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 MCPبه اين منظور با استفاده از تكنيك . ماليات سبز و كاهش يارانه سوخت بررسي شده است
محيطي، تغيير در تقاضاي انرژي ت رفاه با و بدون لحاظ آثار زيستتغييرا ،GAMSو نرم افزار 
نتايج . اندناريوي مالياتي ارزيابي شدهس قالب پنجدر  CHوCO2، NOX آاليندهم سهو تغييرات 

اي و مصرفي سوختهاي دهد كه با وضع ماليات بر سوخت، تقاضاي واسطه دست آمده نشان مي به
است مثبت  ، تغييرات رفاهكاهش آلودگي مثبت رلحاظ اث اها بناريودر همه س. يابدفسيلي كاهش مي

باالترين نرخ رشد رفاه با در هر دو سياست، . ديابو ميزان آن با افزايش نرخ ماليات افزايش مي
  .باشدمي) مسوسناريوي ( %10نرخ ماليات  ،محيطيدرنظرگرفتن آثار زيست

  
  JEl: Q43, Q51, Q53, R13, R15, R38بندي  طبقه

  
  : ها كليدواژه

  مدل تعادل عمومي قابل محاسبه ماليات سبز، يارانه سوخت، آلودگي هوا، رفاه،
  
  مقدمه

هاي اصلي در سياستهاي كالن جهاني است و بسياري از زيست يكي از مؤلفهمحيط
به . دهدهاي ديگر از قبيل قدرت نظامي، سياسي، اقتصادي و غيره را تحت تأثير قرار ميمؤلفه

زيست خواهد همين دليل مهترين عامل و پيش نياز هر فعاليت كالن، سازگاري آن با محيط
اي است كه عالوه بر توجه جهاني به آن، در بسياري از زيست به اندازهاهميت محيط. بود

حسيني و (ها و سياستگذاريهاي بخشي نيز به عنوان اولويت مطرح شده است ريزيبرنامه
هاي مختلف بر نمايند تا با اتخاذ سياستها و برنامهها همواره تالش ميدولت). 1384قرباني،

زيست هاي انسان بر محيطمحيطي فائق آيند و يا اينكه آثار منفي كاركردمشكالت زيست
در حال حاضر آلودگي هوا در بسياري از . را كاهش دهند) زيستآلودگيها و تخريب محيط(

اي اهميت يافته است كه دولتها را وادار به جدي اندازه شهرهاي بزرگ جهان و حتي ايران به
قرباني (مدت و بلندمدت براي آن نموده است  هاي كوتاهگرفتن مسئله و اتخاذ سياستها و برنامه
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از طرفي هر كشوري به منظور بهبود در ساختار اقتصادي و ثبات، نيازمند ). 1387و فيروز زارع،
سياستگذاريها  ها وريزي بتواند موفقيت دولت را در اين برنامه كهاستپايدار و دائميدرآمدهاي

بيني، همواره  در بين انواع منابع دولت، ماليات به عنوان منبع دائمي و قابل پيش. افزايش دهد
اعمال ماليات چه به جهت كسب درآمد و چه به منظور . مورد توجه دولتمردان بوده است

اين آثار كه در اغلب . كند فاوتي را بر اقتصاد تحميل ميابزاري جهت سياستگذاري، آثار مت
كند، به دليل پايداري و ثبات درآمدي براي موارد ناكارايي را در نظام اقتصادي تشديد مي

هايي از ماليات هستند متخصصان اقتصاد همواره در پي شناسايي پايه. دولت قابل توجيه است
در بين انواع مالياتها تنها پايه مالياتي كه چنين . كندكه كمترين ناكارايي را بر جامعه تحميل 

يكي ). 1385رشتي، و امينپژويان (است ) سبز ماليات(محيطي ويژگي را دارد، مالياتهاي زيست
هاي توليدي و يا محيطي غيرمستقيم است كه بر انواع نهادهاز انواع ماليات سبز، ماليات زيست

شود؛ از است، وضع مي همراهمحيطيبا آسيب زيستنوعياز آنها بهاستفادهمصرفي، كههايكاال
هاي ها، فراوردهكشماليات بر مواد سوختي، ماليات بر انواع كود شيميايي، روغنها، حشرهجمله

مزيت ماليات غيرمستقيم نسبت به مالياتهاي مستقيم در اين است كه اخذ . نفتي و پالستيكها
ها، كه نياز به سنجش ميزان انتشار آور نسبت به اخذ ماليات از آاليندههاي زيانماليات از كاال
   ).1388شكوه، (تر است د، آسانتر و كاربردينآلودگي دار

باشد، هنوز به نحو گسترده و كه موضوع ماليات سبز در ايران نسبتاً جديد مياز آنجا
است، درحالي كه در ساير ثر درقالب مدل تعادل عمومي در كشور مطالعاتي انجام نشده ؤم

اي انجام شده است كه به طور  كشورها به دليل اجرايي بودن اين نوع مالياتها، مطالعات گسترده
  .شودخالصه به مواردي از آنها اشاره مي

به معرفي ماليات سبز در قالب سه  (Koskela and Schob, 1995) و اسكاب الكاسك
آنها اصالح مالياتي در يك اقتصاد در واقع . داختنداصالح مالياتي پس از جنگ جهاني دوم پر

باز در حال عدم اشتغال را مورد بررسي قرار دادند و نشان دادند ماليات سبز آثار خارجي منفي 
  .دهدكند و عامالن بازار را تحت تأثير قرار ميرا داخلي مي
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به بررسي پيامدهاي رفاهي اصالح ماليات سبز در  (Hwan Bae, 2005)هاون بي 
وي در يك مدل تعادل عمومي محاسبه پذير . اقتصادهاي باز كوچك براي پنسيلوانيا پرداخت

اين محقق . سازي كرد پيامدهاي احتمالي جانشيني مالياتهاي كربن را با مالياتهاي متداول شبيه
ضه و تقاضاي عوامل و كاالها، تقاضاي كننده، عرنتايج عددي روي پيامدهاي رفاهي مصرف

صادرات و واردات را در قالب سه سناريوي عدم تحرك عوامل، تحرك عوامل بدون تابع 
خسارت زيست محيطي و تحرك عوامل با تابع خسارت زيست محيطي براي ماليات محلي و 

يگو، بازسازي اثر پ 3طبق نتايج اين مطالعه، مجموع سودهاي رفاهي از . دركملي كربن بررسي 
درآمد مالياتي و اثر متقابل مالياتي از زيانهاي رفاهي آنها باالتر است ودر نتيجه مالياتهاي 

  . گردد زيست محيطي باعث افزايش رفاه مي
بيان » توسعه ماليات سبز«با عنوان  ايدر مطالعه (Anonymous, 2004)آنوني موس 

. شوده شكل ضعيف، متوسط و قوي ميماليات سبز باعث ايجاد سود مضاعف به س كرد كه
وي از مدل تعادل عمومي براي سنجش تأثير ماليات سبز استفاده نمود و به اين نتيجه رسيد كه 

شود و در واقع ماليات سبز باعث هيچ نوع كاهشي در  ماليات سبز باعث سود مضاعف قوي نمي
  .شود مشكالت زيست محيطي و بيكاري نمي

رسي هزينه دست يافتن به كاهش آلودگي در نتيجة استفاده از به بر (Hill, 1998)هيل 
مالياتهاي زيست محيطي و همچنين هزينه بخشودگي ماليات با محدوديت اشتغال و بدون آن 

 9تواند هزينه را تا بيش از  درصد مي 25تا  5بين  CO2پرداخت و نشان داد كه كاهش انتشار 
شود، كاهش  به جاي ديگر مالياتها استفاده مي درصد در هنگامي كه از ماليات زيست محيطي

عالوه . تواند هزينه را كاهش دهدهمچنين انتقال بخشودگي مالياتي از صنايع معيني نيز مي. دهد
تأثير خواهد گذاشت  NO2و  SO2بر اين، انتقال معافيتهاي مالياتي بر انتشار ديگر گازها مانند 

  .گردد كه اين باعث كاهش آلودگي مي
محيطي ماليات سبز در ايران با اصلي اين مقاله بررسي آثار رفاهي و زيستهدف 

براي بررسي اين آثار، ماليات سبز به صورت . استفاده از مدل تعادل عمومي محاسباتي است
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كه اما ازآنجا .مالياتهاي غيرمستقيم، يعني ماليات بر سوخت، درنظرگرفته شده استاز انواعيكي
يارانه نيز پرداخت و در اين باره تاكنون دركشور مالياتي بر سوختهاي فسيلي وضع نشده 

سوختهاي  محيطي حذف يارانهبه بررسي آثار رفاهي و زيست گرديده است، لذا الزم است تا
از طرفي به دليل اينكه مهمترين آلودگي بخش انرژي و سوخت  .شود پرداخته نيزفسيلي 

  .گرددمحيطي از جنبه آلودگي هوا بررسي ميباشد، آثار زيستي هوا ميمربوط به آلودگ
  

  روش تحقيق
اي است، لذا انجام مطالعات و آثار اقتصادي و اجتماعي ماليات سبز داراي دامنه گسترده

براي بررسي آثار ناشي از به . باشدپيش بيني آثار احتمالي سياستهاي مختلف امري ضروري مي
و تعادل 1 تحليل تعادل جزئي: ست مشخص، دو چارچوب كلي وجود داردكار بستن يك سيا

كه روش تعادل جزئي آثار يك سياست خاص را در سطح خرد و در يك از آنجا. 2عمومي
دهد، ارتباطات بخش مورد نظر با ساير بخشهاي اقتصاد و تعامالت بخش مورد بررسي قرار مي

لذا استفاده از اين  و شودصاد ناديده گرفته مياحتمالي ميان بخش مذكور و ساير بخشهاي اقت
اما مدلهاي تعادل عمومي با . (Adelman  and  Robinson, 1986)مدلها منطقي نخواهد بود 

در بازارها توانايي زيادي براي در بر گرفتن مباحث مختلف  3در نظرگرفتن قانون والراس
نزا را در چارچوب سيستمي بررسي و اقتصادي دارند و آثار تغييرات سياستي و يا عوامل برو

  .كنند كه با تمام بخشهاي اقتصادي و كل جهان در ارتباط استتحليل مي
با تبيين همزمان ) CGE(در بين مدلهاي حل عددي، مدلهاي تعادل عمومي قابل محاسبه 

منبع ايجاد درآمد افراد و محل مصرف آن قادرند تأثير مداخالت سياستگذاري را هم روي 
 CGEاين موضوع، مدلهاي . يي كل اقتصاد و هم روي توزيع درآمد مورد توجه قرار دهندكارا

هاي زيادي نظير را به ابزاري استاندارد در تحليلهاي كمي دخالتهاي سياستگذاري در حوزه
                                                            

1. Equilibrium 
2. General Equilibrium 
3. Walras law 



  75شماره   نوزدهم،سال  –و توسعه  اقتصادكشاورزي

۸۴ 

 و مهرآرا(محيطي تبديل نموده است زيست تجاري، سياست سياست مالي، سياست

  ).2002و بورينگر و همكارانش،  1385والدي، ؛ متوسلي و ف1386برخورداري، 
. گيرنددر مدلهاي تعادل عمومي، بخشهاي مختلف اقتصادي مورد بررسي قرار مي

در ارزيابي . گرددميوسعت دامنه دربرگيرنده بخشها، به نوع مطالعه و تحليل آثار سياستي بر
يك منطقه، يا در يك كشور و ها و سياستهاي مختلف را در توان آثار پروژهآثار اقتصادي مي

ها اي از نهاد در اين مدلها مجموعه .)1385متوسلي و فوالدي، (يا در كل جهان بررسي كرد 
كنند و اي از بازارها را تعريف ميو مجموعه) ، دولت و يا كل جهانها، بخشهاخانوارها، بنگاه(

هاي استاندارد اين تعاريف اتحاد با اطمينان از اينكه(سپس روابط عرضه و تقاضا براي هر بازار 
  .شودتعريف مي) دهندرا مدنظر قرار مي
ز مدلهاي تعادل عمومي يكي از گامهاي مهم اوليه ها براي استفاده ادهي دادهسازمان

هاي مورد نياز مدلهاي تعادل عمومي در ماتريسي به نام داده. براي ساختن اين مدلهاست
شود كه در آن جريان كاالو خدمات، پرداخت تهيه مي )SAM(ماتريس حسابهاي اجتماعي 

ماتريسي  SAMاز نظر تكنيكي، . شودبين بخشها و طبقات اقتصادي و حسابهاي ديگر وارد مي
هر خانه اين ماتريس . مربع است كه در آن هر حسابي با يك سطر و يك ستون مرتبط است

ا درآمد هر حساب در سطر و مخارج مبين پرداختي از ستون مربوطه به سطر مربوطه است و لذ
اصل مهم در محاسبه جدول حسابهاي اجتماعي، . شودآن در ستون مربوط به حساب ظاهر مي

  ). 1387اكبري مقدم، (برابري مخارج و دريافتيهاست 
سازي را در  اي است كه امكان شبيهايستاي مقايسه مدل ارائه شده در اين مقاله، مدل

توليدكننده به  فرض بر اين است كه هر. كندتغيير متغيرهاي برونزا فراهم مياعمال سياستها و يا 
كه عبارت از تفاوت درآمد ناشي از فروش محصول و هزينه ناشي از (كردن سود خود  بيشينه

 از دراين مطالعه مانند بسياري. پردازدمي )اي استخريد عوامل توليد و كاالهاي واسطه
- ا ماليات سوخت پرداختند يكربن و  حات ماليات سبز، مالياتمطالعات كه به بررسي اصال

 و )2004( ؛ البانديرا و همكاران)1998(؛ هيل)2002و 1997( بورينگرو رادرفورد: مانند
  كاالها به دو گروه كلي كاالهاي انرژي و غيرانرژي تقسيم -) 2002( بورينگر و همكاران
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  اي توليدهاي واسطهمل اوليه، انرژي و نهادهكاالهاي غيرانرژي با استفاده از عوا.شوندمي
شود و توليدكننده براساس تئوري محصول در بازارهاي رقابت كامل فروخته مي. دنشومي

كه از بازار كند و سودش را با قيمتهاي مشخصياقتصاد خرد نئوكالسيك استاندارد رفتار مي
تكنولوژي توليد در همه بخشها همچنين مشابه مطالعات مذكور، . كندحداكثر مي ،گيردمي

تابع توليد مشخص ، CES(1(كند و با كشش جانشيني ثابت بازده ثابت نسبت به مقياس ارائه مي
كار  به) كار و سرمايهنيروي( توليد شده تنها عوامل كاالهاي انرژي فرض براي توليد. شودمي
   .)1شكلهمانند ( رودمي

  
  
  

  
  
  
  

  سوختهاي فسيلي توليد تكنولوژي. 1 شكل

دهد، نشان مي 2در شكل توليد كاالهاي غير انرژي 2ايطوركه ساختار آشيانه اما همان
اي قرار دارد كه از تركيب كاالي واسطهاي ترين سطح تكنولوژي، كاالي واسطهدر پايين

 .آيداي وارداتي و توسط يك تابع با كشش ثابت جانشيني به دست ميداخلي و كاالي واسطه
با تركيب ارزش افزوده و  3دست آمده سپس توسط يك تابع لئونتيف اين كاالي مركب به

و تركيب  Aiاي غيرانرژي واسطه كاالي ،يعني توليدكنندگان ؛شودهاي انرژي تركيب مينهاده
. گيرندكار مي را براي هربخش در نسبت ثابت بهKLEكل كاالهاي انرژي و عوامل اوليه يعني 

فرض بر اين است كه تركيب ارزش افزوده و  آمده است،1طور كه در رابطه  همان به بيان ديگر
                                                            

1. Constant Elasticity Substitution. 
2. Nested Structure. 
3. Leontief.  

 فسيليسوختهاي

CET 

 K( CES(سرمايه   )L(كار نيروي  

 داخل بازار محصوالت يصادراتبازارمحصوالت
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ابراين سهم هريك در توانند جانشين يكديگر باشند و بننمي اي با كاالي واسطه) KLE(انرژي 
  .توليد ستانده هر بنگاه ثابت است

  
)1(  Z(S) = min (    ,  , … ,        

Zكه در رابطه باال  S S، n، Aتوليد بخش     ،S اي غير انرژي در بخش امين كاالي واسطه 
KLE  سرمايه و انرژي در بخش  -تركيب نهاده كارS باشدمي. KLE صورت به تواندمي خود 
شرح ( شود تركيببه صورت زير  انرژي مركب كاالي و افزوده ارزش از، CESتابعي

يعني قبل از بخش نتايج بخش  اين آخر 3و  2 هايپارامترها و متغيرهاي معادالت زير در جدول
  :)آمده است  ثو بح

)2(   KLE S α  α   KL S  1 α  E S    
 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  غير سوختيكاالهاي توليد تكنولوژي. 2كلش

 صورت به تواندمي تنها توليدي بخش هر افزوده ارزش تكنولوژي، از ديگري سطح در
  ). 3رابطه( شودايجاد  )سرمايه و كار نيروي( توليد عوامل از CES تابعي

 داخل بازار محصوالت    صادراتبازارمحصوالت 

 و برق انرژي غير هاينهاده     )KLE(انرژي–كار–سرمايه 

 E) (انرژي  )KL( كارنيروي–سرمايه 

  )L(كار نيروي )K(سرمايه )EO(نفت )EG(گاز

CET 

CES  

Leontief  

CES 
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   σ  1   σ σ                    )3(  

) EO(نفتي هايفراورده و) EG( گاز از CES تابعي صورت به نيز انرژي مركب كاالي
  .)4رابطه ( شودمي توليد

   σ  1   σ  σ               )4(   

. شوندهمه كاالها و خدمات توليد شده به بازار عرضه مي اين مطالعه مدل در
ي هاچراكه ممكن است كاال ،جانشين ناقص يكديگرندتوليدكاالها توسط فعاليتهاي مختلف 

توليد شده توسط فعاليتهاي مختلف از نظر كيفيت، زمان توليد و يا محل توليد با يكديگر 
به دليل جانشين ناقص بودن محصول توليد شده توسط فعاليتهاي مختلف، از . متفاوت باشند

ن ترتيب كل كاالي توليد داخل به شود و به ايبراي تركيب آنها استفاده مي CESيك تابع 
د و ونيا با كاالهاي وارداتي تركيب شو د صادر نتوانكاالهاي ساخت داخل مي .آيددست مي

ديگر، بنگاه به منظور حداكثركردن درآمد  به عبارت. دنكاالي نهايي هر بخش را ايجاد كن
  و يا به خارج صادر كندكاالي ساخته شده در داخل را يا به بازار داخلي عرضه مي ،خود
اين تابع خصوصياتي شبيه . دهدبنگاه اين عمل را با استفاده از يك تابع انتقال انجام مي. كندمي

. نامندبا كشش ثابت مي) CET(تابع توليد با كشش جانشيني ثابت دارد، اما آن را تابع انتقال
از كاالي ساخته شده (كاالي عرضه شده در داخل است،نشان داده شده 3شكلطوركه در  همان

را ايجاد ) آرمينگتون(د و كاالي نهايي وش مي، با كاالي وارداتي تركيب ) داخلي يعني
   ).5رابطه ( كندمي

 σ  1   M G σ σ  )5(           
   

 
 
 
 
 
 

آرمينگتون توليد. 3 شكل   

  CES  داخلي بازار محصوالت وارداتيكاالهاي

 ونتآرمينگتابع
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كاالهاي نهايي ساخته شده يا به عنوان مواد اوليه در توليد همان كاال يا كاالهاي ديگر 
مشابه مطالعات بورينگرو . رسندميمصرف نهايي  يا بهو )ستانده -جدول داده( دنروكار ميبه

و بورينگر و  (Hill, 1998)هيل ،(Boehringer and Rutherford,1997 & 2002) رادرفورد
كننده نماينده با تابع مصرف نهايي براي مصرف ،(Bohringe & et al., 2002)ش همكاران

شود با اين تفاوت كه مطلوبيت تنها تابعي از مصرف كاالهاست و به مطلوبيت زير مدلسازي مي
  . است دليل در دسترس نبودن اطالعات فراغت، مطلوبيت حاصل از فراغت درنظر گرفته نشده

)6(    ,    

 )7رابطه ( آمده است، با كشش جانشيني ثابت 4طور كه در شكل كننده همانمصرف
  . كندرا انتخاب مي) E(و كاالهاي مركب انرژي) NE(تركيبي از كاالهاي مركب غير انرژي

 )7(    1   

 

 

 

 

 

 

  

  مصرف آشيانه. 4شكل

 روي كاالهاي مختلف انـرژي به چه ميزان گيرد كننده در مرحله بعد تصميم ميمصرف
انرژي متفاوت با كشـش  روي كاالهاي غير به چه ميزان برو  )EGوگاز  EOهاي نفتي فراورده(

 آشيانه ديگـري بـا   انرژي هركدام در وكاالهاي غيرانرژي  به عبارتي ؛جانشيني ثابت خرج كند
كـاالي  تركيـب   در واقع معـادالت زيـر بـه ترتيـب مبـين     . شوندميباهم تركيب  زيرCES بعوات

   :ندباشمي انرژي و مركب غير انرژي

 مصرف

گاز   نفتيهايوردهافر 

 فسيليايهسوختكااليتركيب
  )CES( برق وسوختيغير كااليتركيب  

CES
CE
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)8(  ∑   σ  σ   

)9(   ∑   σ  σ   

كننده شامل درآمدهاي ناشي از عرضه نيروي كار و درآمدهاي ناشي از درآمد مصرف
ازآنجا كه ). 10رابطه( دشومينيز به آنها  پرداختهاي انتقاليشامل سرمايه آنهاست و همچنين 

ماليات بر سوختهاي فسيلي هم به صورت ماليات مصرفي و هم به در اين مطالعه تغييرات 
  از اين دو طريق مدنظر انتقالي پرداختي ،شده است صورت ماليات بر نهاده در نظرگرفته

كننده تمام درآمد خود را  اندازي وجود ندارد و مصرفهمچنين فرض شده است پس. باشدمي
   :كندمي هزينه

RA × = ∑    (EG) ×  

   + ∑ ∑ ,

  ,  
,

 
 

   )10(                                                                

كننده نماينده وجود دارد كه هر سه نهاد شده است يك مصرفدر اين مطالعه فرض 
گيرد و مخارج آن شامل مخارج مصرفي بخش خصوصي ر ميبها را درخانوار، دولت و بنگاه
 ،كنندهتغييرات رفاه مصرف در نتيجه براساس .گذاري استدولتي و سرمايهو خانوارها، مخارج

 ،رفاه جامعه بدون درنظرگرفتن آلودگي مدنظر باشد اگر. بل بررسي استتغييرات رفاه جامعه قا
اما اگر  ،شودتغييرات رفاه محاسبه مي ناشي از مصرف، با محاسبه تغييرات ماليات بر مطلوبيت

مطلوبيت اضافه  تابع محيطي ماليات بر سوخت نيز مدنظر باشد، بايد جزء دومي بهآثار زيست
پرداخته شده است،  آلودگي هواكه در اين مطالعه تنها به از آنجا. شدشود تا مبين اين آثار با

ميزان توان لذا با كاهش آلودگي مي. دهدكااليي است كه مطلوبيت را كاهش مي آلودگي هوا
حاصل از 1مطلوبيتشود مطلوبيت حاصل از مصرف و عدماگر فرض. مطلوبيت را افزايش داد

توان به را مي) يا رفاه كل(اين صورت تابع مطلوبيت كل  در ،پذير باشندجدايي آلودگي هوا
   :صورت زير نوشت

)11(    u NE , E   v E                     u, 0 , v̕ 0  

                                                            
1. Dis- Utility 



  75شماره   نوزدهم،سال  –و توسعه  اقتصادكشاورزي

۹۰ 

 عدم مطلوبيت v .كننده استو ساير كاالها توسط مصرف مصرف سوخت NEو  Eكه در آن 
منفي حاصل  ةكه يك رابطناشي از مصرف سوخت است) محيطيآلودگي يا خسارت زيست(

مشتق مرتبه  ,vمشتق مرتبه اول رفاه حاصل از مصرف و ,u( دهداز مصرف سوخت را نشان مي
 )11 رابطه(طوركه در تابع مطلوبيت  همان. )اول عدم مطلوبيت ناشي از مصرف سوخت است

د نكل خواههم تأثير مثبت و هم منفي بر مطلوبيت) E( هاي فسيليسوخت ،شودمشاهده مي
دكه افزايش در مطلوبيت به ناي باشگونهد بهنتوانهاي اين دو جزء ميگذاشت و بنابراين پارامتر

  . با كاهش آن برابر يا حتي كمتر از آن باشد Eدليل مصرف 
 هوا فرض شده است مصرف سوخت و آلودگي ،كردن جزء دوم در مدلبراي لحاظ

 از ناشي(ا وهآلودگي ،مصرف سوخت زايشبه عبارت ديگر با اف .دارند باهم خطي ايرابطه
ضريب اين افزايش با توجه به اطالعات ترازنامه انرژي  .يابدنيز افزايش مي )سوختمصرف 

 )هاي نفتي و گاز طبيعيفراورده(فسيليسوختهايتغيير در مصرف .استگرديدهتعيين 1380سال
 محيطيزيست مسائلبروز  باعث امراينشود كه هوا مي هايآالينده توليد تغيير در ميزان سبب

از جمله گرم شدن زمين و ديگر تغييرات (اي و تبعات ناشي از آن نظير افزايش گازهاي گلخانه
 يا و بردن بين از با اي ازگازهاي گلخانه كاستن صورت در است بديهي. شودمي) اقليمي
 آن از ناشي خطرات و اي اثرگلخانه بروز از توان مي آن توليدكننده منابع كردن محدود

  هاييلذا در اين مطالعه به دليل اهميت باالي اين آثار، كاهش آلودگي آالينده .كردجلوگيري
 اكسيدهاي و )CH(، متان )CO2(اكسيدكربن يعني دي(گردد كه منجر به افزايش اين آثار مي

ها با وضع ماليات سبز، با توجه هتغييرات آاليند. مورد بررسي قرار گرفته است)) NOX(نيتروژن 
 شودمحاسبه مي هاي فوق به ازاي مصرف هر واحد سوخت،ضرايب توليد هريك از آالينده به
عنوان ه هاي نفتي بجمع فراورده به اينكه توجه با ازطرفي). استآمده 1ضرايب درجدول اين(

. هاستهريك از اين فراورده سهمآن مجموعمدنظر است، سهم ينفتهاينفت يا فراوردهكاالي
 هايو محاسبات انجام شده، آالينده 1380ترازنامه انرژي سال با توجه به اطالعاتهمچنين 

CO2 ،NOX  وCH ها در از كل مقدار انتشار آالينده %45/0و % 3/0، %97 به ترتيب حدود
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ها در تابع يندهآالاين در نتيجه آثار مثبت ناشي ازكاهش .دهندرا تشكيل ميبخشهاي مختلف 
  .شودها لحاظ ميبراساس سهم هريك از اين آالينده، رفاه

  )درصد( 1380هوا در سال هايدر انتشار آاليندهسهم هريك از سوختهاي فسيلي .1جدول

  آالينده

  سوخت
CO2 NOX SO2  CO CH SPM 

 0/45/6 رقم ناچيز14/91260/9 نفت كوره

 24/981/2 1/9 224835/1 نفت گاز

 - - 2/70/41/80/1 نفت سفيد

12/922/72/29/97 بنزين  74/4 8 

 0/35/2 0/1رقم ناچيز4317 گاز طبيعي

 100100 100100100 100 جمع

  1380 سال انرژي ترازنامه: مأخذ

كه ناشي از تغيير در  ،هاي مذكور را، تغيير در ميزان نشر آالينده1براساس جدول 
توان به صورت زير محاسبه است، مي) ∆(و گاز طبيعي ) ∆(هاي نفتيمصرف فراورده

  : نمود
)12(  ∆ 0/43 ∆ 0/57 ∆   

)13(  ∆ 0/83 ∆ 0/17 ∆   

)14(  ∆ 0/997 ∆ 0/003 ∆   

طوركـه در معـادالت فـوق آشـكار اسـت، تغييـر در مصـرف سـوختهاي          در نتيجه همان
. شـود هـاي هـوا مـي   سبب تغيير در ميزان توليد آالينـده ) هاي نفتي و گاز طبيعيفراورده(فسيلي 

هـاي  براي بررسي تغيير آلودگي هوا از جنبه گرمايشـي، بـا توجـه بـه سـهم هريـك از آالينـده       
نيتروژن در كل آلودگي هوا، تأثير تغيير آلودگي هوا از بعد  اكسيدهاي و متان اكسيدكربن، دي

در نهايـت ميـزان ايـن تغييـر بـا تغييـر در مصـرف        . شوداساس رابطه زير محاسبه ميگرمايشي بر
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محيطي شود و اثر رفاهي با لحاظ آثار زيستكاالها بر اثر وضع ماليات يا حذف يارانه جمع مي
  :شودمحاسبه مي

)15(  ∆ 0/97 ∆ 0/003 ∆ 0/0045 ∆     

  

  جزئيات مدل

. ايران كاليبره شده است 1380ستانده سال  -هاي جدول دادهدادهمدل با استفاده از 
هاي مختلف بر اثر مصرف سوختهاي فسيلي از ترازنامه انرژي اطالعات مربوط به انتشار آالينده

در اين مقاله بخشهاي توليدي، با توجه به اطالعات مقاالت . استخراج شده است 1380سال 
سازمان محيط زيست و تقسيم بندي صنايع براساس ميزان و نيز اطالعات ) 1998هيل،(مشابه 

دو كاالي (كاال  15اين بخشها . بخش يا فعاليت تقسيم شده است 15توليد آلودگي آنها، به 
فراورده  5نفت شاخصي از تركيب . كنندتوليد مي) كاالي غير انرژي 13انرژي نفت و گاز و 

درآمد مصرف كننده . است) ره و گاز مايعبنزين، گازوئيل، نفت سفيد، نفت كو(عمده نفتي 
فرض شده  در اين مقاله. كننده استشامل دريافتي از فروش عوامل اوليه و انتقاالت به مصرف

و واردات و صادرات غيرنفتي اثري بر قيمتهاي بوده اقتصاد باز كوچك داراي است ايران 
  .استالمللي ندارد؛ يعني عرضه واردات و تقاضاي صادرات افقي  بين

مدل . انجام شده است GAMSتصريح و حل مدل تعادل عمومي با استفاده از نرم افزار 
 SAMمقدار پارامترهاي سهمي مستقيماً از جدول . شودارائه شده دو نوع پارامتر را شامل مي

هاي خارج از جدول و با استفاده از مطالعات قبلي اند و پارامترهاي رفتاري از دادهمحاسبه شده
ام شده در كشور يا در كشورهاي مشابه و يا از تخمينهاي مورد استفاده در مدلهاي تعادل انج

هاي مجهول و به منظور تعيين پارامتر). 3و  2جدولهاي (اند  آمدهعمومي مشابه به دست 
، جدول 1380ستانده  -استخراج نقطه تعادل اوليه ابتدا با استفاده از اطالعات جدول داده 
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SAM  سناريو، بررسي و سپس با  5مدل در قالب ). 4جدول (با مدل تنظيم شده است متناسب
حل و  MCP( 2(تكميلي مختلط  مسئلهصورت  به GAMSدر محيط MPSGE1كمك برنامه 
  .ه استنتايج ارائه شد

  شرح پارامترها و متغيرهاي معادالت تحقيق. 2جدول 

  شرح  هامجموعه 

S :شاخص بخش  

نساجي، چوب و كاغذ و چاپ، صنايع شيميايي، صنايع فلزي، كشاورزي، صنايع غذايي، 

معادن وصنايع غير فلزي، ديگر صنايع، ساختمان، آب و برق، حمل و نقل، تجارت و 

 خدمات، گاز، نفت

G :كاالها 

، مواد )W(، چوب و كاغذ و چاپ)T(، نساجي)F(، مواد غذاييA)(كشاورزي

، ديگر محصوالت M)(محصوالت غيرفلزي، معادن و )S(، محصوالت فلزي)C(شيميايي

، خدمات تجاري و )TR(، خدمات حمل و نقلWA)(، آب)N(، ساختمان)O(صنعتي

  )EO(، نفتEG) (، گازEL)(، برقTRA)(عمومي

F :نيروي كار عوامل اوليه)L (و سرمايه)K(  

NE: كاالهاي غير

 انرژي

، مواد )W(، چوب و كاغذ و چاپ)T(، نساجي)F(، مواد غذاييA)(كشاورزي

، ديگر محصوالت M)(، معادن و محصوالت غيرفلزي)S(، محصوالت فلزي)C(شيميايي

، خدمات تجاري و )TR(، خدمات حمل ونقلWA)(، آب)N(، ساختمان)O(صنعتي

  EL)(، برقTRA)(عمومي

E :گاز كاالهاي انرژي) (EGنفت ،)EO(  

   
                                                            

1. Mathematical Programming System for General Equilibrium. 
2. Mixed Complementarily Problem 
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  معادالت تحقيقي و متغيرها پارامترهاشرح . 2ادامه جدول 

  عالمت  شرح پارامترها  عالمت  شرح پارامترها

 S Z (S)شاخص توليد بخش    مصرف نهايي پايه

, Sدر بخش  Eپايه نهاده واسطه    G  A (G)عرضه كاالي  شاخص 

  G  M(G)شاخص واردات كاالي    مخارج پايه

  G  C(G)شاخص هزينه توليد داخلي كاالي    موجودي نيروي كار

 U  شاخص مطلوبيت   موجودي سرمايه

  P(G)  شاخص قيمت كاالها S )T (G,Sدر بخش  Eنرخ ماليات نهاده 

 W(F)  شاخص قيمت عوامل توليد  E TC (G)ماليات مصرفي كاالي 

غير انرژي در  هايِسهم نهاده
 مخارج مصرفي

  RA  درآمد عامل نماينده 

انرژي در  هايِسهم نهاده
 مخارج مصرفي

 
 و انرژي كاالهاي بين جانشيني كشش

 Sبخش در افزوده ارزش
   

سهم گاز در سوختهاي فسيلي 
 S بخش

 
 گازدر و نفت نهاده بين جانشيني كشش

  S بخش
   

سهم كاالي مركب انرژي در 
 Sتوليد بخش

 
 در سرمايه و كار بين جانشيني كشش

 S بخش
   

سهم سرمايه در ارزش افزوده 
 Sبخش

 
 غير و انرژي كاالهاي بين جانشيني كشش

  انرژي
 

هاي سهم ارزش افزوده و نهاده
 Sانرژي در توليد بخش

 
 گاز و نفت مصرف بين جانشيني كشش

  كاالي مركب انرژي مصرفدر
σ  

سهم ارزش افزوده در توليد 
 Sبخش

 
كاالهاي غير انرژي  بين جانشيني كشش
  كاالي مركب غير انرژي مصرفدر

σ  

سهم واردات از مجموع 
 تقاضاي داخلي

G σي كاال آرمينگتون كشش   
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  در بخشهاي مختلف) كششهاي جانشيني(پارامترهاي رفتاري . 3جدول 

  كشش

  بخش
σ  σ  σ  σ  σ  σ  

  2/2  5/0  3/0  2 5/0 5/0 كشاورزي

  8/2  5/0  3/0  2 4/0 5/0 صنايع غذايي

  9/1  5/0  3/0  2 4/0 5/0 نساجي

  5/1  5/0 3/0  2  4/0  5/0  چوب و كاغذ

  9/1  5/0 3/0  2  45/0  98/0  صنايع شيميايي

  -  5/0 3/0  2  35/0  88/0  صنايع فلزي

  -  5/0 3/0  2  3/0  96/0  صنايع غيرفلزي

  -  5/0 3/0  2  4/0  5/0  ديگر صنايع

  -  5/0 3/0  2  75/0  5/0  ساختمان

  -  5/0 3/0  2  75/0  5/0  آب

  9/1  5/0 3/0  2  75/0  5/0  حمل و نقل

  -  5/0 3/0  2  75/0  5/0  تجارت و خدمات

  -  5/0 3/0  2  5/0  5/0  برق

  9/2  5/0 3/0  2  5/0  5/0  گاز

  5/2  5/0 3/0  2  3/0  5/0  نفت

 De Melo & Tarr,1992; Kemfert & Welsh,2000; Bohringer& Partners, 2002 :  خذĤم
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  ماتريس حسابداري اجتماعي مطالعه. 4جدول 
WA N O M S C W T F A  

177269-7168- 18947- 10034- 14541- 436121- 466967- 2237918- 44047845- 113704230 A 

1- 22632- 112070-58425- 88335- 259939- 34839- 135958- 89995769 6551199- F 

120633-18733- 214981-87901- 93092- 577225- 14823- 19870619 69645- 366789- T 

936076-283330-786036-181257-355820-532297- 5232157 99648- 1040811- 575518 W 

963122-75959- 2822290-756583-600780-24426393 465123- 5453390- 778174- 5253343- C  

12077767-42563- 575147-871683-19286075196347- 15826- 11478- 550798- 132193- S 

13375466-176206-8810926-28254739649366-320687- 105624- 63109- 555186- 419550- M 

2858719-45072- 52477088401260-217245-257940- 105976- 87992- 519929- 1058667- O 

58239- 392978316525- 41310- 37985- 47846- 7754- 8272- 26942- 1200677- N 

78890354124285-59878- 76024- 161577-76999- 14641- 14088- 50835- 160888- W 

6495214-55128- 2133976-2459953-1928559-947355- 249392- 487565- 3337425- 4079487- TR 

10004574-472958-11420236-5867622-2339324-3392506- 841887- 2906580- 7669657- 13790076- SE 

30821- 130434-349701-1591781-796095-283062- 132568- 360765- 222225- 358547- EL 

1- 5854- 72069- 465482-165942-152000- 28581- 28793- 101521- 10063- EO 

200149-56145- 62907- 67272- 435213-316025- 16831- 35739- 154569- 334049- EG 

          
دنياي 

خارج

13298463-1559687-6436136-4023208-3513743-2787604- 1018588- 3326670- 4091485- 2339421- 
نيروي 

  كار

سرمايه -77073763 21274433 -4612654 -1412746 -1829385-1012229-18585263-11294944-7888458-13842440
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 ماتريس حسابداري اجتماعي جامعه. 4ادامة جدول 

  EO EG EL SE TR صادرات واردات تقاضاي نهايي

۶۸۱۱۹۴۷۴‐ ۱۰۸۲۴۰۱۳ ۷۸۸۸۴۳۳‐    ۱۰۸۰۲۹۹‐ ۲۳۲۲۷‐ A 

۸۰۴۸۰۶۹۱‐ ۹۹۳۲۵۴۴ ۱۴۱۶۴۱۲‐    ۴۶۷۷۵۱۱‐ ۹۰۳۰۱‐ F 

۲۲۳۳۵۴۳۰‐ ۱۰۵۴۹۹۹۱ ۵۹۸۱۱۵۵‐    ۵۱۰۲۲۴‐ ۲۹۹۸۰‐ T 

۱۵۲۱۷۹۳‐ ۲۹۳۹۹۶۹ ۹۸۶۵۲‐    ۱۶۷۴۴۳۹‐ ۸۶۴۴۹‐ W 

۱۰۸۷۷۰۴۲‐ ۱۶۰۳۳۹۱۱ ۵۵۲۶۲۸۹‐    ۳۱۲۷۲۵۶‐ ۳۷۶۰۹۵۳‐ C  

۳۰۱۱۸۱۶‐ ۱۷۳۳۳۱۰ ۱۲۸۳۰۳۸‐    ۲۷۴۲۰۲۱‐ ۴۴۲۸‐ S 

۱۱۴۷۶۰۵۸‐ ۱۰۹۶۹۰۷۰ ۲۵۷۴۶۶۵‐    ۸۴۴۲۶۲‐ ۱۱۳۰۴‐ M 

۹۰۷۷۱۸۴۸‐ ۴۸۹۸۸۰۸۵ ۱۷۳۷۱۰۸‐    ۲۶۲۹۲۹۹‐ ۷۷۴۱۱۸‐ O 

۲۰۳۲۷۳۸‐ ۱ ۱‐    ۴۲۶۹۸۳‐ ۲۴۵۲۱‐ N 

۷۰۷۴۱۴۸۹‐ ۱ ۱‐    ۷۲۱۸۲۱۱‐ ۱۹۱۴۴۱‐ W 

۳۳۲۴۹۰۱۲‐ ۹۹۶۸۸۰۵ ۹۵۷۶۲۳۱‐    ۹۲۱۸۲۰۰‐ ۶۴۲۴۸۶۹۲ TR 

۲۱۹۳۲۸۸۵۰‐ ۴۲۵۹۱۳۷ ۹۶۰۹۸۴۳‐    ۲۹۳۳۵۵۹۶۲ ۹۹۶۸۹۸۶‐ SE 

۱۴۲۵۸۳۵‐ ۵۵۷۷۱ ۷۷۲۶۳‐   ۸۸۳۱۵۳۶ ۲۹۳۹۶۴۲‐ ۱۸۸۵۶۸‐ EL 

۶۸۷۲۱۹‐ ۵۷۱۳۲ ۸۱۳۴۴‐  ۲۹۵۲۲۸۱ ۵۹۸۳۰۰‐ ۵۸۹۴۸۶‐ ۲۲۷۵۸‐ EO 

۴۸۱۵۴۹۹‐ ۲۱۴۹۴۳ ۱۰۷۵۰۹۹۷۰‐ ۱۱۸۱۸۵۷۷۳  ۱۳۷۲۴۶‐ ۸۱۹۹۵۹‐ ۳۴۳۹۱۴۳‐ EG 

۲۶۸۳۷۲۲‐ ۱۲۶۵۲۶۶۸۳‐ ۱۵۳۳۶۰۴۰۵      

دنياي 

 خارج 

۹۱۱۶۰۳۳۶  ۷۷۲۶۳‐ ۳۰۹۹۵۱۷‐ ۹۱۹۰۱۵‐ ۱۷۷۳۰۴۳‐ ۳۴۲۹۵۳۱۱‐ ۸۶۷۸۴۴۵‐ 

نيروي 

  كار 

 سرمايه ‐۳۶۹۵۴۰۷۰ ‐۲۲۰۵۶۰۸۵۹ ‐۶۳۲۲۹۴۷ ‐۲۰۳۳۲۶۶ ‐۱۱۵۰۸۶۲۵۶   ۵۵۶۵۴۸۱۸۰

  محاسبات تحقيق: مأخذ
صنايع  ،)F(، صنايع غذاييA)(كشاورزي: باشندبخشهاي تفكيك شده در ماتريس مطالعه به شرح زير مي: تذكر

 صنايع فلزي و، )C(الستيك و پالستيك دارو، صنايع شيميايي،، )W(صنايع چوب و كاغذ، )T(نساجي و چرم
تجارت، ، )TR(، حمل و نقلWA)(، آب)N(، ساختمان)O(، ساير صنايعM)(كاني غيرفلزي ومعدن ، )S(گري ريخته

  )EO(، نفت(EG)، گازEL)(، برق)SE(خدمات و عمومي
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  نتايج و بحث
سازي يا كارگيري مدلهاي تعادل عمومي، شبيه يكي از اهداف اصلي در به

سياستهاي مختلف را به صورت توان آثار با سناريوسازي در اين مدلها مي. است 1سناريوسازي
: محيطي دو نوع سياست مختلف شاملدر اين مطالعه آثار رفاهي و زيست. كمي بررسي كرد

سوختهاي فسيلي مورد بررسي قرارگرفته است كه حذف يارانه ) وضع ماليات سبز و ب) الف
ر ادامه براي هريك از سياستهاي مذكور سناريوهاي مختلفي ارزيابي گرديده كه نتايج آن د

  .آمده است
  وضع ماليات سبز ) الف

ماليــاتي روي ) يــا ســناريوي(نــرخ  5وضــع ماليــات ســبز در قالــب در ايــن بخــش تــأثير 
در  هـاي ماليـاتي  سـناريو . مورد بررسـي قرارگرفـت  ) هاي نفتيگاز و فراورده(سوختهاي فسيلي 

؛ % 5، وضـع ماليـات   ؛ سـناريوي دوم %1سناريوي اول، وضع ماليـات   :نظرگرفته شده عبارتند از
نتـايج  . % 50ماليات ؛ سناريوي پنجم،%25؛ سناريوي چهارم، ماليات %10سناريوي سوم، ماليات 

  :باشدبه شرح زير مي ي مختلف مالياتيسناريوهابررسي 
 تغيير در تقاضاي سوختهاي فسيلي و آلودگي هوا بر اثر وضع ماليات سبز . 1    

، مجموع عرضه داخلي سوخت )هاي نفتيفراوردهگاز و (تقاضاي سوختهاي فسيلي 
با وضع . باشدبه اضافه واردات آن از خارج كشور مي) توليد داخل منهاي صادرات به خارج(

ماليات سبز، تقاضاي سوخت هم به عنوان كاالي نهايي توسط مصرف كننده و هم به عنوان 
  . يابدنهاده واسطه در توليد ساير بخشها كاهش مي

 درسناريوي اول هاي نفتيو فراورده گازتقاضاي ،5جدولارائه شده در  تايجبراساس ن
 نرخ ماليات در. يابدكاهش مي% 2/1و % 1/3و در سناريوي دوم به ترتيب % 1و %  5/0 به ترتيب

با . دهدهاي نفتي افزايش بيشتري نسبت به گاز را نشان ميتغييرات تقاضا براي فراورده% 10
  سوختهاي فسيلي افزايشبراي  تقاضا ، ميزان% 50و % 25ز به نرخهاي افزايش ماليات سب

                                                            
1. Simulation 
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 تقاضا براي و% 8/18، تقاضاي گاز )سناريوي پنجم% (50مثال با وضع ماليات راي ب. يابدمي
به بياني ديگر، همچنانكه نرخ ماليات بر سوخت . يابدكاهش مي% 4/37هاي نفتي فراورده

براساس نتايج حاصله، براي هر . شوداين سوختها بيشتر ميكاهش تقاضا براي ،يابدافزايش مي
زماني صورت  )%65/0( بيشترين نرخ كاهش تقاضاي گازواحد افزايش در نرخ ماليات، 

، حداكثر هاي نفتيفراورده مورد لي دروافزايش يافت، % 5به % 1پذيرد كه نرخ ماليات از  مي
  .است% 15به % 10ماليات از  توأم با افزايش نرخ) %94/0(نرخ كاهش در تقاضا 

  )درصد( اعمال ماليات سبزاثر هاي هوا برتغييرات تقاضاي سوخت و آالينده. 5جدول

  CO2 NO X  CH تقاضاي نفت گازتقاضاي سناريوها

 -1 -9/0  -8/0 1- -5/0 %1وضع ماليات

- -1/3 %5وضع ماليات 2/12 - 5/1- 2/1- 

- -3/5 %10وضع ماليات 9/5  6 /5 - 8/5- 9/5 - 

- -1/11 %25وضع ماليات 8/18  5 /15-  5/17- 8/18 - 

 - 3/37 -34/ 2 - 4/29 -4/37 -8/18 %50وضع ماليات

  هاي تحقيقيافته: مأخذ

بيشترين مصرف گاز  ،)4جدول (مطالعه  SAMاز آنجا كه براساس اطالعات ماتريس 
تفاق نفتي در بخش حمل ونقل اهاي در بخش تجاري و خدماتي و بيشترين مصرف فراورده

گاز بيشتر تابع مصرف بخش تجاري و خدماتي و نهاده نفت بيشتر تابع  عبارتي نهادهه ب( افتدمي
توانند به و حمل ونقل ميتجاري و خدماتي  هايلذا بخش ،)مصرف بخش حمل ونقل است

 .دناينده كاهش دهرويه خود را با نرخي فز مصرف بي ،%10و % 5تا نرخ  ترتيب با وضع مالياتي
به طور كلي . يابدكاهش ميماليات، ميزان مصرف با نرخي كاهنده نرخ  افزايش با ،از آن به بعد

يابد، كاهش مي طبيعيي گازبرا هاي نفتي بيشتر از تقاضا هبا وضع ماليات سبز، تقاضاي فراورد
اي رفي و نهادههاي نفتي تقاضاي مص هفراورد 1380ماتريس، در سال زيرا براساس اطالعات 
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ثر شده و أبا وضع ماليات سبز توليد داخلي بيشتر مت لذا و اشتهد طبيعيباالتري نسبت به گاز
  .استگرديده  نتيجتاً تغييرات تقاضاي آن بيشتر

به ترتيب حدود  CHو  CO2 ،NOXهاي آلودگيميزان با وضع ماليات يك درصد، 
معادل به ترتيب  هاي مذكورآالينده ،%5ماليات به با افزايش . يابدمي كاهش% 1و % 9/0، 8/0%
   .يابدكاهش مي%2/1و% 5/1، 2%

در تمام سناريوهاي  ها، ميزان كاهش آالينده5 جدولنتايج ارائه شده در براساس 
يابد و مشابه تغييرات تقاضاي سوختهاي افزايش مي% 50با افزايش ماليات تا نرخ  بررسي شده،
سناريوي سوم  .كنددنبال مي روندي كاهشيسپس تدا روندي افزايشي كاهش در اب فسيلي، نرخ

ها به ازاي هر واحد افزايش در نرخ ماليات را نشان باالترين ميزان تغيير دركاهش انتشار آالينده
 ،%72/0به ترتيب برابر CHو  CO2، NOXهاي نرخ تغيير براي هريك از آالينده. دهدمي
در انتشار  هاتوجه به سهم هريك از اين آالينده ج اين جدول بانتاي. باشدمي% 93/0و % 86/0

ارائه  ادامه بحثنتايج رفاهي در  .درتابع رفاه لحاظ شده است ،كل آلودگي بخشهاي مختلف
  . گرددمي

  تغيير رفاه بر اثر وضع ماليات سبز . 2

كاهش با وضع ماليات سبز مصرف سوختهاي فسيلي كاهش يافته و در نتيجه رفاه نيز 
كننده نماينده به براي مصرف) EV(به منظور بررسي رفاه، تغييرات معادل در درآمد . يابدمي

عنوان معياري از آثار رفاهي ناشي از سياستهاي مالياتي مختلف در دو حالت بدون لحاظ آثار 
در حالت اول رفاه فقط تابعي از . )6جدول (محيطي و با لحاظ آن محاسبه شده استزيست
، درحالي كه درحالت دوم رفاه يا  درنظرگرفته شده است) انرژي و غير انرژي(ف كاالها مصر

ناشي از ) هوابه طور خاص آلودگي(محيطي مطلوبيت تابعي از مصرف كاالها و آثار زيست
  .مصرف سوخت است
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  )درصد( اعمال ماليات سبزاثر تغييرات رفاه بر. 6جدول

  محيطيبا لحاظ آثار زيست رفاه محيطيبدون لحاظ آثار زيستفاهر سناريوها

- %1وضع ماليات 1/07/0  

- %5وضع ماليات 1/0  9/1  

- %10وضع ماليات 1/04/5  

- %25وضع ماليات 2/015 

- %50وضع ماليات 5/0  2/28  

  هاي تحقيقيافته: مأخذ

 ، براساس اطالعات جدول)حالت اول( اگر مطلوبيت تنها تابعي از مصرف كاالها باشد
 و دريابد، زيرا با وضع ماليات بر سوخت، قيمت سوخت افزايش ، مطلوبيت كاهش ميمذكور
با وضع ماليات . يابدكننده و توليدكننده كاهش ميتقاضا و مصرف آن توسط مصرفنتيجه 

درصدي  50براي نرخو % 2/0، رفاه %25نرخ  براي، %1/0ميزانبه رفاه  ،رصدد1 به ميزانسبز 
كاهش رفاه به طور ،با افزايش نرخ مالياتدهد كه نتايج نشان مي. يابدكاهش مي%  5/0

كه با وضع ماليات بر بيان كردگونه  توان اينرا مياين امر دليل  .نامحسوسي افزايش يافته است
قاضا براي ت اما از طرفي ،)5 جدول(يابد سوختهاي فسيلي اگرچه تقاضا براي آنها كاهش مي

در تابع مطلوبيت فرض شد مصرف كاالهاي انرژي (يابد ساير كاالها به طور نسبي افزايش مي
كاهش رفاه ناشي از كاهش مصرف  ،، لذا اين جانشيني)و غير انرژي جانشين يكديگر هستند

  . كندسوختهاي فسيلي را تعديل مي
در حالت دوم، يعني اگررفاه هم تابعي از مطلوبيت حاصل از مصرف كاالها و نيز عدم 

، اولمطلوبيت آلودگي حاصل از مصرف سوخت باشد، در همه سناريوها در مقايسه با حالت 
زيرا نه تنها مصرف سايركاالها كاهش رفاه حاصل از مصرف  ؛تغييرات رفاه مثبت است

هاي ناشي از با كاهش مصرف سوختهاي فسيلي، انتشارآاليندهكند، بلكه سوخت را تعديل مي
مطلوبيت غيرمستقيم  يابد و در نتيجهمصرف اين سوختها توسط بخشهاي مختلف نيزكاهش مي
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دهد، نشان مي 6 طوركه نتايج جدول همان. يابدرفاه كل افزايش مي ،حاصل از اين كاهش
يابد و رفاه نيز بدون درصد وضع شود، اگرچه مصرف سوخت كاهش مي 1 ي در حداگرماليات

يابد، اما با لحاظ آثار مطلوب ناشي از كاهش مي% 1/0 معادل يطمحيدرنظرگرفتن آثار زيست
، رفاه در اين حالت %5با وضع ماليات . يابدافزايش مي% 7/0رفاه حدود  كاهش آلودگي هوا،

محيطي ماليات سبز، به ه سناريوها نيز به دليل باال بودن اثر زيستدر بقي. يابدافزايش مي% 9/1به 
به ازاي هريك واحد افزايش در نرخ . يابدافزايش مي% 2/28و % 15، % 4/5ترتيب رفاه به 

  تغييرات رفاه با نرخي افزايشي و بعد از آن با نرخي كاهشي افزايش% 10تا نرخ ماليات، 
محيطي به با در نظر گرفتن آثار زيستدر اين حالت رشد رفاه  به عبارتي باالترين نرخ ؛يابدمي

طوركه گفته شد، در همه  همان. باشدمي) مسوسناريوي ( %10در نرخ ماليات % 7/0ميزان 
ها، تغييرات آالينده اين محيطي ناشي از كاهشها به لحاظ بيشتر بودن اثر مثبت زيستسناريو

% 50كه در نرخ به طوري يابدش نرخ ماليات افزايش ميرفاه مثبت بوده و ميزان آن با افزاي
اي اگر گرم شدن زمين در نتيجه انتشارگازهاي گلخانهبه عبارتي .رسدمي% 2/28رفاه به افزايش

توان با وضع ماليات بر مصرف سوخت و افزايش و آثار نامطلوب ناشي ازآن مدنظر باشد، مي
اي سهمي را در كاهش انتشار گازهاي گلخانه) شودكه منجر به كاهش مصرف سوخت مي(آن

. داشت) از جنبه گرمايش محيط، عواقب و آثار جانبي متأثر از آن(و افزايش رفاه جامعه 
. استمطلوب  ماليات صعودي بر سوختهاي فسيليبنابراين با توجه به نتايج مدل، در اين حالت 

از % 10فزايش رفاه در نرخ ماليات اگر يك نرخ بهينه مدنظر باشد، ازآنجا كه نرخ رشد ا اما
  . عنوان نرخ بهينه پيشنهاد كرده توان اين نرخ را بمي ،همه سناريوهاي ديگر باالتر است

  

  سوختهاي فسيلي  يارانه كاهشبررسي آثار ) ب

كه تاكنون دركشور مالياتي بـر  اما ازآنجا .سبز پرداخته شد قبل به آثار ماليات قسمتدر 
ايـن   در گرديده اسـت، لـذا الزم اسـت تـا    سوختهاي فسيلي وضع نشده بلكه يارانه نيز پرداخت 

ســوختهاي فســيلي در قالــب  يارانــه كــاهش محيطــيبخــش بــه بررســي آثــار رفــاهي و زيســت



  ..... بررسي آثار رفاهي

 ۱۰۳  

شـده در  مشابه سناريوهاي بحـث  (سناريو  5سوخت در  حذف يارانه .شود پرداخته هاييسناريو
مورد بررسي و تحليل قرار گرفت تا عالوه بـر نتـايج حـذف يارانـه در نرخهـاي      ) بخش ماليات

سوختهاي فسـيلي در   يارانه تأثير كاهش. اي نيز با آثار وضع ماليات انجام گيردمختلف، مقايسه
 حـذف ؛ سناريوي سوم، % 5حذف ؛ سناريوي دوم، %1حذف سناريوي اول،  :سناريوي 5قالب 

نتـايج بـه شـرح    بررسي شـد و  % 50 حذف ؛ سناريوي پنجم،%25 حذفسناريوي چهارم، ؛ 10%
  .گزارش گرديد 7جدول 
سوختهاي فسيلي حذف يارانه اثر ها و ميزان رفاه برتغييرات تقاضاي سوخت، آالينده. 7جدول

  )درصد(

  سناريوها
تقاضاي 

 گاز

تقاضاي 

 نفت
CO2 NO X CH  

بدون لحاظ  فاهر

 محيطيآثار زيست

با لحاظ آثار  رفاه

  محيطيزيست

- -5/0 % 1حذف  1/1  8/0- 1- 1/1- -  1/0  7/0  

- % 5حذف  6/2  - 4/52/4- 9/4- 3/5- -  1/0  4 

- % 10حذف  3/5  - 2/17  1/12- 2/15-2/17--  2/0  6/11  

- % 25حذف  5/8  - 3/43  3/28- 4/37-2/43--  2/1  6/26  

- % 50حذف  4/27  - 8/62  6/47-8/56- 7/62--  8/1  8/44  

  هاي تحقيقيافته: مأخذ

حذف % 1اي سوختهاي فسيلي به ميزان ، اگريارانه نهاده7براساس اطالعات جدول
يابد كه كاهش مي% 1/1هاي نفتيو تقاضاي داخلي فراورده% 5/0تقاضاي داخلي گاز  ،شود

حذف يارانه و افزايش هزينه  بر اثر كاهش توليد بخشها به علتتقاضا در اين مقداركاهش 
ساير  طرفي حذف يك درصدي يارانه مصرفي، تقاضاي مصرفي از. افتداتفاق ميتوليد آنها 

كاهش دهد، با نشان مي 7طور كه نتايج جدول  همان. دهدمي افزايش %1/0كاالها را به ميزان 
به  CH و CO2 ،NOXميزان آلودگيهاي ناشي از ي،هاي نفتتقاضاي داخلي گاز و فراورده

رفاه  و براساس محاسبات، هاكاهش اين آاليندهبر اثر. ديابكاهش مي% 1/1 و %1، %8/0ترتيب 
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با . كندپيدا ميافزايش % 7/0محيطي ناشي از كاهش آلودگي هوا با لحاظ آثار زيستجامعه 
به طبع  ويابد  مي ي سوختهاي فسيلي افزايشبرا مقدار كاهش تقاضا ،افزايش نرخ حذف يارانه

بر اثر اين كاهش، رفاه جامعه در شرايط . دهدبيشتري را نشان ميها نيزكاهش تغييرات آالينده
به شدت محيطي، تغييرات اندك، اما با لحاظ نمودن اين آثار، بدون درنظرگرفتن آثار زيست

و % 4/27گاز  يارانه سوختهاي فسيلي، تقاضاي% 50با حذف  راي مثالب .يابدافزايش مي
، CO2هايآالينده ،تقاضادر  كاهش اين .يابدكاهش مي% 8/62هاي نفتي قاضاي فراوردهت

NOX و CH  هاآالينده كاهش اينبر اثر .دهدكاهش مي% 7/62 و %8/56، %6/47ترتيب را به، 
در حالي كه بدون لحاظ اين آثار، رفاه ناشي از  ديابافزايش مي% 8/44به ميزان رفاه جامعه 

در همه . يابدكاهش مي% 8/1كاهش مصرف سوخت به دليل افزايش قيمت آن، به ميزان 
با توجه به  .باشدباالتر از تغييرات تقاضاي گاز مي هاي نفتيفراورده سناريوها تغييرات تقاضاي

محيطي بر ها و رفاه با لحاظ آثار زيستنرخ رشد تغييرات تقاضاي سوختهاي فسيلي و آالينده
، باالترين نرخ رشد تغييرات به ازاي يك درصد )3جدول(اثر حذف در سناريوهاي مختلف 

% 7/0، %35/2، %05/2، %57/1، % 36/2، %54/0افزايش قيمت سوخت، به ترتيب به ميزان 
نرخ رشد رفاه بدون درحالي كه بيشترين . باشدمي) سناريوي سوم% (10مربوط به حذف يارانه 

افتد كه بر اثرآن رفاه به ميزان حذف يارانه اتفاق مي%  25محيطي دركاهشلحاظ آثار زيست
محيطي، نرخ مطلوب حذف يارانه نيز با توجه به اهميت لحاظ آثار زيست. يابدكاهش مي% 2/1

  . باشدمي% 10مشابه سياست وضع ماليات نرخ 
با . في است، حذف يارانه مشابه وضع ماليات استكه يارانه نوعي ماليات منازآنجا

شود كه به طور كلي آثار مقايسه نتايج دو سياست وضع ماليات و حذف يارانه نيز مشخص مي
اما با افزايش . گرددنتايج تقريباً يكساني مالحظه مي% 1اين دو سياست مشابه بوده و در نرخ 

باالتر از سياست وضع  هاي نفتيفراوردهو نرخ، در سياست حذف يارانه تغييرات تقاضاي گاز 
ها و رفاه نيز به و به تبع آن، تغييرات آالينده) هاي نفتيفراوردهويژه در مورد  به(ماليات است 

  %10همچنين در هر دو سياست باالترين نرخ تغييرات مربوط به نرخ . مراتب بيشتر است
  .باشدمي
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  پيشنهادها
  :گرددپيشنهادهاي زير ارائه مي دست آمده، با توجه به نتايج به

هاي موجود در هوا، كاستن از آاليندهمحيطي و ضرورتبه دليل اهميت آثار زيست. 1
اي تواند به ميزان قابل مالحظهماليات سبز در چارچوب نظام مالياتي كشور مياز نظامگيريبهره

يكي از مالياتهاي غيرمستقيم سبز به عنوان باشد، لذا اعمال مالياتدر كاهش آلودگي مؤثر مي
  .ضروري است

تقاضاي سوخت و نيز به طور كاهش در مصرف ودليلماليات بر سوختهاي فسيلي به. 2
هاي هوا، بايد به عنوان سياستي راهبردي مدنظر قانونگذاران مستقيم كاهش آاليندهغير

  .قرارگيرد
فسيلي،آلودگي هوا درحال تشديد مستقيم سوختهاي وجود يارانه مستقيم و غيردليلبه. 3

با توجه به نتايج مدل، حذف يارانه سوختهاي فسيلي نسبت به وضع ماليات به تغييرات . است
آورد؛  شود و آثار رفاهي زيادتري نيز به همراه ميبيشتر در كاهش تقاضاي سوخت منجر مي

  قابل دفاعي استلذا سياست حذف يارانه حاملهاي انرژي قبل از وضع ماليات سبز، سياست 
محيطي، به نتايج مطالعه، باالترين نرخ افزايش در رفاه با لحاظ آثار زيست با توجه. 4

ماليات بر (توان اين نرخ را به عنوان نرخ بهينه ماليات سبزباشد و ميمي% 10نرخ ماليات 
انرژي،  رانهكردن ياشود در اعمال قانون هدفمندلذا پيشنهاد مي. مورد تأكيد قرار داد) سوخت

از حذف يارانه به عنوان ماليات سبز تلقي شود و هرساله درصدي بر آن افزوده شود % 10ميزان 
هاي تا ضمن نزديك شدن قيمت سوخت به قيمت واقعي آن، اهميت وضع ماليات بر نهاده

 .محيطي، از جمله سوخت نيز مشخص شودمخرب زيست

هاي خدمات و باالترين مصرف فراوردهگازطبيعي مربوط به بخش باالترين مصرف. 5
تقاضاي آنها تأثير جويي دراين بخشها وكاهشصرفه. و نقل استحملنفتي مربوط به بخش

ريزي براي كاهش مصرف در اين بخشها نسبت بسزايي بر ميزان آلودگي هوا دارد و لذا برنامه
هاي نفتي كه فراوردهز ازآنجاو ني باشدبه ديگر بخشهاي اقتصاد از اولويت بيشتري برخوردار مي
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كند، جايگزيني انرژيهاي پاك و همچنين ها را منتشر ميدرصد بيشتري از هريك از آالينده
تواند تأثير بسزايي در كاهش تر به گازسوز كردن خودروها ميگاز طبيعي با آن و توجه جدي

 . آلودگي هوا داشته باشد
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