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Abstract
Objective: The purpose of this paper is to investigate the effects of green tax policy
implementation on co2 emissions with emphasis on renewable energy usage development by
using the GMM method, and during 2002 to 2017 period in Iran. One of the major challenges
facing governments in 21st century is environmental crises, and this challenge is one of the
major problems in Iran’s future because of its technological and ecological situation. The
macroeconomic policies can make changes in environmental performance of the system and
fiscal policies including taxes are one of the major macroeconomic policies. The green tax in
the new tax terminology and it is considered as an effective and efficient foundation for
pollution control. This type of tax is based on cost, reduced pollution and promote efficiency
in economy. Another important strategy for controlling and reducing pollution is the use of
renewable energy sources.
Methods: In this research, to study the subject, we use the Central Bank, Statistic Center of Iran and
energy balance sheet data bases during the period 2002 to 2017, and also panel data model and
generalized method of movement (GMM) have been used. This method is a powerful estimator

that, unlike the maximum likelihood method, does not require accurate information on the
distribution of error terms and also, this method, which is used in dynamic aggregate data, is
based on the assumption that equation error terms are uncorrelated with a set of instrumental
variables.
Results: According to the research findings, the relationship between green taxes and
emissions is negative for the studied provinces. Also, the production and consumption of
renewable energy has the reverse effect on the emission of pollutants. In other words, the use
of these energies reduces the emission of pollutants. In addition, with increasing fossil energy
consumption and human development, the amount of CO2 emissions increases. Finally, the
inverse relationship between the degree of industrialization and the emission of pollutants
indicates that a major part of the pollution is caused by the transport and services sector and
in fact, the presence of old technologies in this sector has led to an increase in the daily
emission of pollutants.
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Abstract

Conclusion: The results indicate that the implementation of green tax policy has an effect on
reducing the emission of environmental pollutants. Due to the increasing number of
environmental pollutants, it is very important to pay attention to the definition and
implementation of tax policies in the form of green taxes. Therefore, the central government
and local governments in the provinces should make efforts to implement these policies.
Also, the production and consumption of renewable energy has the opposite effect on the
emission of environmental pollutants. In other words, developing and replacing the
consumption of these energies with fossil fuels can reduce the emission of pollutants.
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چکیده
هدف :هدف این مقاله بررسی اثرات اجرایی شدن سیاست مالیات سبز بر میزان انتشار آالیندهها با تأکید بر توسعه انرژیهای
تجدیدپذیر ،با استفاده از روش  ،GMMو برای دوره زمانی  6936-6931در ایران است .یکی از مهمترین چالشهای فراروی
دولتها در قرن بیست و یکم ،بحرانهای زیستمحیطی است .سیاستهای کالن اقتصادی میتواند تغییراتی را در کارکردهای نظام
زیستمحیطی ایجاد کنند که این تغییرات به ویژه از نقطه نظر ایجاد آلودگیها میتوانند بسیار قابل اهمیت باشند .سیاستهای مالی
از جمله مالیاتها از عمدهترین سیاستهای کالن اقتصادی هست .مالیات سبز در اصطالحات جدید مالیاتی ،به عنوان پایههای
مؤثر و اجرایی به منظور کنترل آلودگی قلمداد میشود .این نوع مالیات که بر پایه هزینه است ،میتواند آلودگی را کاهش داده و
کارایی در اقتصاد را افزایش دهد .یکی دیگر از راهکارهای مهم در جهت کنترل و کاهش آلودگی ،گسترش زیرساختهای مربوط
به انرژیهای تجدیدپذیر است.
روش :در این تحقیق برای بررسی موضوع از آمار و اطالعات بانک مرکزی ،مرکز آمار ایران و ترازنامه انرژی در دوره زمانی
 ،6936-6931روشهای پانل دیتا و روش گشتاورهای تعمیم یافته ( )GMMاستفاده شده است.
یافتهها :بر اساس یافتههای پژوهش رابطه بین مالیاتهای سبز و انتشار آالیندهها برای استانهای مورد بررسی منفی است .همچنین،
تولید و مصرف انرژیهای تجدیدپذیر اثری معکوس بر انتشار آالیندهها دارد .به عبارتی استفاده از این انرژیها منجر به کاهش
انتشار آالیندهها می شود .عالوه بر این با افزایش مصرف انرژی فسیلی و توسعه انسانی میزان انتشار گاز  CO2افزایش مییابد .در
نهایت رابطه معکوس میان درجه صنعتی شدن و انتشار آالیندهها مبین این مطلب است که بخش عمدهای از آلودگی ایجاد شده به
واسطه بخش حمل و نقل و خدمات است و در واقع وجود تکنولوژیهای قدیمی در این بخش ،منجر به افزوده شدن روزانۀ انتشار
گازهای آالینده شده است.
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نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاکی از آن است که اجرای سیاست مالیات سبز بر کاهش انتشار آالیندههای زیستمحیطی اثر گذار
است .با توجه به افزایش تعداد آالیندههای زیستمحیطی ،توجه به تعریف و اجرای سیاستهای مالیاتی در قالب مالیاتهای سبز
از اهمیت زیادی برخوردار است .لذا دولت مرکزی و دولتهای محلی در استانها باید نسبت به اجرای این سیاستها اهتمام
بورزند .همچنین ،تولید و مصرف انرژیهای تجدیدپذیر اثری معکوس بر انتشار آالیندههای زیستمحیطی دارد .به عبارتی توسعه و
جایگزینی مصرف این انرژیها با انرژیهای فسیلی میتواند منجر به کاهش انتشار آالیندهها شود.

طبقهبندی .C21 ,Q53 ,Q27 ,H23 :JEL
واژههای کلیدی :مالیات سبز ،مصرف انرژی تجدیدپذیر ،انتشار  ،CO2ایران.

نوع مقاله :پژوهشی.
استناد :قادری ،شیوا؛ خانزادی ،آزاد؛ کریمی ،محمدشریف .)6933( .ارزیابی و تحلیل اثرات اجرایی شدن سیاست مالیات سبز بر
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران .توسعه و سرمایه.605-626 ،)2(5 ،

مقدمه

نخستین گام برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار ،شناسایی پیامدهای گوناگون فعالیتهای صنعتی و بهه وهور صها
انتشار آالیندهها است .در دهههای اصیر همراه با افزایش فعالیتهای صنعتی ،میزان انتشار آلودگیههای زیسهتمحیطی بهه
عنوان هزینههای جانبی 0منفی تولید شهد بیشهتری یافتهه اسهت .بسهیاری از برونریزههای زیسهتمحیطی در نتیجهه رشهد
اقتصادی باالتر کشورها اتفاق میافتد ،به ووری که با افزایش حجم فعالیتهای اقتصادی ،اثرا و پیامدهای جانبی منفهی
ناشی از آلودگی زیستمحیطی افزایش پیدا میکند.
امههروزه آلههودگی محیطزیسههت بههه یکههی از چالشهههای اصههلی کشههورها تبههدیا شههده اسههت .یکههی از مهمتههرین
آلودهکنندههای هوا ،دیاکسیدکربن است که در میان سایر گازها سهم باالیی در ایجاد آلودگی هوا دارد و باعه

ایجهاد

بیماریهای قلبی ،کاهش توان کاری ،تغییرا آب و هوایی و گرمایش جهانی میشود .دادههای آمهاری نشهان مهیدهنهد
که در ایران میزان انتشار سرانه گاز دیاکسیدکربن از  7106/8کیلوگرم به ازای هر نفر در سال  0886به  7897/6در سهال
 0890رسیده است؛ به عالوه در فاصله سالهای  0806تا  0896سرانه انتشار گاز دیاکسهیدکربن در ایهران  00برابهر شهده
است (ترازنامه انرژی.)0896 ،
دولتها برای کنترل این آلودگیها ،از ابزارهایی همانند اجرای سیاست مالیا های زیسهتمحیطهی ،حوهوق مالکیهت
کوز ،2وضع قوانین و موررا دولتی و مجوزها استفاده میکنند .این سیاسهتها عمهدتا بها ههدف قهرار دادن آلهودگیهها،
سطح فعالیتهای اقتصادی را تغییر میدهند و بهبود کیفیت محیطزیست را به دنبال دارند .با توجه به مباح

فهوق ،بهرای

کاهش آسیبهای محیطزیست ،مالیا بستر مناسبی است که وی چند دههه اصیهر مهورد توجهه اقتصهاددانان قهرار گرفتهه
است .مالیا سبز به یکی از سیاستهای مهم زیستمحیطی در کشورهای  OECDتبدیا شده است .تعدادی از کشهورها
مانند سوئد ،دانمارک ،هلند ،انگلستان ،فنالند ،نروژ ،آلمان و ایتالیا این سیاست را اجهرا کردهانهد (گلومها و کواگهوچی،8
.)2118
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مالیا های زیستمحیطی یکی از ابزارهای اقتصادی و به وور دقیقتر یکی از سیاستهای مهالی در حفهو و حراسهت
از محیطزیست است و سالهای ووالنی است که در کشورهای مختلف از آن استفاده میشود (اکو .)0998 ،0مالیا سهبز
در اصطالحا جدید مالیاتی ،به عنوان پایههای مؤثر و اجرایی به منظور کنترل آلودگی قلمداد میشود .این نهو مالیها
بر پایه هزینه است و نسبت به هر واحد انتشار آالینده یا تخریب زیستمحیطی وضع میشود و از وریق افزایش هزینههای
اجتماعی باع

کاهش سطح تولید آالینده به مودار بهینه اجتماعی آن و در نتیجه کاهش سهطح آالینهدهها مهیشهود؛ کهه

این امر منجر به افزایش کیفیت و بهتر شدن محیطزیست (فایده سبز) میشود (کاالن 5و همکاران.)2119 ،
از ورفی ،یکی دیگر از راهکارهای مهم در جهت کنتهرل و کهاهش آلهودگی اسهتفاده از انهرژیههای تجدیدپهذیر بهه
عنوان انرژیهای پاک و به دور از آلودگی زیستمحیطی است .از این روی توسعه و گسترش انرژیهای تجدیدپذیر بهه
تحوق اهداف رشد و توسعه و به صصو
کم

توسعۀ اقتصادی و زیستمحیطی در یه

میکند .استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر میتواند باع

آالینده از بخشهای تولید و مصرف منابع انرژی و همچنین باع

کشهور و دسهتیابی بهه توسهعه پایهدار

کاهش وابستگی به منابع فسیلی ،کاهش انتشهار گازههای
کاهش انتشار گازهای گلخانهای کهه تهیثیر اساسهی بهر

گرمایش جهان دارند و به تبع آن ،حفو امنیت و سالمت انسانها و محیطزیست شود (النتز و دوریس .)2119 ،6بنابراین،
ضرور سالم نگه داشتن محیط زیست ،کاهش آلودگی هوا ،محدودیتهای برقرسانی و تیمین سوصت بهرای نوها و
روستاهای دور افتاده ،استفاده از انرژیهای نو مانند انرژی باد ،انرژی صورشیدی ،هیهدروژنی و غیهره مهیتواننهد در ههر
اقتصادی جایگاه ویژهای داشته باشند (گادفری .)0886 ،در این راستا ،هدف ایهن موالهه ،بررسهی اثهرا اجهرای سیاسهت
مالیا سبز بر میزان انتشار آالیندهها با تیکید بر توسعه انرژیهای تجدیدپهذیر ،بها اسهتفاده از روش  GMMو بهرای دوره
زمانی  0880-0896در ایران است.
بر این اساس ،ساصتار بندی مواله حاضر به این صور هست کهه در بخهش دوم مبهانی نظهری ،در بخهش سهوم روش
تحویق ،مدل و دادهها معرفی و در بخش چهارم ،نتایج برآورد مدل ارائه صواهد شهد .در بخهش پایهانی نیهز نتیجههگیری و
پیشنهادها ارائه صواهند شد.
مروری بر ادبیات موضوع
مبانی نظری

آلودگیهای زیستمحیطی از چالشهای اصلی جهان است .به گونهای که کشورها عهالوه بهر سیاسهتها و اقهداما
درونمرزی صود ،ساماندهی مسائا زیستمحیطی را در حوزه بینالمللی نیز دنبال میکنند .صنعتی شدن جوامهع ،بهه بههره
برداری بیشتر و فشردهتر از سوصتهای فسیلی مانند زغالسنگ ،نفت و گاز بهه منظهور اسهتفاده در تولیهد و حمها و نوها
منجر شده است .احتراق این سوصتها منجر به آزاد شدن دیاکسیدکربن در اتمسهفر مهیشهود .در ادبیها علهم اقتصهاد،
هرگاه ی

واحد اقتصادی در فرآیند تصمیمگیری صود ،مصرف-تولید صارج از بازار ،گروهی را تحت تیثیر قرار دههد،

پدیدهای رخ میدهد که آن را پیامد صارجی مینامند .پیامد صارجی میتواند اقتصادی یا غیراقتصهادی باشهد کهه در تهابع
تولید یا مطلوبیت افراد دیگر ظاهر میشود .از آنجا که آلهودگی نیهز بهه عنهوان یه

عامها صهارجی در تهابع تولیهد و یها

مطلوبیت سایر افراد تیثیر منفی میگذارد؛ به عنوان پیامد صارجی غیراقتصادی معرفی میشود.
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بنابراین ،به کارگیری سوصتهای فسیلی در تولید به وور مستویم باع

ایجاد آلودگی در اقتصاد میشهود .بهه عهالوه،

تولید بیشتر در اقتصاد با درآمد بیشتر همراه است و ایهن افهزایش درآمهد باعه

افهزایش تواضها بهرای محیطزیسهت بهتهر

میشود در نتیجه ایجاد قوانین مختلف و تغییرا در مصرف ،تولید و تجار بینالمللی محصوال تولیدی باع

کاهش

آلودگی میشود (دیویدسن و جیمز .)0989 ،7در این راستا ،توافقنامه کیوتو در سال  ،0977کشهورها را موظهف کهرد تها
در دوره  2118-2102انتشار گازهای گلخانهای را نسبت به سال  0991حدود  8درصد کاهش دهنهد (ویسهما و دلینه

،8

 .)2117همچنین ،در سال  ،2102اجالس دوحه برای اجرای دور دوم تعهدا پروتکا کیوتو تشکیا شده است و بعهد از
آن کنفرانس پاریس در سال  2105برگزار شده است .9هدف اصلی این توافقنامه کاهش میزان انتشار گازهای گلخانهای
است که سبب تغییرا آب و هوایی میشوند .بنابراین ،ایهن توافقنامهه محهدودیتهایی را بهرای دولتههای آلودهکننهده
تعیین مینماید .ایران نیز بر اساس توافقنامههای مذکور ملزم به کاهش میزان انتشار کا گهاز دیاکسهیدکربن شهده اسهت
(ترابی و همکاران.)0890 ،
حضور پیامد صارجی چه به صور اقتصادی و چه به صور غیراقتصادی ،تبعاتی را با صود در پهی دارد کهه بایهد در
ی

سیستم کنترل و نظار تعبیه شود .این کنترل ،گاه میتواند با حضور مستویم دولت و گهاه بها حضهور غیرمسهتویم آن

باشد .دصالت دولت به منظور اصالح تیثیرا پیامهدهای صهارجی زیسهتمحیطی و کنتهرل آلهودگی از وریهق روشههای
مختلفی انجام میگیرد ،این روشها عبار اند از:
 .0روش پیگو :مالیا و یارانه بر فعالیتهای با پیامد صارجی است که حضور مستویم دولت را میولبد.
 .2حق برصورداری از پاکی یا مجوز ایجاد آلودگی :در این روش که بر اساس مطالعه کهوز بنیهان یافتهه اسهت دولهت
بهوور غیرمستویم دصیا است و تنها از وریق دادن حق مالکیت ،ایجاد بازار نموده و موجب تخصیص مؤثر منابع میشود.
 .8اعمال قانون و موررا  :بر اساس حضور مستویم دولت و اعمال یکسری قوانین و موررا بر فعالیتههایی بها پیامهد
صارجی ،آثار منفی کنترل صواهد شد (پژویان و امین رشتی.)0886 ،
مالیا سبز در اصطالحا جدید مالیاتی ،به عنوان پایههای مؤثر و اجرایی به منظور کنترل آلودگی قلمهداد مهیشهود.
این نو مالیا که بر پایه هزینه است ،میزان آلودگی را کاهش داده و کارایی در اقتصاد را افزایش میدههد .مالیا ههای
زیستمحیطی به سه دسته کلی مالیا بر انتشار آالیندهها (مالیا پیگویی) ،مالیا بهر نهادههای تولیهدی یها مصهرفی کهه
کاربرد آنها با آسیبهای زیستمحیطی همراه است و موررا زیستمحیطی در سایر مالیا ها توسیم میشهوند .مالیها
بر انتشار آلودگی جزء مالیا های مستویم و دو نو دیگر جزء مالیا های غیرمسهتویم اسهت .همچنهین ،در بهین سهه نهو
مالیا مطرح شده ،مالیا پیگو بیشترین تیثیرگذاری را از نظر کهارایی دارد (مه

مهوران و نلهور .)0990 ،01مالیها بهر

انتشار آلودگی بوسیله پیگو )0921( 00مطرح شده است .وی برای اولین بار نظریهای ارائه کرد که بهر اسهاس آن آلهودگی
را به عنوان ی

پیامد صارجی منفی مورد توجه قرار داد و معتود بود که باید بر روی بنگاههای آلودهکننهده محیطزیسهت

یا بنگاههایی که پیامد صارجی منفی ایجاد میکنند ،مالیا بر انتشار آلودگی وضع کرد .بر اساس نظریه پیگو افهرادی کهه
محیطزیست را آلوده میکنند ،میبایست مودار صسارتی را که در اثهر انتشهار آلهودگی بهه محیطزیسهت وارد مهینماینهد
جبران کنند (ترنز و همکاران  .)0888 ،در چارچوب مکانیزم بازار ،در حالتی که پیامدهای جهانبی منفهی در تولیهد وجهود
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داشته باشد ،وضعیت بهینه پارتو تحوق پیدا نمیکند و موجب شکست بهازار مهیشهود .زیهرا ،بنگاههها تنهها هزینهههایی در
محاسبا قرار میدهند که صودشان با آن روبهرو هستند و اثراتی کهه بهر دیگهران وارد مهیشهود را لحها نمهیکننهد .در
نتیجه ،تخصیص بهینه منابع ،تحوق وضعیت بهینه پارتو و دستیابی به حداکثر رفهاه اجتمهاعی ،زمهانی حاصها مهیشهود کهه
هزینه نهایی اجتماعی ناشی از فعالیت اقتصادی ی

فرد یا ی

واحد اقتصادی با منافع نهایی اجتماعی حاصا از آن برابهر

گردد .بنابراین ،بنگاههای ایجادکننده آلودگی باید بر اساس مودار نههایی صسهارتی کهه بهه محیطزیسهت وارد مهیکننهد،
مالیا پرداصت کنند .بر این اساس ،سطح کارآمد اجتمهاعی در جهایی اتفهاق مهیافتهد کهه منهافع نههایی حاصها از رفهع
آلودگی برابر با هزینه نهایی اجتماعی انتشار آالینده باشد .پیگو معتود بود که بها تعیهین یه

مالیها بهینهه مهیتهوان ایهن

انگیزه را در بنگاههای ایجاد کننده پیامد صارجی به وجود آورد تا تولیدا صود را در سطح مطلوب قرار دهنهد .در واقهع
مالیا های پیگویی با باال بردن قیمتهای نسبی آلودگی موجب میشود که آلودهکنندگان بها هزینهه اجتمهاعی اقهداما
صود مواجه گردد .وبق نظر پیگو ،رفاه صالص اجتماعی زمانی به حداکثر میرسد که ارزش فایده نهایی اجتماعی برابر بها
هزینه نهایی اجتماعی شود (پور غفار دستجردی .)0898 ،درنمودار ( )0به چگونگی اعمال مالیا زیستمحیطی (مالیها
پیگویی) بر کاالی  Xبه عنوان ی

کاالی آلودهکننده پرداصته میشود.
نمودار  .1مالیات پیگو

منبع :سید نژاد فهیم و اقدامی ()0891

بدون مالیا نتیجه اولیه بازار رقابتی ،مودار تعادلی

بهرای تولیدکننهده اسهت .موهدار رفهاه از دسهت رفتهه مسهاحت

 CDFاست ،جایی که هزینه نهایی اجتماعی فراتر از منفعت نهایی ( )MBهست .شرایط بهینه پارتو زمهانی تحوهق مییابهد
که:
()0

(هزینه آلودگی) هزینه صارجی MC +
priv

MB 

بر اساس مودار مطلوب مالیا پیگویی برای تخصیص بهینه منابع و کاهش آلودگی محیطزیست به اندازه
بود .در چنین شرایطی مودار تولید  Xبه
()2
درآمد مالیاتی دولت برابر مساحت

صواههد

کاهش یافته و آلودگی محیطزیست کاهش مییابد:
 t  MC soc  MB
( MC priv  t p ) DB

مالیا ها بهکار گرفته شود (پایتختی اسکویی و ناهیدی.)0886 ،

priv

MC

مستطیا هست که میتواند برای کاهش بار مالیاتی سهایر
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مالیا های غیرمستویم زیستمحیطی بر نهادههای تولیدی و یا کاال و محصهول نههایی تولیهد شهده وضهع مهیشهوند و
میتوانند از فرآیند تولید و یا مصرف اصذ شوند و جنبه تشویوی برای بنگاهها و مصهرفکنندگان بهرای کهاهش آلهودگی
دارند .این مالیا به ورق مختلف در کشورهای جهان مورد استفاده قرار میگیرد .مالیا بهر انهرژی ،عهوارض کودههای
شیمیایی ،مالیا بر کربن ،مالیها سهوصتهای فسهیلی ،از روشههای مختلهف وضهع مالیها غیرمسهتویم زیسهتمحیطی
هست .مالیا های غیرمستویم زیستمحیطی این مزیت را دارد که اغلب وضع مالیا بر کاالههای آالینهده محیطزیسهت،
نسبت به وضع مالیا بر صود آالیندهها که به واسطه راهحا وضع مالیا پیگو ضروری هست ،آسانتر اسهت (ههانلی 02و
همکاران.)0997 ،
در عصر حاضر به منظور کاهش تواضای سوصتهای فسیلی و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی ،انرژیهای جدیهد
مانند انرژی صورشیدی ،انرژی باد ،انرژی آب ،انرژی زمین گرمایی و ...میتواند مورد استفاده قرارگیهرد .از آنجهایی کهه
بنگاههای اقتصادی برای تولید محصوال صود از سوصتهای فسیلی استفاده میکنند ،این کار منجر به افزایش آلهودگی
زیستمحیطی میشود .مالیا بر آلودگی نفع شخص آلودهکننده را تحت تیثیر قرار میدهد ،بدیهی است که حفو منافع
شخصههی ،آلودهکننههده را وادار مهیسههازد تهها راههههایی بههرای کههاهش پرداصتهههای مالیهها صههود بیابههد .از ایههن رو بنگههاه
آلودهکننده به منظور کاهش میزان مالیا  ،مودار تولید صود را کهاهش مهیدههد و ایهن امهر منجهر بهه کهاهش هزینهههای
اجتماعی ناشی از آلودگی نیز میشود .لذا وضع مالیا زیسهتمحیطی بهر روی آلهودگی نیهاز بهه اسهتفاده از انهرژیههای
جدید (جایگزین) را پدیدار میکند تا با استفاده از این انرژیها مودار تولید را مجددا افزایش داد.
استفاده از انرژی تجدیدپذیر ،منافع کوتاه ،میان و بلندمهد قابها مالحظههای بهه همهراه دارد :امنیهت عرضهه انهرژی،
توسعه پایدار صنایع محلی ،ایجاد اشتغال و پایداری زیستمحیطی .این در حالی است که منابع انهرژی فسهیلی ،عهالوه بهر
تجدیدناپذیر بودن ،به دلیا انتشار گازهای گلخانهای نظیر دیاکسیدکربن ،اثرا منفی بسیاری بر سالمت و محیطزیست
دارند .انرژیهای تجدیدپذیر با قابلیت ایجاد فرصهتهای شهغلی و درآمهد زایهی ،باعه
اتکایی جوامع محلی شده و به تحوق اهداف فورزدایی کم
برقآبی کوچ

توانمنهد سهازی و توویهت صهود

میکند .تولید برق از منابع تجدیدپهذیر از جملهه مولهدهای

 08و مصارف انرژی غیرالکتریکی نظیر گرمکنندهها و صشه

کنندههای صورشهیدی ،پمپههای بهادی و

تصفیهکنندههای صورشیدی در توسعه پایدار شهرها و روستاها نوش مثبتی ایفا میکنند (پیرس.)2101 ،00
در ایران به دلیا وجود پتانسیاهای باالی انرژیهای تجدیدپذیر ،زمینه مناسبی برای گسهترش فعالیتههای مربهو بهه
این نو انرژیها در کشور وجود دارد .کهاربرد انهرژیههای تجدیدپهذیر در ایهران بهه دو صهور نیروگهاهی متمرکهز و
سیستمهای کوچ

پراکنده هست .در سال  00588 ،0890مگاوا نیروگاه تجدیدپذیر اعم از آبی ،بادی ،صورشهیدی و

بیوگاز در حال بهرهبرداری بوده است (ترازنامه انرژی.)0890 ،
بنابراین استفاده از انرژیهای نو ،جایگزین منابع انرژی متداول (سوصتهای فسیلی) در آینده صواهد شد .از این روی
توسعه و گسترش انرژیهای تجدیدپذیر به تحوهق اههداف توسهعه اقتصهادی ،اجتمهاعی و زیسهتمحیطی کشهور کمه
میکند و از عواما اساسی در رسیدن به توسعه پایدار در هر کشهوری اسهت .اسهتفاده از انهرژیههای نهو مهیتوانهد باعه
کاهش وابستگی به منابع فسیلی ،کاهش انتشار گازهای آالینهده از بخشههای تولیهد و مصهرف منهابع انهرژی و همچنهین
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باع

کاهش انتشار گازهای گلخانهای که تیثیر اساسی بر گرمایش جههانی دارنهد و بهه تبهع آن ،حفهو امنیهت و سهالمت

انسانها و محیطزیست شود (موسوی شفائی و همکاران.)0895 ،
پیشینه تحقیق

آنونی موس )2110( 05در مطالعهای با عنوان «توسعه مالیا سبز» بیان کرد که مالیا سبز باعه

ایجهاد سهود مضهاعف

به سه شکا ضعیف ،متوسط و قوی میشود .وی از مدل تعادل عمومی برای سنجش تیثیر مالیا سهبز اسهتفاده نمهود و بهه
این نتیجه رسید که مالیا سبز باع

سهود مضهاعف قهوی نمیشهود و در واقهع مالیا سهبز باعه ههیچ نهو کاهشهی در

مشکال زیستمحیطی و بیکاری نمیشود.
ویسما و دلین

 ،)2117( 06در مطالعه صود با استفاده از مدل تعادل عمومی برای کشور ایرلند نشان دادند که دریافهت

مالیا از آلودگی ناشی از انتشار دی اکسید کربن ،نتایج بهتری را نسبت به دریافت مالیا از مصرف انرژی ،در کهاهش
آلودگی به همراه صواهد داشت.
بیرتنس و فائن )2118( 07در مطالعهای برای کشور نروژ به این نتیجه رسیدند که دریافت مالیا سبز منجهر بهه کهاهش
تولید ،صادرا  ،واردا و اشتغال و مصرف میشود؛ که این اتفهاق رفهاه عمهومی را کهاهش صواههد داد و بهرای جبهران
کاهش این رفاه ،پیشنهاد اعطای یارانهها و مشوقهای تولید را میدهند.
گلوما و کواگوچی ( )2118در موالهای تحت عنوان «مالیا سبز و فایده مضاعف در ی
ی

اقتصاد پویا» با بهکار بهردن

مدل تعادل عمومی پویا برای اقتصاد آمریکا دریافتند که افزایش مالیا بر بنزین و کهاهش مالیها از وریهق مالیها

سرمایه ،دو نو اثهر رفهاهی را بهههمراه دارد :افهزایش مصهرف کاالهها (فایهده کهارایی) و افهزایش کیفیهت و بهتهر شهدن
محیطزیست (فایده سبز) .شواهد به دست آمده نشان میدهد چه تعهداد افهراد حاضهر هسهتند بابهت کیفیهت محیطزیسهت
پرداصت داشته باشند؛ همچنین دیگر نتایج نشان میدهد اندازه فایده سبز از فایده کارایی کوچکتر است.
کاریداس و ژانگ ،)2107( 08به بررسی تئوری

اثرا اصالحی مالیها سهبز بهر محهیط زیسهت بها اسهتفاده از رشهد

درونی بر اساس فرضیه هیکس پرداصتهاند .یافتههای این مطالعه بر اساس مدل نظری نشان داد در ی
فعالیت تحویق و توسعه مکانیسم رشد در آن اتفاق میافتد ،ی

محیط اقتصادی که

اصالحیه مالیاتی زیستمحیطی میتواند منجر بهه منفعهت

اقتصادی از وریق انتوال مجدد درآمد گردد.
ژانگ 09و همکاران ( ،)2107به بررسی وضعیت فعلی و چشم انداز آینده انرژیههای تجدیدپهذیر بهرای کشهور چهین
بهعنوان بزرگترین کشور مصرفکننده انرژی و انتشاردهنده گاز دیاکسیدکربن در جهان پرداصتهاند .نتهایج ایهن مطالعهه
نشان میدهد که تواضا برای واردا بخش صنعت انرژی جدید چین ،بر نوسانا در بازار تجاری صنعت اثرگذار هست.
مویمی و همکاران ( )0891در مطالعهای ،آثار اقتصادی و اجتماعی مالیها سهبز در ایهران را مهورد بررسهی قهرار داده
است .نتایج این تحویق نشان میدهد که با افزایش قیمت حاماهای انرژی ،انتشهار اغلهب آالینهدهها کهاهش یافتهه اسهت،
لیکن در مورد  COو  CHبنا به چگونگی تغییر فناوری تولید پس از افزایش قیمت حاماهای انرژی ،ممکن اسهت انتشهار
این دو آالینده با کاهش یا افزایش مواجه شود.
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عبداهلل میالنی و محمودی ( ،)0889در موالهای با عنوان «مالیا زیست محیطی و اثر تخصیصهی آن (مطالعهه مهوردی:
فراوردههای نفتی ایران)» ،با استفاده از روش صود رگرسیون برداری به بررسی اثر وضع مالیا در قالهب شهوک افهزایش
قیمت بر مصرف فراوردهها و عکسالعما مصرف نسبت به آن بررسی شده است .نتایج حاصا از آن بیانگر این است که
وضع مالیا بر قیمت بنزین ،نفت گاز ،نفت کوره و گاز مایع باع کاهش روند افزایشی مصرف آنها شده است.
هادیان و استادزاد ( )0892در مطالعهای به برآورد سطح بهینه مالیا بر آلودگی در اقتصاد ایران با استفاده از ی

الگهوی

رشد تعمیم یافته پرداصتند .پس از کالیبره کردن الگوی حا شده ،نرخ بهینه مالیا بر آلودگی در مطالعه فهوق  7/8ههزار
ریال به ازای هر تن تولید  CO2بدست آمده است .در این مطالعه ،بهصور مستویم مالیا بر آلودگی برآورد شده است.
اسدزاده وجلیلی ( )0890به بررسی اثهر رشهد اقتصهادی بهر مصهرف انهرژیههای تجدیدپهذیر در کشهورهای منتخهب
پرداصتند .نتایج مطالعه حاکی از آن است که در کشهورهای دارای در رشهد اقتصهادی بهاال ،بهین رشهد اقتصهادی و سههم
انرژیهای تجدیدپذیر رابطه مثبتی وجود دارد به این صور که این کشورها هنگام افزایش قیمهت انهرژی بها جهایگزینی
انرژیهای تجدیدپذیر ،از اثر منفی قیمت انرژی بر تولید ناصالص داصلی جلوگیری مینماید.
نوآوری در این مواله ،انتخاب متغیری متفاو

و اثرگذار بر کاهش انتشار گاز دیاکسیدکربن است؛ لذا در این مطالعه

عالوه بر شاصص مالیا سبز از متغیر مصرف انرژی تجدیدپذیر به عنوان متغیر توضیحدهنده انتشار سرانه دیاکسیدکربن
بهره گرفته و تالش شده است روابط مالیا سبز و مصرف انرژی تجدیدپذیر با انتشار  CO2مورد بررسی قرار گیرد.
معرفی الگو ،متغیرها و روش برآورد الگو

علیرغم اهمیت بسیار زیاد موضو انتشار آلودگی و نیاز مبرم تمام کشهورها بهه در اصتیهار داشهتن اوالعها کمهی در
صصو

شرایط زیستمحیطی حاکم بر آنها همچنان در اکثر کشورها دسترسی به اوالعا و آمار مهورد نیهاز پیرامهون

موضوعا زیستمحیطی با نوص ،اشتباه ،کمبود و عدم موثق بودن مواجه است .از این رو در این مواله به بررسهی اثهرا
اجرای سیاست مالیا سبز بر کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن بها تیکیهد بهر توسهعه انهرژیههای تجدیدپهذیر در ایهران
پرداصته صواهد شهد .بهر ایهن اسهاس ،الگهوی مهورد اسهتفاده در ایهن موالهه بها اسهتفاده از مهدل تعهدیا شهده گروسهمن و
کروگر( )0990و بصور رابطه ( )8ارائه میگردد.
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( :لگاریتم میزان انتشار سرانه گاز دیاکسیدکربن به عنوان شاصص آلودگی زیستمحیطی برای استان  iو در

دوره  tبرحسب تن به نفر است.
از آنجا که هیچ آمار رسمی از انتشار

برای استانهای کشور وجود ندارد ،در این مواله از مهدل انتشهار کهربن بهر

مبنای سوصت برگرفته از مطالعا چانگ 21و همکاران 2108 ،و فالحی و حکمتی فرید ،0892 ،استفاده شهده اسهت؛ کهه
به صور رابطه ( )0است.
()0

n
 44 
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در رابطه ( A ،)0مصرف هر سوصت CCF ،مودار کربن HE ،ارزش حرارتی COF ،کهربن اکسیداسهیون و
وزن ملکولهای

نسهبت

به کربن هست.
 :لگاریتم انتشار

دوره وقفه،؛ به منظهور نشهان دادن پویهایی اثهرا آلهودگی و ارتبها آن بها

با ی

آلودگیهای دورههای گذشته.
 :(GDP)itتولید ناصالص داصلی سرانه حویوی به قیمت سال پایه  0891و برحسب میلیون ریال به نفر.
بهه انهدازه  0111ریهال در

 :(LGT)itلگاریتم شاصص مالیا سبز که برای سالهای مختلف به ازای هر تن انتشار
نظر گرفته شده است.
 :مصرف سرانه انرژی فسیلی که از جمع سوصتهای فسیلی به دست آمده است.

 :شاصص توسعه انسانی که بهصور میانگین سادۀ سه شاصص امید بهه زنهدگی ،آمهوزش و تولیهد ناصهالص
داصلی سرانه محاسبه شده است.
1
1
1
() 5
GDP  ADI  ELI
3
3
3
 GDPتولید ناصالص داصلی سرانه ADI ،نرخ باسهوادی بزرگسهاالن و  ELIشهاصص امیهد بهه زنهدگی اسهت (امیهری،
HDI 

.)0891
 :(LNE)itلگاریتم مصرف سرانه انرژی تجدیدپذیر که در اینجا انرژی برقآبی به عنهوان انهرژی تجدیدپهذیر در نظهر
گرفته شده است.
 :(LFI)itلگاریتم شاصص صنعتی شدن که به صور میهزان ارزش افهزوده بخهش صهنعت ههر اسهتان بهه کها کشهور
محاسبه شده است.
همچنین در این رابطه،

جمله صطای مدل است و اندیسهای  iو  ،tبهه ترتیهب نشهانگر اسهتان و

پارامتر ثابت و

سال هستند.
معرفی روش گشتاورهای تعمیمیافته ()GMM
20

در ادامه جهت تبیین عواما مؤثر بر آلودگی به تخمین مهدل رگرسهیون از الگهوی دادهههای پانها پویها نیهز اسهتفاده
میشود .22شکا کلی این مدل عبار است از:
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بههه ترتیههب نشههاندهنده متغیههر وابسههته ،وقفههه اول متغیههر وابسههته ،متغیرهههای

توضیحدهنده متغیر وابسته و جزء صطا مدل هسهتند ،نمهاد بیهانگر تفاضها متغیرهها اسهت .بهه عبهار دیگهر ایهن روش،
متغیرهایی تحت عنوان متغیر ابزاری ایجاد میکند تا برآوردهای سازگار بدون تورش داشهته باشهیم و بهدین ترتیهب بهرای
برآورد معامال از روش گشتاورهای تعمیمیافتۀ  GMMاستفاده میکنیم .از مزایای ایهن روش مهیتهوان بهه مهوارد لیها
اشاره کرد:

 /661ارزیابی و تحلیل اثرات اجرایی شدن سیاست مالیات سبز بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران

 .0کاربرد این روش باع

حذف بسیاری از متغیرها همانند فرهنگ ،قومیت ،مذهب و اقلیم میشود که در وهی زمهان

ثابت بوده و عواما قوی تیثیرگذاری بر درآمد سرانه و توسعه هستند و مهیتواننهد بها نههاد همبسهته باشهند .ایهن متغیرههای
حذف شده ،باع

ایجاد تورش در تخمین مدل میشوند (گرین.)2118 ،28

 .2مزیت اصلی تخمین  GMMپویا آن است که تمام متغیرهای رگرسیون که همبستگی با جزء اصالل ندارد (از جمله
متغیرهای با وقفه و متغیرهای تفاضلی) میتوانند به وور بالووه متغیر ابزاری باشند (گرین.)2118 ،
 .8این روش به واسطه انتخاب متغیرهای ابزاری صحیح و با اعمال ی

ماتریس وزنی میتواند برای شرایط ناهمسهانی

واریانس و نیز صودهمبستگیهای ناشناصته ،برآوردکننده قدرتمندی محسوب شود.
 .0در مدل  GMMوقفه متغیر وابسته به صور متغیر مستوا در سمت راسهت معادلهه وارد مهیشهود تها بهدین ترتیهب
امکان پارامتر بندی مجدد مدل به روش مدل دادههای تلفیوی پویا فراهم گردد.
 .5این روش تخمینزننده قدرتمندی است که برصالف روش حداکثر راسهت نمهایی نیهاز بهه اوالعها دقیهق توزیهع
جمال اصالل ندارند .روش مزبور که در دادههای تلفیوی پویا بهه کهار گرفتهه مهیشهود مبتنهی بهر ایهن فهرض اسهت کهه
جمال اصالل در معادال با مجموعه متغیرهای ابزاری غیرهمبسته هست (بالتاجی.)2118 ،20
دوره زمانی مورد بررسی در این مواله سالهای  0880-0896هست و اوالعاتی که در این بررسی مورد اسهتفاده قهرار
گرفته ،از پایگاههای اوالعاتی بان

مرکزی ،مرکز آمار ایران و ترازنامه انرژی دریافت شده است.

الزم به لکر است که در محاسبه شاصص توسعه انسانی ،از سه معیار و شاصص امید به زندگی (معرف زندگی سهالم و
ووالنی) ،نرخ باسوادی (معرف آموزش) و تولید ناصالص داصلی سرانه (معهرف اسهتاندارد زنهدگی) اسهتفاده شهده اسهت
(صانزادی و همکاران .)0895 ،مودار مالیا سبز برای سالهای مختلف به ازای هر تن انتشار سهرانه گهاز دیاکسهیدکربن
به اندازه  0111ریال در نظر گرفته شده است همچنین دولت میتواند شرایط و تسهیال الزم را برای بنگاهههای تولیهدی
به منظور به کارگیری تکنولوژیهای پیشرفته فراهم کند ،سپس مالیا بیشتری به منظهور کهاهش آالینهدهها بهه تولیهدا
بنگاههای آالینده وضع کند (ایزدصواستی و همکاران.)0896 ،
یافتههای تحقیق

قبا از ارائه نتایج مربو به برآورد الگو به ارائه برصی از اوالعا آماری مربو بهه جامعهه آمهاری مهورد بررسهی در
این مواله پرداصته صواهد شد.
در نمودار ( ،)2میانگین مصرف سرانه انرژیهای فسیلی در موابا میانگین مصرف سرانۀ انرژیههای تجدیدپهذیر وهی
سالهای  0880تا  0896در استانهای منتخب ارائه شده است.
همچنین ،در نمودار ( )8میزان انتشار سرانه گاز دیاکسهیدکربن در اسهتانهای منتخهب در وهی دوره زمهانی  0880تها
 0896ارائه شده است .بر اساس این نمودار بیشترین انتشار گاز دیاکسیدکربن مربو به استان مرکزی و کمتهرین انتشهار
مربو به استان ایالم هست.
نمودار ( )0نشاندهنده میانگین انتشار سرانه گاز  CO2نسبت بهه سهرانه تولیهد ناصهالص داصلهی در اسهتانهای منتخهب
است ،نمودار بیانگر این است به ازای ی

واحد ارزش افزوده ایجاد شده در اقتصاد ،چه میزان گاز  CO2منتشر میشود.
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نمودار  .2میانگین مصرف سرانه انرژی فسیلی و انرژی تجدیدپذیر طی دوره ( )1331-1316در استانهای منتخب
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منبع :یافتههای تحویق
نمودار .3میانگین انتشار سرانه گاز دیاکسیدکربن طی دوره ( )1331-1316در استانهای منتخب

تن به نفر
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منبع :یافتههای تحویق
مودار  .1میانگین انشار سرانه گاز دیاکسیدکربن نسبت به سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی طی دوره ( )1331-1316در استانهای منتخب
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منبع :یافتههای تحویق

در ادامه به برآورد الگو و ارائه نتایج مربو به آن پرداصته صواهد شد.
بررسی مانایی متغیرها

یکی از مشکال عمده در رگرسیون سریهای زمانی پدیده رگرسیون ساصتگی است .یعنهی علیهرغم ضهریب تعیهین
باال ولی رابطه معناداری بین متغیرها وجود ندارد .مسئله رگرسیون ساصتگی میتواند برای مدل تلفیوی و پانلی نیهز هماننهد
مدلهای سری زمانی مطرح گردد .لذا قبا از برآورد مدل ،الزم است مانایی متغیرهای مورد استفاده در مهدل و همچنهین

 /661ارزیابی و تحلیل اثرات اجرایی شدن سیاست مالیات سبز بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران

وجود همانباشتگی بین متغیرها بررسی شود (نوفرستی .)0887 ،به منظور بررسهی مانهایی متغیرهها از آزمهون ریشهه واحهد
پانلی لین ،و همکاران )2112( 25استفاده شده است .نتایج این آزمون در جهدول ( )0ارائهه شهده اسهت؛ فرضهیه صهفر ایهن
آزمون بیانگر نامانایی متغیرها است.
جدول  .1نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد پانلی

متغیرها

ضریب

احتمال

LCO2

-8/75870

1/1110

GDP

-1/57812

1/2888

)D(GDP

-7/25728

1/1111

LGT

-8/60589

1/1110

E

-1/99029

1/0611

)D(E

-0/98709

1/1111

HDI

-8/05679

1/1118

LNE

-8/01019

1/1101

LFI

-0/86221

1/1808

منبع :نتایج تحویق

با توجه به نتایج جدول ( ،)0بررسی موادیر آماره محاسبه شده و احتمال پذیرش آنها نشان میدههد کهه متغیهر تولیهد
ناصالص داصلی و مصرف انرژی فسیلی در سطح مانا نبوده ولی با ی

بار تفاضاگیهری مانها شهدهاند و سهایر متغیرهها در

سطح مانا هستند.
نتایج آزمونهای همانباشتگی

از آنجا که متغیرهای الگو وبق آزمون ریشه واحد جواب یکسانی در مورد مانایی متغیرهها گهزارش نمهیدهنهد ،بهرای
پرهیز از وجود رگرسیون کالب در تخمینها ،باید همانباشتگی بین متغیر وابسته و متغیرههای مسهتوا مهورد بررسهی قهرار
26

گیرد .برای این منظور جهت بررسی وجود رابطه تعادلی بلندمد بین متغیرهای الگهو از آزمهون همانباشهتگی پهدرونی

( )0999استفاده شده است ،این آزمون بر پایه فرض ناهمگنی ضرایب در دادههای پانا تنظیم شده است .فرضیه صفر ایهن
آزمون ،عدم وجود همانباشتگی است (بالتاجی.)2118 ،
جدول  .2نتایج حاصل از آزمون همانباشتگی پدرونی

احتمال

مودار آماره

آماره آزمون

1/1115

-8/800899

Panel pp-Statistic

1/1111

-6/595572

Group pp-Statistic

منبع :نتایج تحویق

نتایج به دست آمده از آزمون پدرونی نشان میدهد که فرضیه صفر یعنی وجهود نداشهتن رابطهه همانباشهتگی پذیرفتهه
نخواهد شد و متغیرهای الگو دارای رابطه همجمعی هستند .بنابراین وجود رابطه تعادلی بلندمد و عدم وجود رگرسهیون
کالب نیز بین متغیرهای الگو تییید صواهد شد.
نتایج برآورد مدل

نتایج حاصا از تخمین الگو در جدول ( )8ارائه شده است.
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جدول  .3نتایج حاصل از تخمین مدل انتشار  CO2به روش گشتاورهای تعمیم یافته

متغیر

ضریب

انحراف معیار

آماره z

سطح احتمال z

)CO2(-1

1/7978800

1/278812

29/02

()1/111

GDP

1/2571288

1/077968

5/88

()1/111

LGT

-1/0578802

1/0210100

8/80

()1/111

E

1/1111890

1/1111825

2/70

()1/116

HDI

1/1160909

1/8892808

1/12

()1/985

LNE

-1/1990625

1/1007957

-6/72

()1/111

LFI

-1/0108876

1/1088100

-2/89

()1/107

CONS

-1/6528895

1/5828966

-0/02

()1/268

آزمون تشخیص و درستی مدل
آزمون سارگان Sargan test -

76/62106

1/7111

آزمون والد Wald test-

2258/60

1/1111

منبع :نتایج تحویق

بر مبنای نتایج ارائه شده در جدول ( ،)8میتوان موارد زیر را ارائه داد:
ارتبا بین تولید ناصالص داصلی و میزان انتشار  CO2در استانهای مورد مطالعهه ،مثبهت و معنهادار اسهت و بها افهزایش
ی

درصد در تولید ناصالص داصلی ،انتشار دیاکسیدکربن به میهزان 1/25درصهد افهزایش مییابهد .عالمهت مثبهت ایهن

ضریب بیان میکنهد کهه رشهد اقتصهادی اسهتانها و بهه موجهب آن افهزایش درآمهد سهرانه بها ایجهاد و تشهدید آلهودگی
زیستمحیطی همراه است.
میزان مالیا زیستمحیطی با انتشار  CO2رابطهه منفهی و معنهادار دارد؛ یعنهی بها افهزایش یه

درصهدی مالیا ههای

زیستمحیطی انتشار سرانه گاز دیاکسیدکربن به میزان  1/05کاهش مییابد .به عبارتی اجهرای سیاسهت مالیهاتی بایهد بهه
نحوی باشد که نوش کنترلی در انتشار آالیندهها از وریق کم

به تغییهر تکنولهوژی در بنگاههها داشهته باشهد و از سهوی

دیگر این درآمدهای مالیاتی ،دولت را در تیمین زیر ساصتهای مربو به توسعۀ انرژیهای تجدیدپذیر کم

کند .البته

لکر این موضو حائز اهمیت است که با توجه به اینکه هنوز این سیاستهای مالیاتی در کشور اجرایهی نشهده اسهت ،لهذا
مودار مربو به درآمدهای حاصا از این سیاستها برآوردی هست و ممکن است با مودار بالفعا این درآمهدها متفهاو
باشد.
مصرف انرژیهای فسیلی با انتشار سرانه گاز دیاکسیدکربن رابطه مثبت و معنهاداری دارد و بها افهزایش یه

درصهد

مصرف انرژیهای فسیلی ،انتشار سرانه دیاکسیدکربن به میزان  1/11118درصد افزایش مییابد.
رابطه بین شاصص توسعه انسانی و سرانه انتشار گاز دیاکسیدکربن در استانهای مورد بررسی مثبهت اسهت و بها یه
درصد افزایش در شاصص توسعه انسانی ،انتشار آالیندهها  1/1160درصد افزایش صواهد یافت .در واقع ،ارتوای شهاصص
توسعه انسانی به منزله ارتوا و بهبود زیر شاصصهای آن (تولید ناصالص داصلی ،آموزش و بهداشهت) ،هسهت .بهه عبهارتی
ارتوای این زیر شاصصها به منزله افزایش تواضای جامعهه بهرای اسهتفاده از صهدماتی هسهت کهه مهیتواننهد عامها تولیهد
آالیندهها باشند.
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 تولید و مصرف انرژیهای تجدیدپذیر اثری معکهوس بهر انتشهار آالینهدهها در اسهتانهای مهورد بررسهی دارد و بهاافزایش ی

درصد در مصرف این انرژیها ،میزان انتشار آالیندهها به اندازه  1/199کاهش مییابد .بهه عبهارتی توسهعه و

جایگزینی مصرف این انرژیها با انرژیهای فسیلی میتواند منجر به کاهش انتشار آالیندهها شود.
 رابطه بین درجه صنعتی شدن (نسبت ارزش افهزوده بخهش صهنعت بهه ارزش افهزوده کها اسهتان) ،بها انتشهار سهرانهآالیندهها در استانهای مورد بررسی منفی و معنادار است و با افزایش ی

درصدی در این شاصص ،انتشار آالینهدهها بهه

اندازه  1/01درصد کاهش پیدا کرده است .این موضو مبین این مطلب است که بخش عمدهای از آلودگی ایجهاد شهده
به واسطۀ بخش حما و نوا و صدما است و در واقع وجود تکنولوژیهای قدیمی در این بخش ،منجر به افهزوده شهدن
روزانۀ انتشار گازهای آالینده شده است.
در نهایت برای اومینان از مناسب بودن مدل برآورد شده ،نتایج مربو به آزمون سارگان ،27مورد بررسی قرار صواهد
گرفت .بر اساس نتایج مربو به این آماره در جدول ( ،)8وجود ناهمسانی در جمال صطا و همچنین اعتبهار محهدودیت
بیش از حد شناسایی شده ،رد میشود .لذا اعتبار متغیرهای ابزاری در مهدل بهرآورد شهده تیییهد میشهود .همچنهین نتهایج
آزمون والد نیز حاکی از اعتبار و معنادار بودن کلیه ضرایب برآوردی است و لذا فرضیه صهفر مبنهی بهر صهفر بهودن تمهام
ضرایب در استانهای مورد نظر رد میشود.
نتیجهگیری و پیشنهادها

تغییرا آب و هوایی و مسائا زیست محیطی یکی از مهمترین دغدغهههای حهال حاضهر هسهت و تبعها منفهی آن،
سیاستگذاران را به سمت تصمیمگیریهای مناسب در این زمینه ،سوق داده اسهت .آلهودگی محیطزیسهت تبعهاتی را بهه
دنبال دارد که باید در ی

سیستم ،نسبت به آنها ،کنترل و نظار تعبیه شهود .یکهی از سیاسهتهای کنتهرل آلهودگی کهه

توسط دولت میتواند اتخال گردد ،اجرای مالیا های زیستمحیطی است.
همانطور که در بخشهای قبا اشاره شد؛ هدف این مواله بررسی اثرا اجرای سیاست مالیها سهبز بهر میهزان انتشهار
آالیندهها با تیکید بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در استانهای منتخب کشور ،با استفاده از روش  ،GMMو بهرای دوره
زمانی  0880-0896است .بنابرین بر مبنای نتایج الگوی برآورد شده در این مواله ،میتوان پیشنهادهای زیر را ارائه داد.
 .0با توجه به افزایش روز افزون آالیندههای محیطزیست ،لزوم توجهه بهه تعریهف و اجهرای سیاسهتهای مالیهاتی بهه
صور مالیا سبز اهمیت پیدا میکند .بنابراین دولت مرکزی و دولتهای محلی در استانها باید نسبت بهه اجهرای ایهن
سیاستها اهتمام بورزند.
 .2با توجه به اینکه رابطه بین مصرف انرژیههای تجدیدپهذیر و انتشهار آالینهدههای محهیطزیسهتی منفهی هسهت؛ لهذا
پیشنهاد میشود با اتخال سیاست مالیا سبز عالوه بر اینکه مهیتهوان اثهرا انتشهار آالینهدهها را کنتهرل نمهود؛ مهیتهوان
درآمدهای حاصا از اجرای این سیاست را صرف توسعه زیر ساصتهای مربو بهه انهرژیههای تجدیدپهذیر نمهود و بهه
عبارتی انرژیهای تجدیدپذیر را جایگزین انرژیهای فسیلی نمود.
یادداشتها
3. Glom and Kawaguchi
6. Lantz and Doris
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5. Callan
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7. Davidson and James
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المللی قرار گرفته و توریبا همه کشورهای درگیر با موضو عزم صود را جزم کردهاند تا میزان آسیبها و تغییر و تحوال ایجاد شهده را نهه تنهها کنتهرل کننهد
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 . 22مزیت پانا پویا نسبت به ایستا این است که در آن وقفه متغیر وابسته به صور ی متغیر توضیحی در ورف راست مهدل پانها ظهاهر مهیشهود تها از ایهن
وریق اثر موادیر قبلی متغیر وابسته بر مودار جاری آن وی زمان و در وول ی
جدید بین تفاضا متغیرها ،اثر هری

دوره زمانی مورد بررسی قرار گیرد .همچنهین در پانها پویها بها تعریهف روابهط

از متغیرهای توضیحی بر تغییر متغیر وابسته مورد تحلیا و بررسی قرار میگیرد.
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