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از آنجا که معمو ًال هدف سیستمهای اقتصادی در هر جامعهای ،دستیابی به حداکثر
رفاه اجتماعی است .در این رهگذر ،استفاده بهینه و کارآ از منابع در طول زمان (حال
و آینده) ،توسعه پایدار و حفاظت از محیطزیست ،از اهمیت خاصی برخوردار میباشد.
محیطزیست به عنوان تأمینکنندة نهادهها و مواد خام ،جذبکننده ضایعات و
فراهمکننده محیط مناسب برای توسعه ،ارتباط تنگاتنگی با نظام اقتصادی دارد؛
بنابراین ،تخریب محیطزیست ،نه تنها موجب اخالل در اینگونه عملکردها میشود بلکه
با به مخاطره انداختن سالمت بشری ،مانعی در برابر توسعه و رشد اقتصادی خواهد
بود .آنچه مسلم است در درازمدت ،دستیابی به نظام اقتصادی سالم و کارآمد در گرو
بهرهبرداری پایدار از اکوسیستمهای طبیعی است و علم اقتصاد ،به عنوان علم تخصیص
منابع کمیاب ،نقش بسزایی در این امر دارد.
تحقق اقتصاد سبز ،مستلزم تالش مؤثر جهت پاکسازی محیطزیست ،بهینهسازی
تخصیص منابع و ایجاد ساختارهای سبز است که این امر ،نیازمند اقدامات انگیزشی
مالی است .مالیات سبز موجب ایجاد درآمد برای اهداف مختلفی میشود که میتواند،
بخشی برای بهبود محیطزیست و بخش دیگر ،برای کاهش مالیات بر کار به منظور
افزایش اشتغال یا تصحیح آثار نامطلوب درآمدی ،هزینه شود که به آن ،اصطالحاً
منفعت مضاعف 1گفته میشود .به بیان دیگر ،این مالیات با انتقال هزینههای
زیستمحیطی به قیمت کاالها و خدمات یا فعالیتهای آلودگیزا ،گامی در جهت
داخلی کردن هزینههای خارجی محیطزیست به شمار میآید و کارایی را دوباره به
مکانیسم بازار بر میگرداند .به این ترتیب ،درآمد مالیاتی حاصله از یک سو ،اثر
اختاللزایی مالیاتهای دیگر را کاهش داده و از سوی دیگر ،روشی نوین برای تخصیص
بهینه منابع در راستای افزایش رفاه اجتماعی در بلندمدت است که مانع انتشار
آالیندهها ،بیش از حد بهینه اجتماعی میشود.
با پیشبینی مالیات سبز در الیحه مالیات ارزشافزوده سال  ،1395موافقت مجلس
ایران با کلیات الیحه در سال  ،1396بهویژه با توجه به هزینههای گزافی که آلودگی
محیطزیست به رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور تحمیل کرده است و عدم کارایی
1. Double Dividend

 -1مبانی نظری
بر اساس نظریات موجود ،دخالت دولت به منظور اصالح تأثیرات پیامدهای جنبی
زیستمحیطی (کاهش آلودگی) ،کاهش بار مالیاتی سایر مالیاتها و تصحیح آثار
نامطلوب درآمدی از طریق روشهای مختلف انجام میگیرد ،مانند مالیات مستقیم
زیستمحیطی (مالیات پیگویی) ،مالیات غیرمستقیم زیستمحیطی ،قوانین و مقررات
زیستمحیطی و روش حق مالکیت کوز( 1مکموران و نلور.)1382 ،
در چهارچوب مالیات مستقیم زیستمحیطی ،مالیات ،منافع شخص آلودهکننده را
تحت تأثیر قرار میدهد .در این چهارچوب ،بنگاه آالینده به منظور کاهش میزان مالیات،
مقدار تولید خود را کاهش میدهد و این موضوع ،به کاهش هزینههای اجتماعی ناشی از
آلودگی منجر میشود .پیگو 2در سال  1920برای اولین بار نظریهای ارائه کرد که بر اساس
آن ،آلودگی را به عنوان یک پیامد خارجی منفی مورد توجه قرار داد و معتقد بود که باید
بر روی بنگاههای آلودهکننده محیطزیست یا بنگاههایی که پیامد خارجی منفی 3ایجاد
میکنند ،مالیات بر انتشار آلودگی وضع کرد (عبداهلل میالنی و محمودی .)1389 ،در
چهارچوب مکانیسم بازار ،در حالتی که پیامدهای خارجی منفی در تولید وجود داشته

1. Coase
2. Pigou, 1920.
3. Negative Externality
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جرائم واحدهای آالینده برای محیطزیست ،بررسی اثر اعمال مالیات سبز بر درآمد
مالیاتی دولت در کشورهایی که این نوع مالیات را اعمال کردهاند ،بیش از پیش اهمیت
مییابد .بررسی اطالعات موجود در زمینه اثرات تخصیصی سیاستهای مالیاتی بهویژه
مالیات سبز در کشورهای منتخب ،میتواند کمک قابل توجهی به دولتمردان و
سیاستگذاران اقتصادی کشور به منظور اتخاذ سیاستهای بهتر و مؤثرتری برای اعمال
مالیات سبز در آینده نماید.
در این مقاله ابتدا ،به مبانی نظری و پیشینیه تحقیق پرداخته و سپس فرضیهها و
روش پژوهش ارائه و درنهایت ،یافتهها ،نتیجهگیری و پیشنهادات مطرح میشود.
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باشد ،وضعیت بهینه پارتو 1تحقق پیدا نمیکند و موجب شکست بازار 2میشود؛ زیرا
بنگاهها تنها هزینههایی را در محاسبات قرار میدهند که خودشان با آن روبرو هستند و
اثراتی که بر دیگران وارد میشود را لحاظ نمیکنند.
درنتیجه ،تخصیص بهینه منابع ،تحقق وضعیت بهینه پارتو و دستیابی به حداکثر رفاه
اجتماعی ،زمانی حاصل میشود که هزینه نهایی اجتماعی ناشی از فعالیت اقتصادی یک
فرد یا یک واحد اقتصادی با منافع نهایی اجتماعی حاصل از آن ،برابر شود .درواقع طبق
نظر پیگو ،رفاه خالص اجتماعی زمانی به حداکثر میرسد که ارزش فایده اجتماعی ،برابر
با هزینه نهایی اجتماعی شود (دستجری .)1393 ،بنابراین ،بنگاههای ایجادکننده آلودگی
باید بر اساس مقدار نهایی خسارتی که به محیطزیست وارد میکنند ،مالیات پرداخت
نماید .پیگو معتقد بود که با تعیین یک مالیات بهینه ،میتوان این انگیزه را در بنگاههای
ایجادکننده پیامد خارجی به وجود آورد تا تولیدات خود را در سطح مطلوب قرار دهند.
درواقع مالیاتهای پیگویی با باال بردن قیمتهای نسبی آلودگی ،موجب میشود که آلوده-
کنندگان با هزینه اجتماعی اقدامات خود مواجه گردند .در نمودار زیر ،به چگونگی اعمال
مالیات پیگویی بر کاالی  Xبه عنوان یک کاالی آلودهکننده میپردازیم.

نمودار  .1مالیات پیگویی
منبع :سیدنژاد فهیم و اقدامی1390 ،

1. Pareto
2. Market Failure

در ابتدا مقدار تعادلی تولید 𝑋0 ،و مقدار رفاه از دست رفته ،مساحت  CDFاست،
جایی که هزینه نهایی اجتماعی 1فراتر از فایده نهایی اجتماعی )MB( 2میباشد.

()2
𝐵𝑀 = 𝑐𝑜𝑠𝐶𝑀 = 𝑝𝑡 𝑀𝐶𝑝𝑟𝑖𝑣 +
درآمد مالیاتی دولت نیز برابر مساحت مستطیل 𝐵𝐷) 𝑝𝑡  𝐴(𝑀𝐶𝑝𝑟𝑖𝑣 +است که

میتواند برای کاهش بار مالیاتی سایر مالیاتها به کار گرفته شود (منفعت مضاعف).
این روش در بعد نظری ،کارآمدترین راهحل به شمار میرود؛ ولی به دلیل وجود
مشکالت جدی در اندازهگیری میزان انتشار آالیندههای ناشی از فعالیتهای اقتصادی،
مشکالت موجود در تعیین منحنی هزینه نهایی اجتماعی و منفعت نهایی اجتماعی،
بین مباحث تئوری و نتایج حاصل از سیاستهای عملی که کشورها به اجرا درآوردهاند،
اختالف وجود دارد (مک و نلور.)1382 ،
به اعتقاد «رونالد کوز ،»3تحقق شرایط پیگو ،نیازمند داشتن اطالعات کامل است
که معموالً محقق نمیشود .وی «حق مالکیت» و ایجاد بازار برای مبادله آن را پیشنهاد
کرد ( )Coase, 1960که روش دیگر مداخله دولت به منظور کاهش آلودگی ،کاهش
1. Social Marginal Cost
2. Social Marginal Benefit
3. Ronald Harry Coase, 1960.
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( )1شرایط بهینه پارتو:
)هزینه آلودگی( هزینه خارجی ) 𝑀𝐵 = 𝑀𝐶𝑝𝑟𝑖𝑣 +منفعت نهایی(
هزینه نهایی اجتماعی شامل هزینه نهایی داخلی ( 𝑣𝑖𝑟𝑝𝐶𝑀) و هزینه نهایی جانبی
(خارجی) تولید است .با وضع مالیات با نرخ 𝑝𝑡 بر هر واحد آلودگی ،سطح مطلوب اجتماعی
انتشار آلودگی در سطح 𝑝𝑥 مشخص میشود .بنابراین ،وضع مالیات بر هر واحد آلودگی،
از طریق برابر کردن هزینههای نهایی اجتماعی با منافع نهایی اجتماعی ،موجب باال
رفتن کارایی و کاهش میزان انتشار آلودگی میشود .بر این اساس ،مقدار مطلوب مالیات
پیگویی به اندازه 𝑝𝑡 خواهد بود.
در چنین شرایطی ،مقدار تولید از  𝑥0به 𝑝𝑥 کاهش و آلودگی محیطزیست نیز
کاهش مییابد:
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بار مالیاتی سایر مالیاتها و تصحیح آثار نامطلوب درآمدی محسوب میشود .کوز
معتقد است ،چنانچه بازاری برای آلودگی ایجاد شود و هزینه مبادله صفر باشد ،میتوان
بدون حضور مستقیم دولت ،آلودگی را کنترل کرد .این روش ،حل مشکل بین
آلودهکننده و دریافتکننده آلودگی را در روش چانهزنی میداند و نتیجه این چانهزنی،
رسیدن به بهینه پارتو است .در این شرایط ،دو نتیجه اخذ میشود که به قضیه کوز
معروف است (لیارد و والترز .)1383 ،نخست ،تخصیص حقوق قانونی به هر صورت که
باشد ،تخصیص منابع یکسان خواهد بود و دوم ،این تخصیص کارا خواهد بود؛ لذا
مشکل عامل جنبی وجود ندارد.
بنابراین در روش حق مالکیت کوز ،دولت به طور غیرمستقیم و از طریق اعطای
حق مالکیت و برخورداری از پاکی یا مجوز ایجاد آلودگی ،بازاری را برای پیامدهای
خارجی ایجاد میکند و موجب تخصیص بهینه منابع میشود .اگرچه انتقاداتی 1بر
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قاعده کوز مطرح است ،ولی بسیاری از اقتصاددانان محیطزیست ،معتقدند که این
قاعده نقش مهمی در گسترش تئوریهای جدید محیطزیست داشته است.
یکی از بهترین مقایسههای بحث پیگو و کوز در مطالعات موجود توسط نیوبری
( )1976مطرح شده است .در این مطالعه ،نیروگاه برق و خشکشویی مد نظر بوده و بر
اساس یک مدل ریاضی به توضیح و مقایسه این دو روش پرداخته شده است .در این
بررسی ،چنین عنوان میشود که هر دو روش ارائه شده ،ما را به لحاظ کارایی به نتیجه
یکسانی میرساند؛ اما اثرات توزیعی درآمد مالیاتی حاصله ،میتواند متفاوت باشد .از
آنجا که دادن حق مالکیت یا اجازه آلودگی با در نظر گرفتن مسائل مختلفی نظیر
هزینه مبادله مطرح است ،اغلب اقتصاددانان معتقدند که برقراری شرایط پیگو ،آسانتر
از برقراری شرایط کوز است.
روش دیگر ،مداخله دولت به منظور کاهش آلودگی ،کاهش بار مالیاتی سایر
مالیاتها و تصحیح آثار نامطلوب درآمدی ،مالیاتهای غیرمستقیم زیستمحیطی است
که در آن ،به جای اخذ مالیات مستقیم برحسب هر واحد آلودگی ،مالیات را بر

 .1وجود رقابت ناقص ،در نظر نگرفتن هزینههای فرصت (هزینههای مذاکرات ،معامالت و انتقال منابع)،
مشکالت مربوط به شناسایی فرد آلودهکننده و دریافت کننده آلودگی (طرفین مبادله) و افزایش تمایل به
استفاده از سواری مجانی ( )Free Ridingاست.
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نهادههای تولیدی یا کاالهای مصرفی که استفاده از آنها به نوعی با آسیب زیست-
محیطی در ارتباط است ،وضع میکنند (.)Williams, 2016
مالیاتهای غیرمستقیم با وجود کارایی کمتر نسبت به انواع قبلی ،بیشتر مورد
استقبال قرار گرفتهاند .این مالیاتها با کاربرد مکانیسم قیمتگذاری تشویقی ،موجب
میشوند که تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ،رفتارهای دفع و انتشار آلودگی خود را
تغییر دهند و بدین ترتیب ،ممکن است که سطح انتشار کارآمد اجتماعی حاصل شود.
در این نوع مالیات ها ،به دلیل توجه به مصرف از طریق کاهش تولید ،شرایط نگهداری
و بهبود تکنولوژی موجب کنترل بیشتر آالیندهها با هزینه بیشتری نسبت به مالیات
پیگویی میشود ،در مقابل مزیت آن انتقال پایه مالیات بر مصرف و هزینه است.
در مقابل روشهای قبلی ،روش نظارت مستقیم (کنترل و نظارت) ،متضمن
برقراری استانداردهای زیستمحیطی با وضع قوانین و مقررات و نیل به اهداف زیست-
محیطی بدون کمک گرفتن از انگیزه مبتنی بر بازار است .با ایجاد مقررات دولتی که
بر اساس آن ،معیارهای قابل قبولی از سوی دولت برای میزان انتشار آالیندگی
محیطزیستی تعیین و اعالم میشود ،متخلفان محکوم به توقف فعالیت یا پرداخت
جریمه میشوند .مقررات زیستمحیطی در مالیات بر درآمد به صورت مشوقهای
مالیاتی برای مخارج مربوط به انرژی تجدیدپذیر ،مخارج صرفهجویی انرژی ،سرمایه
گذاری در تجهیزات ذخیره انرژی و تجهیزات کاهش آلودگی ،استفاده از فرآوردههای
بازیافتی ،جنگلکاری و به طورکلی ،کاالها و خدماتی که اثرات آلودگی کمتری داشته
باشند ،نمایان میشود.
ترنز ،پیرس و باتمن ( )1384دلیل عدم کارایی روش کنترل و نظارت را ورود
حکومت برای جمعآوری اطالعات آلودهگرها (در حالی که آلودهگرها بهتر از حکومتها
از هزینه های کاستن آلودگی اطالع دارند) و متفاوت بودن هزینه کاهش آلودگی با
توجه به روش و تکنولوژی مورد استفاده و عکسالعملهای متفاوت آلودهگران می-
دانند.
مالیاتها به طور کلی ،عدم کارایی ایجاد میکنند و یک معیار انتخاب مالیات بهتر
بر اساس حداقل عدم کارایی ایجاد شده میباشد (پورمقیم)1373 ،؛ ولی به دلیل اینکه
مالیات زیست محیطی از منتشرکننده آلودگی (که موجب کاهش مطلوبیت دیگران
شده) اخذ میشود ،برخالف انواع دیگر مالیات ،ایجاد عدم کارایی نکرده ،لذا از شرایط
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مناسبی برای جایگزینی سایر پایههای مالیاتی برخوردار است (پژویان و رشتی،
 .)1386درواقع ،مالیاتهای زیستمحیطی ،نه تنها اثرات خارجی را اصالح میکنند،
بلکه درآمدها را نیز افزایش میدهند .بنابراین از این نظر ،یک مزیت محسوب میشوند.
این درآمدها میتوانند جهت حذف یا جلوگیری از افزایش سایر مالیاتها استفاده شوند
یا کسری بودجه را کاهش و برای پرداختهای مربوط به کاالهای عمومی یا اهداف
بازتوزیعی به کار روند .به طور همزمان ،اثر متقابل بین مالیاتهای زیستمحیطی و
مالیات های موجود (مالیات بر حقوق و درآمد) به طور قابل توجهی هزینه کارایی
مالیاتهای زیستمحیطی را افزایش میدهند (.)Williams, 2016
نقش افزایش دهنده درآمد توسط مالیاتهای زیستمحیطی که یک دلیل مهم
برای اجرای چنین مالیاتهایی است ،نخستین بار در ادبیات «منفعت مضاعف» آمده
است .این ایده ساده ،بدین معنی است که اگر درآمد حاصل از مالیاتهای زیست-
محیطی بتواند کاهش نرخ مالیاتهای اختاللزا مانند مالیات بر درآمد موجود را جبران
کند ،منافع حاصل از کارایی را نیز به سایر مزایای مالیاتهای زیستمحیطی اضافه
میکند .اصطالح «منفعت مضاعف» به این ادعا اشاره دارد که مالیاتهای زیست-
محیطی ،کارایی اقتصادی را از دو کانال مجزا شامل اصالح هزینههای خارجی و نیز
افزایش درآمد– با جبران درآمد از بین رفته ناشی از قطع مالیاتهای دیگر– بهبود
میدهد .اصطالح «منفعت »1به عنوان «اثر بازچرخش درآمد »2شناخته میشود و برای
استفادههای گستردهای از این درآمدها ،کاربرد دارد و این کاربردها شامل تأمین مخارج
کاالهای عمومی یا صرف آنها برای کاهش کسری بودجه نیز میباشد که به طور مشابه،
باعث ارتقای کارایی اقتصادی میشود (.)Williams, 2016
با وجود اجماع همگانی در مقبولیت اجتماعی مالیاتهای زیستمحیطی ،اجرای آنها
ناهمگون است .به عقیده مک موران و نلور ( ،)1382یکی از دالیل این تعارض ،اثر
معکوس مالیاتهای زیستمحیطی بر توزیع درآمد بین خانوارها و رقابت بینالمللی
بنگاهها است .بهرغم اینکه هدف کلی اعمال یک مالیات سبز ،افزایش رفاه میباشد ،اما
در برخی مواقع ممکن است برندگان و بازندگانی در اقتصاد داشته باشد .به عنوان مثال،

1. Dividend
2. Revenue-recycling effect

در صنایع با انتشار کربن باال 1مانند فوالد یا سیمان ،امکان رقابت با رقیبان خارجی که

 -2پیشینه تحقیق
ادبیات محیطزیست و بهطور اخص ،مالیاتهای سبز در دو دهه اخیر ،رشد قابل توجهی
داشته و نظر اقتصاددانان زیادی را در جهان و ایران به خود جلب کرده است .در این
ارتباط ،میتوان به مطالعاتی که طی این سالها انجام شده است ،اشاره کرد .الزم به
ذکر است در زمان پژوهش ،مطالعهای مبنی بر بررسی اثر اعمال این نوع مالیات بر
توزیع درآمد ،نه تنها در مطالعات داخلی بلکه در سطح بینالمللی نیز مشاهده نشد.
بر این اساس ،با تکیه بر مبانی نظری پژوهش ،مطالعات مرتبط با موضوع را مرور
خواهیم کرد.

1. High-carbon industries
 -1عامری ،ریحانه و میری ،اشرفالسادات ( .)1394بررسی مالیاتهای محیطزیست با تأکید بر وضع مالیات
سبز در حفظ حقوق محیطزیست در ایران .مجله اقتصادی ،اسفند ماه.
 - 3استوار ،اسماعیل ،چالشهای سیاست مالیاتی کشورهای درحالتوسعه ،روزنامه دنیای اقتصاد1386 ،
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مالیات بر کربن ندارند ،دشوار است .به طور مشابه ،خانوارهای کم درآمدی که به افزایش
قیمتها حساس هستند و انرژی ،سهم باالیی از مخارج آنها را تشکیل میدهد .با اعمال
مالیات بر انرژی ،تا حد زیادی تحت تأثیر قرار میگیرند و هرچه میزان انتقال بار مالیاتی
کمتر باشد ،تأثیر نامطلوبتری بر توزیع درآمد خواهند داشت .البته شواهد تجربی
موجود ،حاکی از اثرات منفی رقابتی شدید ناشی از اصالحات مالیاتی زیستمحیطی
نمیباشد 2زیرا همه کشورهایی که اصالحات مالیاتی سبز را اعمال کردهاند ،تمهیداتی
را نیز برای حمایت از صنایع آسیبپذیر و جبران درآمد در نظر گرفتهاند .به عنوان مثال،
در برخی کشورها ،درآمدهای 3مالیاتی برای جبران درآمد خانوارها و کسبوکارهایی که
به طور نامتناسبی مالیاتهای باالتری را متحمل شدهاند ،به کار گرفته میشود .برخی
همزمان با اعمال مالیاتهای زیستمحیطی ،مالیاتهای دیگر را کاهش میدهند ،به
نحوی که بار مالیاتی کل ثابت میماند .اقداماتی از این دست ،ضمن کسب درآمد برای
دولت ،باعث مقبولیت بیشتر مالیاتهای سبز از نظر سیاسی میشود و ضمن کمک به
کاهش آلودگی ،کارایی را نیز افزایش میدهد.
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کاسکال و اسکوب ( )Koskela and Schob, 1995در مطالعه خود نشان دادندکه
مالیات سبز ضمن آنکه از نظر تئوری شفافیت دارد ،در اجرا مانند اصالحات دیگر به
دنبال افزایش درآمد نبوده ،بلکه حالت جایگزینی داشته است .شاید علت اصلی ،آن
است که این پایه مالیاتی در کشورهای توسعه یافته که ساختار مالیاتی منسجم داشته
و نیاز به افزایش در درآمد مالیاتی ندارند ،مورد استفاده قرار گرفته و درواقع مالیات
سبز ،عمدتاً جایگزینی برای مالیات بر دستمزد و حقوق بوده است .آنها در ادامه ،به
بررسی اصالح مالیاتی در یک اقتصاد باز در حالت عدم اشتغال میپردازند که از نظر
درآمد ،خنثی بوده و مالیات بر انرژی را جایگزین مالیات بر دستمزد و حقوق میکند.
بر این اساس ،تولیدکنندگان تحت تأثیر قرار گرفته تا نیرویکار را جایگزین انرژی
به عنوان عامل تولید قرار دهند .مشاهده میشود که یک رفرم تعدیل شده در این نوع،
قادر خواهد بود که از یک طرف ،هزینه تولید هر واحد محصول بنگاه را کاهش و از
سوی دیگر ،درجه رقابتپذیری اقتصاد را افزایش دهد.
آنها همچنین در این مقاله ،به این نتیجه میرسند که اشتغال ،درآمد ملی و رفاه
ملی افزایش خواهد یافت؛ مشروط به اینکه هیچ کمبودی در عرضه کار وجود نداشته
باشد و درنهایت ،نشان میدهند که این مالیات ،اثرات خارجی منفی را داخلی میکند؛
یعنی اثرات خارجی منفی را به داخل سیستم منتقل کرده و عامالن خصوصی بازار که
زیانهای زیستمحیطی تولید میکنند را تحت تأثیر قرار میدهد.
هاونبی و شورتل ( )Hwan Bae and Shortle, 2005به منظور بررسی پیامدهای
رفاهی اصالح مالیات سبز در اقتصادهای باز کوچک ،با استفاده از مدل تعادل عمومی
محاسبهپذیر ،پیامدهای احتمالی جانشینی مالیاتهای کربن را با مالیاتهای متداول
شبیهسازی کردند (مطالعه موردی پنسیلوانیا) .در این مطالعه نتایج حل عددی بر
پیامدهای رفاهی مصرفکننده ،عرضه و تقاضای عوامل و کاالها ،تقاضای صادرات و
واردات با سه سناریو شامل عدم تحرك عوامل ،تحرك عوامل بدون تابع خسارت
زیستمحیطی و تحرك عوامل با تابع خسارت زیستمحیطی برای مالیات محلی و
مالیات کربن مورد بررسی قرار گرفته است .طبق نتایج بهدست آمده از این مطالعه،
مجموع سودهای رفاهی از سه اثر پیگو ،بازسازی درآمد مالیاتی و اثر متقابل مالیاتی
از زیانهای رفاهی آنها باالتر است و درنتیجه ،مالیاتهای زیستمحیطی ،باعث افزایش
رفاه میشوند.
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گلوم و همکاران ( )Glomm et al., 2008در مطالعهای با استفاده از یک مدل
تعادل عمومی با قاعده در آمریکا ،فرضیه دوگانه را مورد بررسی قرار دادند .یافتههای
آنها نشان داد که جایگزینی مالیات فزاینده بنزین و استفاده از منابع آن برای کاهش
مالیات بر سرمایه به منافع رفاهی ناشی از مصارف باالتر در بازار کاال (منافع کارایی) و
نیز کیفیت محیطزیست (منافع سبز) منجر میشود.
مینگ چونگ چانگ ( )Ming-Chung Chang, 2014در مطالعه خود با استفاده از
تئوری بازیها ،اثرات تخصیص مضاعف مالیات بر الکتریسیته در صنعت برق تایوان را
بررسی میکند و درنهایت ،نتیجه میگیرد که اعمال مقدار مشخص مالیات بر برق
مصرفی و بازتوزیع آن در قالب کمک هزینه تحقیق و پژوهش به نیروگاه ،باعث افزایش
درآمدهای مالیاتی دولت و رفاه اجتماعی میشود.
دانشور و همکاران ( )1390به بررسی آثار رفاهی و زیستمحیطی دو سیاست وضع
مالیات سبز و کاهش یارانه سوخت در ایران با استفاده از جدول داده – ستانده 1380
و مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پرداختند .بر این اساس با استفاده از تکنیک ،MCP
تغییرات رفاه با و بدون لحاظ آثار زیستمحیطی ،تغییر در تقاضای انرژی و تغییرات
سطح آالینده  𝑁𝑂𝑥 ،𝐶𝑂2و 𝐻𝐶 در قالب پنج سناریوی مالیاتی ارزیابی شدهاند.
یافتههای این مطالعه ،نشان میدهد که با وضع مالیات بر سوخت ،تقاضای واسطهای
و مصرفی سوختهای فسیلی کاهش مییابد و در همه سناریوها ،با لحاظ اثر مثبت
کاهش آلودگی ،تغییرات رفاه مثبت است و میزان آن با افزایش نرخ مالیات افزایش
می یابد .همچنین در هر دو سیاست ،باالترین نرخ رشد رفاه با در نظر گرفتن آثار
زیستمحیطی ،نرخ مالیات  10درصد (سناریوی سوم) است.
پژویان و جاللیان ( ،)1390به بررسی اثر مالیاتهای سبز و حکمرانی خوب بر
محیطزیست در کشورهای  OECDپرداختند .نتایج این مطالعه ،نشان میدهد که
مالیاتهای سبز در میزان تولید و انتشار  𝐶𝑂2در کشورهای  OECDنقش مؤثری
دارند.
مقیمی فیضآبادی ( )1390در مطالعه خود ،با استفاده از اطالعات جدول داده -
ستانده سال  1380خراسان رضوی ،مدل تعادل عمومی محاسباتی و نیز میزان انتشار
گازهای آالینده و گلخانهای ناشی از مصرف انرژی ،اثرات اقتصادی ،رفاهی و
زیستمحیطی ،اعمال مالیات سبز را بررسی کرد .یافتهها حاکی از آن است که با وضع
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مالیات بر سوخت ،تقاضای واسطهای و مصرفی سوختهای فسیلی کاهش مییابد .در
همه سناریوها با لحاظ اثر مثبت کاهش آلودگی ،تغییرات درآمد و رفاه ،مثبت بوده و
میزان آن ،با افزایش نرخ مالیات افزایش مییابد.
خوش اخالقی و همکاران ( )1393در مقالهای با عنوان «مالیاتهای سبز و
استانداردهای زیستمحیطی واردات» ،به بررسی ابزار مناسب توسعه پایدار در اقتصاد
در حال گذار ایران پرداختند .این پژوهش ،به منظور معرفی مالیاتهای سبز و
استانداردهای زیستمحیطی واردات برای حفظ محیطزیست و درنتیجه ،دستیابی به
توسعه پایدار در اقتصاد گذار کشورهای در حال توسعه ،اوپک و ایران میباشد؛ که با
دو روش  GLSو  GMMبه مقایسه نتایج آن پرداخته است .نتایج پژوهش ،نشان
میدهد که تئوری زیستمحیطی کوزنتس را در ایران و کشورهای اوپک ،نمیتوان رد
کرد و افزایش تجارت با شاخص درجه باز بودن تجاری ،آلودگی را افزایش میدهد.
این نتایج ،لزوم استفاده از مالیاتهای سبز و استانداردهای زیستمحیطی واردات را
نمایان میکند.
اسالملوئیان و استادزاد ( )1394در مقالهای با عنوان «مالیات سبز در بخشهای
انرژی و کاالی نهایی در ایران :رویکرد نظریه بازیها» ،نشان دادند ،برای جبران
خسارتهای زیستمحیطی ناشی از مصرف سوختهای فسیلی ،الزم است  9درصد از
تولید ناخالص ملی ) (GNPایران ،مالیات اخذ شود .همچنین در این پژوهش ،نرخ
مالیات سبز بر تولید انرژی فسیلی  18درصد قیمت سوخت محاسبه شده است .این
امر ،نشان دهنده لزوم توجه ویژه سیاستگذار و برنامهریزان به اخذ مالیات سبز برای
دستیابی به توسعه پایدار است.
آهنگری و همکاران ( ،)1397در پژوهشی با عنوان اثرات مالیات سبز بر رشد
اقتصادی و رفاه در ایران ،نشان دادند که اگر رویکرد دولت ،توجه به افزایش کیفیت
محیطزیست ،کاهش آالیندهها و درنتیجه ،توسعه پایدار و افزایش رفاه باشد ،باید
کاهش تولید اقتصادی را پذیرا باشد.
 -3روش تحقیق

 -1شامل کشورهای :استرالیا ،اتریش ،بلژیک ،کانادا ،سوئیس ،شیلی ،جمهوری چک ،آلمان ،دانمارك ،اسپانیا،
استونی ،فنالند ،فرانسه ،انگلیس ،یونان ،مجارستان ،ایرلند ،ایسلند ،اسراییل ،ایتالیا ،ژاپن ،کره جنوبی،
لوکزامبورگ ،لیتوانی ،مکزیک ،هلند ،نروژ ،نیوزیلند ،لهستان ،پرتغال ،اسلواکی ،اسلوونی ،سوئد ،ترکیه و ایاالت
متحده است.
)2. Dynamic Panel Data (DPD
3. Arellano-Bond
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هدف کلی از این پژوهش کاربردی ،بررسی و سنجش اثر مالیات سبز بر کل درآمد
مالیاتی دولت در کشورهای منتخب  1 OECDاست که بر اساس مطالعات انجام شده
و مبانی نظری ،تأثیر عواملی چون -1 :بدهی عمومی؛  -2تولید ناخالص داخلی سرانه؛
 -3نرخ تورم؛  -4واردات؛  -5نرخ بهره؛  -6درجه باز بودن؛  -7توسعه شهرنشینی؛ -8
نرخ واقعی ارز ،نیز مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند .جامعه آماری پژوهش 35 ،کشور
منتخب  OECDدر بازه زمانی سال  1980تا  2015میالدی میباشد.
در این پژوهش ،از رویکرد دادههای تلفیقی (پانل) که از ادغام دادههای مقطعی و
سری زمانی حاصل میشود ،استفاده شده است .این رویکرد ،اطالعات بیشتر ،انعطاف-
پذیری بیشتر ،همخطی کمتر ،درجه آزادی بیشتر و کارایی باالتری را ارائه میکند.
بسیاری از روابط اقتصادی ماهیت پویا دارند و یکی از مزیتهای پانل دیتا ،این است
که به محقق اجازه میدهد تا پویاییهای این روابط را بهتر درك کند و لحاظ این
پویاییها در مدلهای پانل ،به صحت و استحکام نتایج بهدست آمده ،کمک خواهد
کرد.
در مدلهای پانل با ورود وقفههای متغیر وابسته به عنوان متغیر مستقل در سمت
راست مدل ،فرم پویایی مدل حاصل میشود .به منظور نیل به این هدف ،ما از مدل
خودرگرسیونی یا مدل داینامیک (پویا) 2به روش گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMMو
تخمینزن آرالنو-باند 3دومرحلهای بهره خواهیم برد .برآوردگر گشتاورهای تعمیمیافته
( ،)GMMبرآوردگر پرتوانی است که برخالف روش حداکثر درستنمایی ( )MLنیاز به
اطالعات دقیق توزیع جمالت اختالل ندارد (مشکی.)1390 ،
وجود وقفه متغیر وابسته در سمت راست مدل پانل باعث میشود که فرض عدم
خودهمبستگی میان متغیرهای مستقل (توضیحی) و جمالت اختالل به عنوان یکی
از فروض کالسیک ،نقض شود .درنتیجه ،استفاده از روشهای حداقل مربعات معمولی
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( OLSدر مدل پانل اثرات ثابت و اثرات تصادفی) ،نتایج تورشدار و ناسازگاری ارائه
خواهد کرد (.)Arellano and Bond, 1991, & Baltagi, 2008
استفاده از روش تعمیمیافته گشتاورها )GMM( 1با بهکارگیری متغیرهای ابزاری،
این ایراد یعنی درونزایی متغیرهای توضیحی یا ساختار پویای مدل را برطرف میکند
و جهت حذف تورش ناشی از درونزایی متغیرهای توضیحی ،اجازه میدهد تمام
متغیرهای رگرسیونی حتی با وقفه ،اگر همبستگی با اجزاء اختالل ندارند ،به عنوان
متغیر ابزاری وارد مدل شوند (.)Green, 2012
در مطالعه ماتیاس و سوستر ( ،)Matyas and Sevestre, 1991روش حداقل
مربعات دومرحلهای 2اندرسون و هشیائو ( )Anderson and Hsiao, 1981بهمنظور رفع
مشکل همبستگی جمالت اختالل و متغیرهای توضیحی ،ارائه شده است که به دلیل
مشکل در انتخاب ابزارها ،به محاسبه واریانس بزرگ برای برآوردگرها و عدم معنیداری
آنها منجر خواهد شد (یاوری و اشرفزاده .)1384 ،برای حل این مشکل ،روش
گشتاورهای تعمیمیافته آرالنو و باند ( )1991پیشنهاد شد .این روش ،به واسطه انتخاب
ابزارهای صحیح و با اعمال یک ماتریس وزنی ،میتواند برای شرایط ناهمسانی واریانس
و نیز خودهمبستگیهای ناشناخته ،برآوردگر پرتوانی محسوب شود (مشکی.)1390 ،
همچنین کاربرد روش گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMMبا دادههای پانل پویا
( ،)DPDمزیتهایی مانند لحاظ کردن ناهمسانی انفرادی ،حذف تورشها در
رگرسیونهای مقطعی و درنتیجه ،برآوردگرهایی با کارایی باالتر و همخطی کمتر
خواهد بود (ندیری و محمدی.)1390 ،
روش تفاضلی مرتبه اول گشتاورهای تعمیمیافته ( ،)GMMابتدا توسط آرالنو و
باند ( )1991مطرح شد .در روش تفاضلی مرتبه اول آرالنو و باند ،ابتدا وقفه متغیر
وابسته به سمت راست اضافه و سپس از متغیرها ،تفاضل مرتبه اول گرفته میشود و
مدل به روش برابر قرار دادن گشتاورهای اولیه و مرکزی در نمونه و جامعه ،مورد
برآورد قرار میگیرد (پارسیان .)1389 ،در این روش ،عرض از مبدأ حذف میشود
(یاوری و اشرفزاده.)1384 ،

1. Generalized Method of Moments
2. Two Stage Least Squares (2SLS) Regression

نرمافزار مورد استفاده جهت برآورد ضرایب و انجام آزمونهای تشخیصی Eviews

 7است  .به منظور ارزیابی فرضیه این پژوهش با استفاده از روش پانل پویا (،)DPD
مدل اقتصادسنجی به صورت زیر تصریح شده است که مطابق مبانی نظری و پژوهش-
های پیشین ،انتظار میرود که اعمال مالیات سبز ،درآمد مالیاتی دولت را افزایش دهد.
𝑡𝑖𝑃𝑀𝐼 𝑇𝐴𝑋𝑅𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝐺𝑇𝐴𝑋𝑖𝑡 + 𝛼2 𝐷𝐸𝐵𝑖𝑡 + 𝛼3 𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛼4 𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡 + 𝛼5
𝜀 + 𝛼6 𝐼𝑁𝑇𝑖𝑡 + 𝛼7 𝑂𝑃𝑁𝑖𝑡 + 𝛼8 𝑈𝑅𝐵𝑂𝑁𝑖𝑡 + 𝛼9 𝐸𝑋𝑖𝑡 +

 -4آزمونها و برآورد مدل
پیش از برآورد مدل پژوهش ،الزم است مانایی تمام متغیرهای استفاده شده ،مورد آزمون قرار
گیرد .آزمونهایی همچون «لوین ،لین و چو» 1و «ایم ،پسران و شین» 2ازجمله آزمونهای
پایایی در مدلهای پانل دیتا هستند .نتایج این جدول ،نشان از رد فرضیه صفر و درنتیجه،
پایایی متغیرهای مدل دارد.
جدول  .1نتایج آزمون پایایی متغیرهای مدل پژوهش

نام آزمون

لوین ،لین و چو

ایم ،پسران و شین

DEB

(-4.82 )0.00

(-3.15 )0.00

GDP

(-6.78 )0.00

(-3.38 )0.00

GTAX

(-3.54 )0.00

(-2.47 )0.00

INF

(-10.12 )0.00

(-1.88 )0.02

متغیر

1. Levin, Lin and Chut
2. Im, Pesaran and Shin W-stat
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که در آن 𝑖 ،نشاندهنده مقاطع یعنی کشورها و 𝑡 نشاندهنده دوره زمانی یا سال
است.
در مدل فوق ،متغیر وابسته ،کل درآمدهای مالیاتی (𝑅𝑋𝐴𝑇) و متغیرهای مستقل
شامل مالیات سبز (𝑋𝐴𝑇𝐺) ،بدهی عمومی (𝐵𝐸𝐷) ،تولید ناخالص داخلی سرانه
(𝑃𝐷𝐺) ،نرخ تورم (𝐹𝑁𝐼) ،واردات (𝑃𝑀𝐼) ،نرخ بهره (𝑇𝑁𝐼) ،درجه باز بودن (𝑁𝑃𝑂)،
توسعه شهرنشینی (𝑁𝑂𝐵𝑅𝑈) و نرخ واقعی ارز (𝑋𝐸) است.
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نام آزمون

لوین ،لین و چو

ایم ،پسران و شین

IMP

(-19.38 )0.00

(-12.03 )0.00

INT

(-1.8 )0.03

(-2.49 )0.00

OPN

(-12.13 )0.00

(-10.69 )0.00

URBON

(-4.17 )0.00

(-8.38 )0.00

EX
)TAXR(-1

(-10.12 )0.00

(-8.00 )0.00

(-13.90 )0.00

(5.20 )0.00

متغیر

مأخذ :یافتههای پژوهش

در جدول  2مدل پژوهش برای  35کشور منتخب  OECDبرای دوره زمانی 1980
تا  2015میالدی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMMتخمین زده شد
که نتایج برآورد در جدول  2مالحظه میشود .الزم به توضیح است که در این روش،
متغیر وابسته با یک دوره وقفه به عنوان متغیر توضیحی در مدل وارد میشود.
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جدول  .2نتایج تجربی تخمین مدل به روش GMM

متغیرهای مستقل

ضرایب

احتمال

C

-82519.55

0.0

)TAXR(-1

1.049274

0.00

DEB

-621.5506

0.00

GDP

318918.6

0.00

GTax

1.99 E-07

0.00

INF

38095.45

0.00

IMP

-14791509

0.00

INT

8342.762

0.0

OPN

301031.3

0.00

URBON

15140.81

0.00

EX

-156025

0.00

)AR(2

-0.125

0.000

ضریب تعیین
مأخذ :یافتههای پژوهش

2

R =0.99

 p-valueمحاسباتی آزمون سارگان باالی  5درصد محاسبه شد ،لذا فرض  ،𝐻0مبنی بر
عدم همبستگی بین متغیرهای ابزاری با اجزای اخالل تأیید میشود که مؤید معتبر بودن
مدل است.
جدول  .3نتایج آزمون سارگان

Instrument Rank: 48

J Statistics: 24.09

Sargant Test:0.9

K:11

مأخذ :یافتههای پژوهش

با توجه به نتایج تخمین مدل ،میتوان مالحظه کرد که در کوتاهمدت ،متغیرهای مدل
در سطح اطمینان  95درصد معنادارند و بر کل درآمدهای مالیاتی دولت در کشورهای
منتخب  OECDاثرگذارند .ضریب تعیین ( )R2نیز نشان میدهد که متغیرهای مستقل
توانستهاند  99درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .همانطور که انتظار
میرفت ،درآمدهای مالیاتی دولت در دوره قبل با ضریب برآوردی  1.05رابطه مثبت
و معنیداری با درآمدهای مالیاتی دولت در دوره جاری دارد .به عبارتی ،درآمدهای
مالیاتی که در دوره قبل شناسایی و تحقق یافتهاند ،به ثبات درآمدهای مالیاتی دولت
و حتی افزایش سهولت در گرفتن مالیاتها در دوره جاری منجر خواهند شد.
بدهی دولت ( ،)DEBدر سطح اطمینان  95درصد معنادار بوده و عالمت آن منفی
است .به عبارت دیگر ،با افزایش بدهی دولت و ثابت نگهداشتن سایر شرایط ،درآمد
مالیاتی دولت در کشورهای مورد مطالعه ،افزایش نمییابد .مطابق نظریات و مطالعات
انجام شده که در قالب سه رویکرد مکتب کالسیکها و نئوکالسیکها ،مکتب کینزین-
ها و مکتب برابری ریکاردویی مطرح شده است ،گاهی دولتها با کاهش مالیاتها،
اقدام به جبران کسری بودجه خود از طریق استقراض یا افزایش بدهی عمومی می-
کنند .این مکاتب به این میپردازند که درنتیجه این سیاست ،سرمایهگذاری چگونه
تأثیر میپذیرد و تولید و اشتغال که پایههای درآمدهای مالیاتی را تشکیل میدهند،
چه تغییراتی در بلندمدت خواهند داشت.
در کوتاهمدت همانگونه که نتایج مطالعه حاضر نشان داده است ،در سالهایی که
درآمد پایین است (دوره رکود اقتصادی) یا در زمان جنگ که هزینهها بسیار باال است،
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باید کسری بودجه وجود داشته باشد (منکیو .)1375 1،در این حالت که دولتها
ترجیح میدهند که نرخهای مالیاتی را نسبت ًا ثابت نگهدارند یا کاهش دهند ،ضمن
تأمین کسری بودجه خود از محل افزایش بدهی عمومی ،به دنبال این هستند که کل
هزینههای اجتماعی مربوط به مالیاتها را به کمترین مقدار ممکن برسانند .این روابط
در چهارچوب نظریه همسانسازی مالیاتی 2بودجه دولت مطرح میشوند.
ازجمله مواردی که بر اساس این نظریه مورد بحث و بررسی قرار میگیرد ،تبیین
متعهد کردن درآمدهای مالیاتی آینده به خدمات بدهی است .در این مباحث ،دو حزب
ایدئولوژیک معرفی میشوند که حزب رفاه برخالف حزب دفاع ،موجودی بدهی
سیاستهای گذشته را به سیاستهای آینده وصل میکند .به این ترتیب ،سیاستگذار
کنونی میتواند از طریق انتخابهای مالی خود که اندازه بدهی را تعیین میکند ،بر
وضعیت دنیایی که جانشینهایش به ارث میبرند ،اثر بگذارد .افزایش بدهی دولت به
عنوان مثال ،از طریق انتشار اوراق قرضه دولتی ،تنها باعث تعویق بار مالیاتی به آینده
خواهد شد .به عبارتی ،در سیاست همسانسازی مالیاتی که درآمد مالیاتی ثابت یا
کاهشی را ایجاب میکند ،بدهی عمومی امروز و مازادی برای فردا که کسری امروز را
جبران کند ،تأکید میشود.
آلسینا و تابلینی ( )Alesina and Tabellini, 1990میگویند که یک دولت میتواند
از این امکان راهبردی سود ببرد و نشان میدهند که این بازی سیاسی بین دولتهای
در رأس امور ،طی زمان های مختلف ممکن است به انباشت بدهی به بیش از سطح
بهینهای که از جانب الگوی همسانسازی مالیاتی تجویز شده ،منجر شود.
تولید ناخالص داخلی سرانه ( ،)GDPمعنادار بوده و اثر مثبت بر درآمدهای مالیاتی
دولت دارد؛ یعنی با یک واحد افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و ثابت نگهداشتن
سایر شرایط ،درآمد مالیاتی دولت در کشورهای مورد مطالعه 318918.6 ،واحد
افزایش مییابد .در زمانی که افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه وجود داشته یا به
بیانی ،دوران رونق اقتصادی باشد ،تعداد بنگاههای فعال و میزان فعالیت اقتصادی
بنگاهها (چه استارت آپها و چه صاحبان قدیمی کسبوکار) افزایش یافته و لذا منابع
مالیاتی بیشتری شناسایی و به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت منجر میشود .تولید
1. N. Gregory Mankiw
2. Tax Smoothing

ناخالص داخلی سرانه ،نماینده ای مناسب از سطح درآمد ملی است که انتظار میرود
با افزایش آن ،ظرفیت مالیاتی کشور بیشتر شود؛ زیرا به دلیل افزایش سطح توسعه
کشور ،بخش رسمی اقتصاد در شرایط نسبی افزایش مییابد .نسبت درآمدهای مالیاتی
به تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعهیافته متجاوز از  30درصد است و این
نسبت در برخی کشورهای پیشرفته به  44درصد هم میرسد و در کشورهای همتراز
ایران در منطقه نیز در حدود  20درصد بالغ میشود (کریمی موغاری و غالمرضا،
.)1397
این معنا که با فرض ثبات سایر شرایط و افزایش مالیات سبز ،درآمدهای مالیاتی دولت
افزایش مییابد .این نتیجه در پژوهشهای پیشین نیز ثابت شد و همانطور که در
مبانی نظری پژوهش اشاره شد ،مالیاتهای زیستمحیطی ،نه تنها اثرات خارجی را
اصالح میکنند ،بلکه درآمدها را نیز افزایش میدهند .نقش افزایشدهنده درآمد توسط
مالیاتهای زیستمحیطی که یک دلیل مهم برای اجرای چنین مالیاتهایی است،
نخستین بار در ادبیات «منفعت مضاعف» آمده است .اصطالح «منفعت مضاعف» ،به
این ادعا اشاره دارد که مالیاتهای زیستمحیطی ،عالوه بر اینکه باعث کاهش آلودگی
محیطزیست میشود ،میتواند به عنوان یک منبع درآمدی برای دولت در این زمینه
به حساب آید و کارایی اقتصادی را از طریق این دو کانال مجزا بهبود میدهد.
نرخ تورم ( ،)INFاثر مثبت و معنیداری روی درآمدهای مالیاتی دولت دارد .به عبارت
دیگر ،با افزایش نرخ تورم و ثابت نگهداشتن سایر شرایط ،درآمدهای مالیاتی افزایش
مییابد .تانزی ( )Tanzi, 1987برای اولین بار جهت تبیین نقش و اثر تورم بر
درآمدهای مالیاتی ،مطرح کرد که تورم باعث کاهش ارزش حقیقی درآمدهای مالیاتی
میشود .وی بیان میدارد ،افزایش تورم ممکن است درآمدهای مالیاتی حقیقی را به
دلیل تأخیر در پرداخت مالیاتها که یک پدیده بسیار مرسوم در کشورهای در حال
توسعه میباشد ،کاهش دهد و احتمال وقوع کسری بزرگتر را باال ببرد و هرچه تأخیر
در پرداخت مالیات بیشتر باشد و سیستم مالیاتی انعطافپذیر نباشد ،تأثیر تورم بر
درآمدهای حقیقی مالیاتی و به تبع آن ،گسترش کسری بودجه مؤثرتر خواهد بود .این
فرایند در ادبیات اقتصادی ،به اثر تانزی مشهور است؛ در حالی که مشابه نتایج پژوهش
حاضر ،تجربیات کشورهای صنعتی جهان ،عکس این مطلب را نشان میدهد.
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27

در این کشورها ازجمله کشورهای منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی،
معموالً تورم با افزایش حقیقی درآمدهای مالیاتی همراه است و مشکل کشورهای
مزبور ،ساماندهی نحوه برخورد آنان جهت خنثی کردن اثرات نامطلوب این افزایش
می باشد .احتما ًال افزایش تورم ،موقعی به افزایش درآمدهای حقیقی مالیاتی منجر
میشود که :الف) وقفههای جمعآوری مالیات کوتاه باشد؛ ب) نظام مالیاتی با کشش
باشد .وقتی در کشوری درآمدهای مالیاتی با وقفههای طوالنی جمعآوری میشود و
کشش قیمتی درآمد مالیاتی کمتر از یک است ،نتایج تأثیر تورم میتواند متفاوت
باشد؛ بهویژه وقتی که نرخ تورم باال باشد .در اینگونه کشورها ،تورم موجب کاهش
درآمدهای حقیقی مالیاتی میشود .بنابراین ،همانگونه که گفته شد ،وقتی نظام
مالیاتی کشش ناپذیر و وقفههای جمعآوری مالیات ،طوالنی و نرخ تورم باال باشد،
تحلیل در مورد اینکه چه اتفاقی برای مالیات میافتد ،دشوارتر بوده و نمیتوان حکم
کلی برای تمامی کشورها در این زمینه صادر کرد (فرزینوش و همکاران.)1382 ،
واردات ( ،)IMPدر سطح اطمینان  95درصد ،معنادار بوده و عالمت آن با ضریب
فصلنامه پژوهشهای برنامه و توسعه  سال اول  شماره   4زمستان  1398ت

28

برآوردی  14791509منفی است .به عبارتی دیگر ،با افزایش واردات و ثابت نگهداشتن
سایر شرایط ،درآمدهای مالیاتی کاهش مییابد .بدین معنا که افزایش واردات با ثبات
سایر عوامل ،نتوانسته درآمدهای مالیاتی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه
اقتصادی را افزایش دهد .این نتیجه را میتوان اینطور تحلیل کرد که کشورهای
 OECDمیزان عوارض و مالیات باالیی از واردات خود دریافت نمیکنند (در مقایسه
با کشورهایی نظیر ایران که درجه آزادی اقتصادشان پایین است) که با افزایش واردات،
بتوان امیدی به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در این کشورها داشت.
نرخ بهره ( ،)INTبا ضریب برآوردی  ،8342.762اثر مثبت و معناداری بر درآمدهای
مالیاتی دارد .درواقع ،افزایش نرخ بهره با ثبات سایر شرایط ،به افزایش درآمدهای
مالیاتی دولت منجر میشود؛ چراکه با افزایش نرخ بهره بازار ،مالیات بر درآمدی که
حاصل از بازارهای جانبی است ،افزایش مییابد و همچنین به دلیل آنکه نرخ بهره،
قیمت پول است ،دولت برای جبران درآمد خود بهناچار باید با سیاستهای انقباضی،
درآمد مالیاتی خود را به نحوی (افزایش نرخ یا افزایش پایههای مالیاتی یا سهولت در
وصولی مالیاتی) افزایش دهد .بنابراین ،افزایش نرخ بهره بهدنبال رشد قیمتها و رونق
اقتصادی ،مستلزم آن است که درآمد مالیاتی افزایش یابد.

درجه بازبودن اقتصاد ( ،)OPENبا ضریب برآوردی  ،301031.3اثر مثبت و

توسعه شهرنشینی ( ،)URBONبا ضریب برآوردی  1514.81اثر مثبت و معناداری
بر درآمدهای مالیاتی دارد .به عبارتی ،با گسترش و توسعه شهرنشینی و ثبات سایر
عوامل ،درآمدهای مالیاتی دولت افزایش مییابد .رشد جمعیت شهرنشینان باعث
تثبیت الگوی شهرمحوری در اقتصادهای جهان شده است؛ بهطوریکه بر اساس برآورد
مؤسسه جهانی مک کینزی ،توسعه زیرساختهای شهری در کل جهان در سالهای
بین  2013تا  2030مستلزم تأمین اعتباری بالغ بر  57تریلیون دالر خواهد بود .در
این شرایط ،کشورهایی در حوزه شهرنشینی و توسعه شهری ،عملکرد موفقیتآمیزتری
خواهند داشت که منابع درآمدی پایداری را برای تأمین این اعتبارات و هزینهها
پیشبینی نمایند؛ چراکه تقاضا برای زیرساختها و خدمات شهری ،نه تنها محدود به
دوره زمانی خاصی نخواهد بود ،بلکه پیوسته بر دامنه آن افزوده خواهد شد.
منظور از درآمدهای پایدار نیز درآمدهایی است که حداقل در کوتاهمدت دچار
نوسانات شدید نشود و به موازات افزایش هزینهها و مخارج نیز افزایش یابد .به همین
دلیل ،در سراسر جهان به دنبال توسعه شهرنشینی ،بخش قابل توجهی از هزینههای
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معناداری بر درآمدهای مالیاتی دارد .به این معنا که با ثابت نگهداشتن سایر شرایط،
هرچه اقتصاد بازتر باشد ،درآمدهای مالیاتی افزایش مییابد .الزم به ذکر است ،آزادی
تجاری که اغلب با کاهش و یکسان سازی تعرفه و از میان برداشتن موانع غیرتعرفهای
همراه است ،کاهش درآمد مالیاتی برای کشورهای در حال توسعه همچون ایران را
درپی خواهد داشت؛ زیرا این کشورها به دلیل ویژگیهای ساختار اقتصادی خود ،قادر
به جبران کاهش درآمدهای تعرفهای از طریق مالیاتهای داخلی نخواهند بود .به
عبارتی ،این کشورها به دلیل داشتن اقتصادهای سنتی و نداشتن تکنولوژی مدرن
جهت تولید ارزش افزوده باال ،به طرز قابل مالحظهای به مالیات بر تجارت و درآمدهای
ناشی از صادرات مواد اولیه و خام وابسته هستند؛ به طوری که با آزادسازی تجاری،
قادر به جایگزین کردن مالیاتهای داخلی به جای مالیات بر تجارت نیستند.
از طرف دیگر ،کشورهای توسعهیافته (با درآمد باال و وابستگی کمتر به درآمدهای
مالیات بر تجارت ،عمدت ًا کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از آزادسازی تجاری را با
مالیاتهای داخلی جبران کردهاند (.)Khattry and Rao, 2003
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الزم برای ارائه خدمات شهری به کمک افزایش در درآمدهای پایدار مالیاتی ازجمله
مالیات بر ارزشافزوده و مالیاتهای زیستمحیطی تأمین میشود.
نرخ ارز ( ،)EXدر سطح اطمینان  95درصد معنادار بوده و عالمت آن با ضریب برآوردی

فصلنامه پژوهشهای برنامه و توسعه  سال اول  شماره   4زمستان  1398ت

30

 156025منفی است .به عبارتی دیگر ،با افزایش نرخ ارز و ثابت نگهداشتن سایر عوامل،
درآمدهای مالیاتی کاهش مییابد .نرخ ارز ،دو اثر مستقیم و غیرمستقیم بر درآمد مالیاتی
دارد .رابطه بین نرخ ارز و عوارض واردات ،مستقیمترین پیوند بین نرخ ارز و سطح مالیات
میباشد؛ بهطوری که با افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول داخلی) ،قیمت واقعی واردات
و درنتیجه ،عوارض آنها کاهش مییابد .این فرایند ،موجب کاهش درآمدهای مالیاتی
میشود .یکی دیگر از مهمترین آثار مستقیم نرخ ارز باال ،تأثیر روی مالیات بر صادرات
است .با توجه به آنکه مالیات بر صادرات برحسب ارزش داخلی صادرات وضع میشود،
افزایش نرخ ارز ،به کاهش پایه مالیاتی و درنتیجه ،به کاهش درآمد حاصل از این نوع
مالیات منجر میشود.
به عالوه ،نرخ ارز از طریق مجاری غیرمستقیم نیز بر مالیات تأثیر میگذارد که
مهمترین این مجاری ،عبارتند از :کاهش انگیزههای تولید کاالهای صادراتی ،خارج کردن
سرمایه از کشور ،تبدیل داراییهای داخلی به ارز خارجی یا اشیای قیمتی و درنهایت،
کاهش ارز در دسترس برای واردات و تولید و همچنین افزایش بازار سیاه و غیررسمی و
کاهش معامالت رسمی (پورمقیم و همکاران.)1384 ،
 -6نتیجه گیری
مالیات منبع اصلی درآمد اکثر دولتها محسوب میشود .از طرفی نظریههای اقتصادی،
نشان میدهند با توجه به درجه توسعهیافتگی کشور در شرایط معمول ،فعالیتهای
اقتصادی دولت موجب کاهش کارآیی اقتصادی است ،لذا اقتصاددانان همواره در پی
شناسایی پایههایی از مالیات هستند که کمترین عدم کارآیی را به جامعه تحمیل
کنند .مالیاتهای زیستمحیطی به مثابه یکی از پایههای مهم مالیاتی ،بر اساس نظریه
پیگو با فرض «آلودهگر باید هزینه آلودگی را پرداخت کند» شکل گرفتهاند .وظیفهای
که مالیاتهای زیستمحیطی در این نوع سیستم مالیاتی بر عهده دارند ،آن است که
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عدم کارآیی پدید آمده در اثر اعمال سایر مالیاتها را به نوعی متعادل سازند و باعث
بهبود کارایی و اشتغال شوند.
به بیان بهتر این مالیاتها ،هم باید اهداف سختگیرانه زیستمحیطی را برآورده
سازند و هم در جهت حفظ سطح درآمدهای دولت با کاهش آن دسته از درآمدهای
مالیاتی مخرب ،نقش داشته باشند؛ که به آن اصطالحاً منفعت مضاعف گفته میشود.
با شناخت روزافزون از هزینههای خارجی ناشی از آلودگی محیطزیست و نیاز به
بازبینی هرچه سریعتر در مورد گسترش پایههای مالیات سبز که منافع دوسویه دارند،
مطالعه تجربیات سایر کشورها در زمینه بهکارگیری این ابزارهای جدید از طریق ایجاد
آگاهی و هماهنگی سیاسی در زمینه قانونگذاری مالیات سبز ،مؤثر خواهد بود.
در این پژوهش  ،اثر مالیات سبز بر درآمد مالیاتی دولت در کشورهای منتخب
 OECDبررسی شد .بر اساس مطالعات انجام شده و مبانی نظری ،تأثیر عواملی چون
بدهی ع مومی ،تولید ناخالص داخلی سرانه ،نرخ تورم ،واردات ،نرخ بهره ،درجه باز
بودن ،توسعه شهرنشینی و نرخ واقعی ارز نیز برای  35کشور منتخب  OECDطی
سالهای  1980تا  2015میالدی مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند .بدین منظور ،از
مدل خودرگرسیون به روش گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMMبا دادههای پانل پویا
( )DPDو تخمینزن آرالنو – باند دومرحلهای استفاده شد.
نتایج تخمین مدل ،نشان میدهد که در کوتاهمدت ،کلیه متغیرها بر درآمدهای
مالیاتی دولت در کشورهای منتخب  OECDاثرگذارند و متغیرهای مستقل توانستهاند
 99درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .بر این اساس ،افزایش درآمدهای
مالیاتی دولت در دوره قبل ،تولید ناخالص داخلی سرانه (درآمد سرانه) ،مالیات سبز،
نرخ تورم ،نرخ بهره ،درجه باز بودن اقتصاد و توسعه شهرنشینی ،به افزایش درآمد
مالیاتی دولت و افزایش بدهی دولت ،واردات و نرخ واقعی ارز ،به کاهش درآمد مالیاتی
دولت منجر میشوند.
ضریب برآوردی متغیر مستقل مالیات سبز در سطح اطمینان  95درصد معنیدار و
مثبت است؛ به این معنا که افزایش مالیات سبز ،به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در
 35کشور منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی منجر میشود .با توجه به اینکه
یکی از معیارهای فرایند توسعه پایدار ،توجه به مسائل زیستمحیطی و حفاظت از
محیطزیست میباشد ،مالیات زیستمحیطی به عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی در اختیار
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دولت برای رسیدن به تخصیص بهینه منابع است .کشورهای منتخب  OECDکه از پایه
مالیاتی گسترده برخوردار بوده و سهم مالیات آنها از  GDPباال است ،عمدت ًا به دنبال
جایگزینی این نوع مالیات با سایر مالیاتهای کاهنده کارایی میباشند و به همین دلیل
بهرغم اینکه ضریب برآوردی مالیات سبز مثبت میباشد ،اما کوچک بودن آن بیانگر ویژگی
جایگزینی این نوع مالیاتها است که درآمد مالیاتی دولت را نسبت ًا ثابت نگه میدارد .البته
در ایران ،به دلیل پایین بودن سهم مالیات از اقتصاد (ناشی از عدم گسترش پایه و پایین
بودن نرخ مالیاتی) ،امکان وضع اینگونه مالیاتها همزمان با سایر مالیاتها وجود دارد.
همانگونه که در مبانی نظری این پژوهش اشاره شد ،درآمد حاصل از مالیاتهای زیست-
محیطی ،میتواند ضمن اصالح هزینههای خارجی (کاهش آلودگیهای زیستمحیطی)،
نقش افزایشدهنده مالیات را همزمان با جبران درآمد از بین رفته ناشی از مالیاتهای
اختاللزا (مانند مالیات بر درآمد) ایفا نماید و بر اساس ایده منفعت مضاعف ،کارایی
اقتصادی را بهبود بخشد.
همچنین یافتهها نشان میدهد ،از میان متغیرهای مورد بررسی ،افزایش تولید
ناخالص داخلی سرانه و درجه باز بودن اقتصاد ،بیشترین اثرگذاری مثبت را روی
درآمدهای مالیاتی دولت دارند و تقریباً به یک میزان ،به افزایش آن منجر میشود.
واردات ،بیشترین تأثیر منفی را بر درآمدهای مالیاتی دولت دارد؛ بهنحوی که یک واحد
افزایش واردات در کشورهای منتخب  14791509 ،OECDواحد درآمد مالیاتی را
کاهش می دهد .بدهی دولت در مقایسه با نرخ ارز ،اثر منفی بیشتری روی درآمدهای
مالیاتی دولت دارد .همچنین افزایش نرخ تورم ،توسعه شهرنشینی و افزایش نرخ بهره
به ترتیب میزان اثرگذاری ،به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت منجر میشوند.
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