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: چکیده  

 به گذار،سیاست اصلی هدف بر عالوه ،انرژی قیمت بر مالیات و کربن بر مالیات شامل محیطیزیست هایمالیات

 دو در مالیات نوع دو این اعمال اثر مقاله، این در. کنندمی متأثر نیز را اقتصادی متغیرهای سایر متفاوت ایشیوه

 نتیجه. است گرفته قرار سنجش مورد خانوارها، بین مالیاتی درآمد یکجای بازتوزیع عدم و بازتوزیع سناریوی

 .تأثیرگذارند متفاوتی شکل به انرژی هایحامل نسبی هایقیمت بر مالیات نوع دو این دهدمی نشان هاسازیشبیه

 یکسان مقدار ازای به مالیات کمتر مقادیر اخذ با کربن بر مالیات اما شودمی انتشار کاهش باعث مالیات نوع دو هر

 بودجه و رفاه مالیاتی درآمد بازتوزیع بدون مالیات نوع دو هر. است کاراتر انرژی قیمت بر مالیات از انتشار، کاهش

. یافت خواهد افزایش هاشاخص این ،مالیاتی درآمد بازتوزیع صورت در اما دهدمی کاهش را خانوار واقعی مصرفی

 با سناریو چهار هر در نیز کنندهمصرف قیمت شاخص یابدمی کاهش سناریو چهار هر در داخلی، ناخالص تولید

 بازتوزیع با توأم کربن بر مالیات از استفاده پژوهش، این هاییافته براساس. یافت خواهند افزایش متفاوت مقادیری

 .است ایران المللیبین تعهدات به عمل و ایگلخانه گازهای انتشار کاهش برای مناسب سیاستی درآمد،

 JEL: Q50, Q53, D58 یبندطبقه

 محاسبه قابل عمومی تعادل مدل ،کربن بر مالیات محیطی،زیست مالیات: هاکلیدواژه
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 مقدمه .1

 که است اقلیم تغییر مسئله انرژی، از استفاده با مرتبط محیطیزیست مهم تهدیدهای از یکی

 براساس. دارد انرژی مصرف و تولید از ناشی ایگلخانه گازهای انتشار با تنگاتنگی ارتباط

 که وهواستآب در تغییری معنی به 8اقلیم تغییر اقلیمی، تغییرات کنوانسیون تعریف

 شدن متغیر باعث که است بشری هایفعالیت از ناشی غیرمستقیم یا مستقیم صورتبه

 مختلف زمانی هایدوره در که وهواستآب طبیعی تغییرات از جدا و شده جو ترکیب

 .آیدمی پدید

 اساسی نقشی اقلیم تغییر در زمین، جو در ایگلخانه پدیده ایجاد با ایگلخانه گازهای

 را ایگلخانه اثر سهم از درصد 32 مجموعاً کربن اکسیددی و بخارآب میان این در و دارند

 (8231 ،نیالداثیغ. )دهندمی اختصاص خود به

 دمای افزایش باعث جو، در کربناکسیددی غلظت شدن برابر دو دهدمی نشان برآوردها

 37۵ صنعتی انقالب از قبل تا گاز این غلظت شودمی گرادسانتی درجه 1٫۵ تا 8٫۵ از زمین،

 ppm 122 به بیستم قرن انتهای در و است بوده ppm 3(3221 هوفرت،).است رسیده 

 سهم. است داده اختصاص خود به را ایگلخانه گازهای انتشار سهم بیشترین انرژی مصرف

 انتشار منابع عمدتاً که برنج کشت و دامداری کشاورزی، بخش به انتشار این از کمتری

 .است یافته اختصاص صنعتی فرآیندهای به دیگری سهم و است نیترو اکسید و متان

 ۵32ایران روندی فزاینده دارد و از حدود  کربندیاکسیددیگر، انتشار  از طرف

)ترازنامه رسیده است.  823۵تن در سال  ونیلیم ۵12به بیش از  8217میلیون تن در سال 

درصد  میچهار و ن با فرض ایران یتقاضا و عرضه انرژ هایمدل یاجرا جیتان (8237انرژی، 

 یحجم نشر گازها (BAU)2هیپا یویدر سنار دهدینشان م یداخل دیرشد تول نیانگیم

اما  دیکربن معادل خواهد رس دیاکسیتن د ونیلیم 8723به  3222در سال  رانیای اگلخانه

در  رانیا .درصد کاهش داد 12مقدار را تا  نیا توانیم یگذاراستیس یویسنار یبا اجرا

 

1 Climate Change 

2 Hoffert, et al., (2004) 

3 Business As Usual 
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موافقت  ،8ی کنوانسیون چارچوب سازمان ملل برای تغییر اقلیماعضا اجالس نیکمیوستیب

درصد در  1داوطلبانه  3222تا  3232 یهاای خود را در طول سالکرده است نشر گلخانه

 یو اقتصاد یاز نظر مال یالمللنیکاهش دهد و در صورت رفع موانع ب 3282با سال  سهیمقا

 (8237 ،یو ثبوت ی)زند. را باال ببرد زانیم نیا گریدرصد د 1و فناورانه 

کربن دو دسته ابزار وضع مقررات و سیداکبرای دستیابی به هدف کاهش انتشار دی

ها عالوه بر از این روش هرکداماستانداردها و یا رویکرد مبتنی بر بازار قابل استفاده است. 

اما هر دو دسته از این ؛ ای بر دیگر متغیرهای اقتصادی مؤثرندتأثیر بر انتشار گازهای گلخانه

کند. می متأثرابزارها، عالوه بر متغیر اصلی یا کاهش انتشار سایر متغیرهای اقتصادی را نیز 

محیطی با مشکالت دیگری نظیر این موضوع برای اقتصاد ایران که عالوه بر مسائل زیست

میت خواهد ی و ... نیز روبرو است بسیار حائز اهدورقمکاری، تورم نرخ رشد پایین، بی

 1 محیطی )کاهشالمللی جدید زیستبنابراین الزم است اوالً در پذیرش تعهدات بین؛ بود

انتخاب ابزار سیاستی مناسب  نیهمچنای( و درصد انتشار گازهای گلخانه 83الی 

ها اوالً اثربخش باشند و ثانیاً منجر به کاهش رفاه های الزم انجام شود تا این سیاستبررسی

 ه نشوند.کل جامع

ترین ابزارهای بازارمحوراند مالیات بر کربن و مالیات بر انرژی دو نمونه از پرکاربرد

اکسیدکربن و هم بر سایر متغیرهای کاهش انتشار دی عتببالکه هم بر مصرف انرژی و 

. از طرف دیگر نحوه استفاده از درآمدهای مالیاتی در آثار رگذارندیتأثکلیدی اقتصادی، 

بنابراین الزم است موارد باال که در ادبیات ؛ کننده استاز این ابزارها بسیار تعییناستفاده 

قرار گرفته است برای اقتصاد ایران نیز مورد  دیتأکمحیطی مورد های زیستنظری مالیات

استفاده از این دو ابزار  راتیتأثمقایسه  ،ارزیابی و بررسی قرار گیرد. هدف از این پژوهش

کالن اقتصادی است و  ترین متغیرهای کلیدی وار و همچنین برخی از مهمبر کاهش انتش

است که با چه میزان مالیات کربن و انرژی اهداف  هادر پی پاسخ دادن به این پرسش

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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ند؟ بازگرداندن و یا بازنگرداندن درآمدهای مالیاتی به کهایی در اقتصاد ایجاد میو تفاوت

 هایی دارد؟، چه داللتدهندگاناتیمال

محیطی بیان شده است. بخش سوم های زیستدر بخش بعدی مبانی نظری مالیات

کند. بخش چهارم، پنجم و ششم به تشریح المللی پژوهش را ارائه میپیشینه داخلی و بین

کالیبراسیون و قواعد بستن آن اختصاص یافته است. در بخش هفتم  های آماری،مدل، پایه

طی بخش هشتم، نتایج  تیدرنهاسازی ارائه داده شده است و نتایج اعمال سناریوها و شبیه

 شود.بندی، تبیین شده و پیشنهادهای سیاستی ارائه داده میپژوهش بعد از جمع
 

 مبانی نظری .2

 خارجی آثار با توأم کاالها، تولید یا و مصرف از اعم اقتصادی هایفعالیت که مواردی در

 تخصیص و تعادل ایجاد به قادر بازار، مکانیسم باشد هوا هایآالینده انتشار مانند نامطلوبی،

 مداخله هایروش اصلی دسته دو. کندمی پیدا ضرورت دولت دخالت و نیست منابع بهینه

و رویکرد مبتنی بر  8استاندارد )راهبری و پایش( مقررات وضع رویکرد از اندعبارت دولت

 .3بازار

استفاده  بازیگران رفتار رییتغ یبرا و مقررات از قواعد «راهبری و پایش» کردیدر رو

 طوربه اخیر رویکرد. است اقتصادی ابزارهای از استفادهاما در رویکرد دوم بنا بر  ودشیم

 بازار گیریشکل از پس اقتصادی عالئم به نسبت واکنش به ملزم را کنندهآلوده ضمنی

 2(8333 گروسمن،) .داندمی «آالیندگی»

، مجوزهای 1توان در چهار دسته بهای آلودگیابزارهای رویکرد مبتنی بر بازار را می

 مالیات بندی کرد. وضعتقسیم 8و کاهش یارانه دولتی 6، کاهش اصطکاک بازار۵قابل مبادله

 

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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 از اهداف برخی به دستیابی برای که است پرکاربردی سیاست هاندهیآال انتشار بر

 کارآمد هایمیان قیمت اختالف . مالیاتشودیم توصیه آلودگی کاهش و یطیمحستیز

و  کندیم است حذف آلودگی انتشار جانبی یهاانیز از ناشی که را اجتماعی و خصوصی

 .شودنزدیك می اجتماعی یهامتیق مرز به خصوصی بخش یهامتیق مالیات، وضع با

ای طوالنی در تاریخ اندیشه اقتصادی دارد که از حوزه محیطی سابقههای زیستمالیات

، در 32اقتصاد رفاه و با کار پیگو آغاز شده است اما استفاده عملی از این ابزار به اوایل دهه 

 3(3283)بارده، گردد. یافته مانند سوئد و نروژ، برمیقالب کشورهای توسعه

محیطی تعاریف های زیستدر اهداف و ماهیت انواع مختلف مالیات با توجه به تفاوت

2ها ارائه شده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادیمتعددی برای این نوع مالیات
مالیات  ،

به دولت که بر روی پایه  1پرداختی، اجباری و غیر جبرانی عنوانبهرا  زیستمرتبط با محیط

شود تعریف زیست داشته باشد بسته میباط مشخصی با محیطرسد ارتمالیاتی که به نظر می

ها و محصوالت مرتبط با انرژی، های مالیاتی شامل مواردی مانند حاملنموده است. پایه

شود. به گیری شده و منابع طبیعی میوسایل نقلیه موتوری، زباله، انتشار تخمین یا اندازه

 طورمعمولبهافع حاصل شده توسط دولت، من چراکهشود ها غیرجبرانی گفته میمالیات

 ندارد.  دهندگاناتیمالارتباطی با سهم پرداختی 

محیطی به دو دسته مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم تقسیم های زیستمالیات

 واحد هر به نسبت و دارد معین شود. مالیات مستقیم، همان مالیات پیگویی است که نرخمی

 نهایی هزینه با مالیات نرخ شود یعنیدر نظر گرفته می زیستتخریب محیط یا آالینده انتشار

اما مالیات غیرمستقیم بر  ؛است برابر یانتشار آلودگ اجتماعی کارآمد سطح در اجتماعی

زیست ها منجر به آسیب دیدن محیطهای تولید یا کاالهای مصرفی که استفاده از آننهاده

                                                                                                                                        

1. Government subsidy reduction 

2  .  Barde, et al., (2012) 

3. OECD, (2006) 

4. Unrequited 
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تواند سیگنالی برای تحقق سطح انتشار کارآمد اجتماعی، تلقی ردد و میگشود وضع میمی

 .هستند میرمستقیغهای شود. مالیات بر کربن و مالیات بر نرخ انرژی، از مالیات
 

 پیشینه پژوهش. 3

 خصوصبه انرژی بر مالیات و برکربن مالیات آثار بررسی دهدمی نشان قبلی مطالعات بررسی

 توجه مورد موضوعات جمله از محاسبه، قابل عمومی تعادل هایمدل از استفاده با

 .است بوده داخلی هایپژوهش از برخی و دنیا سطح در پژوهشگران

 بر مالیات هزینه همچنین و انتشار کاهش بر مالیات آثار بررسی جهانی مطالعات در 

 .است بوده مطالعاتی محورهای ترینمهم جمله از اجتماعی رفاه یا و تولید دیدگاه از کربن

 آالن استرالیا، برای 3(3282) همکاران و منگ چین، برای 8(3282) همکاران و لو مثال، برای

 و کابالو پاکستان برای 1(3281) همکاران و محمود اسکاتلند، برای 2(3281) همکاران و

 همکاران و هیردن وان شیلی، برای 6(3286) میگوئل و بنوانته فیلیپین برای ۵(328۵) همکاران

 و ژانگ کلمبیا، برای 1(3286) همکاران و کالدرون جنوبی، آفریقای برای 7(3286)

 و پری و مکزیك برای 82(3286) همکاران و ریوراالندا چین، برای 3(3286) همکاران

 با را کربن بر مالیات اعمال انتشار کاهش و اقتصادی آثار کانادا برای ،88(3287) مایلوناز

 مایلوناز و پری اند. برای مثال،کرده بررسی محاسبه، قابل عمومی تعادل مدل از استفاده

 3233 سال در انتشار درصد 22 کاهش باعث کربن بر مالیات کانادا دالر ۵2کردند مشاهده
 

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) 
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 کاهش 2٫6 و کبك ایالت در کاهش درصد 2٫2 تا 2٫8۵ همچنین شودمی 322۵ به نسبت

 بر مالیات برای را مشابهی تحلیل مطالعات از دیگری تعداد. شودمی مشاهده هاایالت سایر در

 برای ،3(3223) همکاران و الباندریا ،8(322۵) سانچو و مانسرا مثال برای. اندداده انجام انرژی

. دادند انجام را تحلیلی چنین تایوان، اقتصاد برای ،2(3282) هانگ و بار و اسپانیا اقتصاد

 برای درصدی 22 مالیات داد نشان ویتنام درباره خود مطالعه در، 1(3281) نونگ

 کاهش حالدرعین و اکسیدکربندی انتشار درصدی 7٫83 کاهش باعث نفتی هایفرآورده

 دو هر دیگر مطالعات از برخی. شد خواهد کشور این داخلی ناخالص تولید درصدی 8٫33

 و هیردن وان. اندکرده بررسی توأمان صورتبه را انرژی بر مالیات و کربن بر مالیات نوع

 لین و لی استرالیا، برای 6(3282) واسچیك و فراسر جنوبی، آفریقای برای ۵(3226) همکاران

 نوع دو این اقتصادی آثار 1(3281) همکاران و زو. اندکرده بررسی را چین برای 7(3282)

 اند.کرده مقایسه یکدیگر با چین اقتصاد در را مالیات

 جریان یك در. است تشخیص قابل مطالعاتی، عمده جریان چند داخلی یهاپژوهش در

 حذف اقتصادی و محیطیزیست آثار است داده اختصاص خود به را مطالعات عمده که

 قابل عمومی تعادل هایمدل از استفاده با انرژی بر مالیات موارد برخی در و انرژی هاییارانه

 ،(8232) حقیقی و منظور ،(8213) همکاران و منظور .است گرفته قرار بررسی مورد محاسبه

 مهدوی ،(8232) مهدوی ،(8232) همکاران و آماده ،(8232) همکاران و شاهمرادی

 همکاران و معینی ،(8236) مظاهری و یابانیخ ،(8231) همکاران و الهی نعمت ،(8231)

 هاآن از برخی در. هستند مطالعات این جمله از ،(8231) همکاران و اللهی نعمت ،(8237)

 

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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 توزیع رفاه، داخلی، ناخالص تولید مانند متغیرهایی بر انرژی، یارانه حذف اقتصادی آثار

 .است شده بررسی...  و درآمد

 از استفاده با برکربن مالیات اقتصادی آثار بررسی موضوع به مطالعات از دیگر تعدادی

 از برخی عنوان گرچه. اندپرداخته دیگر هایروش یا و محاسبه قابل عمومی تعادل هایمدل

 نرخ بر مالیات موارد، اکثر در اما است کربن بر مالیات یا سبز مالیات بررسی مقاالت این

 همکاران و جباری ،(8213) نعمتی معین و پژویان. است گرفته قرار بررسی مورد انرژی،

 بر مالیات کارگیریبه نتایج نیز، دیگر مطالعات برخی. هستند مطالعات دسته این از ،(8236)

 بر مالیات از منظور نیز، موارد این اکثر در اندکرده بررسی تحقیق هایروش سایر با را کربن

 از استفاده با ،(8237) همکاران و آهنگری نمونه عنوانبه. است بوده انرژی بر مالیات کربن

 پویای عمومی تعادل مدل چارچوب در رفاه و اقتصادی رشد بر ایران اقتصاد در سبز مالیات

 در نیز ،(8237) همکاران و میبدی امامی. اندکرده بررسی کوچك باز (DSGE) تصادفی

 صنعتی زیربخش بر سبز مالیات وضع تأثیر برداری، رگرسیون خود مدل یك چارچوب

 .اندکرده ارزیابی را «غیرفلزی کانی محصوالت سایر تولید»

 مقادیر و اندکرده استفاده کربن بر مالیات از خاص طوربه دیگر مطالعات از برخی

 و کاشی خداداد. اندکرده بررسی را کربن اکسیددی تن هر انتشار ازای به مالیات از مشخصی

 ایسایه قیمت با متناسب کربن، بر مالیات وضع ایمنطقه آثار ،(8231) همکاران

 را کربن بر مالیات بهینه نرخ نیز ،(8233) استادزاد و هادیان. اندکرده بررسی را محیطیزیست

 مقدار ،(8231) استادزاد و اسالملوئیان. اندکرده برآورد عمومی تعادل مدل یك از استفاده با

 برآورد هابازی نظریه از استفاده با ایران اقتصاد برای غیرمستقیم سبز ایهمالیات بهینه

 تعادل مدل چارچوب در کربن بر مالیات اثر نیز ،(823۵) علیزاده و صمیمی جعفری. اندکرده

 دهدمی نشان تحقیق این نتایج که اندکرده بررسی اقتصادی رشد بر را محاسبه قابل عمومی

 را اقتصادی رشد سناریوها، تمامی در غیرمستقیم مالیات عنوانبه سبز مالیات نرخ افزایش

 هاآالینده انتشار میزان بر سبز مالیات تأثیر ،(8236) همکاران و ایزدخواستی. دهدمی افزایش
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 و ایدومرحله مربعات حداقل اقتصادسنجی روش از استفاده با ایران در سالمت شاخص و

 .اندکرده تحلیل زمانهم معادالت سیستم

 مورد انرژی قیمت افزایش اثر طورمعمولبه دهد،می نشان قبلی مطالعات مرور چنانکه

 عمومی تعادل هایمدل از استفاده با خصوصبه کربن، بر مالیات اما است گرفته قرار بررسی

 گرفته قرار توجه مورد کمتر دهدمی نشان اقتصاد هایبخش تمام در را مالیاتی چنین اثر که

 توأم طوربه کربن بر مالیات و انرژی بر مالیات شامل مالیات، نوع دو این آثار همچنین. است

 محتوای میزان در تفاوت لحاظ به مالیات نوع دو این که است حالی در این. اندنشده بررسی

 خواهند درپی متفاوتی محیطیزیست آثار انتشار، میزان و انرژی مختلف هایحامل کربن

 با مختلف انرژی هایحامل به اقتصادی، مختلف هایبخش وابستگی ،دیگر طرف از. داشت

 مقادیر در توانندمی انرژی و کربن بر مالیات بنابراین نیست یکسان متفاوت، انتشار میزان

 این در بنابراین؛ باشند داشته اقتصادی متغیرهای سایر بر متفاوتی آثار انتشار، کاهش یکسان

 و بررسی ایران اقتصاد بر توأم طوربه انرژی قیمت بر مالیات و کربن بر مالیات اثر مطالعه

 در هایارانه هدفمندی اجرای اثر در انرژی نرخ تغییرات به توجه با همچنین. شودمی مقایسه

 سال ستانده – داده جداول در که است شده روبرو تغییراتی با ایران اقتصاد ساختار 8213 سال

 مطالعاتی اولین از حاضر پژوهش. است شده منعکس( 8236 زمستان در منتشرشده) 8232

 نیز را یادشده تغییرات مدل، طراحی در آماری جدید هایپایه این از استفاده با که است

 .است کرده لحاظ

 پژوهشمدل و روش  .4

 . چارچوب مدل مورد استفاده در پژوهش4-1

 مدلکلی  چارچوببا انجام برخی اصالحات، متناسب با اهداف پژوهش از  مطالعهدر این 

، استفاده شده است. 8(3282دکالوو و همکاران ) ارائه شده توسط تعادل عمومی قابل محاسبه

 

1 . Decaluwe, et al., (2013) 
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شود یك شناخته می ،8ی اقتصادیگذاراستیسدر این مدل که تحت عنوان مشارکت برای 

های اقتصادی کشورها برای ارزیابی سیاست 3کشوری ایستامدل تعادل عمومی استاندارد تك

انداز، تقاضا، ی تولید، درآمد و پسهابخششده است. ساختار اولیه مدل مشتمل بر  ارائه

ود. شا، تعادل، تولید ناخالص داخلی و مقادیر حقیقی متغیرها میهلملل، قیمتاتجارت بین

ی این مدل هایژگیو نیترمهمها وکاالها از ها و همچنین تفکیك بخشتفکیك انواع مالیات

های بلوکبه معادله است که  882پایه است. مدل مورد استفاده برای این پژوهش، مشتمل بر 

 (، معادالت اصلی مدل ارائه شده است.(3ضمیمه )در شود. )می تفکیكگانه زیر هشت

 تولیدبلوک  .4-1-1

 شودیدر این مدل فرض م ، نشان داده شده است.8شکل شماتیك در  صورتبهبلوک تولید 

کنند. بنابراین هر بخشی در اقتصاد ها در فضـای رقابـت کامـل فعالیت میکه بنگاه

 است.تولیـد  یحداکثرکننـده سـود خـود مقیـد بـه فنّاور

، بنزین، گازوئیل، سنگزغالهای انرژی شامل برق، گاز، الیه، حامل نیترنییپاابتدا در 

ترکیب  CESها در یك تابع کشش جانشینی ثابت نفت کوره، نفت سفید و سایر سوخت

افزوده هـر ارزش شود.ترکیب می CESدر قالب تابع  افزودهارزششوند و سپس با می

در قالب تابع تولید  همآنکـار مرکـب و سـرمایه مرکـب است که  بخـش ترکیبـی از نیـروی

محیطی بر تولید از کانال های زیستمالیات .اندشدهبیترک، CES کشش جانشینی ثابت

 شود.ها در همین بخش وارد مدل میقیمت نهاده

 

 

 

1 . Partnership for Economic Policy (PEP) 
اکثر مطالعات قبلی در ایران براساس مدل استاندارد الفگرن انجام شده است. مدل دکالوو از برخی جهات به  2.

( Traoré, 2012ها و ... با آن متفاوت است. در مقاله )تعدد مالیاتاما در مواردی مانند  مدل مذکور شباهت دارد

 هم مقایسه شده است. این دو مدل استاندارد با
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 و کاالهای واسطه در بلوک تولید هانهاده بیساختار ترک .1شکل 

 های پژوهشیافتهمنبع: 

 

 اندازپسدرآمد و . 4-1-2

شود. مالیات بر کربن یا انرژی انداز خانوارها وارد میدر این بخش، معادالت درآمد و پس

شود و مالیات بر کربن یا مالیات بر مصرف نهاده نوعی مالیات بر تولید محسوب می عنوانبه

 شود.مالیات بر محصول در روابط وارد می عنوانبههای انرژی، نهایی حامل

 تقاضا. 1-1-3

 ،یاواسطه یشامل تقاضا یواردات ایدر داخل  دشدهیکاالها و خدمات تول یتقاضا برا

 هیعنوان حاشو تقاضا به یدولت یتقاضا ،یگذارهیسرما یخانوار، تقاضا یمصرف یتقاضا

 یاستون گر تیتابع مطلوب یکه خانوارها دارا شودیونقل است. فرض محمل ای یبازرگان

 .شودیاستخراج م یمخارج خط ستمیس نآ قیهستند که از طر

 المللنیبتجارت . 4-1-4

که در سطح  شودینمایش داده م یاهیال CETتوابع  لهیوسبه دکنندهیرفتار عرضه هر تول

و در سطح پایینی نیز عرضه هر  شدههیتك محصوالت تجزباالیی، ستانده کل به تك
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 یهر بنگاه یدیتول یستانده هر کاال شودیمحصول بین بازارهای داخلی و خارجی توزیع م

تقاضا شده در بازار  یکاالهاهمچنین . شودیم عیتوز یو خارج یمختلف داخل یبازارها نیب

. باشندیو واردات م یداخل داتیاز تول یبیمرکب هستند که ترک یعبارت از کاالها یداخل

 .شودیداده م شینما (CES) ثابت ینیدو با تابع کشش جانش نیا نیناقص ب ینیجانش

 هامتیقبلوک . 4-1-5

 نیاست تا رابطه ب یدر مدل وجود دارد، ضرور هااتیاز مال یانواع مختلف نکهیبا توجه به ا

 نهیاز هز دیتول یاهیپا متیشوند. ق فیتعر اتیشامل مال یهامتیو ق هااتیقبل از مال هامتیق

ها در این . سایر روابط مرتبط با قیمتدیآیبه دست م دیبر تول هااتیاضافه مالبه دیواحد تول

 بلوک، درج شده است.

 مقادیر حقیقی متغیرهاو تولید ناخالص داخلی  ،تعادل. 4-1-6

 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 

 شود.انداز بیان میگذاری و پسمخارج سرمایه

 هابرای سنجش اثر مالیات مورداستفادههای اخصش. 4-2

برای سنجش آثار  .باشد کشور مردم یك رفاه بهبود باید سیاستی هر نهایی هدف معموالً

 دیگر یهاشاخص از بیش که های تعادل عمومی قابل محاسبه، شاخصیرفاهی در مدل

 گردد. درمی مشتق مطلوبیت تابع است که از (EV)، تغییرات معادل هیکس شودیم استفاده

 Error! Referenceپولی ) درآمد مقدار در شاخص رفاهی معادل تغییر حقیقت

source not found.) از قبل و درآمدهای هاقیمت مبنای بر اولیه زمان در که است 

 یگذاراستیس از بعد جدید تعادل در مطلوبیت سطح به نیل برای ی،گذاراستیس در تغییر

 هایقیمت در پول چقدر که پرسید توانیم معادل متغیر گردد. برای محاسبهمی محاسبه

معیار  بنابراین باشد. داشته ثانویه وضعیت مشابه وضعیتی کنندهمصرفتا  است الزم اولیه

 یریگاندازه پولی واحدهای برحسب را مطلوبیت تغییر شاخص رفاهی معادل،
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(. در این پژوهش عالوه بر (3)).Error! Reference source not foundکندمی

( (۵)شود. )تغییرات بودجه مصرفی واقعی خانوار نیز بررسی می  (EV)شاخص رفاهی معادله

نیز تغییرات قیمت عمومی کاالها و خدمات را  (PIXCON) کنندهمصرفشاخص قیمت 

 ((1)دهد که همان شاخص السپیرز است. )نشان می

(8)  

(3)  
(2) 𝐶𝑇𝐻ℎ = 𝑌𝐷𝐻ℎ − 𝑆𝐻ℎ − ∑ 𝑇𝑅𝑎𝑔𝑛𝑔,ℎ𝑎𝑔𝑛𝑔 

(1) 𝑃𝐼𝑋𝐶𝑂𝑁 =
∑ 𝑃𝐶𝑖𝑖 ∑ 𝐶𝑖,ℎ

𝑂
ℎ

∑ 𝑃𝐶𝑖𝑗
𝑂

𝑖𝑗 ∑ 𝐶𝑖𝑗,ℎ
𝑂

ℎ
 

(۵) 𝐶𝑇𝐻ℎ
𝑅𝐸𝐴𝐿 =

𝐶𝑇𝐻ℎ

𝑃𝐼𝑋𝐶𝑂𝑁
 

 

های در مدل سطح دستمزدهاُ ثابت در نظر گرفته شده است و تغییر قیمت نسبی حامل

 کامالًانرژی باعث تغییر تقاضای نیروی کار در نظر گرفته شده است. عرضه نیروی کار نیز 

 ((7)و (6)اندازه است. )پذیر است و با تغییرات تقاضا همانعطاف

(6) 𝐿𝐷𝐶𝑗 = 𝐵𝑗
𝐿𝐷 [∑ 𝛽𝑙,𝑗

𝐿𝐷𝐿𝐷
𝐿,𝑗

−𝜌𝑗
𝐿𝐷

𝑙 ]
−

1

𝜌𝑗
𝐿𝐷

 

(7) ∑ 𝐿𝐷𝑙,𝑗 = 𝐿𝑆𝑙𝑗 
تغییرات تولید ناخالص داخلی حقیقی به قیمت پایه نیز شامل ارزش مجموع کاالها و خدمات 

 لهیوسبهشود و به روش عوامل تولید است و شامل مالیات بر تولید و عوامل می دشدهیتول

 شود.یی میزداتورمشاخص فیشر، 
 

 های آماری و انتخاب کششهاهیپاکالیبراسیون،  .5

 یعمومتعادل مورد استفاده در مدل  زایضرایب و متغیرهای برونمرحله الزم است  نیدر ا

از  یبخش .میرا انجام دهمورد نظر  هاییسازهیشب قادر شویمگردد تا  برآوردقابل محاسبه 

که شامل شود یمطالعات گذشته محاسبه م قیاز طرو در این مقاله  طورمعمولبه هاپارامتر

 گتون هستند.نیآرمتبدیل و  ،دیدر توابع تول ینیجانش یهاکشش

 
h i

hiLESgammaiPChiLESgammahUUEP ),(_))(0/),(_(/)(

10 EPEPEV 
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و انتقال توابع، سهم  یپارامترهاشامل عمده  طوربهکه  مترهااز پارا یگریگروه د

محاسبه  ی و به روش کالیبراسیوناجتماع یحسابدار سیماتر یهاداده از با استفاده شوندمی

برای کالیبراسیون مدل  ازین موردگردد. در فرآیند محاسبه ماتریس حسابداری اجتماعی یم

ند از جداول مصرف و ااست که عبارت شدهاستفادهاین تحقیق، از سه نوع پایه آماری 

 8232مرکز آمار ایران، ماتریس حسابداری اجتماعی سال  8232ستانده -ساخت جدول داده

ی مجلس شورای اسالمی و بعضی از آمارهای مربوط به هاپژوهشتوسط مرکز  شدهمحاسبه

 شدهحاصلی عوامل تولید که از اطالعات و نشریات بانك مرکزی هاپرداختو  هاافتیدر

 (8233مجلس،  ی)مرکز پژوهشهاو  (8236 ران،ی)مرکز آمار ااست. 

است. این  شده كیتفکدرآمدی کار و سرمایه  حساب عوامل تولید در ماتریس به دو گروه

و مجموع درآمد  جبران خدمات کارکنان() ریبگحقوقدو گروه شامل درآمد نیروی کار 

فرمایان( و مازاد عملیاتی ناخالص )درآمد سرمایه( مختلط )درآمد نیروی کار خویش

در ماتریس  مورداستفادهشود. مجموع جبران خدمات کارکنان، براساس نسبت می

و خانوارهای روستایی  UHهای مجلس بین خانوارهای شهری مرکز پژوهش شدهمحاسبه

RH است. برای ساخت حساب تولید ماتریس حسابداری اجتماعی این پژوهش،  شدهمیتقس

 8قلم کاال 26نیز شامل  حساب کاالهاتقسیم شده است.  8فعالیت تولیدی 36حساب تولید به 

 شود.می

 

کاغذ و  ساختیی، غذا عیصنا، معدنی، عینفت خام و گاز طب استخراج، تینیسنگ و لزغال استخراجی، کشاورز. 1

، محصوالت از الستیک و پالستیک ساخت، حاصل از پاالیش نفت یهاکُک و فراورده ساختی، محصوالت کاغذ

 ساخت، گرید ینشده در جا یبندطبقه یرفلزیغ یمحصوالت کان ساختی، اشهیو محصوالت ش شهیش ساخت

 یفلزات اساس ریسا ساخت، ومینیآلوم یمحصوالت اساس ساخت، مس یمحصوالت اساس ساخت، هیآهن و فوالد پا

 ه،یتصف ،یآورجمع، لولهشاه قیاز طر یگاز یهاسوخت عیگاز، توز دیتول، انتقال و توزیع برق د،یتولی، گرختهیو ر

، آهنونقل با راهحمل، هاساختمان سایر، مسکونی هایساختمان، عیصنا ریسا، آب و خدمات دفع فاضالب نیتأم

و  ونقل هواییحمل، ونقل آبیحمل، آهنجز راهبار به ینیونقل زمحمل، آهنجز راهمسافر به ینیونقل زمحمل

  خدمات



 66...   کربن انتشار بر مالیات کارگیریبه اقتصادی آثار مقایسه

 هامقادیر کشش -1جدول 

 (8231) یمهدومنبع: 

تولید از ماتریس عرضه به قیمت تولیدکننده  حساببههای حساب کاال ماتریس پرداختی

مورد نیاز دیگری که برای کالیبراسیون  چنانکه اشاره شد مجموعه دادهاست.  شدهمحاسبه

. برای طراحی این مدل از اندشود برخی از پارامترهای کششاز خارج از مدل، وارد می

 (8جدول ، استفاده شده است. )(8231) یمهدوهای مورد استفاده در مطالعه کشش
 

 قواعد بستن و اعتبارسنجی مدل .6

زایی متغیرها زایی و برونالزم است در مورد انتخاب درون های اقتصادی،در همه مدل

زا براساس متغیرهای گیری کرد. نوع انتخاب و روشی که رفتار متغیرهای درونتصمیم

 شود.نامیده می 3کند بستن مدلرا تشریح می زابرون

با توجه به وجود های اقتصاد ایران، سطح دستمزدها ثابت و در این مقاله با توجه به ویژگی

زا لحاظ شده پذیر و درونعامل نیروی کار، انعطافعرضه و تقاضای نیروی کار بیکار، 

                                                                                                                                        

و  برقی، معدن محصوالت، طبیعی گاز، خام نفت، سنگ نارس، زغالتینلیسنگ و زغالی، صوالت کشاورزحم. 1

کاغذ ، کاغذ و  خمیر یی،غذا عیصنا، گاز طبیعی و خدمات مربوط توزیع، و خدمات مربوط آب، خدمات مربوط

، الستیکی و پالستیکی محصوالت، هاسوخت ریسا، کوره نفت، گازوئیل، سفید نفت، بنزین، محصوالت کاغذی

، ، فوالد و محصوالت آنآهن، کاشی و سرامیک انواع، آهک، گچ، سیمان، آجر عانوای، اشهیو محصوالت ش شیشه

ونقل حمل خدمات، هاساختمان سایر، مسکونی هایساختمان، عیصنا ریسا، فلزات اساسی سایر، آلومینیوم، مس

 یاونقل جادهحمل خدمات، مسافر یاونقل جادهحمل خدمات، آهنونقل بار با راهحمل خدمات، آهنمسافر با راه

 .خدمات، سایر ییونقل هواحمل خدمات، ونقل آبیحمل خدمات، بار

2 Model Closure 

LKσ (E)σ (LK)E σ M
iσ X

j,iσ XT
jσ 

کشش بین 

کار و 

 سرمایه

کشش 

ی هاحامل

 انرژی

کشش بین 

ارزش افزوده و 

 انرژی

کشش جانشینی بین 

کاالی داخلی و 

 وارداتی

کشش تبدیل بین 

 داخل و صادرات

کشش تبدیل بین 

کاالها در یك 

 صنعت

2.1 2.7۵ 2.7 8.۵ 3.۵ 3 
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های مختلف تولید، وجود دارد. است. همچنین امکان تحرک نیروی کار بین بخش

شود. ، عرضه نیروی کار افقی بوده و اشتغال براساس میزان تقاضا، تعیین میگریدعبارتبه

عرضه عامل  گریدعبارتبهعامل سرمایه در وضعیت اشتغال کامل در نظر گرفته شده است. 

تعیین  و قیمت سرمایه از برابری عرضه و تقاضای آن، سرمایه در هر بخش ثابت است

های از پیش موجود های مالیاتهای دولت، مخارج دولت و نرخبرای تراز حساب شود.می

های پذیر است. در مورد حساباندازهای دولت انعطافنیز ثابت در نظر گرفته شده و پس

حساب جاری نیز ثابت شده است.  عنوان شمارشگر و ترازخارجی نیز، نرخ ارز ثابت و به

گذاری کل برابر با مجموع انداز محور در نظر گرفته شده است و سرمایههمچنین مدل پس

 شود.انداز نهادها، لحاظ میپس

موضوع مهم بعدی اطمینان از اعتبار بعد از تبیین مدل و تعیین ضرایب و پارامترها،

ها استفاده کرد که مدل قادر سازیام شبیهتوان از مدل برای انجمدل است. در صورتی می

 شدهنییتعباشد. در این مرحله، مدل را با توجه به پارامترهای  8های سال پایهبه بازنشانی داده

های اولیه کنیم تا از اعتبار مدل مطمئن شویم. اگر دادهدر مرحله کالیبراسیون، اجرا می

ها با و یا قیمت جادشدهیایا اضافه تقاضا  متعادل نباشد پس از حل در بازارها اضافه عرضه

 سال پایه متفاوت خواهد بود.

های بدون اعمال مالیات یا هر نوع شوک دیگر، داده شودیمبا اجرای مدل، مشاهده  

شود. همچنین با توجه به اینکه سال پایه با اختالف بسیار نزدیك به صفر، بازنشانی می

قیمت در مقدار و یا  ضربحاصلمقادیر مندرج در ماتریس حسابداری اجتماعی بیانگر 

نابراین الزم است مدل قادر به ب؛ شودها برابر واحد در نظر گرفته میاست قیمت ارزش کل

ای از خالصه حل مدل که ، نمونه2واحد باشد. در ضمیمه شماره  هایبازتولید بردار قیمت

 درج گردیده است. استبیانگر پیدا کردن جواب بهینه و همچنین بردار قیمت واحد 
 

 

1 Replication Check 
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 سازینتایج شبیه .7

شامل مالیات بر کربن و محیطی کارگیری دو نوع مالیات زیستدر این پژوهش، اثر به

صورت بازچرخانی درآمد مالیاتی مالیات بر قیمت انرژی، در دو سناریوی جبران مالیات به

و در قالب پرداخت انتقالی به خانوارها و بدون جبران مالیات  کجاصورت یبه

گذاری حامل های انرژی در ایران، این دو نوع است. با توجه به نظام تعرفه شدهیسازهیشب

نمونه محتوای  عنوانبهمحیطی آثار متفاوتی در پی خواهند داشت. مالیات زیست

برابر هر لیتر بنزین است اما در سال مرجع محاسبات  8٫۵اکسیدکربن هر لیتر نفت کوره دی

بنابراین تعیین نرخ ؛ برابر هر لیتر نفت کوره بوده است 8٫7۵( قیمت هر لیتر بنزین 8232)

از قیمت )مالیات بر قیمت انرژی( با محتوای کربن آن حامل  مالیات براساس درصدی

 خواهد گذاشت. جابهکمتری  ریتأثتر های ارزانانرژی تناسب ندارد و بر حامل
 

 1931انتشار در سال  مصارف سوخت و نرخ - 2جدول 

 نوع سوخت
مصرف 

 نهایی
 واحد نرخ انتشار واحد

 تن - میزان انتشار

 (نهایی)ناشی از مصرف 

 kg/kg 12,128 1.22 هزار تن 82۵6 سنگزغال

13827 گاز طبیعی  kg/m2 327,317,621 3.37 میلیون مترمکعب 

 kg/kwh 86۵,811,177 2.63 ساعتوات. کم. 312262 برق

 kg/l ۵3,2۵2,826 3.21 میلیون لیتر 38173 بنزین

 kg/l 83,121,623 3.13 میلیون لیتر ۵8۵7 نفت سفید

 kg/l 76,311,136 3.11 میلیون لیتر 26136 گازوئیل

 kg/l 8۵,2۵7,616 2.۵6 میلیون لیتر 863۵2 نفت کوره

 kg/l 87,۵66,213 3.32 میلیون لیتر 1228 هاسایر سوخت

 ۵17,281,۵78 تن(انتشار ) مجموع

 های پژوهشیافته منبع:
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زا براساس محتوای صورت برونبهبرای محاسبه مالیات بر کربن، نرخ مالیات بر کربن 

های انرژی ها هم بر مصرف حاملشود این مالیاتای انرژی در نظر گرفته میهکربن حامل

 نهاده تولید اعمال خواهد شد. عنوانبهعنوان کاالی واسطه و هم بر مصرف انرژی به

انرژی، بر  هر حامل eeCIاکسیدکربن، متناسب با محتوای کربن مالیات بر انتشار دی

مقاله، با استفاده از  نیدر اشود. ها در نظر گرفته میای انواع حاملمصرف مستقیم و واسطه

های انرژی مقادیر مالیات برای واحد همین رویکرد، پس از تعیین محتوای کربن حامل

های گیری همان حامل انرژی تعیین شده است. به این منظور قیمت حاملمتعارف اندازه

در هر فعالیت  شدهمصرف، ارزش حامل انرژی 8232از ترازنامه انرژی سال  ee,jPانرژی 

ee,j (PQ) یا هر خانوارee,h  (PQ)  از ماتریس حسابداری اجتماعی تعیین شده است و

اکسید کربن، صورت ریال بر کیلوگرم دی، بهeeCarbontaxمقدار مالیات بر کربن 

، متناسب با محتوای ee,hctaxو خانوارها  ee,jctax هادرصد افزایش نرخ انرژی برای بنگاه

 گریدرتعبابه کربن تعیین شده است.
 

(1) jee

jeeeeee

jee
P

QPCarbontaxCI
ctax

,

,

,

)(


 

(3) hee

heeeeee

hee
P

QPCarbontaxCI
ctax

,

,

,

)(


 

های اقتصادی زا و براساس سیاستبرون صورتبه، نرخ مالیات بر انتشار کربن طورمعمولبه

 82پژوهش نرخ مالیات بر انتشار کربن از در این شود. محیطی کشورها تعیین میو زیست

است.  شدهیسازهیشب منتشرشدهاکسید کربن به ازای هر کیلوگرم دی 8ریال 336ریال تا 

مالیات به نرخ حامل انرژی  عنوانبهبرای مالیات بر انرژی نیز، درصدی از قیمت انرژی 

 

ریال براساس  08اکسیدکربن برابر با  محیطی انتشار هر کیلوگرم دیخسارت زیست شدهانجامبراساس محاسبات  1

ریال  232برابر با  1338های سال ، محاسبه شده است. این مقدار براساس قیمت1301های ثابت سال قیمت

 (1331خواهد بود. )ترازنامه انرژی، 
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ی شده سازمدلرخ انرژی، درصد بر ن 62شود. در این اثر اعمال مالیات از یك تا اضافه می

 است.

ای برای ایران درصدی گازهای گلخانه 83تا  1با توجه به پذیرش تعهد کاهش انتشار  ضمناً

مرجع مقایسه با وضعیت تعادلی اولیه  عنوانبه، لذا بر این دو عدد COP21در اجالس 

شود. برای ترین متغیرهای اقتصادی تشریح میها بر مهمشود و آثار اعمال مالیاتمی دیتأک

اکسیدکربن، ضرایب نشر مصرف کارگیری هر نوع مالیات بر میزان انتشار دیتعیین اثر به

محاسبه ایران،  8232ی مورد بررسی در این تحقیق از ترازنامه انرژی سال هاحاملانواع 

 (3جدول شده است. )
 

 ها بر کاهش انتشاراثر مالیات. 7-1

شود اثر اعمال مالیات بر کربن بدون جبران، بر تغییرات مشاهده می ،8چنانچه در نمودار 

یکجا به  صورتبهکربن اندکی بیش از وقتی است که مالیات بر کربن دیاکسیدانتشار 

طور مشابه سیاست جبرانی در مورد مالیات بر انرژی نیز اثر شود. بهخانوارها بازپرداخت می

 23و  86دهد اعمال سازی نشان میمشابهی به همراه خواهد داشت. همچنین نتایج شبیه

، به کربندیاکسیددرصد کاهش انتشار گاز  83و  1تیب ترریال مالیات بر انتشار کربن، به

درصد مالیات بر قیمت انرژی موجب کاهش  7٫1و  3٫1همراه دارد. همچنین اعمال معادل 

 شود.اکسید کربن میانتشار مقادیر مشابه از گاز دی

درصد  ۵8٫3ریال باعث کاهش انتشار به میزان  336اعمال مالیات بر کربن معادل 

درصد اثری مشابه درپی خواهد  ۵1. اعمال مالیات بر قیمت انرژی به میزان خواهد شد

های تولید روند کاهش انتشار با افزایش با توجه به جانشینی ناقص بین نهاده ضمناًداشت. 

ها با شدت اولیه موجب کاهش ادامه افزایش مالیات گریدعبارتبهها کاهنده است. مالیات

 انتشار نخواهد شد.

تفاوت در میزان  شود، مشخص می3نمودار دیگری که با توجه به  تأملنکته قابل 

آوری شده است. مالیات بر انرژی، به ازای مقادیر یکسان کاهش انتشار، مالیات جمع

 کند.آوری میمالیات بیشتری جمع



 8031 بهار ،03سال هشتم، شماره    یرانپژوهشنامه اقتصاد انرژی ا   13

 

 
 اکسید کربن به ازای مالیات بر کربن و مالیات بر قیمت انرژیتغییرات انتشار دی .1نمودار 

 های پژوهشیافته منبع:

 

 
 به ازای کاهش انتشار شدهیآورجمعتغییرات مالیات  .2نمودار 

 های پژوهشیافتهمنبع: 
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 ها بر تغییرات بودجه مصرفی خانوار و شاخص رفاهیاثر مالیات. 7-2

 رود و چنانچه انتظار می

با  توأمدهد اعمال سیاست مالیات بر کربن و مالیات بر انرژی، نیز نشان می  ،نمودار و  

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 

با بازتوزیع این دو شاخص را به مقدار بیشتری افزایش  توأمسیاست مالیات بر انرژی  یافت.

رفاهی  آثارعدم بازتوزیع کاهش بودجه مصرفی و  در صورت الحنیدرعدهد و می

 ه دارد.ابیشتری به همر
 

 
 اثر مالیات بر تغییرات بودجه واقعی خانوار .3نمودار  

 های پژوهشیافتهمنبع: 
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 (EV)اثر مالیات بر شاخص رفاهی معادل هیکس  .4نمودار 

 های پژوهشیافتهمنبع: 

 

درصد انتشار  83با بازتوزیع، منجر به کاهش  توأمریال  23کربن به میزان  بر  مالیات

درصد افزایش در بودجه مصرفی واقعی و  2٫۵3و  2٫26 حالنیدرعاکسید کربن و دی

 شاخص رفاهی معادل خواهد گردید.
 

 کنندهمصرفها بر شاخص قیمت . اثر مالیات7-3

کننده مصرف متیشاخص ق شیدرآمد، منجر به افزا عیبا و بدون بازتوز ات،یهر دو نوع مال

خواهد  دتریشد هامتیق شیافزا شودینم عیبازتوز یاتیکه درآمد مال یخواهد شد. در حالت

 یاندک شودیاخذ م یبر انرژ اتیکه مال یکننده، زمانمصرف متیشاخص ق شیبود و افزا

 (1نمودار )خواهد بود.  شتریب

درآمد با  عیعدم بازتوز یوهایکننده در سنارمصرف متیشاخص ق شتریب شیافزا

 بیشتر کاالها یبرخ یینها یتقاضا وها،یسنار نیما ناسازگار است چرا که در ا یانتظار قبل

. با مراجعه به ابدی شیافزا ز،ین هامتیسطح ق رودیانتظار م نیو بنابرا ابدییم شیافزا

. با اعمال شودیمشخص م مشاهده نیکاالها علت ا تكکننده تكمصرف متیق راتییتغ

 یبرا هامتیسطح ق شودیم عیبازتوز ،یاتیکه درآمد مال ییوهایمشابه، در سنار اتینرخ مال

ونقل و حمل ییغذا عیمحصوالت صنا ،یمحصوالت کشاورز ل،یجز گازوئاکثر کاالها به

-11

-٥

1

٥

-۴1-91-۲1-111

ر 
وا

خان
ی 

قع
 وا

جه
ود

  ب
ت

را
یی

تغ
(

ص
در

(د

(درصد)کاهش انتشار دی اکسید کربن 

مالیات بر کربن بدون جبران مالیات بر کربن با جبران
مالیات بر انرژی با جبران مالیات بر انرژی بدون جبران



 10...   کربن انتشار بر مالیات کارگیریبه اقتصادی آثار مقایسه

اختالف در  نیشتریکه ب ابدییم شیافزا شتریب ع،یعدم بازتوز یویبار، نسبت به سنار یاجاده

 نیاست. ازآنجاکه مقدار مصرف ا یکشاورز یمربوط به کاالها متیسطح ق شیافزا زانیم

 دایپ یتوجهقابل یرگذاریکرده و تأث دایپ ییوزن باال رزیشاخص السپباالست در  زیکاال ن

که مطابق  شودیمشاهده م رز،یاز شاخص السپ ی. با حذف محصوالت کشاورزکندیم

نسبت به عدم  ،یاتیدرآمد مال عیدر حالت بازتوز االهاک ریسا متیق یانتظار سطح عموم

 .کندیم دایپ شیافزا شتریدرآمد، ب عیبازتوز
 

 بر اشتغال ها. اثر مالیات7-4

 کاری و سطح دستمزدها ثابت در نظر گرفته شده است. اعمالدر مدل، اقتصاد دارای بی

 

 
 کنندهبر شاخص قیمت مصرف هااثر مالیات. 4نمودار 

 های پژوهشیافتهمنبع: 
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قیمت مصرف کننده  

( درصد)
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 ها بر اشتغالاثر مالیات .5نمودار 

 های پژوهشیافتهمنبع: 

 

رود در مالیات باعث افزایش قیمت نسبی نهاده انرژی نسبت به نیروی کار شده و انتظار می

 کارگیری نیروی کار کنند.ها اقدام به افزایش بههای تولید بنگاهاثر جانشینی بین نهاده

های تولید و تواند باعث افزایش یا کاهش استفاده از نهادهاثر تولیدی می حالنیدرع

یکسان مالیات، برای سه  ریدر مقاددهد سازی نشان میازجمله نیروی کار شود. نتیجه شبیه

افزایش  ضمناًسناریو سطح اشتغال با روندی کاهنده افزایش و سپس کاهش خواهد یافت. 

ار در مالیات بر کربن بیش از مالیات بر انرژی است. اشتغال سطوح یکسان کاهش انتش

درصد تغییر  2٫61تا  -2٫8۵ درصد کاهش انتشار شود به میزان 83 باعثاعمال مالیاتی که 

 (۵نمودار در اشتغال به همراه خواهد داشت. )
 

 ها بر تولید ناخالص داخلیاثر مالیات. 7-5

، مورد بررسی قرار گرفته است تولید ناخالص داخلی پژوهششاخص دیگری که در این 

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 

 اه دارد. مالیات بدون بازتوزیع درآمد اثر کاهشی بیشتری به همر
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 تغییرات تولید ناخالص داخلی .6نمودار 

 های پژوهشیافتهمنبع: 

 

درصد، کاهش انتشار ایجاد نماید منجر به کاهش تولید  83مالیاتی که های سیاست

 (6نمودار درصد در بر خواهد شد. ) 2.6الی  2.31ناخالص داخلی به قیمت پایه، معادل 

عنوان نمونه در سازی مالیات بر کربن، بدون بازتوزیع درآمد بهضمناً نتایج عددی شبیه

 مقاله درج شده است. ،8ضمیمه شماره 

 

 سیاستیگیری و پیشنهادهای بندی، نتیجهجمع. 8-5

دهد هر کارگیری مالیات بر کربن و مالیات بر انرژی در اقتصاد ایران نشان میتحلیل آثار به

دو نوع مالیات، با و بدون بازتوزیع درآمد مالیاتی با روندی کاهنده، باعث کاهش مصرف 

 هااتیمالاکسیدکربن در اقتصاد ایران خواهد شد. همچنین اثر اعمال انرژی و انتشار دی

 هااتیمالکربن اندکی بیش از وقتی است که دیاکسیدبدون جبران، بر تغییرات انتشار 

دهد برای شود. بررسی درآمد مالیاتی نشان میبازپرداخت می ،یکجا به خانوارها صورتبه

اکسیدکربن، استفاده از مالیات بر کربن مستلزم اعمال مالیات کاهش مقادیر مشابه انتشار دی
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با  رمتناسبیغگذاری به مالیات بر انرژی است که دلیل آن نظام تعرفهکمتری نسبت 

ی انرژی است. به همین علت، گرچه عدم بازتوزیع درآمد مالیاتی هاحاملمحتوای کربن 

شود اما این کاهش رفاه در بین خانوارها در هر دو نوع از مالیات منجر به کاهش رفاه می

لیات بر انرژی بیشتر است. به همین ترتیب در زمانی که مقادیر مشابه کاهش انتشار، برای ما

شود مالیات بر انرژی صورت یکجا به خانوارها بازپرداخت میدرآمد مالیاتی بیشتر، به

افزایش  جهیدرنتباعث افزایش بیشتر درآمد قابل تصرف و بودجه مصرفی خانوار شده و 

 رفاه بیشتری به همراه خواهد داشت.

بازتوزیع  شده اماکننده تی باعث افزایش شاخص قیمت مصرفاتخاذ سیاست مالیا

همه  در داخلی نیز ناخالص دیتول .شوددر این شاخص میی کمترافزایش  باعث درآمد

سناریوها کاهش خواهد یافت و در سناریوهای بازتوزیع درآمد که تقاضا و تولید افزایش 

 یابد.بیشتری می یابد عرضه نیروی کار و اشتغال نیز، افزایشبیشتری می

شود در شرایطی که دولت فاقد کسری با توجه به نتایج این پژوهش مشخص می

ای باشد استفاده از مالیات بودجه باشد و هدف اصلی سیاست کاهش انتشار گازهای گلخانه

بر کربن که در آن مقدار مالیات براساس محتوای کربن هر حامل انرژی تعیین شود از سایر 

کنترل انتشار تناسب  هدف باماند و گذاری انرژی مستقل میستی قیمتمالحظات سیا

اکسید ریال مالیات به ازای هر کیلوگرم دی 23بیشتری خواهد داشت. در این شرایط اعمال 

درصدی  83ها منجر به کاهش (، پس از انجام تعدیل8232های سال کربن )براساس قیمت

ر نظر گرفتن آثار خارجی ناشی از بهبود کیفیت بنابراین حتی بدون د؛ انتشار خواهد شد

با بازتوزیع درآمد در مقایسه با سه سناریوی  توأمزیست، اعمال مالیات بر کربن محیط

 شود.با افزایش رفاه جامعه محسوب می توأمدیگر، سیاستی کارآمد برای کاهش انتشار، 

 و حاملحجم یا جرم انتشار در ضمن، با توجه به تعیین مقدار مطلق مالیات به ازای واحد 

یابد و این پردازد آگاهی میی که میطیمحستیزکننده از مالیات انرژی، اوالً مصرف

واقع شود. ثانیاً، مقدار مالیات از سایر مالحظات  مؤثرتواند بر رفتار مصرفی آگاهی می

ین نرخ بهینه ماند. ثالثاً، امکان تعیی انرژی مستقل میهاحاملگذاری تبعیضی سیاستی نرخ

فراهم  گذاراستیس یطیمحستیو زمالیات در طول زمان براساس مالحظات اقتصادی 
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صورت محیطی به، مالیات زیستافزودهارزشالیحه مالیات بر  شایان ذکر است در شود.می

با آثار  توأممالیات بر قیمت انرژی پیشنهاد شده است اما با توجه به اثربخشی بیشتر، 

اقتصادی جانبی بهتر مالیات بر کربن و همچنین سه نکته فوق استفاده از مالیات بر کربن 

 شود.توصیه می

 

 . منابع:9

 ی( فارسالف

هفت لنگ، رضا  و نیرحسی، فرازمند، حسن، حجت منتظر، امدی، عبدالمجیآهنگر

 یتعادل عموم کردی: رورانیو رفاه در ا یسبز بر رشد اقتصاد اتی(. اثرات مال8237)

 .68-37 صص ،۵6شماره  8۵سال ، یفصلنامه اقتصاد مقدار(. DSGE) ایپو یتصادف

 یستیز طیاثرات مح لی(. تحل8232فرج ) ،زکریازاده و ، حمید، غفاری، علیرضاآماده

 .(ریمحاسبه پذ یتعادل عموم ی)کاربرد الگو یانرژ یهاحامل ارانهیاصالح  یو رفاه

 .63-22 ، صص82شماره ، 1سال ، رانیا یانرژپژوهشنامه اقتصاد 

و  یانرژ یسبز دربخش ها اتی(. مال8231) نیحس یعل ،استادزادو  می، کرانیاسالملوئ

، ۵سال ، رانیا یپژوهشنامه اقتصاد انرژ .هایباز هینظر کردی: رورانیدر ا یینها یکاال

 .27-8 صص ،87شماره 

سبز بر  اتیوضع مال ری(. تأث8237) نتی، زیگل و ، بهنامی، مرشدی، علیبدیم یامام

 یهااستیها و سفصلنامه پژوهش. «یرفلزیغ یمحصوالت کان ریسا دیتول» یصنعت ربخشیز

 .321-322صص ، 16، شماره 36سال ، یاقتصاد

 لی(. تحل8236وند، مژگان )خوشنام و اکبر ی، حجت، عرب مازار، علیزدخواستیا

معادالت  ی: الگورانیو شاخص سالمت در ا هاندهیانتشار آال زانیسبز بر م اتیمال ریتأث

 .887-13 ، صص33شماره ، 1 سال ،یاقتصاد و الگو سازهمزمان. 
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کربن  اتیمال یاثرات اقتصاد ی(. بررس8213، حسن )ینعمت نیمع و دی، جمشانیپژو

 .28-8 صص ،8شماره  ،8 سال ،فصلنامه اقتصاد کاربردی. یبراساس مدل تعادل عموم

سبز بر  اتیاعمال مال ی(. بررس8236) ، غزالروزهیف و ، نرگسی، مرادخانری، امیجبار

از آن در اقتصاد  یکربن و منفعت مضاعف ناشدیاکسیانتشاردهنده گاز د یانرژ یهاحامل

 .817-83۵ صص ،28شماره ، 1 سال ،یاقتصاد و الگوساز. رانیا

سبز بر رشد  اتیمال یسازهی(. شب823۵) ملفه، الهام زادهیعل و ، احمدیمیصم یجعفر

رشد و  یهافصلنامه پژوهشقابل محاسبه.  یبا کاربرد روش تعادل عموم رانیدر ا یاقتصاد

 .۵7-72 ، صص33شماره  ،6 سال ،یتوسعه اقتصاد

نژاد،  یخسرو و گانهی، یجهرم ی، موسوی، مهدیاکابر ی، فرهاد، تفتیکاش خداداد

 كیبر کربن به تفک اتیانواع مال یطیمحستیو ز یآثار رفاه سهی(. مقا8231) اکبریعل

تحقیقات . یامنطقه یایپو یعموم تعادل یبا استفاده از الگو رانیمناطق مختلف در ا

 873 -812صص ، 21 شماره ،32 سال ،مالیات

 یهاارانهیاثر کاهش  ی(. بررس8236) ی، مرتضیماربر یمظاهر و ، ناصریابانیخ

فصلنامه قابل محاسبه.  یبا استفاده از مدل تعادل عموم رانیدرآمد در ا عیبر توز یانرژ

 .18-83صص  ،38شماره ، 6 سال ،رانیا یکاربرد یمطالعات اقتصاد

 رییتغ کمیو  ستیاجالس ب یها(. مشروح توافق8237) وسفی، یثبوت و ، حامدیزند

 .816-877 صص ،2شماره ، 8 سال سازمان ملل متحد. نامه فرهنگستان علوم، میاقل

 دانشگاه :، تهرانهوا: منابع، اثرات و کنترل ی(. آلودگ8231) زی، پرونیالداثیغ

 تهران.

 .8232(. جدول داده ستانده 8236) رانیا مرکز آمار

 یاجتماع یحسابدار سی(. ماتر8233. )یاسالم یمجلس شورا یهامرکز پژوهش

 .8232سال 
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 یاسهیمقا لی(. تحل8237) رایفرح، سم یرسول و مرادی، علیفی، شهرام، شرینیمع

در  یانرژ یوربر بهره یانرژ R&D ارانهینفت و گاز و  هیبا پا یهایبر انرژ اتیمال استیس

 .836-822 ، صص3، شماره ۵ سال ،اقتصاد یکاربرد یهاهیفصلنامه نظر. رانیا

انرژی بر انتشار  یهامتی(. آثار اصالح ق8232حقیقی، ایمان ) و ، داودمنظور

، یشناسطیمحپذیر.  تعادل عمومی محاسبه یسازدر ایران؛ مدل یطیمحستیز یهاندهیآال

 .83-8 ، صص62شماره ، 27سال 

 ارانهیاثرات حذف  ی(. بررس8213) مانیا ی،قیحق و ، اصغری، شاهمرادداود ،منظور

 سیماتر یبر مبنا ریمحاسبه پذ یتعادل عموم یساز: مدلرانیدر ا یآشکار و پنهان انرژ

 .۵1-38، صص 36، شماره 7سال ، یمطالعات اقتصاد انرژ. شدهلیخرد تعد یهاداده

 متیمجدد درآمد حاصل از اصالح ق عی(. اثرات توز8231، روح اله )یمهدو

قابل محاسبه.  یتعادل عموم یبر تقاضا و رفاه خانوارها با استفاده از الگو یانرژ یهاحامل

 .26-38 صص ،33شماره  ،6سال ، یرشد و توسعه اقتصاد یهاپژوهشفصلنامه 

های (. بررسی تأثیر ترکیب سیاست اصالح قیمت حامل8231، روح اله )یمهدو

قابل محاسبه.  یمدل تعادل عموم کردیانرژی و ابزار مالی در اقتصاد ایران با استفاده از رو

 .تهرانی، دانشگاه عالمه طباطبائ ،اقتصاد نفت و گاز یدکتررساله 

در بخش  یانرژ متیمکمل اصالح ق یهااستیس یابی(. ارز8232اله )، روحیمهدو

، 2 سال ،رانیا یپژوهشنامه اقتصاد انرژ، ریپذمحاسبه یتعادل عموم یونقل: الگوحمل

 .871-81۵ صص ،83شماره 

، یشهناز و نیحس ی، علیاحمد، صمد، یجواهر یی، فاطمه، صدرایالله نعمت

و توسعه و  قیبه تحق ارانهیپرداخت  یطیمحستیو ز یآثار رفاه ی(. بررس8231اهلل )روح

 صص ،62شماره ، 8۵ سال ،یفصلنامه مطالعات اقتصاد انرژ. یبر مصرف انرژ اتیاخذ مال

827-837. 
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، محمود یدانشورکاخک و یبخت، عذر، ناصر، جوانی، زهرا، شاهنوشیاله نعمت

فصلنامه . یدیتول یهاتیبر فعال یانرژ یهاحامل ارانهی یآثار هدفمندساز یابی(. ارز8231)

 .31-88صص  ،83شماره ، ۵ سال ،یرشد و توسعه اقتصاد یهاپژوهش

 .، تهران: وزارت نیرو(8237) ،823۵انرژی سال  ترازنامهوزارت نیرو، 

 یبر آلودگ اتیمال نهی(. برآورد سطح به8233) نیحس ی، استادزاد، علمی، ابراهانیهاد

 صص ،83شماره  ،2سال ، یرشد و توسعه اقتصاد یهافصلنامه پژوهش. رانیدر اقتصاد ا

۵7-71. 
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