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  چکیده 
یافتگی جوامع و سالمت  زیست، سطح توسعهاخیر ارتباط میان کیفیت محیطهای  طی دهه

محیط مدیریت  اکثر کشورها،  در  است.  بوده  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  اکثر کشورها  -در 
بین دغدغه  یک  آن  ارتقای  و  حفظ  جهت  در  حرکت  و  میزیست  محسوب  شود.  المللی 

عنوان  تواند بها را در این راستا کمک نماید، میکار و ابزاری که بتواند کشورهبنابراین هر راه
راه آید. یک  حساب  به  کلی   جهت در هاسیاست ترینهزینه کم و  کاراترین از یکی کار 

 سیاستی ابزار این باشد.سبز می هایمالیات موجود، شرایط از  گذار و  سبز اقتصاد به دستیابی

اهداف   تواندمی صحیح کارگیری به صورت در که است برخوردار توجهی قابل هایمزیت از
این   محقق  توأم  صورت به  را اجتماعی و  اقتصادی محیطی،زیست در  اساس،  این  بر  سازد. 

ها )آلودگی هوا( و شاخص سالمت )امید  پژوهش تأثیر مالیات سبز بر میزان انتشار آالینده
مرحله سه  مربعات  حداقل  سنجی  اقتصاد  روش  از  استفاده  با  زندگی(  سیستم  به  و  ای 

شود. نتایج حاصل از برآورد  تحلیل می  ( در ایران1345-1397معادالت همزمان در دوره )
می هوا  آلودگی  انتشار  کاهش  باعث  سبز  مالیات  وضع  که  است  این  بیانگر  شود.  الگو، 

ها موجب افزایش شاخص سالمت )امید به  همچنین، به طور همزمان کاهش انتشار آالینده
 ت.  زندگی( شده اس
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 مقدمه-1

این   در  است. اجتماعی  رفاه  حداکثر  به دستیابی  جامعه،  هر در  اقتصادی سیستم هر هدف

 باشد.می برخوردار خاصی  اهمیت از زمان طول در  منابع از کارآ و بهینه  استفاده راستا

گوناگون   پیامدهای  شناسایی  پایدار،  توسعه  اهداف  به  دستیابی  برای  گام  نخستین 

آالیندهفعالیت انتشار  به طور خاص  و  در دهههای صنعتی  است.  با  ها  اخیر همراه  های 

فعالیت آلودگیافزایش  انتشار  به عنوان هزینههای زیستهای صنعتی، میزان  -محیطی 

جانبی ها است.    1ی  یافته  بیشتری  شدت  تولید  در  منفی  که  همزمان  مثال،  برای 

محیط تخریب  چون  مواردی  توسعه  حال  در  استحصال  کشورهای  از  ناشی  زیست 

سیستم نبود  منابع،  اندازهغیراصولی  و  ارزیابی  )پایش(های  قوانین     گیری  نبود 

پدیدهمحیط و  کارا  اصلی می  آلودگی هایی چون گریزگاه  زیستی  ... مشکل  در  و  باشند، 

های بهینه  یافته نیز مباحثی چون مصرف کارای منابع و یافتن جایگزینکشورهای توسعه

گویی به افکار عمومی )برای مثال در  ها، پاسخها، مدیریت انتشار و دفع آالیندهبرای آن 

محیط  NGOقالب   حوزه  محیطهای  حوزه  ترتیبات  رعایت  دغدغه  زیست  زیست(،   ... و 

می محسوب  و  شوند.اصلی  ارکان  محیط  (.1395،  2مزینی   )مرادحاصل  از  یکی  زیست 

برمی قدم  توسعه  و  در راستای رشد  پایدار است. وقتی یک جامعه  توسعه  از  اصلی  دارد 

گذارد. از جمله آلودگی و  زیست بر جای میهای نخستین اثرات مختلفی را بر محیطقدم

تواند ایجاد شود و اگر از  ه در روند رشد و توسعه اقتصادی میمحیطی کمشکالت زیست

کند. این مشکالت عبارتند  زیست را دچار مخاطره می حد قابل قبولی تجاوز کند، محیط

ای، آلودگی فقر،  های هستهاز: آلودگی آب و هوا، آلودگی صوتی، آلودگی ناشی از فعالیت

بی از  ناشی  سیاسی الودگی  تبعیضات  و  یا    عدالتی  تخریب  از  ناشی  آلودگی  اقتصادی، 

 .... و  از حد  بیش  انرژی حرارتی  دفع  از  آلودگی  طبیعی،  منابع  از  از حد  بیش  استفاده 

-تواند بهکار و ابزاری که بتواند کشورها را در این راستا کمک نماید، میبنابراین هر راه

یکی از    4یا مالیات سبز   3محیطی های زیستمالیات  کار کلی به حساب آید.عنوان یک راه

دقیق طور  به  و  اقتصادی  سیاستابزارهای  از  یکی  از  تر  حراست  و  حفط  در  مالی  های 

میمحیط استفاده  آن  از  همواره  مختلف  کشورهای  در  که  است  شود  زیست 
 

1 Externality 

& Mozayani (2016)Moradhasel  3 
3 Environmental Taxes 
4 Green Taxes 
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برای نخستین بار استفاده از مالیات را برای مقابله با   1920در سال  2پیگو  (. 1،1993)اکو

-زیست را آلوده میشار آلودگی پیشنهاد کرد. بر اساس نظریه پیگو افرادی که محیطانت

به محیط کنند، می آلودگی  انتشار  اثر  را که در  -زیست وارد میبایست مقدار خسارتی 

این دلیل  همین  به  کنند.  جبران  مالیاتنمایند  پیگویی گونه  مالیات  نام  به  را  -می  3ها 

زیست وضع  ها یا تخریب محیط ها نسبت به هرواحد انتشار آالیندهمالیات، این  4شناسند 

شود که  شود. بر این اساس، سطح کارآمد اجتماعی انتشار آلودگی زمانی حاصل میمی

بنگاه برای  آلودگی  از رفع  نهایی حاصل  اجتماعی  منافع  نهایی  برابر هزینه  تولیدی  های 

آالینده اانتشار  سبز  مالیات  باشد.   در  که  است  برخوردار  توجهی قابل های  مزیت  ز ها 

زیست تواندمی  صحیح  کارگیری به  صورت  به را  اجتماعی  و  اقتصادی محیطی، اهداف 

نلور محقق توأم صورت و  موران  )مک  فرآ  (5،1994سازد  پا  ندیدر  توسعه  و    دار، یرشد 

ب اقتصاد  ست، یزطی مح  ن یارتباط  رشد  و  اهم  یسالمت  است.    ییباال  تی از  برخوردار 

افزا  نیبنابرا اقتصاد  شیاگرچه  شود،    تواندمی  ی رشد  سالمت  شاخص  بهبود  باعث 

م ک  تواندیهمزمان  کاهش  منف   ستی زطیمح   تیف ی با  جامعه    یآثار  سالمت  شاخص  بر 

  ی منف   ی جانب  یامدهایکه پ   ی بازار، در حالت   زم یدر چارچوب مکان  جهی داشته باشد. در نت

-ی م  6و موجب شکست بازار   کند ی نم  دای پارتو تحقق پ  نهیبه  ت یوجود داشته باشد، وضع

که خودشان با آن روبرو    دهندیرا در محاسبات قرار م  هایینههزی  تنها  هابنگاه  رایز  شود؛

اثرات و  را هستند  د  ی  بر  نم   ،   شودیم وارد    گرانیکه  نتکنندی لحاظ  در    صیتخص   جهی. 

حاصل نخواهد شد.    یبه رفاه اجتماع   یابیپارتو و دست  نهی به  تیمنابع، تحقق وضع  نهیبه

ا در  م   نیدولت  مال  تواندیحالت  وضع  آال   اتیبا  واحد  هر  ک  ندهیبر  بهبود    ت یف ی باعث 

شود  ستی زیطمح جامعه  در  شاخص سالمت  مارجوکا   و  و    ات یمال  (.2004،  7)هیلتونن 

-ت یفعال  ا ی کاالها و خدمات    متی ق   ی بر رو  ی ط یمحستیز   ی هانهیموجب انتقال هز  سبز

  ی در جهت داخل  ی گام  اتی نوع مال   نیاستفاده از ا  گری. به عبارت دشودیم   زایآلودگ   های

 
1 Ekko  
2 Pigou (1920) 
3 Pigovian Taxes 
4 Turner et al. 
5 McMorran & Nellor 
6 Failure Market 
7 Hilltunen & Marjukka  
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هز م   ستیزطی مح  یخارج   هاینهینمودن  شمار  کنند    دیتول  یبرا  اتی مال  ن یا  .دآییبه 

  یبا آلودگ   ی اقتصاد   یهایتفعال   ی تا به سو  د نماییم   جاد یا   زهانگی  کنندگان گان و مصر ف 

که    ییاز آنجا    .ابدییکاهش م  یکل انتشار آلودگ  زانیم  تی و در نها  ندیکمتر حرکت نما

به    یاقتصاد  یشود واحدهای م  لیتحم   یاقتصاد  یبر واحدها  نهیبه صورت هز  اتیمال  نیا

-ط یمح   ی کاهش آلودگ  جهی ها و در نت نهیدر کاهش هز  یسع   د،ی تول  یی منظور حفظ کارا

های سبز بر میزان . در این پژوهش به منظور بررسی اثرات مالیاتند داشتخواه  ستیز

( در ایران  1سرانه به تن( و سالمت )امید به زندگی   2COها )میزان انتشار  انتشار آالینده

اقتصادسنج روش  از  استفاده  مرحله  یبا  سه  مربعات  س  ایحداقل  معادالت    ستم یو 

دوره   در  تعم  نی ا  یالگوشود.  یم   لیتحل  1345  -1397همزمان    یالگو  می پژوهش 

هر    ی به ازا  ات ی(، مال2007)  نکیو دل  سما یاز و  ی رویو والنزوال است که به پ  گادهاران گان

  ات یوارد شده است و به صورت همزمان اثر مال   قیتحق   یدر الگو   زین  دکربناکسییتن د

آال انتشار  م  ها ندهیبر  آال  زان یبر  متقابالً  هاندهیانتشار  آال  و  انتشار  اجرا  هاندهیاثر    ی و 

این پژوهش    شود.بررسی می  برشاخص سالمت  یط محیستیز  هایبرنامه اصلی  پرسش 

ها و شاخص سالمت  یندهاین است که آیا وضع مالیات سبز به طور همزمان بر انتشار آال 

 تأثیرگذار است؟ همچنین دو فرضیه برای این پژوهش در نظر گرفته شده است: 

 .دهدرا کاهش می  ( 2COها )انتشار  ندهیانتشار آال زانیسبز م اتیوضع مال -

آال  کاهش - بر شاخص  ی)آلودگ   ها ندهیانتشار  انسان  هایهوا(  شاخص  ) ی  توسعه 

 مثبت دارد. ریأثت( تسالم

 ادبیات موضوع  -2
 تخصیص  گیرد.می  نشأت خارجی اثرات  مفهوم از محیطی زیست های مالیات وضع اساساً

 زمانی اجتماعی، رفاه  حداکثر به دستیابی و پارتو بهینه وضعیت تحقق منابع،  بهینه

 واحد یک  یا  فرد یک  اقتصادی فعالیت از ناشی  اجتماعی  نهایی  هزینه که  شودمی حاصل

 شامل اجتماعی  نهایی گردد. هزینه برابر آن از حاصل اجتماعی نهایی منافع  با اقتصادی 

 که  شود می ظاهر زمانی جانبی های هزینه است. جانبی  هایهزینه و  خصوصی هایهزینه

 طور  به و اقتصادی واحدهای یا و افراد سایر برای اقتصادی واحد یا فرد اقتصادی فعالیت

)مانندمی ضرر  ایجاد  جامعه، برای کلی   چارچوب در که زیستمحیط  آلودگی  کند 

 
1 Life Expectancy 
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 های هزینه براساس منابع تخصیص و نشده خارجی هایهزینه به توجهی  بازار مکانیزم

 و پارتو بهینه وضعیت تحقق عدم به منجر شرایطی چنین گیرد(. می صورت خصوصی

 در بایستی عمومی بخش اساس براینگردد.  می منابع بهینه تخصیص در بازار شکست

 از طریق و نموده دخالت بازار مکانیزم در اجتماعی، رفاه حداکثرسازی هدف  راستای

 نهایی  های هزینه و منافع برابری براساس را  منابع تخصیص ابزارهایی، بکارگیری

 اختیار در اقتصادی ابزارهای از یکی محیطیهای زیستمالیات  نماید. هدایت اجتماعی

منجر نوع این . است منابع بهینه تخصیص به رسیدن برای دولت  درونی به مالیات 

 .سازدمی مهیا را پارتو بهینه وضعیت تحقق زمینه و شده خارجی هایهزینه  کردن

بار کوزنتس  اولین  زیست و تولید  به بررسی رابطه تخریب محیط  1955در سال    1برای 

معکوس است، بیانگر این    uمحیطی کوزنتس که به شکل  پرداخته است. منحنی زیست

زیست آلودگی  درآمد،  افزایش  با  اقتصادی  رشد  اولیه  مراحل  در  که  نیز  است  محیطی 

شود، اما بعد از رسیدن به نقطه حداکثر تولید و در مراحل باالی رشد به دلیل  بیشتر می

تولید، کیفیت محیط  در  فناوری  پیدا میپیشرفت  بهبود  مطالعه در کزیست  اولین   ند. 

زیست منحنی  بررسی  کاراگر مورد  و  گراسمن  توسط  کوزنتس  برای  1991)  2محیطی   )

از    52 رسیده  32شهر  نتیجه  این  به  و  است  گرفته  انجام  جهان  رشد  کشور  که  اند 

زیست مشکالت  میاقتصادی  ایجاد  نیز  سوختمحیطی  بکارگیری  بنابراین  های  کند. 

شود. به عالوه، تولید  تقیم باعث ایجاد آلودگی در اقتصاد میفسیلی در تولید به طور مس

تقاضا   افزایش  باعث  درآمد  افزایش  این  و  بیشتر همراه است  درآمد  با  اقتصاد  بیشتر در 

محیط میبرای  بهتر  مصرف،  زیست  در  تغییرات  و  مختلف  قوانین  ایجاد  درنتیجه  شود. 

شود )دیویدسون و  هش آلودگی میالمللی محصوالت تولیدی باعث کاتولید و تجارت بین

، کشورها را موظف کرد  1977نامه کیوتو در سال  (. در این راستا، توافق1989،    3جیمز

به سال  انتشار گازهای گلخانه  2012  –  2008تا در دوره   نسبت  را    8حدود  1990ای 

)ویسما  دهند  کاهش  درسال  (.  2007،  4درصد  برای  2012همچنین  دوحه  اجالس   ،

ر دوم تعهدات پروتکل کیوتو تشکیل شده است و بعد از آن کنفرانس پاریس  اجرای دو

 
1 Kuznets  
2 Grossman & Krueger  
3 Davidson & James 
4 Wissema  
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سال   است  2015در  شده  توافق1برگزار  این  اصلی  هدف  انتشار  .  میزان  کاهش  نامه 

تغییرات آبگازهای گلخانه توافقوهوایی میای است که سبب  این  بنابراین،  نامه  شوند. 

-نماید. ایران نیز بر اساس توافقنده تعیین میکنهای آلودههایی را برای دولتمحدودیت

اکسید کربن شده است )ویسما  های مذکور ملزم به کاهش میزان انتشار کل گاز دینامه

 .(2007،  2و دلینک، 

زیستمالیات آالیندههای  انتشار  بر  مالیات  کلی  دسته  سه  به  )مالیات  محیطی  ها 

یا  3پیگویی(  تولیدی  نهادهای  بر  مالیات  آسیب،  با  آنها  کاربرد  که  زیستمصرفی  -های 

شوند. مالیات  ها تقسیم میمحیطی در سایر مالیاتمحیطی همراه است و مقررات زیست

های غیرمستقیم  های مستقیم و دو نوع دیگر جزء مالیاتبر انتشار آلودگی جزء مالیات

تأثیرگذاری    است. همچنین در بین سه نوع مالیات مطرح شده، مالیات پیگویی بیشترین

نلور،   و  موران  )مک  دارد  کارایی  نظر  از  وسیله  1994را  به  آلودگی  انتشار  بر  مالیات   )

ای ارائه کرد که بر اساس آن آلودگی  مطرح شده است. وی برای اولین بار نظریه    4پیگو

بر روی   باید  بود که  به عنوان یک پیامد خارجی منفی مورد توجه قرار داد و معتقد  را 

کنند،  ایجاد می   5هایی که پیامد خارجی منفی زیست یا بنگاهکننده محیط ای آلودههبنگاه

 ارازب 7خروج  تصحیح  ،تمالیا نوع این وضع از هدف  6مالیات بر انتشار آلودگی وضع کرد.

 بهبود جهت  بازار نیروهای  از  استفاده معنی به مالیات  این اقتصاد، علم  دیدگاه از . است

  .دارد وجود منفی  خارجی ثر ا اقتصاد، در که است هاییموقعیت برای آن کارایی

کنند. کارخانه  می   فعالیت یکدیگر مجاورت در که بگیرید نظر در را ایمزرعه و کارخانه

با هزینه    xمحصول   با هزینه  تولید می   c(x)را    هزینه  بارا    yکند و مزرعه محصول را 

 
تفاهم   1 سال گذشته، از جمله کنفرانس    30زیست در خالل  های محیطها و کنوانسیوننامهتعداد وسعت موضوع 

( موید این مطلب  1997نامه کیوتو )( و تفاهم 1992زیست ملل ریو )(، کنفرانس توسعه و محیط1972استکهلم )

آسیب که  زیستاست  بینهای  مجامع  توجه  مورد  پیش  از  بیش  بسیار  همه  محیطی  تقریباً  و  گرفته  قرار  المللی 

را جز با موضوع عزم خود  تا میزان آسیبم کردهکشورهای درگیر  تنها  اند  نه  ایجاد شده را  و تحوالت  ها و تغییر 

 کنترل کنند بلکه به میزان مقتضی کاهش دهند.
2 Wissema & Dellink (2007) 
3 Pigouvian Tax 
4 Pigou  
5 Negative Externality 
6 Wissema  
7 Outcome 
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c(y)  کارخانه توسط شده منتشر آلودگی خارجی اثر مزرعه، سود تابع در  .کندمی تولید 

 .  است شده وارد  (منفی عالمت با) هزینه صورته ب

π(𝑥) = 𝑃𝑥  . 𝑥 − 𝑐(𝑥)                                                                                      (1)  

π(y) = Py . y − c(y) − e(x)                                                                                  (2)     

و با   x به  y شود. این اثر خارجی به صورت، اثر خارجی از منتقل میهدف مزرعهدر تابع  

  عالمت منفی در تابع سود مزرعه وارد شده است. در شرایط بهینه معمول هیچ اثری از 

e(𝑥)   نمی تولید  مشاهده  شرایط،  این  در  است  بدیهی  بهینه    xشود.  شرط  اساس  بر 

می انجام  زیادی  آلودگی  با  و  حد  از  بیش  نظر  معمول  از  معمول  بهینه  شرط  لذا  شود. 

ن از  اما  قابل پذیرش است،  آوردن  فردی  به دست  برای  نیست.  قبول  قابل  اجتماعی  ظر 

بهینه اجتماعی بایستی سود مشترک هر دو تولیدکننده حداکثر شود. تابع سود مشترک  

 به قرار زیر است. 

π𝑥 + π𝑦 = 𝑃𝑥  . 𝑥 − 𝑐(𝑥) + 𝑃𝑦 . 𝑦 − 𝑐(𝑦) − 𝑒(𝑥)                                         (3)  

حداکثرسازی تابع سود مشترک برای تولید مزرعه عبارت است  شرایط مرتبه اول برای   

     از:

py − cʹ(y) = 0                                                                                                           (4 )  

  شود، به دلیل وجود اثرات خارجی شرط بهینه تولید کارخانه گونه که مالحظه میهمان  

 با شرط بهینه خصوصی آن تفاوت دارد.

px − cʹ(x) − eʹ(x) = 0                                                                                            (5 )  

px − cʹ(x) + eʹ(x) = 0                                                                                            (6 )  

تع هزینه در  با  برابری  به جای  قیمت محصول  کارخانه،  برای  آمده  به دست  ادل جدید 

خصوصی   با    𝑐(𝑥)نهایی  𝑐(𝑥)باید  + 𝑒(𝑥)    که جدید  نهایی  هزینه  این  شود.  برابر 

است. بنابراین هزینه نهایی اجتماعی    1باشد، هزینه نهایی اجتماعی ترکیبی از دو جزء می

 توان به صورت زیر تعریف نمود. شود را مینشان داده می MSC که به اختصار با

MSC = 𝑐ʹ(𝑥) + 𝑒ʹ(𝑥)                                                                                     (7)  

 
1 Marginal Social Cost  
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  باید  اجتماعی بهینه سطح به رسیدن برای پیگویی مالیات مطلوب مقدار اساس این بر

  اثر ایجادکننده) کارخانه شده  تعدیل سود معادله .باشد خارجی نهایی هزینه  معادل

 ت:اس زیر صورت به مالیات وضع از پس ( منفی خارجی

πʹ(𝑥) = 𝑃𝑥  . 𝑥 − 𝑐(𝑥) − 𝑡𝑥  . 𝑥                                                                       (8)  

همان مالیات پیگویی است. شرایط مرتبه اول و شرط بهینه به قرار زیر به    𝑡𝑥که در آن  

 آید.دست می

𝑃𝑥 = 𝑐ʹ𝑥 + 𝑡𝑥                (9)                                                                                   

ا اضافه شده  نهایی خصوصی  هزینه  به  پیگویی  مالیات  تعادل  این  این در  برای  که  ست. 

معادل هزینه    *tسازی به تعادل بهینه اجتماعی منجر شود، باید نرخ مالیات بهینه  درونی

در نظریه پیگو برای تعیین و برآورد مقدار هزینه نهایی  . (t*= e(x))نهایی خارجی باشد.  

راه حلی ارائه نشده است و این در واقع ضعف اساسی نظریه پیگو است.    eʹ(x)  خارجی 

دهد  مطابق الگوی ارائه شده، مالیات محیط زیستی هزینه نهایی خصوصی را افزایش می

تولیدکنندگان نتیجه  در    و در  و  اجتماعی  بهینه  تا سطح  برای کاهش محصول  آلودگی 

 نتیجه کاهش انتشار آلودگی انگیزه خواهند داشت. 

 زیست و شاخص سالمت کیفیت محیط -2-1

های سالمت جامعه دارد؛  محیطی اثر منفی بر شاخص های زیستاز طرف دیگر، آلودگی

هرچند با افزایش رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه در قالب توان پرداخت در زمینه  

می بهداشتی  شاخصمخارج  بهبود  به  منجر  اساس،  تواند  این  بر  شود.  سالمت  های 

زیستآلودگی انسانهای  سالمت  بر  آن  تأثیر  و  عوامحیطی  شناخت  و  در  ها  موثر  مل 

آلودگی به نظر  های زیستکاهش  از آن ضروری  به منظور رفع مشکالت ناشی  محیطی 

برای  می تحقیقی  در  وانزوال  و  گانگادهاران  توسعه  51رسد.  با درجات  به  کشور  یافتگی، 

دالر افزایش یابد،    1000این نتیجه رسیدند که اگر تولید ناخالص ملی سرانه به اندازه  

کربن به اندازه یک واحد افزایش خواهد یافت. همچنین بحث وضعیت  اکسید انتشار دی

شاخص قالب  در  را  جامعه  میر  سالمت  و  مرگ  سالمتی،  با  همراه  زندگی  به  امید  های 

بچه میر  و  مرگ  و  را  نوزادان  بر شاخص سالمت  آلودگی  متغیر  اثر  و  گرفته  نظر  در  ها 

شاخص با  سرانه  ملی  ناخالص  تولید  بین  ارتباط  و  حالت  منفی  همه  در  را  ها  سالمت 

( در تحلیل رابطه  1394اند. همچنین فتاحی و همکاران)دار به دست آوردهمثبت و معنی

های عمومی سالمت در کشورهای در حال توسعه به این نتیجه  بین آلودگی هوا و هزینه
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آلودگی که  هزینه  رسیدند  بر  معناداری  و  مثبت  تأثیر  داشته  هوا،  عمومی سالمت  های 

 ست.ا

 محیطیهای زیستمالیات -2-2

-یاعمال م   یستیز  طیمح  هاییبر انواع آلودگ  ی طیمحستی ز  هایاتیمال   ا یسبز    اتیمال

  های نهیکاهش هز  لیبلکه به دل   کند،نمی  داررا خدشه  یینه تنها کارا  هااتیمال   نی. اشود

نوع   ن یا  هاتیمز  ن ی. در کنار همه ادهدیم  ش یافزا  زیرا ن  ی نفع اجتماع  ،ی از آلودگ  یناش

مال   ی بی معا  ها اتیمال دارند.  واحدها  ات یهم  بر  انرژ  یاقتصاد   ی سبز  به  شدت  به    یکه 

  یی سطح کارا  نهیهز  شیافزا  ق یاز طر  ات یمال   نینامطلوب خواهد داشت. ا  رتأثی  اندوابسته

  ن یمشمول ا  یاقتصاد  یواحدها  المللی نی. رقابت بدهدیرا کاهش م   ی اقتصاد  یواحدها

  ی رقابت   ت یدر موقع  یینها  نهیهز  ش یافزا  ل یواحد ها به دل  نیافتد. ایبه مخاطره م   ات یمال

را    هینامطلوب فرار سرما   ری تأث  ستی زطی مح  اتیموارد، مال  ی . در برخرندیگی قرار م  فیضع

  ات ی کند. مالی م  جادیدرآمد در جامعه ا  عینامطلوب بر توز  راتیخواهد داشت. تأث  یدر پ 

تول  مت یق   شیافزا  قیاز طر  ست ی زطیمح اقشار کم    د یو کاهش مقدار  کاالها و خدمات، 

ها به  اتیمال  ، یط یمحستیهای ز اتی مال  ای یمزا  رغم ی. عل دهدیدرآمد را تحت فشار قرار م 

همینم   یی تنها به    ی طی مح  ست یز  جی نتا  شه یتوانند  باشند.  داشته  دنبال  به  را  مدنظر 

گردد که در    نه یهای بهتی در اقتصاد ممکن است مانع از بروز فعال  فیتحر  گر،یعبارت د

کنندگان  مصرف  ضروری است. برای مثال   گرید  یاست یموارد، استفاده از ابزارهای س  نیا

تاث از  ب  د یخر  ی طیمحستیز  رات یممکن است  باشند. ایخود  موضوع در مورد    ن یاطالع 

و  فیط به  کاالها  از  ای  خانگ  ژهیگسترده  م  یلوازم  صدق  زی بزرگ  -مصرف  را یکند، 

 ن، یباشند. بنابرایلوازم چندان حساس نم  ن یانرژی ا  یهانه یکنندگان اغلب نسبت به هز

مال تغ  اتیاعمال  به  انرژی ممکن است  نشود؛    رییتغ  ای رفتار    رییبر  الگوی مصرف منجر 

های خود را ندارند.  بر صورتحساب  اتیاثرگذاری مال  یابیارز  ییگان توانامصرف کنند   رایز

  مبنی   دولت   هایطرح  قیاز طر  ثال را برای م  ی های اطالعات تیمحدود  نیتوان ایالبته م

مقا قابل  و  فهم  قابل  اطالعات  ارائه  م  سهی بر  در  انرژی  مصرف  کاربران    انیدر خصوص 

ا  یخانگ عدم  نمود.  گروه  زشیانگ  جادیمرتفع  برای  ممناسب  هدف  کارایهای    یی تواند 

 را محدود کند.  یط یمحستیز
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با از طریهای سبز ماتی مال  م؟ی سبز استفاده کن  اتیاز مال  دیچرا  گذاری  متی ق   قیتواند 

زنهیهز شکست  ی طیمح ستیهای  افزابر  باعث  کند،  غلبه  بازاری  و    ییکارا  شیهای 

های توسعه نوآوری  زهیانگ  رکند، یمنابع شود، محصوالت سبز را رقابت پذ  نهیبه  صیتخص

در    زین  یجهان  اتیرا ارتقا دهد. مرور تجرب  یکند و در مجموع رفاه اجتماع   جادیرا ا  دیجد

-ستی ز  یهای جانب نهیکردن هز  ی از کشورها با درون  یدهد که برخینشان م   نه یزم  نیا

طر  ی طیمح بس  ات، یمال   قیاز  بر  تنها  چالش  اری ی نه  زاز  غلبه    یط یمحستیهای  خود 

در    داری عنوان منابع درآمدی پا  هها را باتی مال  نیاند درآمدهای اند، بلکه توانستهانموده

خاص از جمله کاهش فشار    باتیترت  یبا اتخاذ برخ  ن،یبودجه دولت لحاظ کنند. همچن

  ا یبر حقوق و دستمزد    اتی ها و مالرکتبر ش  ات ی مانند مال  ی اتیهای مال هیاز پا  یبه بعض

  من ض  ،یهای بازنشستگو صندوق  یاجتماع   نیهای تأم  مه یاز ب  انیکاهش سهم کارفرما

بهبود    جه یکار و در نت  روییعرضه و تقاضای ن  شیها، باعث افزابنگاه  ری یپذحفظ رقابت

 (. 2011، 1 اند )برادن و گریننرخ اشتغال شده
عدم    ل یوجود دارد اما به دل  ست ی زطی مرتبط با مح  ی ات یمال  ن یقوان  ی اگرچه برخ  ران، یدر ا

  زان یم  ا ب  ات ی های مالدر آنها از جمله متناسب نبودن نرخ  یی از اصول کارا  اری یبس  ت یرعا

ز تعد  یطی محستیخسارات  عدم  شرانرخ  نیا  لیو  با  متناسب  اثربخش  طیها  از    ی روز، 

و   ی اتی مال دی های جدهیارائه پا (.1389 ، یو محمود یالنیم است )برخوردار نبوده  یچندان

های سبز  اتی موجود در قالب بسته مال  ی طی محستی های زاتی آوری و اصالح مالجمع  زین

های اقتصادی  تیدرآمدهای آن به فعال   و در آنها لحاظ شود    یی به نحوی که اصول کارا

 .دی آنها از سوی جامعه را آسان نما یاس یس رشی تواند پذیم  ابد،ی  صیسبز تخص

اخ   های استیو س   یط محیستی ز  های اتی مال  نهیدر زم   یمطالعات متعدد  ریدر دو دهه 

در    ها ندهآالی   کنندهکنترل  است.  گرفته  اجمال   ک ی انجام  ادب  توانیم   ،ینگاه    ات یگفت 

داشته    یرشد قابل توجه  ر، یاخ  هایسبز در ده  هایاتیو به طور خاص مال  یست زی طیمح

ج خود  به  را  اقتصاددانان  نظر  ا  لبو  در  است.  م   نیکرده  مطالعات    توانیارتباط  به 

  .شده است انجام هاسال  نیا یاشاره کرد که ط  یمختلف

دریافتند که اخذ مالیات    ( با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویا 2008)  2بیرنتس و فائن

انرژی در اقتصاد نروژ بدون جبران آن موجب کاهش تولید، صادرات،  از آلودگی ناشی از  

 
1 Braathen & Greene  
2 Bjertnæs & Fæhn (2018) 
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(  2011،  1شود. این در حالی است که مطالعه )دیسو وایلند واردات و اشتغال و مصرف می

بر دی مالیات  دریافت  که سناریوی  داد  نشان  کانادا  هر    40اکسیدکربن  در  ازاء  به  دالر 

پتانسیل رقابت ناشی   از دریافت مالیات، درصورتی که مالیات  تن، ضمن تعدیل کاهش 

می ناخالص  تولید  بیشتر  کاهش  موجب  شود،  داده  عودت  گونهآلودگی  به  که  شود.  ای 

دهد. اما با  درصد کاهش نشان می  0.13مشخص شد بدون عودت مالیات، تولید ناخالص  

 یابد. درصد کاهش می 0.17عودت آن به تولید یا صادرات تولید ناخالص حداقل 

کوتاه 2013)  2اوئسالتی آثار  بررسی  به  خویش  پژوهش  در  اصالح  (  بلندمدت  و  مدت 

محیطی در اقتصاد انگلستان بر روی رشد اقتصادی و رفاه پرداخته است.  مالیات زیست

از مدل رشد درون انسانی استفاده می ایشان  انباشت سرمایه  پاییه  بر  نتیجه  زا  کند. وی 

زیستی بر رشد اقتصادی  و رفاه به نوع اصالح  الیات محیطگرفت که اندازه اثرات اصالح م

بهبود  مالیات محیط رفاه  اقتصادی و هم  بلند مدت هم رشد  و در  دارد  بستگی  زیستی 

 یابند. می

ل  سهیو پویا(  2018)  3ن یو  عمومی  تعادل  مدل  یک  از  استفاده  اعمال    اندافتهیدر  با  با 

عل  ات یمال تول  رغم یکربن  بخش  دیکاهش  رفاه    ی هادر  برق،  بخش  جمله  از  مختلف 

 .  دده یدرصد کاهش م 62.5را تا حدود   یط یمح یکربن، آلودگ  اتیو مال افته ی شیافزا

الباند    گایالب ارز(  2019)  4رایو  مال  ی ابیبه  اصالحات    یط یمحستی ز  ی هااتی اقتصاد  و 

اسپان  ات یمال تعادل عمومی    ا یسبز در کشور  الگوی  از  استفاده  ا  پرداختند.با  به    ن یآنها 

، اجرا  دند یرس   جهینت   ی تواند درآمد عمومیم   یات یبسته اصالح مال  ن یچن  یکه در واقع 

توجه انرژیقابل  مصرف  کاهش  گازها  ی،  انتشار  تأث  یاگلخانه  ی و  با    ی عیتوز  ریهمراه 

 د. را به همراه داشته باش  شروندهی پ  یمحدود و به طور کل 

میر و    و  مرگ  آلودگی و میزان  کاهش  های( به ارزیابی مالیات2020)  5جونکا و جافری 

  کند می  تضعیف  را  سالمت  آلودگی  خارجی   اثرات  آن  در  سالمت پرداختند و دریافتند که

  حالت  دو   دلخواه،   ثابت  دهی مالیات  یابد. با می  کاهش   مالیاتی  بودجه  کاهش  طریق  از  اما

  در   که   « نئوکالسیک »  ثابت  حالت  یک   و  ناپایدار   «فقر  تله»  یک:  آیدمی  وجود  به  ثابت

 
1 Dissou & Eyland  
2 Oueslati  
3 Wisse & Lin 
4 Labiga & Labandra  
5 Goenka & Jafarey 
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  همگن   عدم  . باشد  نوسانی  یا   همگرا  یکنواخت  طور  به  است  ممکن  پویایی  آن   نزدیکی

  ثابت   های   حالت  ایجاد   باعث  انداز  پس   بر  آن   بازخورد  اثر  همراه  به  مالیات  تابع  بودن

 . شود می نوسانات و ثبات  شدن معکوس اضافی،

ژیا  و  مقاله2022)  1لی  بهینه(  بررسی  به  مالیاتای  کاهش   محیطی زیست  سازی    برای 

ای برای کشور چین با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل  گلخانه  گازهای  و  هوا  آلودگی

آن  2محاسبه  نتایج  اجرایپرداختند.  که  است  آن  از  حاکی    های سیاست  هماهنگ  ها 

  در   متفاوت  محیطیزیست  مالیات   هاینرخ  و  کربن  مالیات  و   زیستمحیط  از  حفاظت

  این،  بر  عالوه.  کند  متعادل  را  محیطیزیست  حاکمیت  و  اقتصادی  توسعه  تواندمی  چین

  رشد   دهد،  کاهش  را  ای  گلخانه  گازهای  و  هوا  آلودگی  تواند  می  بهینه  مالیات  طرح

و    تحقق  را   محیطی زیست  و   اقتصادی   پایدار   توسعه  و  دهد   ارتقا   را  اقتصادی  بخشد 

 گذارد. می  مثبت  تأثیر  صنعتی  و   انرژی  ساختارهای  بر  شده  بهینه   مالیات  طرح  همچنین، 

اند تا  استفاده کرده  یتعادل عموم  یسازاز مدل  رانیدر ا  ی مطالعات مختلف   ن،یعالوه بر ا

 .  کنند  یرا بررس ی طی محستیو ز  ی اقتصاد یهاسبز بر شاخص ات ی مال راتیتأث

در مطالعه خود با عنوان تحلیل تجربی رابطه بین آلودگی    (1394)  3و همکاران   ی فتاح 

  ر یتأث  ن یرابطه ب  یبه بررس   4های تابلویی های عمومی سالمت: رویکرد دادههوا و هزینه

تا    1995در حال توسعه در دوره    یسالمت در کشورها  یعموم   هاینهیهوا بر هز  یآلودگ

هوا، درآمد سرانه، نرخ   یاست که آلودگ  نیا  انگریاز آن ب  ل حاص  جنتای  .اندپرداخته  2011

تأث  ،ینیشهرنش دولت  اندازه  و  تکفل  ب  ریبار  و  بر    یمنف  ریتأث  ی کاریمثبت  معنادار  و 

 .سالمت داشته است یعموم  هاینهیهز

اثر   یبه بررس  استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، با  (1395) 5زاده یو عل یجعفر

رو  اتیمال اقتصاد   یسبز  ای  رشد  به  و  افزا  دندیرس  جهینت  ن یپرداختند  با  نرخ    شیکه 

  رشد   ،درصد  40  ات ی.، با حداکثر نرخ مال ابدییم   شیافزا  ز ین  یسبز، رشد اقتصاد  اتیمال

  دگی که  مالیات بر کاهش آلو  افتندیدر  ی. به طور کلافتی   شافزای  درصد    0.07  یاقتصاد

 .تاثیر مثبت دارد

 
1 Li & Jia  
2 CGE 
3 Fattahi et al. (2015) 
4 Panel Data 
5 Jafari & Alizadeh (2016) 
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با    رانیسبز بر بخش سالمت ا  ات یاثر مال   ی ( به بررس1396)  1و دهمرده   یهرچگان  یترک

با    ها ندهیآال یسبز، انتشار تمام  ات ی مال  استی با اعمال س  پرداختند.  ی تعادل عموم  کردیرو

 . ابدییهمواره کاهش م ی درجات مختلف 

تأثیر مالیات بر آالینده 1397)  2زاده فرج -( با استفاده از مدل تعادل عمومی به ارزیابی 

های مختلف در دو سناریوی مالیاتی سطح متوسط و زیاد بر رفاه خانوارها پرداخته است.  

گلخانه گازهای  انتشار  کاهش  و  بیشتر  رفاه  به  مالیات  اجرای  داد  نشان  منجر  نتایج  ای 

کرانیمی و  انرژی1399)   3گردد. شادمهری  بر مصرف  سبز  مالیات  اثر  بررسی  به  های  ( 

عمومی   تعادل  الگوی  از  استفاده  با  ایران  در  گاز(  نفت  و  طبیعی  گاز  )بنزین،  فسیلی 

نتایج نشان داد که همراه با افزایش نرخ وضع  پرداختند.    4پذیر پویای بازگشتی محاسبه

یک   اندازه  به  مثبت  شوک  یک  اگر  سبز،  )مالیات  معیار  تولیدناخالص  %1انحراف  بر   )

نفت افزایش مصرف  از روند  وارد شود،  بنزین کاسته میداخلی  و  گاز طبیعی  شود.  گاز، 

های فسیلی مورد بررسی کارایی  مالیات سبز، مصرف انرژی  % 5و    % 0همچنین، با اعمال  

اعمال   با  داشته،    %10نداشته،  کارایی  بنزین  و  طبیعی  گاز  مصرف  سبز،  لیکن  مالیات 

های فسیلی مورد  مالیات سبز، مصرف انرژی  % 20گاز کارایی ندارد. با اعمال  مصرف نفت

 . بررسی کارایی خواهد داشت

( به بررسی اثرات مالیات سبز بر مخارج دولت و رفاه  1401)  5رودی نژاد و زایندهسلطانی

داد که افزایش    اقتصادی خانوارها با استفاده از مدل نورد هاووس پرداختند. نتایج نشان

ها  شود و به دولتنرخ مالیات بر بازدهی سرمایه منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی می

نتیجه کیفیت محیطکند هزینه جبران آلودگیکمک می زیست  ها را تأمین کنند و در 

کوتاه در  اقتصادی  رشد  کاهش  موجب  سبز  مالیات  اعمال  کند.  پیدا  و  افزایش  مدت 

-شود. همچنین وضع مالیات سبز بر رفاه اقتصادی تأثیر میدمدت میافزایش آن در بلن 

های بعد از  یابد. افزایش رفاه در دورهگذارد. این در حالی است که تولید کل کاهش می

یابد و منجر  یابد. با کاهش تولید، میزان فراغت افزایش می اعمال مالیات سبز افزایش می 

 شود. ش تولید و افزایش رفاه اقتصادی میبه خنثی کردن کاهش مصرف ناشی از کاه

 
1 Torki Harchagani & Dehmardeh (2017) 
2 Farajzadeh (2018) 
3 Shadmehri & karani (2020) 
4 RDCGE 
5 Soltaninezhad & Zayandehrodi (20222) 
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موجب کاهش انتشار  تواند  می  ،ی بر آلودگ  اتی مال  افتیدرتوان گفت که  به طور کلی می

سو  شود،  ی ط محیستی ز  های ندهیآال از  مال  ات یمال  شیافزا  گرید  یاما  جمله  بر   ات یاز 

واحدها  افت ی و در  ی آلودگ از  تول   ،یدی تول  یآن  نت  دیکاهش  در  و    جهیو  کاهش مصرف 

را در پ بنابرا  ی رفاه  مال   راتیتأث  ندیبرآ  ن،یخواهد داشت.  آلودگ  اتیوضع    تواندیم   ،یبر 

و   )هاد  ش یافزا  ا یکاهش  باشد.  داشته  همراه  به  را  استادزاد  انی رفاه   این  (.1392  ،1ه و 

اثرات   الگوی یک از  استفاده  با  تا  دارد  سعی  نیز پژوهش بررسی  به  همزمان  معادالت 

آالیندهمالیات انتشار  میزان  بر  سبز  )انتشارهای  شاخص  2CO ها  و  تن(  به  های  سرانه 

ایران طی سال انسانی در  با تصریح یک    1397تا    1345های  توسعه  به طور همزمان  

برای   را  فرضیه  دو  بپردازد.  معادالت همزمان   به صورت سیستم  اقتصاد سنجی  الگوی 

 ایم: این پژوهش در نظر گرفته

 معرفی الگو یا روش کار -3
های اخیر استفاده از کارکردهای بازار و ابزارهای اقتصادی برای کنترل و کاهش  در سال

زیست افزایش یافته است. در میان این ابزارهای اقتصادی، مالیات آلودگی  آلودگی محیط

روش از  مییکی  کنترل  صورتهای  به  کشورها  اکثر  در  که  بهباشد  مختلف  کار    های 

کارگیری  زیست، سعی دارند با بهگرفته شده است. اقتصاددانان در تقابل اقتصاد و محیط

بهینه   حد  این  آورند.  دست  به  آلودگی  برای  را  بهینه  حد  اقتصادی  ابزارهای  نوع  این 

می تعیین  آثار  طوری  اینکه  به  توجه  با  شود.  تأمین  آتی  و  حاضر  نسل  رفاه  که  شود 

شود، از شفافیت و قابلیت کمی  ادی که موجب آلودگی هوا میهای اقتصخارجی فعالیت

-های آب و خاک برخوردار است، ابزارهای مالیاتی میسازی بیشتری نسبت به آلودگی

آالینده بخش  در  به  تواند  پژوهش  این  در  اساس  این  بر  شود.  گرفته  کار  به  هوا  های 

مالیات اثرات  بررسی  آالی منظور  انتشار  میزان  بر  سبز  دیندههای  انتشار  )میزان  -ها 

سرانه به تن( و شاخص سالمت )امید به زندگی( در ایران به طور همزمان،    2اکسیدکربن

حداقل   تصریح یک الگوی اقتصاد سنجی به صورت سیستم معادالت همزمان  به روش  

 پرداختیم. 3ای مربعات سه مرحله

 
1 Hadian & Ostadzadeh (2013) 
2 CO2 
3 3Stage Least Squre 
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متغیرهای توضیحی غیر استوکاستیک  های تک معادله ای فرض بر این است که  در مدل

هستند و یا حداقل در صورت استوکاستیک بودن، دارای توزیع مستقل از اجزاء اخالل  

استوکاستیک هستند. یک مشخصه منحصر به فرد مدل های معادالت همزمان، آن است  

که متغیر وابسته در یک معادله، به عنوان متغیری توضیحی در معادله ای دیگر لحاظ  

با  می   معموالً  و  بوده  استوکاستیک  وابسته،  توضیحی  متغیرهای  اینگونه  بنابراین  شود. 

دارای   اند،  شده  وارد  توضیحی  متغیر  عنوان  به  آن  در  که  ای  معادله  اخالل  جزء 

مربعات   حداقل  روش  از  استفاده  همزمان،  معادالت  سیستم  در  هستند.  همبستگی 

قابل کاربرد  گار بودن تخمین برای تخمین پارامترها به علت ناساز   1معمولی  های حاصله 

مدل از  نتیجه  در  می   3SLSو    22SLSهای  نیست.  پژوهش   .کنیماستفاده  این  الگوی 

، مالیات به  4است که به پیروی از ویسما و دلینک  3تعمیم الگوی گانگادهاران و والنزوال

رت همزمان اثر  اکسیدکربن نیز در الگوی تحقیق وارد شده است و به صوازای هر تن دی

آالینده انتشار  بر  آالیندهمالیات  انتشار  میزان  بر  هوا(  انتشار  ها)آلودگی  اثر  متقابالً  و  ها 

میآالینده بررسی  زندگی(  به  سالمت)امید  برشاخص  ضمنی  ها  معادله  بنابراین،  شود. 

آالینده  انتشار  میزان  به  شاخصمربوط  و  نظر  ها  در  زیر  صورت  به  انسانی  توسعه  های 

 اند:فته شدهگر

CO2 = F(GDP, OPT, EI, POP, GTAX)                    (10)  

HI = F(GDP, CO2, EDU, CC)                                                                        (11 )  

معادالت   صورت  به  نظری  مبانی  اساس  بر  سنجی  اقتصاد  الگوی  تصریح  نهایت،  در 

 خواهد بود: همزمان زیر 
𝐶𝑂2 = 𝐶(1) + 𝐶(2)𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝐶(3)𝐺𝐷𝑃𝑡

2 + 𝐶(4)𝑂𝑃𝑇𝑡 + 𝐶(5)𝐸𝐼𝑡 +

𝐶(6)𝑃𝑂𝑃𝑡 + 𝐶(7)𝐺𝑇𝐴𝑋𝑡 + Ɛ1𝑡                                                                     (12)   

HIt = C(8) + C(9)GDPt + C(10)CO2t + c(11)EDUt + C(12)CCt + Ɛ2t (13)                               
𝐶𝑂2   2است. گاز    اکسیدکربن سرانه به تنمیزان انتشار دیCO    ًدرصد گازهای    97تقریبا

شده از  دهد. بنابراین در اکثر تحقیقات انجامای منتشرشده در ایران را تشکیل میگلخانه

آالینده  2COمتغیر   انتشار  شاخص  عنوان  میبه  گرفته  نظر  در  تولید    GDP.  شودها 

 
1 Ordinary Least Squre (OLS) 
2 2Stage Least Squre 
3 Gangadharan & Valenzuela  
4 Wissema & Dellink  
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)هزار   سرانه  داخلی  میناخالص  نشان  را  ثابت(  قیمت  به  انرژی  EI.  دهدریال  شدت   ،

به میلیون ریال(. به صورت تن معادل نفت خام  به تولید  انرژی مصرفی    ،OPT  )نسبت 

 تجارت آزاد )نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی(. 

GTAX  آالینده انتشار  بر  سبز  زندگی(.    HI  هاست.مالیات  به  )امید  سالمت  شاخص 

EDU    .شاخص آموزشpop شاخص جمعیت شهری. CC  هزینه های مربوط به درمان و 

itƐ  .جمالت اخالل 

به م  های داده از  یبه زندگ   دی و شاخص سالمت )ام  دکربناکسییانتشار د  زان یمربوط   )

سرانه    یناخالص داخل   دیمربوط به تول  هایو داده  یارائه شده توسط بانک جهان  هایداده

سا از  اقتصاد  بازبودن  شاخص  مرکز  تیو  همچن  یبانک  است.  شده    هایداده  نیاخذ 

 مختلف گرفته شده است.    های مربوط به سال یاز ترازنامه انرژ یمربوط به شدت انرژ

-( سطح و توان دوم تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس فرضیه زیست12در معادله )

آالینده انتشار  میزان  بر  کوزنتس  و همکاران محیطی  )آروی  است  اثرگذار  (،  2012،  1ها 

 (.1393، 3( و )محمدی و حیدرزاده 2011، 2)هاتزجورجیو و همکاران 

زمانی برای ایران در دوره زمانی  متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش به صورت سری

های مختلف به ازای هر تن انتشار  ی سالباشد. مقدار مالیات سبز برامی  1397-1345

ریال در ایران در نظر گرفته شده است. دولت    1000اکسیدکربن سرانه به اندازه  گاز دی

بنگاهمی برای  را  الزم  تسهیالت  و  شرایط  کارگیری  تواند  به  منظور  به  تولیدی  های 

ها به  الیندههای پیشرفته فراهم کند، سپس مالیات بیشتری به منظور کاهش آتکنولوژی

 .های آالینده وضع کندتولیدات بنگاه

 برآورد الگو و تحلیل نتایج -4

رگرسیون از  متفاوت  ساختاری  لحاظ  به  همزان  معادالت  تک  سیستم  چندمتغیره  های 

کننده فروض کالسیک نباشد. بنابراین، ای است و این امکان وجود دارد که تأمینمعادله

این به  توجه  در  با  عنوان  که  به  معادله  یک  وابسته در  متغیر  معادالت همزمان  سیستم 

ای که  شود، ممکن است با جمله پسماند معادلهمتغیر توضیحی در معادله دیگر وارد می

 ,)0 = درآن به عنوان متغیر توضیحی وارد شده است همبسته باشد و فرض کالسیکی  

 
1 Aroy et al. 
2 Hatzjurjio et al.  
3 Mohammadi & Hydarzadeh (2014)   
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ut  cov(xt  دار و  اقل مربعات معمولی اریبرا نقض کند. در این حالت، برآوردگرهای حد

بودن، اریب  ناسازگار خواهند بود. از این رو، قبل از برآورد معادالت، آزمون پایایی، قطری

 همزمانی و مسئله تشخیص ضروری است.

 بررسی مانایی متغیرها  -4-1

در  احتمال تغییر تابع توزیع متغیرها در طول زمان، لزوم بررسی مانایی توزیع متغیرها را  

میتحلیل ضروری  مختلف  مانایی  های  الگو،  برآورد  از  قبل  است  الزم  ابتدا  در  سازد. 

در جدول    1یافته فولر تعمیم–متغیرهای الگو بررسی شود. نتایج حاصل از آزمون دیکی  

 . زیر نشان داده شده است

 ته یاففولر تعمیم  -(: بررسی مانایی متغیرهای الگو با استفاده از آزمون دیکی1جدول)
 نتیجه  سطح معناداری  آماره آزمون  مرتبه تفاضل  متغیر

2CO  000/0 9986/0 تفاضل مرتبه اول I(1) 

GDP  003/0 2735/0 تفاضل مرتبه اول I(1) 

2GDP  005/0 2914/0 تفاضل مرتبه اول I(1) 

OPT  000/0 6032/0 تفاضل مرتبه اول I(1) 

EI  001/0 2003/0 تفاضل مرتبه اول I(1) 

POP  000/0 1878/0 تفاضل مرتبه اول I(1) 

GTAX  001/0 1457/0 تفاضل مرتبه اول I(1) 

HI  003/0 261/0 تفاضل مرتبه اول I(1) 

EDU  005/0 0031/0 بدون تفاضل I(0) 

CC  000/0 1971/0 تفاضل مرتبه اول I(1) 

 های پژوهش منبع: یافته

با یکیافته متغیر  بر اساس آزمون دیکی فولر تعمیم   آموزش در سطح و سایر متغیرها 

 اند. گیری مانا شدهمرتبه تفاضل

 بودنآزمون قطری -4-2

بودن   قطری  آزمون  معادالت،  تخمین  استراتژی  تعیین  منظور  به  معادالت،  در سیستم 

واریانس بین    -ماتریس  همبستگی  وجود  احتمال  بررسی  هدف  با  پسماندها  کوواریانس 

معادالت   می پسماند  صورت  سیستم  در  )بروش  موجود  منظور  بدین  گیرد. 

پسماندها  2،1980پاگان  همبستگی  ماتریس  بودن  قطری  بررسی  برای  را  آزمونی   ،)

 
1 Augmented Dickey Fuller Test 
2 Breusch & Pagan  
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اند. بر اساس آزمون پیشنهادی، آماره ضریب الگرانژ به صورت زیر تعریف پیشنهاد کرده

 .1شودمی

λ = n ∑ ∑ rij
2i−1

j=1
G
i=2                                                                                          (14)                                                         

rij 
2 =   

δij
2

δijδij
                                                                                                               (15 )  

تعداد    nکه در آن     است  G(G-2/(1 با درجه آزادی      2χآماره ضریب الگرانژ دارای توزیع  

 δiiکوواریانس جمالت پسماند و    δijضریب همبستگی،    ijrتعداد معادالت،    Gمشاهدات،  

ها  واریانس جمالت پسماند هستند. فرضیه صفر بیانگر صقر بودن تمام کوواریانس δjjو  

و قطری بودن ماتریس همبستگی جمالت پسماند است. فرضیه مقابل بیانگر این است  

که   شرایطی  در  است.  غیرصفر  کوواریانس  یک  حداقل  از    2χکه  بیشتر    2χمحاسباتی 

شود.  جدول باشد، فرضیه صفر و قطری بودن ماتریس همبستگی جمالت پسماند رد می

ای، نتایج ناکارایی را به همراه خواهند داشت و الزم  در این شرایط برآوردهای تک معادله

است از برآوردهای سیستمی استفاده گردد. مقدار آماره ضریب الگرانژ برای معادله اول  

دو  28/3 معادله  برای  است.    2/ 67م  و  آن کمتر  بحرانی  مقدار  از  و  است  محاسبه شده 

ماتریس همبستگی جمالت   بودن  قطری  بر  مبنی  فرضیه صفر  رد  برای  دلیلی  بنابراین 

 پسماند وجود ندارد.

 آزمون اریب همزمانی -4-3

آید که بعضی از رگرسورها درونزا هستند  مسأله اریب همزمانی به این علت به وجود می

نتیجه در  جهت    و  همزمانی  آزمون  اساس،  این  بر  دارند.  همبستگی  پسماند  جمله  با 

بررسی همبستگی میان رگرسورها )متغیرهای درونزا( با جمالت اخالل ضروری است. در  

همبستگی   چنین  اگر  است.  همزمانی  اریب  وجود  عدم  بیانگر  صفر  فرضیه  آزمون  این 

ش حداقل مربعات معمولی جهت  های دیگری به جای رووجود داشته باشد، باید از روش 

می باشد،  نداشته  وجود  همبستگی  اگر  اما  نمود.  استفاده  ضرایب  روش  تخمین  توان 

( آزمون محاسبه شده در جدول  آماره  مقدار  برد.  کار  به  را  معمولی  مربعات  (  2حداقل 

 . آورده شده است

 

 

 
1 Mousavi et al (2009)  
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 (: نتایج حاصل از آزمون اریب همزمانی در دو معادله2جدول )
 سطح معناداری  انحراف معیار  ضریب 

 004/0 37/0 220/0 معادله اول 

 02/0 046/0 131/0 معادله دوم 
 های پژوهش منبع: یافته

و   هستند  همزمانی  اریب  دارای  معادالت  و  است  رد شده  فرضیه صفر  معادله  هردو  در 

کند. بنابراین، جهت را نقض می  ut  cov(xt ,)0 =وجود اریب همزمانی فرض کالسیک  

 توان از روش حداقل مربعات معمولی استفاده کرد.برآورد این معادالت نمی

 آزمون مشخص بودن معادالت  -4-4

منظور انجام آزمون تشخیص در یک سری از سیستم معادالت همزمان الزم است که  به  

رتبه  1ایدو شرط درجه بر اساس شرط درجه  2ایو شرط  ای  مورد بررسی قرار گیرند. 

و تعداد متغیرهای از    (k)تفاضل تعداد متغیرهای از پیش تعیین شده معادله مورد نظر  

 mاز تعداد متغیرهای درونزای معادله مورد نظر    ( K)پیش تعیین شده سیستم معادالت  

Kمنهای یک بزرگتر است. به عبارت دیگر    − k > m − و معادالت مورد نظر بیش از    1

شود؛زیرا  شرط کافی مربوط به مشخص بودن معادالت تأمین می   3حد مشخص هستند. 

معادالت   سیستم  درجه    mدارای  در  از  غیرصفر  دترمینان  یک  حداقل  درونزا،  متغیر 

(m − 1) ∗ (m − از ضرایب متغیرهای خارج از معادله تحت بررسی اما لحاظ شده    (1

)گجراتی،   دارد  وجود  الگو  معادالت  سایر  )1383در  معادله  براساس   .)12  ،)K − k =

7 − 5 = 2 > m − 1 = 2 − 1 = درجه1 شرط  اساس  بر  بنابراین   .( معادله  (  3ای 

K   (،13حد مشخص است. بر اساس معادله )بیش از   − k = 7 − 2 = 5 > m − 1 =

2 − 1 = ( بیش از حد مشخص است. با  13ای معادله )بنابراین بر اساس شرط درجه   1

2)توجه به شرط کافی   − 1) ∗ (2 − 1) = 1 ∗  برقرار است. 1

( روند تغییرات متغیرهای الگو نشان داده شده است. روند تولید ناخالص  1در نمودار ) 

در   هزینه  1368تا    1360دوره  داخلی  است.  کاهنده  روندی  صورت  به به  مربوط  های 

 
1 The Order Condition of Identification 
2 The Rank Condition of Identification 
3 Over Identified 
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روندی فزاینده داشته است و بعد از آن روند یکنواختی    1370تا    1366درمان در دوره  

 اند. نداشته است. بیشتر متغیرها روند افزایش یکنواختی داشته

 

   
 الگو یرهای متغ  راتییروند تغ  :(1نمودار )

 های پژوهش منبع: یافته
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اریب همزمانی و بیش    کوواریانس پسماندها،  –با توجه به قطری بودن ماتریس واریانس  

بودن معادالت روش حداقل مربعات سه مرحله برآورد معادالت  ازحد مشخص  برای  ای 

به   مربوط  سیستمی  معادالت  برآورد  از  حاصل  نتایج  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد 

ای  آلودگی هوا و شاخص سالمت با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحلهشاخص  

 گزارش شده است.    ( 4( و )3( در جداول )1345 -1397در ایران در دوره زمانی )

ای (. نتایج تخمین سیستم معادالت با روش حداقل مربعات سه مرحله3جدول )

 )الگوی اول(
 سطح معناداری  tآماره   انحراف معیار  برآورد ضرایب  ضرایب  متغیرها 

GDP C(2) 187/0  0321/0 8354/5 000/0 

OPT C(3) 428/0- 263/0 6273/1- 04/0 

EI C(4) 367/0 139/0 6402/2 01/0 

POP C(5) 52/17 7389/6 5998/2 000/0 

GTAX C6) 32/9- 486/0 17/19- 000/0 
 های پژوهش منبع: یافته

ای تخمین سیستم معادالت با روش حداقل مربعات سه مرحله(. نتایج  4جدول )

 )الگوی دوم( 

 های پژوهش منبع: یافته

برآوردهای انجام شده، در معادله شاخص آلودگی هوا در رابطه  براساس نتایج حاصل از  

ناخالص12) تولید  ضریب  سرانه    (،  مثبت  C(2)داخلی  مقدار  آماری   و187/0،  نظر  از 

انتشار   میزان  افزایش  باعث  داخلی سرانه  ناخالص  تولید  افزایش  بنابراین،  است.  معنادار 

لودگی هوا از شاخص بازبودن  گاز دی اکسیدکربن شده است. میزان اثرپذیری شاخص آ

منفیC(3)اقتصاد   مقدار  تولید    428/0 ،  به  تجارت  نسبت  افزایش  با  بنابراین،  است. 

هوا آلودگی  کاهش شاخص  باعث  واحد  اندازه یک  به  داخلی  اندازه   ناخالص    428/0به 

انتقال   تأثیر  بیانگر  آلودگی  بر  اقتصاد  بازبودن  شاخص  منفی  تأثیر  است.  شده  واحد 

زیست شده است.  میزان اثرپذیری شاخص آلودگی هوا  تکنولوژی پاک بر کیفیت محیط

000/0 7487/0 394/0 295/0 C(8) GDP 

000/0 8376/6- 0585/0 40/0- C(9) 2CO 

000/0 0487/2 41/0 84/0 C(10) EDU 

038/0 51/19 0123/0 24/0 C(11) CC 
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انرژی   انرژی یا   367/0، مقدار مثبت  C(4)از شدت  افزایش شدت  این اساس،  بر  است. 

نسبت انرژی مصرفی به تولید به اندازه یک واحد باعث افزایش شاخص آلودگی هوا به  

اث367/0اندازه   میزان  است.  شده  جمعیت  واحد  از  هوا  آلودگی  شاخص  رپذیری 

مثبت  C(5)شهرنشینی   مقدار  به    52/17،  شهرنشینی  جمعیت  افزایش  درواقع  است. 

اندازه   به  هوا  آلودگی  شاخص  افزایش  باعث  واحد  یک  است.  52/17اندازه  شده   واحد 
سبز   مالیات  از  هوا  آلودگی  شاخص  اثرپذیری  منفی  C(6)میزان  مقدار  است.    9.32، 

به بنابراین،   هوا  آلودگی  شاخص  کاهش  باعث  واحد  یک  اندازه  به  سبز  مالیات  افزایش 

بر   9.32اندازه   بنابراین  است.  شده  این    واحد  اول  فرضیه  شده،  حاصل  نتایج  اساس 

نمی رد  باعث  پژوهش  کربن  اکسید  دی  سرانه  تن  هر  ازاء  به  سبز  مالیات  وضع  و  شود 

 کاهش میزان انتشار آن شده است.
(،  4اصل از برآوردهای انجام شده، در معادله شاخص سالمت در رابطه )بر اساس نتایج ح

  295/0مثبت و معنادار است. مقدار این ضریب    C(8)ضریب تولید ناخالص داخلی سرانه  

است. بنابراین، به ازای یک واحد افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه، میزان شاخص  

سرانه به   2COلودگی هوا )میزان انتشار  یابد. ضریب شاخص آافزایش می  295/0سالمت  

و معنادار است. بنابراین، به ازای یک    40/0درمعادله شاخص سالمت منفی    C(9)تن( یا  

به   را  سالمت(  )شاخص  زندگی  به  امید  میزان  هوا،  آلودگی  شاخص  در  افزایش  واحد 

.  و معنادار است 84/0مثبت  ،C(10)دهد. ضریب شاخص آموزش کاهش می 40/0میزان 

)شاخص   زندگی  به  امید  میزان  آموزش،  ضریب  در  افزایش  واحد  یک  ازای  به  بنابراین 

، مثبت  C(11)ضریب هزینه مربوط به درمان  دهد.افزایش می  84/0سالمت( را به میزان 

و معنادار است. بنابراین، به ازای یک واحد افزایش در شاخص مخارج انجام شده    24/0

-افزایش می   24/0زندگی )شاخص سالمت( را به میزان    در حوزه سالمت میزان امید به

-دهد. بر این اساس، با توجه به نتایج معادله دوم )شاخص سالمت(، فرضیه دوم رد نمی

باعث کاهش میزان   اکسید کربن سرانه  ازاء هر تن دی  به  مالیات سبز  برقراری  و  شود 

 شود. ر جامعه میانتشار گاز دی اکسید کربن و آن نیز باعث بهبود شاخص سالمت د

 گیری و ارائه پیشنهادهانتیجه -5
انتشارآالینده بر میزان  مالیات سبز  اثرات  بررسی  این پژوهش  در  ما  ها و شاخص  هدف 

توسعه انسانی در ایران با استفاده از الگوی معادالت همزمان است که سعی شده است  
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همچنین به طور همزمان میزان انتشار  ها و  وضع مالیات سبز را بر میزان انتشار آالینده

 ها و شاخص سالمت را مورد ارزیابی قرار دهیم. آالینده
 ای که منجر بهاز حد گازهای گلخانه  شیو به خصوص انتشار ب  ستیزطی مح  هاییآلودگ

عنوان    شوند یم  ی می اقل  راتییتغ چالش  یک یبه  و  مسائل  جهان  از  سطح  در  مهم  های 

ازجمله اهداف اقتصادی اغلب جوامع    زیبه رشد اقتصادی باال ن  دن ی. رس باشندیم مطرح

منابع انرژی و به تبع    شتریرشد اغلب با مصرف ب  نیاست که ا  نیمهم ا  اما نکته    است.

-و برنامه  ها استیس  از جوامع با اتخاذ   ارییبس   همراه است.  شتر یب  های ندهیآن، انتشار آال

دارند.    ایگلخانه  مثل گازهای   ییهاندهی بر کاهش انتشار آال  ی های مختلف اقتصادی سع 

  مسئله به   نیا  از ابزارهای اقتصادی است که کشورها برای حل  ی کی   ،یمال   هایاستیس

م تجرب  .رندیگی کار  مطالعات  ب  یمرور  در  داد  نظر،  ن ینشان  مورد    وضع   راهکارهای 

قد  ی کی   یست ی زطی مح  های اتیمال پرکاربردتر  نیتریم یاز  مال استی س  نیو  اتخاذ  یهای 

کشو در  توسعهرشده  ا  است.  افته یهای  به  توجه  ا  نیبا  در  آلودگ  زین  رانیکه    ی موضوع 

چالش  یک ی  عنوانبه  ست ی زطیمح اساس از  برقراری    ی های  امکان  است،  مطرح  کشور 

ا  یست ی زطی مح  های اتیمال اقتصاد  اابدی   ی م   تیاهم   زین  ران یدر  با  از    نی.  قبل  حال 

ها بر   اتیمال  نیا  ریتأث  یدر کشور، ابتدا بررس  یست ی زطیمح  هایاتیمال   پرداختن به وضع

انتشار کشورها  نده ی آال  گازهای  کاهش  ا  ییدر  گذاشته  استیس   نیکه  اجرا  به  اند،  را 

 ضرورت دارد. 

دهد که تولید ناخالص داخلی سرانه، شدت مصرف انرژی و  نتایج به دست آمده نشان می 

انتشار گاز دی اکسید کربن  بر میزان  اثر مثبت و معناداری  میزان جمعیت شهرنشینی 

 دارد.  

داخلی سرانه، مقدار مثبت   ناخالص  تولید  آماری  187/0به عبارت دیگرضریب  نظر  از  و 

داخلی   ناخالص  تولید  افزایش  بنابراین،  است.  انتشار  معنادار  میزان  افزایش  باعث  سرانه 

واحد شدت   یک  افزایش  با  پژوهش،  این  در  همچنین  است.  اکسیدکربن شده  دی  گاز 

اندازه   به  هوا  آلودگی  شاخص  افزایش  باعث  و  367/0انرژی  است  یافته  افزایش  واحد 

یابد، میزان آلودگی هوا  هنگامی که جمعیت شهرنشینی به میزان یک واحد افزایش می

حد افزایش یافته است. همچنین شاخص تجارت آزاد با انتشار گاز دی اکسید  وا  52/17

به   داخلی  ناخالص  تولید  به  تجارت  نسبت  افزایش  با  بنابراین،  دارد  معکوس  اثر  کربن 



 

 

 

 
  

 

 

 

 ... انسانیها و شاخص توسعه بررسی اثرات مالیات سبز بر میزان انتشارآالینده         216  

هوا آلودگی  شاخص  کاهش  باعث  واحد  یک  اندازه   اندازه  است.    428/0به  شده  واحد 

اک دی  گاز  انتشار  میزان  بر  سبز  مالیات  گاز دی  اعمال  انتشار  کاهش  باعث  کربن  سید 

های  اکسید کربن در جامعه شده است. عالوه بر این، تولید ناخالص داخلی سرانه و هزینه

که ، به ازای  مربوط به درمان بر شاخص سالمت تأثیر مثبت و معناداری دارد به طوری 

می به  سالمت  شاخص  میزان  سرانه،  داخلی  ناخالص  تولید  در  افزایش  واحد  زان  یک 

می  295/0 انتشارافزایش  کاهش  و  بر  گاز دی یابد.  مالیات  وضع  نتیجه  در  اکسیدکربن 

می پیشنهاد  بنابراین  است.  افزایش شاخص سالمت شده  باعث  آلودگی  که  انتشار  شود 

برنامه اجرای  و  اکسید کربن  گاز دی  انتشار  بر میزان  مالیات  از طریق وضع  های  دولت 

از دی اکسید کربن را در فرایند تولیدات صنعتی کاهش  محیطی، میزان انتشار گزیست

با توجه به مطالعه  دهد تا از این طریق منجر به افزایش شاخص سالمت در جامعه شود.  

ای  گلخانه  گازهای  سطح  رییرپذیو تأث  یست یزط یمح  هایات یتجربه کشورها در وضع مال 

گرفت که    جهی نت  توانی، میستیزطی مح  های اتیکشورها از وضع مال   نیمنتشرشده در ا

مال  س  ی ستی زطی مح  هایاتیوضع  زم  هایاستیاز  در  انتشار  نهیمؤثر    گازهای   کاهش 

 توجه   اساس و با   نی. بر اباشدیکشورها م  ن یدر ا  یستیزطی ای و کنترل عوامل محگلخانه

  به هدف کنترل   دنیرس  نهیدر زم   رسدیبه نظر م  ،یات یمال  دی جد  هایهیپا  یبه لزوم معرف 

 نهی در زم  افتهی کشورهای توسعه    ات ی هوا استفاده از تجرب  ندهیکاهش انتشار گازهای آال  و

قوان  تواندیم  ی ستیزطی مح  هایاتیمال  وضع وضع  برای    نیدر  بسترسازی  و  مناسب 

 و موثر باشد. دی در کشور مف  یست ی زطیمح  هایاتی مال برقراری

درآمد    مالی   تامین  برای  است  ممکن   محیطیزیست  های مالیات  از  حاصل   همچنین 

  توجهی  قابل  طور  به  بازیافت  صندوق  فرآیند .  شود  استفاده   موجود  های آلودگی  کاهش

  حاضر،   حال  در.  دهدمی  کاهش  را  مالیات  کلی  طرح  با  مرتبط  رفاهی  هایهزینه

  بخش   تنها  که   طوری   به   هستند،  ایران   در   توسعه   اولیه   مراحل  در   هنوز   سبز   های مالیات

  ارزش   بر  مالیات  قانون  38  ماده .  دهندمی  پوشش  را  بزرگ  های شرکت  درآمد   از  کوچکی 

  باید  نیز  آالینده  بزرگ  صنایع  افزوده،  ارزش  بر  مالیات   جز  به  که   کند می  تصریح  افزوده

  هامالیات  این   اگرچه،  .کنند  پرداخت  سبز  مالیات  عنوان  به   را  خود   درآمد  از  درصد  یک 

  اصالحات » را  هاآن توانمی که  هستند  مالی  ساختاری  اصالحات از وسیعی  طیف مشمول

  تا   5  و  داخلی   ناخالص   تولید   از   درصد   6  این،   بر  عالوه .  نامید  « مالی  نظام  محیطی زیست

  های   مراقبت  بخش  به  توسعه  حال  در  کشورهای  در  دولت  های   هزینه  از  درصد   10
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  گزارش   اساس  بر  راستا،  این  در (.2018،  1وهمکاران )باسو  .یابد  می  اختصاص  بهداشتی

  اختصاص   سالمت  بخش  به   ایران  داخلی   ناخالص   تولید   از   درصد   6.8  ایران،   آمار  مرکز

  اخیر   های سال  در  .است  سالمت  هایهزینه  چشمگیر  کاهش  معنای  به  که   است  یافته 

.  است  شده  مشاهده  ایران  درمانی  و  بهداشتی   امکانات  و  خدمات  توسعه  در   دستاوردهایی 

  یکی   ایران  دارایی  و  اقتصاد  وزارت   و  ایران  اقتصادی   کمیسیون  ،2EPA  میان  اخیر  توافق

  عالوه .  شود  اصالح  افزوده  ارزش   بر  مالیات  شده  باعث  توافق  این.  است  دستاوردها  این  از

  به   بسته.  است  کرده   ایجاد   سبز   مالیات   مشابه  مالیاتی   سیستم  یک   ایران   دولت   این،  بر

که  آلودگی،  محل  و  نوع  مدت،  شدت،   را   محیطیزیست  استانداردهای  تولیدکنندگانی 

  و   1  ،0.5  هاینرخ  با  خدمات  یا   فروش  درآمد   بر  سبز  مالیات  مشمول  کنند، نمی  رعایت

  از   است  موظف  دولت  اساسی،  قانون  43  و  29  ،3  اصول  اساس  بر  .شوندمی  درصد  1.5

  2  افزایش  نمونه  یک .  کند  استفاده  عمومی  سالمت  ارتقای  برای  خود  امکانات  همه

  و   تسهیالت   ارائه  و  سالمت  حوزه  مشکالت   رفع   برای  افزوده  ارزش  بر  مالیات   درصدی

  نظام   ریزی  برنامه  و  توسعه  به  آن   درآمد  از  درصد  یک   که   است  ای  گونه  به  خدمات

همکاران   اختصاص   سالمت و  )فردوسی  به2017،  3یابد    فوق   اصالحات  متوسط،   طور   ( 

  مالیات   سیستم  گسترش  .است  نشده   اجرا  ایران   مالیاتی  ساختار   در   کافی   اندازه  به  هنوز

  بهداشتی   های مراقبت  های  هزینه  تواندمی  سبز  مالیاتی   درآمدهای  افزایش  طریق  از  سبز

  تأثیر   تنها   نه  آن   اقتصادی   و  اجتماعی   مثبت   اثرات  به  توجه  با   سبز  مالیات .  دهد  کاهش   را

  غیرمستقیم   و  مستقیم تأثیرات تواندمی بلکه دارد، کشور  اقتصادی  های سیاست بر  مثبتی

  به منجر  آن  بازدارندگی اثر این،  بر عالوه. باشد داشته اقتصادی هایفعالیت بر ای گسترده

  بینی پیش.  شودمی  زیستمحیط   و  درمان   و   بهداشت   هایحوزه  در   درآمدی   منابع  افزایش

  و   صنعتی  بزرگ  هایپروژه  در  زیستمحیط  از   حفاظت  قانون  تصویب  نتیجه  در   شودمی

توصیه  .باشد  داشته  گیریچشم   کاهش  بهداشتی  هایهزینه  پاالیشگاهی، های  بنابراین 

سیاستی این پژوهش را بایستی در افزایش کارایی مصرف انرژی، کاهش شدت انرژی و  

دی انتشار  کاهش  در  همچنین  با  زیستاکسیدکربن  مالحظات  محیطی  نظرگرفتن 

 شود.جستجو کرد که در زیر به برخی محورهای آن اشاره می

 
1 Bausu et al. 
2 Environmental Protection Agency   
3 Ferdosi et al. 
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سیاست - دی اتخاذ  انتشار  کاهش  برای  اجتماعی  اقتصادی،  مناسب  -های 

 محیطی. اکسیدکربن با رویکرد مالحظات زیست

ارتقای تکنولوژی در جذب سرمایه  - با هدف  فنی  الزامات  گذاری مستقیم  ایجاد 

-ها، اصالح الگوی تولید و مصرف انرژیای کاستن از میزان آالیندگیخارجی بر

 های پاک و کمتر آالینده.های آالینده به انرژی

 محیطی.اجرای سیاست مالیات بر کربن و انرژی با رویکرد مالحظات زیست  -

های تولید برق به منظور افزایش کارایی فنی  اصالح و ارتقای تکنولوژی نیروگاه -

 آنها و نیز کاهش میزان انتشار گازهای آالینده توسط آنها.و اقتصادی 

 تضاد منافع 

 .دارندمی اعالمتضاد منافع را  نبود نویسندگان  
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