٥1.11

-۴1.11

-91.11

-۲1.11

-11.11
-۰.٥۰

1.11

-۳.۰۰

کاهش انتشار دی اکسید کربن (درصد)

نمودار  .6تغییرات تولید ناخالص داخلی
منبع :یافتههای پژوهش

سیاستهای مالیاتی که  83درصد ،کاهش انتشار ایجاد نماید منجر به کاهش تولید
ناخالص داخلی به قیمت پایه ،معادل  2.31الی  2.6درصد در بر خواهد شد( .نمودار )6
ضمناً نتایج عددی شبیهسازی مالیات بر کربن ،بدون بازتوزیع درآمد بهعنوان نمونه در
ضمیمه شماره  ،8مقاله درج شده است.

 .5-8جمعبندی ،نتیجهگیری و پیشنهادهای سیاستی
تحلیل آثار بهکارگیری مالیات بر کربن و مالیات بر انرژی در اقتصاد ایران نشان میدهد هر
دو نوع مالیات ،با و بدون بازتوزیع درآمد مالیاتی با روندی کاهنده ،باعث کاهش مصرف
انرژی و انتشار دیاکسیدکربن در اقتصاد ایران خواهد شد .همچنین اثر اعمال مالیاتها
بدون جبران ،بر تغییرات انتشار دیاکسیدکربن اندکی بیش از وقتی است که مالیاتها
بهصورت یکجا به خانوارها ،بازپرداخت میشود .بررسی درآمد مالیاتی نشان میدهد برای
کاهش مقادیر مشابه انتشار دیاکسیدکربن ،استفاده از مالیات بر کربن مستلزم اعمال مالیات
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کمتری نسبت به مالیات بر انرژی است که دلیل آن نظام تعرفهگذاری غیرمتناسب با
محتوای کربن حاملهای انرژی است .به همین علت ،گرچه عدم بازتوزیع درآمد مالیاتی
بین خانوارها در هر دو نوع از مالیات منجر به کاهش رفاه میشود اما این کاهش رفاه در
مقادیر مشابه کاهش انتشار ،برای ما لیات بر انرژی بیشتر است .به همین ترتیب در زمانی که
درآمد مالیاتی بیشتر ،بهصورت یکجا به خانوارها بازپرداخت میشود مالیات بر انرژی
باعث افزایش بیشتر درآمد قابل تصرف و بودجه مصرفی خانوار شده و درنتیجه افزایش
رفاه بیشتری به همراه خواهد داشت.
اتخاذ سیاست مالیاتی باعث افزایش شاخص قیمت مصرفکننده شده اما بازتوزیع
درآمد باعث افزایش کمتری در این شاخص میشود .تولید ناخالص داخلی نیز در همه
سناریوها کاهش خواهد یافت و در سناریوهای بازتوزیع درآمد که تقاضا و تولید افزایش
بیشتری مییابد عرضه نیروی کار و اشتغال نیز ،افزایش بیشتری مییابد.
با توجه به نتایج این پژوهش مشخص میشود در شرایطی که دولت فاقد کسری
بودجه باشد و هدف اصلی سیاست کاهش انتشار گازهای گلخانهای باشد استفاده از مالیات
بر کربن که در آن مقدار مالیات براساس محتوای کربن هر حامل انرژی تعیین شود از سایر
مالحظات سیاستی قیمتگذاری انرژی مستقل میماند و با هدف کنترل انتشار تناسب
بیشتری خواهد داشت .در این شرایط اعمال  23ریال مالیات به ازای هر کیلوگرم دیاکسید
کربن (براساس قیمتهای سال  ،)8232پس از انجام تعدیلها منجر به کاهش  83درصدی
انتشار خواهد شد؛ بنابراین حتی بدون در نظر گرفتن آثار خارجی ناشی از بهبود کیفیت
محیطزیست ،اعمال مالیات بر کربن توأم با بازتوزیع درآمد در مقایسه با سه سناریوی
دیگر ،سیاستی کارآمد برای کاهش انتشار ،توأم با افزایش رفاه جامعه محسوب میشود.
در ضمن ،با توجه به تعیین مقدار مطلق مالیات به ازای واحد حجم یا جرم انتشار و حامل
انرژی ،اوالً مصرفکننده از مالیات زیستمحیطی که میپردازد آگاهی مییابد و این
آگاهی میتواند بر رفتار مصرفی مؤثر واقع شود .ثانیاً ،مقدار مالیات از سایر مالحظات
سیاستی نرخگذاری تبعیضی حاملهای انرژی مستقل میماند .ثالثاً ،امکان تعیین نرخ بهینه
مالیات در طول زمان براساس مالحظات اقتصادی و زیستمحیطی سیاستگذار فراهم

مقایسه آثار اقتصادی بهکارگیری مالیات بر انتشار کربن16 ...

میشود .شایان ذکر است در الیحه مالیات بر ارزشافزوده ،مالیات زیستمحیطی بهصورت
مالیات بر قیمت انرژی پیشنهاد شده است اما با توجه به اثربخشی بیشتر ،توأم با آثار
اقتصادی جانبی بهتر مالیات بر کربن و همچنین سه نکته فوق استفاده از مالیات بر کربن
توصیه میشود.

 .9منابع:
الف) فارسی
آهنگری ،عبدالمجید ،فرازمند ،حسن ،حجت منتظر ،امیرحسین و هفت لنگ ،رضا
( .)8237اثرات مالیات سبز بر رشد اقتصادی و رفاه در ایران :رویکرد تعادل عمومی
تصادفی پویا ( .)DSGEفصلنامه اقتصاد مقداری ،سال  8۵شماره  ،۵6صص .68-37
آماده ،حمید ،غفاری ،علیرضا و زکریازاده ،فرج ( .)8232تحلیل اثرات محیط زیستی
و رفاهی اصالح یارانه حاملهای انرژی (کاربرد الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر).
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران ،سال  ،1شماره  ،82صص .63-22
اسالملوئیان ،کریم و استادزاد ،علی حسین ( .)8231مالیات سبز دربخش های انرژی و
کاالی نهایی در ایران :رویکرد نظریه بازیها .پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران ،سال ،۵
شماره  ،87صص .27-8
امامی میبدی ،علی ،مرشدی ،بهنام و گلی ،زینت ( .)8237تأثیر وضع مالیات سبز بر

زیربخش صنعتی «تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی» .فصلنامه پژوهشها و سیاستهای
اقتصادی ،سال  ،36شماره  ،16صص .321-322
ایزدخواستی ،حجت ،عرب مازار ،علی اکبر و خوشناموند ،مژگان ( .)8236تحلیل
تأثیر مالیات سبز بر میزان انتشار آالیندهها و شاخص سالمت در ایران :الگوی معادالت
همزمان .اقتصاد و الگو سازی ،سال  ،1شماره  ،33صص .887-13

 11پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال هشتم ،شماره  ،03بهار 8031

پژویان ،جمشید و معین نعمتی ،حسن ( .)8213بررسی اثرات اقتصادی مالیات کربن
براساس مدل تعادل عمومی .فصلنامه اقتصاد کاربردی ،سال  ،8شماره  ،8صص .28-8
جباری ،امیر ،مرادخانی ،نرگس و فیروزه ،غزال ( .)8236بررسی اعمال مالیات سبز بر
حاملهای انرژی انتشاردهنده گاز دیاکسیدکربن و منفعت مضاعف ناشی از آن در اقتصاد
ایران .اقتصاد و الگوسازی ،سال  ،1شماره  ،28صص .817-83۵
جعفری صمیمی ،احمد و علیزاده ملفه ،الهام ( .)823۵شبیهسازی مالیات سبز بر رشد

اقتصادی در ایران با کاربرد روش تعادل عمومی قابل محاسبه .فصلنامه پژوهشهای رشد و
توسعه اقتصادی ،سال  ،6شماره  ،33صص .۵7-72
خداداد کاشی ،فرهاد ،تفتی اکابری ،مهدی ،موسوی جهرمی ،یگانه و خسروی نژاد،
علیاکبر ( .)8231مقایسه آثار رفاهی و زیستمحیطی انواع مالیات بر کربن به تفکیك

مناطق مختلف در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای منطقهای .تحقیقات
مالیات ،سال  ،32شماره  ،21صص 873 -812
خیابانی ،ناصر و مظاهری ماربری ،مرتضی ( .)8236بررسی اثر کاهش یارانههای

انرژی بر توزیع درآمد در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه .فصلنامه
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران ،سال  ،6شماره  ،38صص .18-83
زندی ،حامد و ثبوتی ،یوسف ( .)8237مشروح توافقهای اجالس بیست و یکم تغییر
اقلیم سازمان ملل متحد .نامه فرهنگستان علوم ،سال  ،8شماره  ،2صص .816-877
غیاثالدین ،پرویز ( .)8231آلودگی هوا :منابع ،اثرات و کنترل ،تهران :دانشگاه
تهران.
مرکز آمار ایران ( .)8236جدول داده ستانده .8232
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی .)8233( .ماتریس حسابداری اجتماعی
سال .8232
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معینی ،شهرام ،شریفی ،علیمراد و رسولی فرح ،سمیرا ( .)8237تحلیل مقایسهای
سیاست مالیات بر انرژیهای با پایه نفت و گاز و یارانه  R&Dانرژی بر بهرهوری انرژی در
ایران .فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد ،سال  ،۵شماره  ،3صص .836-822
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