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گسترش مصرف انرژی و روند رو به افزایش انتشار آالیندههای ناشی از احتراق
حاملهای انرژی در جهان ،موجب شده که بحرانهای زیستمحیطی بهعنوان یکی از
مهمترین چالشهای فراروی دولتها در قرن بیست و یکم شناخته شود .اعمال مالیات
بر دیاکسید کربن یکی از سیاستهای کاهش انتشار گاز دیاکسید کربن و افزایش
درآمد دولت شناخته شده است .اعمال این سیاست دارای اثرات توزیعی است که
سنجش آن میتواند به سیاستگذاران کمک شایانی کند .در این راستا ،هدف مقاله
مطالعة آثار توزیعی مالیات بر دیاکسید کربن بر درآمد خانوارهای شهری وروستایی به
کمک مدل داده ستاندۀ زیستمحیطی است .پایة آماری تحقیق شامل جدول داده
ستاندۀ سال  1390مرکز آمار ایران ،مصرف فرآوردههای نفتی وزارت نیرو ،هزینه و
بودجه خانوارهای شهری و روستایی  1390است .نتایج نشان میدهد در صورت اعمال
مالیات دیاکسیدکربن ،نابرابری در شهرها گستردهتر و در روستاها افزایش نمییابد.
واژههای کلیدی :مالیات بر دیاکسید کربن ،الگوی دادهستاندۀ زیست محیطی ،شاخص
.Suit
طبقهبندی .C67 ،D57 ،H23 :JEL
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 -1مقدمه
سـوختهای فـسیلی منبع اصلی انرژی در اقتصاد جهانی بهویژه در کشورهای دارای
منابع نفتی اسـت .عالوه بر محدود بودن این منابع ،مصرف آنها موجب انتشار گازهای
گلخانهای بیشتر و به تبع آن گرم شدن زمین و تخریب محیطزیست میگـردد .از ایـن
رو ،یافتن راهی جهت جلوگیری از گرم شدن زمین و حفظ محیطزیست در سالهای
پیش رو امری ضروری به نظر میرسد .در ایـن بـین ،یکی از راههای تجربهشدۀ برخی
کشورها جهت حفاظت از محیطزیست ،وضع مالیات بر آالیندهها بهویژه دیاکسید کربن
است که میتواند ابزار مؤثری در کاهش تخریب محیطزیست باشد (گرامی و کرمی،1
 .)1390در سال  ،1920پیگو ،اقتصاددان انگلیسی ،برای نخستین بار استفاده از مالیات
را بـرای مقابلـه بـا انتـشار آلـودگی پیـشنهاد داد .بر اساس نظریة پیگو ،افرادی که
محیطزیست را آلوده میکنند باید خـسارت محیط زیستی واردشده را جبران کنند (پور
غفار دستجردی.)1393 ،2
در سالهای اخیر نگرانیهای جهانی در خصوص تغییرات آب و هوایی کرۀ زمین افزایش
یافته است ،زیرا افزایش انتشار گازهای گلخانهای بهویژه دیاکسید کربن ناشی از احتراق
سوختهای فسیلی دیگر مسئلهای داخلی برای کشورها به شمار نمیرود ،بلکه به دلیل
جهانیشدن اقتصاد و افزایش مبادالت تجاری در سطح بینالمللی ،پدیدهای جهانی
محسوب میشود .ایجاد توافقنامههای بینالمللی نظیر پروتکل کیوتو ،کشورهای صنعتی
را ملزم به کاهش انتشار گازهای گلخانهای در سطح ملی (تولید داخلی) نمود (بانویی و
کمال.)1393 ،3
هدف هر سیستم اقتصادی در جامعه ،دستیابی به حداکثر رفاه اجتماعی است .در این
رهگذر استفادۀ بهینه و کارا از منابع در طول زمان (حال و آینده) از اهمیت خاصی
برخوردار است .با اشاعة مفهوم «توسعة پایدار» حفاظت از محیطزیست و توجه به نیازها
و شرایط زندگی نسل آینده ،استفادۀ هدفمند و کارا از منابع ،مفهوم جدیدی پیدا
میکند .حفاظت از محیطزیست و کاهش اثرات زیانبار فعالیتهای اقتصادی بر شرایط
محیطی انسانها در چارچوب مفهوم توسعة پایدار ،به تغییر در نوع نگرش در تخصیص
منابع و دستیابی به حداکثر کارایی اقتصادی نیاز دارد .در این رهگذر استفاده از ابزارها و
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چارچوبهای سیاستگذاری نوین که توسعة پایدار را مهیا میسازد ،پسندیده و مفید به
نظر میرسد .مالیاتهای زیستمحیطی یکی از ابزارهای نوین اعمال معیارهای توسعة
پایدار در فرایند فعالیتهای اقتصادی است .هدف از این نوع مالیات در چارچوب آثار
تخصیصی مالیاتها ،استفادۀ بهینه از منابع (در چارچوب مفهوم توسعة پایدار) و
تخصیص مناسب و هماهنگ منابع با شرایط محیطی است (پایتختی اسکویی و
ناهیدی.)1386 ،1
از نظر افکار عمومی در اغلب کشورهای نفتخیز ،مالیات سبز توجیه اقتصادی زیادی
ندارد؛ هرچند توجیه زیستمحیطی آن بسیار قوی است .عالوه بر آن در ایران سهم
مالیاتها در تأمین مخارج دولت پایین است و دولت هرساله با کسری بودجه مواجه
است؛ در صورت وضع مالیات سبز ،ممکن است اندکی این کسری بودجه کاهش یابد.
محققان در کشورهای توسعه یافته در حوزۀ مالیات دیاکسید کربن به ابعاد توزیعی آن
توجه ویژهای دارند و معتقدند که مالیات بر دیاکسید کربن عموماً دارای اثرات توزیعی
کاهنده است .مخصوصاً خانوار کمدرآمد که سهم بزرگتری از درآمد خود را صرف
پرداخت هزینههای افزایش قیمت سوختهای فسیلی میکند و زمانی که کشش قیمتی
تقاضا برای انرژی کمتر از واحد باشد شدت فشار ناشی از مالیات بر کربن بر روی خانوار
کمدرآمد تشدید میشود .لذا سیاستگذاران نگرانیهای در مورد اثرات کاهش رفاه
اجتماعی ناشی از وضع مالیات بر کربن دارند؛ این نگرانیها به آنها کمک میکند از
درآمدهای مالیاتی استفاده کاراتری داشته باشند (چیلو و همکاران .)1993 ،2همچنین
افزایش قیمت حاملهای انرژی ناشی از اعمال مالیات دیاکسید کربن با توجه به کشش
توابع عرضه و تقاضا منجر به بار مالیاتی میشود (ارشدی و همکاران .)1390،3اگرچه
برخی از شواهد در کشورهای در حال توسعه نشان میدهد که اعمال مالیات دیاکسید
کربن الزام ًا کاهنده نیست و میتواند درآمدهای مؤثر کشورهای در حال توسعه را بهطور
مشهودی افزایش داده و باعث افزایش کارایی اقتصادی گردد (شاه و الرسن،)1992 ،4
اما سیاستگذاران معتقدند اعمال مالیات دیاکسید کربن ممکن است منجر به افزایش
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فقر و نابرابری درآمدی شود و رفاه جامعه را کاهش دهد .اعمال سیاستهای زیست
محیطی نظیر مالیات دیاکسید کربن باید دارای اثرات توزیعی باشد؛ زیرا هدف اعمال
این سیاستهای زیستمحیطی تغییر رفتار مصرفی خانوار و تولیدکنندگان است (یوسف
و رسوسودارمو .)2007 ،1نباید از نظر دور داشت که اتخاذ سیاست مالیات بر کربن در
ایران با چالشهای جدی روبرو است؛ اثر آن بر مخارج خانوارها و یکی از چالشهاست
که همواره دغدغة اصلی سیاستگذاران بوده است .در راستای همین اهمیت ،هدف
اصلی مقاله بررسی آثار توزیعی اعمال مالیات دیاکسید کربن بر مخارج خانوار است.

 -2مبانی نظری و مروری بر ادبیات موضوع
مالیات بر دیاکسید کربن یک نوع قیمتگذاری صریح بر دیاکسید کربن است که
مستقیماً به سطح انتشار گاز دیاکسید کربن اشاره دارد و ارزش آن اغلب بهعنوان یک
مقدار معادل  CO2برای هر تن بیان میشود (بانک جهانی .)2چگونگی انتقال وضع
مالیات بر دیاکسید کربن بر روی بخشهای اقتصادی بدین گونه است که مالیات بر
دیاکسید کربن مستقیماً با افزایش قیمت انرژی ،هزینة انرژی برای بخشهای اقتصادی
را باال میبرد .این بخشهای اقتصادی ممکن است جهت تطبیق با شرایط جدید ،به
تعدیل نیروی کار و سرمایه بپردازند و با تغییر در روند تولید ،درآمد و مالیاتهای
مربوطه تغییر خواهند یافت .از طرف دیگر ،مالیاتها جریان درآمدی برای دولت ایجاد
کرده تا دولت بتواند از هزینه کردن آن ،تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد و یا ممکن
است این درآمد را بهصورت پرداختهای انتقالی (یارانه) به افراد کمدرآمد بازگرداند.
کشش قیمتی مشخص میکند که آیا مصرفکنندگان باید متحمل بار مالیاتی دیاکسید
کربن شوند یا خیر؟ تولیدکنندگانی که کاالهای پرکشش قیمتی را تولید میکنند ممکن
است قسمت بزرگی از بار مالیاتی بر روی دوششان قرار گیرد و درعین حال ممکن است
که با یک شوک کاهش تقاضا برای محصوالتشان مواجه شوند که درنهایت منجر به
کاهش سود آنها گردد .برای مصرفکنندگان این گروه نه تنها بار مالیاتی مستقیم و
غیرمستقیم ناشی از افزایش قیمت کاال و خدماتی را که با انرژی مرتبط هستند تحمل
میکنند بلکه ،تحت تأثیر تعدیل نیروی کار و سرمایة تولیدکنندگان نیز قرار میگیرند
که به تأثیرات پیچیدهای بر روی درآمد و مخارج این گروه منجر میشود .از آنجا که
Yusuf and Resosudarmo
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انرژی ،کاالیی ضروری در اقتصاد به شمار میآید در کوتاهمدت احتماالً نتایج قیمتی
زیادی خواهد داشت اما به احتمال زیاد در بلند مدت به نفع تولیدکنندگان خواهد بود.
از آنجایی که مالیات بر دیاکسید کربن میتواند بنگاهها را مجبور به کاهش میزان
مصرف انرژی خود کند ،آنها هزینههای خود را با فنّاوریهای جدید که کربن کمتری
تولید میکنند کاهش میدهند و در نتیجه ،خود را با رقابتپذیری بازارها در این دورۀ
جدید تطبیق میدهند .برای خانوارها این کاهش فعالیتهای کربن محور میتواند
کیفیت محیطزیست را افزایش داده و اثرات معکوس تغییرات آب و هوایی را کاهش
داده و در بلند مدت تأثیرات مثبت بر روی سالمتی آنان داشته باشد (لیانگ و
همکاران .)2013 ،1از مهمترین اثرات وضع مالیات بر دیاکسید کربن ،آثار توزیعی آن
است .به گونهای که آثار توزیعی مانعی برای اجرای آن به شمار میرود .در کشورهای
توسعه یافته ،آثار توزیعی مالیات بر دیاکسید کربن خالص بدون هیچ چرخهای برای
تزریق مجدد درآمد در جامعه تمایل به کاهندگی دارد و بار مالیاتی آن بیشتر بر روی
گروههای کمدرآمد است .آثار توزیعی مالیات بر دیاکسید کربن از پیچیدگی خاصی
برخوردار است و شامل عوامل متعددی است .این عوامل نظیر  )1الگوی مصرفی خانوار
 )2ساختار تولید کاالها و خدمات و نوع رقابت بین این دو  )3نحوۀ توزیع آثار منافع
حاصل از بهتر شدن کیفیت محیطزیست و طراحی کربن است .در بین اینها نحوۀ
طراحی مالیات بر دیاکسید کربن و نحوۀ استفاده از درآمدهای مالیاتی بهعنوان عامل
کلیدی در اجرای این سیاست به شمار میرود (جیانگ و شائو.)2014 ،2
حامیان سیاست مالیات بر دیاکسید کربن معتقدند که این ابزار سیاستی ،سه فایدۀ
اساسی دارد .اول آنکه منجر به افزایش قدرت رقابتی بازار و توان مصرف انرژی و ترویج
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر میشود .دوم ،از درآمد حاصل از اجرای مالیات بر
دیاکسید کربن میتوان بهعنوان منبع درآمدی مناسب جهت اجرای طرحهای حمایتی
و ذخیرۀ انرژی و ساخت فنّاوری مرتبط با کاهش انتشار دیاکسید کربن استفاده کرد و
درنهایت ،فرایند اجرای مالیات بر دیاکسید کربن آسانتر و دارای اثرات قابل
پیشبینیتری است .به همین دلیل ،مالیات بر دیاکسید کربن در چندین کشور توسعه
Liang et al
Jiang and Shao
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یافته نظیر فنالند ،دانمارک ،نروژ ،هلند ،ایتالیا و سوئد اجرا و نتایج قابل قبولی داشته
است .بیشتر کشورها در اجرای مالیات بر دیاکسید کربن محتاطانه عمل میکنند ،زیرا
اثرات منفی نظیر کاهش رشد اقتصادی ،باال رفتن هزینههای تولید و سطح
عمومیقیمتها ،کاهش سطح رفاه اجتماعی و وخیمتر شدن وضعیت گروههای کمدرآمد
جامعه را در نظر دارند .تأثیر مالیات بر دیاکسید کربن بر قیمت انواع انرژی باعث تغییر
رابطة عرضه و تقاضا در بخش انرژی و افزایش هزینة سرمایهگذاری شده و اثر توزیعی
کاهنده بر اقتصاد خواهد داشت (جیانگ و شائو)2014 ،؛ بنابراین اعمالکنندگان
سیاست مالیات بر دیاکسیدکربن باید تصمیمات منطقی و هوشمندانهای اتخاذ کنند
(لین و لی.)2011 ،1
یکی از تنگناهای اصلی در مالیات بر دیاکسید کربن در کشورهای توسعه یافته و
درحال توسعه از جمله در ایاالتمتحده (پوتربا ،)1991،2سودان (برنیولد و نورداستورم،3
 ،)2004دانمارک (ویرا و همکاران ،)2005 ،4اندونزی (رسوسودارمویوسف،)2007 ،
استرالیا (سیرواردانا و همکاران ،)2011 ،5ایرلند (کالن و همکاران ،)2009 ،6چین
(جیانگ و شائو ،)2014 ،آثار توزیعی مالیات بر دیاکسید کربن است .مطالعات در این
کشورها نشان میدهند اثر وضع مالیات فوق بر خانوارهای کمدرآمد که سهم بیشتری از
درآمدشان را صرف انرژی میکنند ،بیشتر از مصرف خانوارهای پردرآمد و یا متوسط
است .از طرف دیگر از آنجایی که انرژی کاالیی ضروری در زندگی محسوب میشود
تغییر در قیمت ناشی از وضع مالیات بر روی مصرف آن تأثیر زیادی ندارد و خانوارها
مجبورند سهم بیشتری از درآمد را نسبت به قبل ،به مصرف انرژی اختصاص دهند و
درنتیجه سهم مخارج خانوار کمدرآمد در مصرف سوختهای گرمایشی ،برق و گازوئیل
بهطور قابلتوجهی بیشتر از خانوار پردرآمد خواهد بود (شاه و الرسن.)1992 ،
مطالعات انجام شده در ایران نشان میدهند اغلب این پژوهشها بر افزایش قیمت
فرآوردهها و یا انتشار دیاکسید کربن توسط بخشهای مختلف (بزازان و خسروانی،7

1

Lin.and Li
Poberta
3
Brännlund and Nordström
4
Wiera et al
5
Siriwardana at al
6
Callen et al
7
)Bazzazan and Khosravani (2016
2

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال هفتم /شماره  /1بهار 1399

245

1395؛ صادقی و همکاران1395 ،1؛ جعفری صمیمی و علیزاده ملفه1395 ،2؛ نصراللهی
و دیگران1393 ،3؛ بانویی و کمال1393 ،4؛ خوشاخالق و همکاران1393 ،5؛ فریدزاد و
همکاران1390 ،6؛ فطرس و همکاران1391 7؛ ترابی و وارثی1388 ،8؛ و پژویان و رشتی
نارسیس )1386 ،9متمرکز بودهاند و به موضوع مالیات کربن و آثار توزیعی آن
نپرداختهاند .مطالعة حاضر اولین پژوهشی است که اثرات توزیعی مالیات بر دیاکسید
کربن را در چارچوب الگوی داده ستاندۀ محیطزیست مورد بررسی قرار میدهد .با توجه
به تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته آثار توزیعی مالیات بر دیاکسید کربن
کاهنده است و این کاهنده بودن ناشی از آن است که مخارج خانوار از سوختهای
فسیلی بهعنوان سهمی از درآمد ساالنه فعلی به حساب میآید و با افزایش این مخارج،
درآمد ساالنة فعلی آنها کاهش مییابد .البته نمیتوان این نتایج را به کشورهای در
حال توسعه که مالیات بر دیاکسید کربن تحت تأثیر عوامل سازمانی قرار خواهد گرفت،
تعمیم داد .عواملی که ممکن است بر روی این شیفتهای مالیاتی تأثیر بگذارند
عبارتاند از :قدرت بازار ،کنترل قیمتها ،سهمیههای وارداتی ،مبادله ارزهای خارجی،
حضور بازار سیاه ،فرار مالیاتی ،مهاجرتهای شهری و روستایی (شاه و الرسن.)1992 ،

 -3روششناسی پژوهش
در طراحی مدل مالیات بر دیاکسیدکربن ،مواردی نظیر :چه کسی باید مالیات بر
دیاکسیدکربن را بپردازد؟ مالیات بر روی کدام سوخت فسیلی کربن محوری باید اعمال
شود؟ نرخ مالیات چه قدر باید باشد؟ در چه شرایط زمانی باید اعمال گردد؟ نحوۀ
تخصیص درآمدهای مالیاتی چگونه باشد؟ باید مشخص باشد .در پاسخ به سوالهای
فوق ،آنچه واضح است تولیدکنندگان کاالها و خدمات از یکطرف و از طرف دیگر

1

)Sadeghi et al (2016
)Jafari Samimi and Ali Zadeh Malfa (2016
3
)Nasrollahi et al (2014
4
Banouei and Kamal
5
)Khosh Akhlagh et al (2014
6
)Faridzad et al (2011
7
)Fetros et al (2012
8
)Torabi and Varesi (2009
9
)Pazhoyan and Rashti Narsis (2007
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مصرفکنندگان نهایی فرآوردههای نفتی مسئول ایجاد دیاکسیدکربن هستند .الگوهای
تعادل عمومی قادرند از بعد تولید و مصرف ،میزان آالینده دیاکسیدکربن را مورد
سنجش قرار داده و اثرات آن را نیز نشان دهند .در قالب مدل داده ستانده در این
مطالعه و با درنظر گرفتن مالحظات فوق ،وضع مالیات بر کربن شامل دو بخش است:
الف) محاسبه میزان دیاکسیدکربن تولید شده توسط خانوارها ،ب) وضع مالیات برآن و
اثرات توزیعیاش .در ادامه به مالحظات فوق بطور جداگانه میپردازیم.
الف) محاسبه میزان دیاکسیدکربن تولید شده توسط خانوارها
دیاکسیدکربن خانوارها از دو کانال ایجاد میشود :کانال اول :دیاکسیدکربن
غیرمستقیم ،دی اکسید کربنی که ناشی از مصرف خانوارها از کاالهایی است که در
جریان تولید آنها دیاکسیدکربن ایجاد شده ،کانال دوم :دیاکسیدکربن مستقیم ،که
ناشی از مصرف انواع فرآوردههای نفتی مستقیم خانوارها است .نحوه محاسبه کانالهای
دوگانه فوق متفاوت است و هر یک روش مخصوص به خود دارد .ابتدا کانال اول را
توضیح میدهیم .جهت توضیح دی اکسیدکربن غیرمستقیم خانوارها ،از مدل داده
ستانده زیست محیطی استفاده شده است که در آن دیاکسیدکربن توسط بخش های
اقتصادی تولید میشود و ناشی از مصرف انواع انرژی آنها است .مصرفکنندگان نهایی
(تقاضای نهایی) از این کانال متناسب با مصرفشان مسئول انتشار دیاکسیدکربن
هستند .بدین منظور اگر معادله تراز انرژی در چارچوب داده ستانده که در آن𝑘 نوع
انرژی و  nبخش اقتصادی وجود دارد به صورت زیر نوشته شود ،داریم:
n
)𝑛 (𝑖 = 1,2, ⋯ ,
𝑒k = ∑i eik + eky
()1
که در آن  𝑒kکل انرژی نوع 𝑘 ام 𝑒𝑖𝑘 ،مصرف انرژی نوع 𝑘 توسط بخش𝑖 و ekyمصرف
انرژی نوع 𝑘 توسط تقاضا کنندگان نهایی است .کل انرژی مصرف شده در اقتصاد از
رابطه زیر بدست میآید،
𝑛
𝑟
𝑟
()2

] 𝑦𝑘𝑒 𝐸 = ∑ 𝑒k = ∑ [ ∑ 𝑒ik +
𝑘=1 𝑖= 1

()3

𝑘=1
𝑛

𝐸 = ∑ 𝐸i + 𝐸y
𝑖=1

که در آن  𝐸iکل انرژی مصرفی بخش 𝑖 و  𝐸yکل انرژی مصرفی تقاضاکنندگان نهایی
(در این مطالعه خانوارها) هستند .حال میتوان رابطه ( )3را به رابطه ( )4تبدیل کرد،
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𝐸
𝐸i = ( i⁄𝑋 ) × 𝑋i
i

که درآن  𝑋iستانده بخش𝑖 است .اگر به جای  𝑋iمقدار متناظرش بر حسب مدل ساده
داده ستانده قرار داده و جمع بخشها را در نظر بگیریم ،داریم،
𝑛
𝑛
𝑛
()5
𝑖𝐸
−1
] 𝑖𝑌 [∑[(I − A) ]i
𝑖=1

𝑖𝑋

∑ = ∑ 𝐸i
𝑖=1

𝑖=1

در رابطه ( A ،)5ماتریس ضرایب نهاده مستقیم (I − A)−1 ،ماتریس معکوس لئونتیف
و 𝑖𝑌تقاضای نهایی بخش 𝑖 است .در رابطه ( )5اگر کروشه اول سمت راست را به اختصار
به صورت  ∑𝑛𝑖=1 𝑅iبنویسیم داریم:
] 𝑖𝑌 ∑𝑛𝑖=1 𝐸i = [∑𝑛𝑖=1 𝑅i ][∑𝑛𝑖=1[(I − A)−1 ]i
()6
که در آن 𝑖𝑅 شدت انرژی بخش 𝑖 بوده و بر حسب واحد فیزیکی برای یک واحد پول
تولید همان بخش تعریف میشود .بر طبق فرض مدل ،دیاکسیدکربن از مصرف انواع
حاملهای انرژی ایجاد میشود .دیاکسیدکربن تولید شدۀ هر بخش ،از حاصلضرب
میزان مصرف انرژی معین در ضریب آالیندۀ متناظر با آن بدست میآید .از رابطه ( )1با
توجه به ضریب آالیندگی هر نوع انرژی ،دیاکسیدکربن انواع انرژی میتوان نوشت:
k
()7
) Ci = ∑(eik × cik
k=1

 Ciکل دیاکسیدکربن ایجاد شده ناشی از مصرف انواع انرژی توسط بخش𝑖  𝑐𝑖𝑘 ،ضریب
آالیندگی دیاکسیدکربن انرژی نوع 𝑘 ام که توسط بخش 𝑖 ایجاد میشود .شدت انتشار
دیاکسیدکربن به ازای هر واحد تولید از رابطه ( )8حاصل میشود.
𝑖𝐶
()8
= 𝑃
𝑖X

𝑖

که در آن  Piشدت انتشار (ضریب مستقیم) دیاکسیدکربن بخش 𝑖 است .ماتریس
ضریب فزایندۀ دیاکسیدکربن از رابطه ( )9محاسبه میشود.
−1
)̂(I − A
M=P
()9
که در آن ̂ Pماتریس قطری ضرایب مستقیم انتشار بخشی ،و  Mماتریس ضرایب
فزایندۀ دیاکسیدکربن است  ،که از جمع عناصر ستون آن ضریب فزاینده دی اکسید
کربن برای هر بخش  Miبدست میآید .کل انتشار دیاکسیدکربن ناشی از مصرف
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خانوارها از رابطه ( )10که در اینجا دیاکسیدکربن غیرمستقیم خانوارها نامگذاری شده،
حاصل میشود.
indirect
̂(I − A)−1 Dh
(co2 )h
= M. Dh = P
()10
indirect
 (co2 )hبردار انتشار دیاکسیدکربن غیرمستقیم خانوار گروه درآمدیh
که در آن
و  Dhبردار تقاضاینهایی خانوار گروه درآمدی ℎاست.
کانال دوم ،دیاکسیدکربن مستقیم خانوارها است و از مصرف مستقیم انواع فرآوردههای
نفتی (سوخت فسیلی) آنها در رابطه ( )11محاسبه میشود:
()11
𝑡𝑐𝑒𝑟𝑖𝑑) (𝑐𝑜2
𝐾𝐶 = ∑ 𝐸ℎ𝑘 .
ℎ
𝑘

𝑡𝑐𝑒𝑟𝑖𝑑)  (𝑐𝑜2بردار انتشار دیاکسیدکربن مستقیم خانوار گروه درآمدی،ℎ
که در آن
ℎ
 Eℎkمیزان مصرف انرژی نوع  kتوسط خانوار گروه درآمدی 𝐶𝐾 ، ℎضریب انتشار آالینده
انرژی نوع  ،kاست.
از مجموع دیاکسیدکربن مستقیم و غیرمستقیم دو رابطه ( )10و ( ،)11کل انتشار
دیاکسیدکربن منتشر شده خانوار گروه درآمدی ℎبدست میآید.
𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡) (𝑐𝑜2
𝑡𝑐𝑒𝑟𝑖𝑑𝑛𝑖) = (𝑐𝑜2
𝑡𝑐𝑒𝑟𝑖𝑑) + (𝑐𝑜2
()12
ℎ
ℎ
ℎ
ب) وضع مالیات و اثرات توزیعی آن ،برای محاسبه اثرات توزیعی مالیات فوق فرض بر
این است که در کوتاهمدت امکان جایگزینی بین نهادههای انرژی وجود ندارد (جیانگ و
شائو .)2014 ،در این شرایط آثار توزیعی وضع مالیات ،بستگی به ساختار مصرف انرژی
خانوارها دارد و واضح است که دهکهای مختلف درآمدی روستایی و شهری بدلیل
تفاوت در الگوی مصرف انرژی ،بطور یکسان تحت تاثیر قرار نمیگیرند .با توجه به میزان
انتشار دی اکسید کربنی که هرگروه (دهک) درآمدی خانوارها منتشر میکند ،مالیات بر
انتشار آالینده کل خانوار همان گروه درآمدی  ℎاز رابطه زیر حساب میشود.
𝑡𝑐𝑒𝑟𝑖𝑑𝑛𝑖
()13
𝑇𝑎𝑥ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑇𝑎𝑥ℎ
𝑡𝑐𝑒𝑟𝑖𝑑+ 𝑇𝑎𝑥ℎ
𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡) 𝑇𝑎𝑥ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑡. (𝑐𝑜2
𝐾𝐶 = 𝑡. 𝑃̂(𝐼 − 𝐴)−1 𝐷ℎ + 𝑡. ∑ 𝐸ℎ𝑘 .
ℎ
𝑘

که در آن

𝑡

میزان نرخ مالیات بر واحد دیاکسیدکربن ثابت (اسکالر) و 𝑡𝑐𝑒𝑟𝑖𝑑𝑇𝑎𝑥ℎ

𝑡𝑐𝑒𝑟𝑖𝑑𝑛𝑖 𝑇𝑎𝑥ℎو 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡 𝑇𝑎𝑥ℎبهترتیب مالیات مستقیم ،غیرمستقیم و کل خانوار گروه
درآمدی ℎاست.
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سنجش آثار توزیعی مالیات بر دیاکسیدکربن با روشها و شاخصهای مختلفی صورت
میگیرد .یکی از این شاخصها سوت است که با روش شناسی داده ستانده سازگار است.
شاخص سوت اولین بار توسط سوت (1977) 1و به نام خودش ،جهت سنجش میزان
کاهندگی (یا فزایندگی) آثار مالیات معرفی شد .دامنه شاخص سوت  -1≤S≤1است .اگر
شاخص مثبت باشد ،بیانگر بزرگتر بودن سهم مالیات پرداختی از سهم درآمد گروههای
باالی درآمدی است و بار مالیاتی بر دوش ثروتمندان جامعه خواهد بود .اگر همه مالیات
را ثروتمندان بپردازند شاخص سوت برابر با واحد میشود .در این حالت وضع مالیات،
موجب کاهش نابرابری میگردد .اگر شاخص سوت صفر باشد گروههای درآمدی به
نسبت سهم درآمدیشان مالیات پرداخت میکنند .در این حالت وضع مالیات بر میزان
ناب رابری اثری ندارد .در حالی که اگر شاخص سوت منفی باشد دهکهای کمدرآمد سهم
مالیات پرداختی شان بیش از سهم درآمدشان است .در صورتی که همه مالیات پرداختی
بر دوش خانوار کم درآمد باشد شاخص سوت  -1میگردد .در این حالت وضع مالیات
نابرابری را افزایش میدهد .نمودار و نحوه محاسبه شاخص سوت شباهت زیادی به
ضریب جینی دارد .به طوری که درصد بارمالیاتیتجمعی در محور عمودی و درصد
درآمد (هزینه) تجمعی در محور افقی قرار میگیرد و محدوده آن بین صفر تا صددرصد
است S .معرف شاخص سوت است که از رابطه زیر حساب میشود (اندرسون و همکاران
:2)2003
1
()14
𝑆 =1−
) 𝑌 ∑(𝑇𝑌 + 𝑇𝑌 ) × (𝑌 −
ℎ−1

ℎ

ℎ−1

ℎ

ℎ

5000

Yhدرصد تجمعی درآمد خانوار و  Yh−1نشانگر درصد تجمعی درآمد خانوار در دهک
قبلی میباشد که در محور افقی و  TYhنشانگر درصد تجمعی بار مالیاتی خانوار  hام و
1
 5000از ناحیه مثلث زیر
 TYh−1درصد بار مالیاتی تجمعی خانوار دهک قبلی است .کسر
خط نیمساز ربع اول که محورهای افقی و عمودی درآمد تجمعی و بارمالیاتی تجمعی از
صفر تا صد بوده ناشی میشود و سطح زیرمنحنی لورنز را اندازهگیری میکند .هرچند

Suit
Anderson et al

1
2
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منحنی پیوسته است اما در واقعیت و در این مطالعه نیز اغلب برای مقادیر گسسته
محاسبه میشود.

 -4پایههای آماری و محاسبات مدل
در این مطالعه از منابع آماری متعددی استفاده شده است.
الف) اولین منبع آماری ،جدول دادهستاندۀ سال  1390مرکز آمار ایران است .با توجه به
آمارهای تکمیلی در خصوص مصرف انرژی و قابلارائه بودن نتایج ،جدول ادغام و به 31
بخش تقلیل یافته است .عالوه بر آن ،از آنجایی که اثر توزیعی وضع مالیات بر روی
دهکهای درآمدی خانوارها در این مطالعه مدنظر بود ،در بخش تقاضای نهایی جدول
فوق ،خانوارها در یک گروه و بهصورت یک بردار ستونی وجود دارد .جهت جبران نقیصة
فوق از ماتریس حسابداری اجتماعی سال  1390مرکز پژوهشهای مجلس مصرف
دهکهای خانوار شهری و روستایی در تقاضای نهایی جدول خانوارها به بیست گروه
بسط داده شده است.
ب) دومین منبع ،آماری مربوط به مصرف انواع حاملهای انرژی توسط بخشهای
اقتصادی و خانوارها و بر اساس واحد فیزیکی (تن -مترمکعب و کیلوگرم) ،از ترازنامة
انرژی و ترازنامة هیدروکربوری سال  1390وزارت نیرو اخذ و با برخی تعدیالت مربوط
به زیر بخشهای صنعت ،استفاده شده است1.
ج) سومین منبع ،هزینه دهک خانوارها از طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران در
سال  1390استخراج شده است.
د) چهارمین منبع آماری تبدیل واحدهای انرژی به واحد دمایی (میلیون (BTUاست که
از ترازنامة هیدروکربوری سال  1390ترازنامة انرژی اخذ شده است.
د) پنجمین منبع آماری ،ضریب انتشار دیاکسید کربن انواع فراوردههای نفتی است که
میزان آالیندۀ دیاکسید کربن هر واحد دما در هر کشور از مصرف انواع انرژی فسیلی
نشان میدهد و در دستورالعمل هیئت بین دول تغییرات آب و هوایی  (IPCC)2نیز آمده
است.
هـ) نرخ مالیات بر کربن از ترازنامة انرژی ایران در سال  1390بخش هزینههای
اجتماعی هشتاد هزار ریال به ازای هر تن دیاکسید کربن در نظر گرفته است.
 1برای اطالعات بیشتر به سماواتی ( )1397مراجعه شود.
)Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC

2
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با جمعآوری پایههای آماری فوق ،بستر جهت عملیاتی نمودن مدل آماده شد .در جدول
شمارۀ  1میزان دیاکسید کربن منتشرشده در بخشهای اقتصادی و سهم آنها از کل
نشان داده شده است .همانطور که ارقام نشان میدهد بخش برق ،سپس حمل و نقل و
سایر خدمات سه بخش با باالترین آالیندگی در ایران هستند .بهطوری که جمع ًا 67/61
درصد از دی اکسیدکربن تولید شده را دارند در حالی که فقط  40/31درصد از تولید
سهم دارند .این تحلیل در مورد بخش برق و حمل و نقل بسیار تکان دهنده است یعنی
 54/09درصد از دیاکسیدکربن را تولید میکنند و فقط  6/41درصد از تولید سهم
دارند .همین ارقام موجب میشود که شدت انرژی و شدت دیاکسیدکربن در این
بخشها بسیار باال باشد.
(جدول  :)1ستانده بخشی و میزان آالینده کل و سهم آنها
ستانده ) 𝑖𝑋(

بخش اقتصادی
کشاورزی
نفت خام و گاز طبیعی
سایر معادن
ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنیها
ساخت محصوالت از توتون و تنباکو
ساخت منسوجات
ساخت پوشاک ،عمل آوری و رنگ کردن خز
ساخت دباغی و پرداخت چرم و سایر
محصوالت چرمی
ساخت چوب و محصوالت چوبی
ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی
انتشار ،چاپ و تکثیر
ساخت کک ،فراوردههای حاصل از تصفیه نفت
و سوختهای هستهای
ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی
ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک

دیاکسید کربن
) 𝑖𝐶(

مقدار
(میلیارد ریال)

درصد

مقدار
(هزارتن)

درصد

865603

9.77

12344

2/40

1027371

11.60

29694

5/78

2885

0/03

2885

0/56

9546

0/11

9546

1/86

4405

0/05

51

0/01

63321

0/71

1017

0/20

7842

0/09

104

0/02

8506

0/10

85

0/02

16893

0/19

239

0/05

15838

0/18

964

0/19

99

0/00

99

0/02

11104

0/13

11104

2/16

397357

4/49

16690

3/25

65484

0/74

766

0/15
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ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی
ساخت فلزات اساسی
ساخت محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین
آالت و تجهیزات
ساخت ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی
نشده در جای دیگر
ساخت ماشین آالت دفتری ،حسابداری و
محاسباتی
ساخت ماشین آالت و دستگاههای برقی طبقه
بندی نشده در جای دیگر
ساخت رادیو و تلویزیون ،دستگاهها و وسایل
ارتباطی
ساخت ابزار پزشکی ،ابزار اپتیکی ،ابزار دقیق و
انواع ساعت
ساخت وسایل نقلیه موتوری ،تریلر و نیم تریلر
ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت مبلمان ،مصنوعات طبقه بندی نشده
در جای دیگر و بازیافت
برق و خدمات مربوطه
توزیع گاز و خدمات مربوطه
آب
ساختمان
حمل و نقل
سایر خدمات

153178

1/73

29337

5/71

330188

3/73

16984

3/30

103036

1/16

888

0/17

97104

1/10

861

0/17

6390

0/07

12

0/00

61424

0/69

398

0/08

7788

0/09

27

0/01

12697

0/14

97

0/02

360218

4/07

1130

0/22

18255

0/21

92

0/02

74473

0/84

760

0/15

133229

1/50

165185

32/14

341993
28792

3/86
0/32

34689
518

6/75
0/10

761563

8/60

238

0/05

504218

5/69

107666

20/95

3368624

38/02

69470

13/52

منبع :یافتههای تحقیق

عالوه بر میزان دیاکسیدکربن کل ایجادشدۀ بخشها ،شدت کربن هر بخش اطالعات
مفید دیگری در این زمینه ارائه میدهد؛ شدت کربن بخشی در جدول ( 2ستون
مستقیم) نشان داده شده و از تقسیم دیاکسیدکربن تولید شده توسط بخش به تولید
آن بخش حاصل میشود .در جدول  ،2باالترین شدت کربن مربوط به بخش برق و
سپس حملونقل ،محصوالت کانی غیرفلزی ،و توزیع گاز طبیعی است .بخش هایی که از
فرآورده نفتی (انرژی) بیشتری استفاده کنند شدت مصرف انرژی و در نتیجه شدت
کربن بیشتری دارند .از آنجایی که واحدهای تولید برق از خوراک گاز استفاده میکنند
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بخش برق همواره از بزرگترین آالینده کننده دیاکسیدکربن در ایران به حساب میآید.
به همین علت هم سایر بخشهای دیگر مثل حمل و نقل که یکی از انرژی برترین
بخش های اقتصادی است و محصوالت کانی غیرفلزی (شن و ماسه و  )..که از معادن با
ارزش (قیمت) پایین برای تولید محصول استفاده میکند و نقش انرژی در قیمت آنها
باالست ،شدت کربن باالیی دارند .علت باالبودن شدت انرژی و بالطبع شدت کربن در
بخش های فوق ،به اتالف انرژی ناشی از قیمت پایین آن و بهره وری پایین انرژی است.
(جدول  :)2انتشار دیاکسید کربن مستقیم و غیرمستقیم بخشها
(تن به ازای یک میلیارد ریال ستانده)

بخش اقتصادی
کشاورزی
نفت خام و گاز طبیعی
سایر معادن
ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنیها
ساخت محصوالت از توتون و تنباکو
ساخت منسوجات
ساخت پوشاک ،عمل آوری و رنگ کردن خز
ساخت دباغی و چرم و سایر محصوالت چرمی
ساخت چوب و محصوالت چوبی
ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی
انتشار ،چاپ و تکثیر
ساخت کک ،فراوردههای حاصل از تصفیه نفت و
سوختهای هستهای
ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی
ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک
ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی
ساخت فلزات اساسی

مستقیم

غیرمستقیم

مستقیم و
غیرمستقیم

𝑖𝑃

) 𝑖𝑃 (𝑀𝑖 −

𝑖𝑀

0/014
0/029
0/043
0/020
0/012
0/016
0/013
0/010
0/014
0/061
0/011

0/042
0/007
0/056
0/058
0/035
0/080
0/070
0/062
0/070
0/105
0/072

0/056
0/036
0/099
0/078
0/047
0/096
0/083
0/072
0/084
0/166
0/083

0/020
0/042
0/012
0/192
0/051

0/063
0/088
0/094
0/123
0/138

0/083
0/130
0/105
0/315
0/190
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ساخت محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت
ساخت ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی نشده در
جای دیگر
ساخت ماشین آالت دفتری ،حسابداری و محاسباتی
ساخت ماشین آالت و دستگاههای برقی طبقه بندی
نشده در جای دیگر
ساخت رادیو و تلویزیون ،دستگاهها و وسایل ارتباطی
ساخت ابزار پزشکی ،ابزار اپتیکی ،ابزار دقیق و انواع
ساعت
ساخت وسایل نقلیه موتوری ،تریلر و نیم تریلر
ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت مبلمان ،مصنوعات طبقه بندی نشده در
جای دیگر و بازیافت
برق و خدمات مربوطه
توزیع گاز و خدمات مربوطه
آب
ساختمان
حمل و نقل
سایر خدمات

0/009

0/104

0/112

0/009
0/002

0/088
0/042

0/097
0/043

0/006
0/003

0/088
0/033

0/095
0/037

0/008
0/003
0/005

0/074
0/078
0/071

0/081
0/082
0/076

0/010
1/240
0/101
0/018
0/000
0/214
0/021

0/077
0/157
0/008
0/087
0/097
0/036
0/042

0/088
1/397
0/109
0/105
0/097
0/250
0/063

منبع :یافتههای تحقیق

به کمک اطالعات جدول  2و رابطة  10در بخش روششناسی ،میزان انتشار دیاکسید
کربن غیرمستقیم مصرف خانوارها محاسبه و در جدول  ،3ارائه شده است .بخش برق و
حمل نقل ،و سایر خدمات سه بخش با باالترین سهم هستند .علت رتبة باالی این سه
بخش همانا باال بودن شدت تولید کربن بخشهای فوق و همچنین مصرف نسبی باالتر
آنها در سبد خانوارهای شهری و روستایی ست .مجموع انتشار آالیندۀ دیاکسید کربن
غیرمستقیم خانوارها که یکی از عمدهترین مصرفکنندگان سوختهای فسیلی به
خصوص گاز طبیعی و برق هستند ،معادل  275724هزارتن است و این رقم بهوضوح
نشاندهندۀ نقش خانوارها در نشر آالیندگی دیاکسید کربن است.
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(جدول  :)3آالیندۀ دیاکسید کربن غیرمستقیم مصرف خانوارها (هزارتن)
بخش اقتصادی
کشاورزی
نفت خام و گاز طبیعی
سایر معادن
ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنیها
ساخت محصوالت از توتون و تنباکو
ساخت منسوجات
ساخت پوشاک ،عمل آوری و رنگ کردن خز
ساخت دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی
ساخت چوب و محصوالت چوبی
ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی
انتشار ،چاپ و تکثیر
ساخت کک ،فراوردههای حاصل از تصفیه نفت و سوختهای هستهای
ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی
ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک
ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی
ساخت فلزات اساسی
ساخت محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات
ساخت ماشینآالت و تجهیزات طبقهبندی نشده در جای دیگر
ساخت ماشین آالت دفتری ،حسابداری و محاسباتی
ساخت ماشین آالت و دستگاههای برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر
ساخت رادیو و تلویزیون ،دستگاهها و وسایل ارتباطی
ساخت ابزار پزشکی ،ابزار اپتیکی ،ابزار دقیق و انواع ساعت
ساخت وسایل نقلیه موتوری ،تریلر و نیم تریلر
ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل
ساخت مبلمان ،مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر و بازیافت
برق و خدمات مربوطه
توزیع گاز و خدمات مربوطه
آب
ساختمان

مقدار

درصد

9888
1322
528
9840
110
1242
887
244
105
1094
132
6301
11254
507
7005
4163
260
357
7
68
47
66
411
26
490
103307
19608
552
15

3/59
0/48
0/19
3/57
0/04
0/45
0/32
0/09
0/04
0/40
0/05
2/29
4/08
0/18
2/54
1/51
0/09
0/13
0/00
0/02
0/02
0/02
0/15
0/01
0/18
37/47
7/11
0/20
0/01
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حمل و نقل
سایر خدمات

59567
36320

21/60
13/17

کل

275725

100/00

منبع :یافتههای تحقیق

مجموع انتشار آالینده دی اکسیدکرین مستقیم خانوارها از رابطه ( )11محاسبه شده
است .میزان گاز طبیعی ،بنزین و نفت سفید مصرفی خانوار هر دهک درآمدی با مراجعه
به آمار هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی مرکز آمار ایران ،و طی مراحلی محاسبه
شده است .نخست میزان هزینة خانوار شهری و روستایی از مصرف سوخت های فسیلی
با توجه به قیمت هر یک از انواع سوخت مصرفی :گاز طبیعی ،نفت سفید و بنزین در
سال  1390میزان سوخت مصرفی و تعدبالتی در مورد تعداد خانوارها در هر دهک
محاسبه شده است .سپس با توجه به ضرایب آالینده دی اکسیدکربن هر نوع انرژی،
میزان دی اکسیدکربن مستقیم خانوارها محاسبه شده است .در این محاسبات
روستاییان  ،43380و شهرنشینان  106540هزار تن دیاکسبدکربن مستقیم ایجاد
کردهاند .با توجه به ارقام فوق با وضع مالیات بر کربن ،مجموع مالیات مستقیم
روستاییان  3470میلیارد ریال و شهرنشینان  8523میلیارد ریال خواهد بود.
میزان مالیات کل پرداختی خانوار شهری و روستایی در دهکهای مختلف درآمدی بر
اساس رابطه 13و بر مبنای نرخ هشتادهزار ریال به ازای هر تن دیاکسید کربن محاسبه
و در جدول  4نشان داده شده است .جدول  4نشان میدهد در صورت وضع مالیات
فوق ،روستاییان  8389میلیارد ریال و شهرنشینان  26396میلیارد ریال باید مالیات
بپردازند.
(جدول  :)4مالیات مستقیم ،غیرمستقیم و بار مالیاتی پرداختی خانوارهای شهری
و روستایی (میلیارد ریال)
مالیات

مالیات مستقیم

مالیات غیرمستقیم

بار مالیاتی

𝑡𝑐𝑒𝑟𝑖𝑑𝑇𝑎𝑥ℎ

𝑡𝑐𝑒𝑟𝑖𝑑𝑛𝑖𝑇𝑎𝑥ℎ

𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡𝑇𝑎𝑥ℎ

سهم بارمالیاتی
(درصد)

دهکها

روستا

شهر

روستا

شهر

روستا

شهر

روستا

شهر

اول

37

285

173

572

211

857

2/5

2/9

دوم

109

449

248

820

356

1269

4/2

4/8

سوم

300

591

304

994

605

1585

7/2

6/0

چهارم

405

697

342

1180

748

1877

8/9

7/1

پنجم

390

529

390

1333

779

1863

9/3

7/1
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ششم

397

885

451

1570

848

2455

10/1

9/3

هفتم

603

938

510

1824

1113

2762

13/3

10/5

هشتم

364

958

600

2161

963

3119

11/5

11/8

نهم

143

904

729

2742

871

3646

10/4

13/8

دهم

724

2287

1171

4677

1894

6963

22/6

26/4

مالیات کل

3470

8523

4918

17873

26396 8389

100

100

سهم

0/29

0/71

0/22

0/78

-

-

0/24

0/76

منبع :یافتههای تحقیق

در دو سطر آخر جدول  ،4کل مالیات و سهم روستاییان و شهرنشینان از مالیات
مستقیم ،غیرمستقیم و بارمالیاتی محاسبه شده است .در تمامیموارد سهم شهرنشینان
بیشتر است و در مالیات غیرمستقیم سهم شهرنشینان بسیار بیشتر و به  78درصد
میرسد.
این نتایج ناشی از دو عامل است :اول ،جمعیت بیشتر و دوم ،مصرف فرآوردههای نفتی
بیشتر .عالوه بر این سهم خانوارهای کم درآمد از پرداخت مالیات بسیار کوچکتر از سهم
خانوارهای پردرآمد است به طوری که دهک دهم یعنی پردرآمدترین گروه شهری بیش
از هشت برابر فقیرترین گروه دهک اول مالیات میپردازد .در هر یک از دهکهای
جمعیت یکسانی دارند علت متفاوت بودن مالیات فقط به میزان مصرف بیشتر از
حاملهای انرژی مرتبط است.
برای محاسبة سنجش آثار توزیعی مالیات دیاکسیدکربن بر مخارج خانوار از شاخص
سوت (رابطة شمارۀ  )14استفاده شده است .جهت عملیاتی نمودن رابطه ( ،)14ارقام
مربوط به  Yhدرصد تجمعی درآمد خانوار از درآمد و مخارج خانوارهای مرکز آمار ایران و
 TYhدرصد تجمعی بار مالیاتی خانوار  hام از نتایج جدول ( )4ستون سهم بارمالیاتی اخذ
شده است .شاخص سوت محاسبه شده برای خانوارهای شهری ( )-0/2249و برای
خانوارهای روستایی  0/3214است .این نتیجه نشان میدهد در صورت اعمال مالیات
دیاکسیدکربن سهم مالیات پرداختی دهکهای پایین درآمدی شهری از سهم
درآمدیشان بیشتر است و برای خانوارهای پر درآمد عکس آن است .اما نتایج درمورد
روستاییان در جهت مخالف است به طوری که سهم مالیات پرداختی دهکهای باالی
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درآمدی روستایی سهم بیشتری از درآمد خود را مالیات میدهند .لذا وضع مالیات بر
کربن نابرابری شهری را افزایش اما نابرابری روستایی را افزایش نمیدهد.

 -5نتیجهگیری
الگوهای کنونی تولید و مصرف انرژی بهشدت متکی به سوزاندن سوختهای فسیلی
است .تمامیکاالها و خدمات تولیدشده در یک اقتصاد ،بهطور مستقیم و غیرمستقیم با
مصرف انرژی و نیز انتشار آالیندههایی همچون دیاکسید کربن مرتبط هستند .بر اساس
آمار ها ایران یکی از کشورهای با مصرف باالی انرژی در جریان تولید و مصرف به حساب
میآید و بهعنوان کشوری در حال توسعه ،یکی از مصادیق الگوی رشد با فشار بر منابع
طبیعی محسوب میشود .جهت کاهش فشار فوق و استفاده بهینه از منابع اقدامات
متنوعی وجود دارد که اخذ مالیات بر کربن شناخته شده ترین است و به آن مالیات سبز
هم گفته میشود .بهرهگیری از نظام مالیات سبز در چارچوب نظام مالیاتی ،میتواند به
میزان قابلتوجهی در کاهش آلودگی مؤثر باشد .اگر چه اجرای این سیاست باعث
افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و مصرف نمودن آن در اجرای سیاستهای حفاظت از
محیطزیست میگردد و بخشهای تولیدی را در جهت بهکارگیری شیوههای نوین تولید
ترغیب میکند ،لکن اثرات توزیع درآمدی در بردارد که همواره یکی از نگرانیهای اصلی
سیاستگذاران مالیاتی است .هدف این تحقیق پاسخگویی به این نگرانی است .به همین
منظور از الگوی تعادل عمومیداده ستانده که قادر است ارتباط بین مصرف انرژی و
دیاکسیدکربن ناشی از آن توسط بخشهای مختلف اقتصادی را بهخوبی نشان دهد،
استفاده شده است .در بخش تجربی هم با جمعآوری پایه آماری مناسب روششناسی
مورد استفاده و سپس وضع مالیات ثابت بر واحد دیاکسیدکربن میزان مالیاتی که
خانوارها پرداخت میکنند ،محاسبه شده است .سپس به کمک شاخص سوت اثر وضع
مالیات کربن بر توزیع درآمد خانوارهای شهری و روستایی مورد سنجش قرار گرفت.
نتایج نشان داد که انتشار آالیندۀ دیاکسیدکربن غیرمستقیم خانوارها متاثر از مصرف
سوختهای فسیلی به خصوص گاز طبیعی و برق است که این دو بخش باالترین آالینده
مستقیم و غیرمستقیم را در ایران ایجاد میکنند .نتایج محاسبات در مورد اعمال مالیات
بر دیاکسیدکربن نشان داد که در تمامیموارد سهم شهرنشینان از مالیات پرداختی
بدلیل جمعیت بیشتر شهری و مصرف بیشتر فرآوردههای نفتی بیشتر است .عالوه بر
این سهم خانوارهای کم درآمد شهرنشین و روستایی از پرداخت مالیات بسیار کوچکتر
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از سهم خانوارهای پردرآمد است  .نتایج اثر توزیعی مالیات فوق نشان داد در صورت
اعمال مالیات دیاکسیدکربن نابرابری در شهر گستردهتر و در روستا افزایش نمییابد.
در همین راستا وضع مالیات بر دیاکسیدکربن در جهت کاهش میزان انتشار آالیندهها
اقدامی توام با احتیاط باید باشد .عالوه بر اثری که در این مطالعه بررسی شده است
اثرات دیگری نیز ممکن است در عمل پیش آید تا موجب شود موانعی برای اعمال این
سیاست زیستمحیطی وجود داشته باشد نظیر :عدم اطالعات کافی در خصوص نحوه
اجرا و فرار مالیاتی ،عدم اطمینان نسبت به استفادۀ مناسب از درآمدهای حاصل از اجرا،
نگرانی در خصوص اثرات معکوس مالیات دیاکسید کربن بر خانوار کمدرآمد ناشی از
افزایش قیمت انرژی .همچنین افزایش نرخ عمومی قیمتها و افزایش انتظارات تورمی
در خصوص افزایش بیشتر قیمتها و دستمزدها میگردد .با درنظر گرفتن این موارد و
نتایج مطالعه حاضر ممکن است اجرای سیاست مالیات بر دیاکسید کربن با شکست
مواجه شود .در صورت اجرای سیاست فوق سیاستهای حمایت از دهکهای پایین
درآمدی شهری از آثار نامطلوب آن خواهد کاست.
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