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چكیده
در بين انواع منابع دولت، ماليات به عنوان منبع دائمی و قابل پيش بينی همواره مورد توجه دولتمردان بوده است. 
اقتصاددانان همواره در تالشند تا پایه های مالياتی جدیدی معرفی كنند كه كم ترین عدم كارایی را در سيستم 
اقتصادی ایجاد كند كه در این بين »ماليات های سبز« كه بر پایه هزینه اعمال می شود از چنين ویژگی برخوردار 
است. این نوع ماليات خواهد توانست به طور موفقيت آميزي باعث افزایش كيفيت محيط زیست گردد؛ اما اینکه 
بتواند جایگزین سایر ماليات ها شود فرضيه ای است تحت عنوان فایده مضاعف كه جداگانه باید مورد بررسی 
قرار گيرد.  در این پژوهش به مطالعه ماليات های زیست محيطی پرداخته می شود و اثر این نوع ماليات بر توزیع 
درآمد در 35 كشور منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در بازه زمانی 2015-1980 بررسی می شود. 

نتایج مدل پانل نشان می دهد كه اعمال ماليات سبز، اثری در بهبود توزیع درآمد نداشته است.
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1- مقدمه
از آنجا كه هدف هر سيستم اقتصادی در هر جامعه ای دستيابی به حداكثر رفاه اجتماعی است، در این رهگذر 
استفاده بهينه و كارآ از منابع در طول زمان )حال و آینده(، توسعه پایدار و حفاظت از محيط زیست از اهميت 
خاصی برخوردار می باشد. تحقق اقتصاد سبز مستلزم تالش مؤثر جهت پاكسازی محيط زیست، بهينه سازی 
تخصيص منابع و ایجاد ساختارهای سبز است كه این امر نيازمند اقدامات انگيزشی مالی می باشد. با توجه به 
توزیع نامناسب درآمد در ایران و پایين بودن درآمدهای مالياتی دولت، ماليات سبز كه مالياتی كارا محسوب 
می شود به دولت در ایجاد درآمد از طریق گذار از وضع موجود به اقتصاد سبز كمک می كند و می تواند جانشين 
سایر پایه های مالياتی باشد. این مهم از یک سو اثر اختالل زایی ماليات های دیگر را كاهش داده و از سوی 
دیگر، روشی نوین برای تخصيص بهينه منابع در راستای افزایش رفاه اجتماعی در بلندمدت است كه مانع 
انتشار آالینده ها بيش از حد بهينه اجتماعی می شود. ماليات سبز بر پایه هزینه به واحدهای اقتصادی تحميل 
می شود و آن واحدها به منظور حفظ كارآیی توليد، سعی در كاهش هزینه ها و در نتيجه كاهش آلودگی 
محيط زیست خواهند داشت. به بيان دیگر، این نوع ماليات می تواند بنگاه ها را تشویق كند به منظور كاهش 
بارمالياتی، از روش های نوآورانه توليد و حمل ونقل استفاده نمایند كه هم از نظر توسعه پایدار و هم از نظر 
رقابتپذیری بينالمللی اثرات مفيدی را ایجاد خواهد كرد. از طرفی دیگر، این ماليات موجب ایجاد درآمد برای 
اهداف مختلفی می شود كه بخشی از آن می تواند در بهبود محيط زیست و بخشی دیگر در كاهش ماليات 
بر كار به منظور افزایش اشتغال یا تصحيح آثار نامطلوب درآمدی، هزینه گردد كه به آن اصطالحاً منفعت 
مضاعف1 گفته می شود. با پيشبينی ماليات سبز در الیحه ماليات ارزش افزوده سال 1395، موافقت مجلس 
ایران با كليات الیحه در سال 1396 بویژه با توجه به هزینه های گزافی كه آلودگی محيط زیست به رشد 
اقتصادی و توسعه پایدار كشور تحميل كرده است و عدم كارایی جرایم واحدهای آالینده برای محيط زیست، 
بررسی اثر اعمال ماليات سبز بر توزیع درآمد در كشورهایی كه این نوع ماليات را اجرا نموده اند، بيش از 
پيش اهميت می یابد. بررسی اطالعات موجود در زمينه اثرات تخصيصي و توزیعي سياست هاي مالياتي به 
ویژه ماليات سبز در كشورهای منتخب مي تواند كمک قابل توجهي به دولتمردان و سياست گذاران اقتصادي 
كشور براي سياست گذاري بهتر و مؤثرتر در حوزه ماليات سبز كند. این مقاله ابتدا به مبانی نظری و پيشينيه 
تحقيق پرداخته و سپس فرضيه ها و روش پژوهش ارائه شده و در نهایت یافته ها، نتيجه گيری و پيشنهادات 

مطرح می شوند.

1.  Double Dividend
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2- مبانی نظری
بر اساس نظریات موجود، دخالت دولت به منظور اصالح تأثيرات پيامدهای جنبی زیست محيطی )كاهش 
آلودگی( و توزیع درآمد از طریق روش های مختلفی انجام می گيرد، مانند ماليات مستقيم زیست محيطی )ماليات 

پيگویی(، ماليات غيرمستقيم زیست محيطی، قوانين و مقررات زیست محيطی و روش حق مالکيت كوز.
در چارچوب ماليات مستقيم زیست محيطی، ماليات، منافع شخص آلوده كننده را تحت تأثير قرار می دهد. 
در این چارچوب بنگاه آالینده به منظور كاهش ميزان ماليات، مقدار توليد خود را كاهش می دهد و این موضوع 
به كاهش هزینه های اجتماعی ناشی از آلودگی منجر می شود. پيگو در سال 1920 برای اولين بار نظریه ای 
را ارائه كرد كه بر اساس آن، آلودگی را به عنوان یک پيامد خارجی منفی مورد توجه قرار داد و معتقد بود كه 
باید بر روی بنگاه های آلوده كننده محيط زیست یا بنگاه هایی كه پيامد خارجی منفی1 ایجاد می كنند، ماليات بر 
انتشار آلودگی وضع كرد.)Milani,Mahmoudi,2011:31(. در چارچوب مکانيزم بازار، در حالتی كه پيامدهای 
خارجی منفی در توليد وجود داشته باشد، وضعيت بهينه پارتو تحقق پيدا نمی كند و موجب شکست بازار2 می شود. 
زیرا بنگاه ها تنها هزینه هایی را در محاسبات قرار می دهند كه خودشان با آن روبرو هستند و اثراتی كه بر دیگران 
وارد می شود را لحاظ نمی كنند. در نتيجه، تخصيص بهينه منابع، تحقق وضعيت بهينه پارتو و دستيابی به حداكثر 
رفاه اجتماعی، زمانی حاصل می شود كه هزینه نهایی اجتماعی ناشی از فعاليت اقتصادی یک فرد یا یک واحد 
اقتصادی با منافع نهایی اجتماعی حاصل از آن برابر گردد. در واقع طبق نظر پيگو، رفاه خالص اجتماعی زمانی به 

 .)Dastjerdi,2015,54( حداكثر می رسد كه ارزش فایده اجتماعی برابر با هزینه نهایی اجتماعی شود
بنابراین، بنگاه های ایجادكننده آلودگی باید بر اساس مقدار نهایی خسارتی كه به محيط زیست وارد می كنند، 
ماليات پرداخت كنند. پيگو معتقد بود كه با تعيين یک ماليات بهينه می توان این انگيزه را در بنگاه های ایجادكننده 
پيامد خارجی به وجود آورد تا توليدات خود را در سطح مطلوب قرار دهند. در واقع ماليات های پيگویی با باال بردن 
قيمت های نسبی آلودگی موجب می شود كه آلوده كنندگان با هزینه اجتماعی اقدامات خود مواجه گردند. در شکل 

زیر به چگونگی اعمال ماليات پيگویی بر كاالی X به عنوان یک كاالی آلوده كننده می پردازیم.

1. Negative Externality
2. Market Failure
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نمودار )1( - مالیات پیگویی

ابتدا مقدار تعادلی توليد،  و مقدار رفاه از دست رفته مساحت CDF است، جایی كه هزینه نهایی  در 
اجتماعی1 فراتر از فایده نهایی اجتماعیMB( 2( می باشد.

شرایط بهينه پارتو:  )1(
( و هزینه نهایی جانبی )خارجی( توليد است.  هزینه نهایی اجتماعی شامل هزینه نهایی داخلی )
با وضع ماليات با نرخ  بر هر واحد آلودگی، سطح مطلوب اجتماعی انتشار آلودگی در سطح  مشخص 
می شود. بنابراین، وضع ماليات بر هر واحد آلودگی از طریق برابر نمودن هزینه های نهایی اجتماعی با منافع 
نهایی اجتماعی موجب باال رفتن كارایی و كاهش ميزان انتشار آلودگی می شود. بر این اساس، مقدار مطلوب 

ماليات پيگویی به اندازه  خواهد بود. 
در چنين شرایطی، مقدار توليد از  به  كاهش یافته و آلودگی محيط زیست كاهش مييابد:

                  )2(
برای  می تواند  كه  می باشد  مستطيل   مساحت  برابر  نيز  دولت  مالياتی  درآمد 

كاهش بار مالياتی سایر مالياتها به كار گرفته شود )منفعت مضاعف(. 
در  جدی  مشکالت  وجود  دليل  به  ولی  می رود  شمار  به  راه حل  كارآمدترین  نظری  بعد  در  روش  این 
اندازه گيری ميزان انتشار آالینده ها ناشی از فعاليت های اقتصادی، مشکالت موجود در تعيين منحنی هزینه 
نهایی اجتماعی و منفعت نهایی اجتماعی، بين مباحث تئوری و نتایج حاصل از سياست های عملی كه كشورها 

به اجرا درآورده اند اختالف وجود دارد.

1. Social Marginal Cost
2. Social Marginal Benefit
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به اعتقاد »رونالد كواز« تحقق شرایط پيگو نيازمند داشتن اطالعات كامل است كه معمواًل محقق نمی شود. 
وی »حق مالکيت« و ایجاد بازار برای مبادله آن را پيشنهاد نمود كه روش دیگر مداخله دولت به منظور 
كاهش آلودگی و توزیع درآمد محسوب می شود. كواز معتقد است چنانچه بازاري براي آلودگی ایجاد شود و 
هزینه مبادله صفر باشد ميتوان بدون حضور مستقيم دولت آلودگی را كنترل نمود. این روش، حل مشکل بين 
آلوده كننده و دریافت كننده آلودگی را در روش چانه زنی می داند و نتيجه این چانه زنی رسيدن به بهينه پارتو 
است. در این شرایط دو نتيجه اخذ می گردد كه به قضيه كواز معروف است. نخست اینکه تخصيص حقوق 
قانونی به هر صورت كه باشد تخصيص منابع یکسان خواهد بود و دوم اینکه این تخصيص كارا خواهد بود 
لذا مشکل عامل جنبی وجود ندارد. بنابراین در روش حق مالکيت كواز، دولت به طور غيرمستقيم و از طریق 
اعطای حق مالکيت و برخورداری از پاكی یا مجوز ایجاد آلودگی، بازاری را برای مزایای بيرونی ایجاد ميکند و 
موجب تخصيص بهينه منابع می شود. اگرچه انتقاداتی1 بر قاعده كوز مطرح است ولی بسياري از اقتصاددانان 

محيط زیست معتقدند كه این قاعده نقش مهمی در گسترش تئوریهاي جدید محيط زیست داشته است.
یکی از بهترین مقایسه هاي بحث پيگو و كواز در مطالعات موجود توسط نيوبري )1976( مطرح شده است. 
در این مطالعه نيروگاه برق و خشکشویی در نظرگرفته شده و بر اساس یک مدل ریاضی به توضيح و مقایسه 
این دو روش پرداخته شده است. در این بررسی چنين عنوان می شود كه هر دو روش ارائه شده ما را به لحاظ 
كارایی به نتيجه یکسانی ميرساند؛ اما توزیع درآمد می تواند متفاوت باشد. از آنجا كه دادن حق مالکيت یا اجازه 
آلودگی با در نظر گرفتن مسائل مختلفی نظير هزینه مبادله مطرح است، اغلب اقتصاددانان معتقدند كه برقراري 

شرایط پيگو آسانتر از برقراري شرایط كواز است.
زیست  غيرمستقيم  ماليات های  درآمد،  توزیع  و  آلودگی  كاهش  منظور  به  دولت  مداخله  دیگر  روش 
محيطی است كه در آن به جای اخذ ماليات مستقيم بر حسب هر واحد آلودگی، ماليات را بر نهاده های 
توليدی و یا كاالهای مصرفی كه استفاده از آن ها به نوعی با آسيب زیست محيطی در ارتباط است، وضع 

 .)Williams, Roberton,2016( می كنند
ماليات های غيرمستقيم با وجود كارایی كم تر نسبت به انواع قبلی بيشتر مورد استقبال قرار گرفته اند. این 
مالياتها با كاربرد مکانيزم قيمت گذاری تشویقی، موجب ميشوند كه توليدكنندگان و مصرف كنندگان رفتارهای 
دفع و انتشار آلودگی خود را تغيير دهند و بدین ترتيب ممکن است كه سطح انتشار كارآمد اجتماعی حاصل 
گردد. در این نوع ماليات ها، به دليل توجه به مصرف از طریق كاهش توليد، شرایط نگهداری و بهبود تکنولوژی 

1.  وجود رقابت ناقص، در نظر نگرفتن هزینه هاي فرصت )هزینه های مذاكرات، معامالت و انتقال منابع(، مشکالت مربوط به شناسایی فرد آلوده كننده و دریافت 
.)Free Riding( و افزایش تمایل به استفاده از سواری مجانی )كننده آلودگی )طرفين مبادله
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موجب كنترل بيشتر آالینده ها با هزینه بيشتری نسبت به ماليات پيگویی می شود، در مقابل مزیت آن انتقال 
پایه ماليات بر مصرف و هزینه می باشد.

استانداردهای  برقراری  متضمن  نظارت(،  و  )كنترل  مستقيم  نظارت  روش  قبلی،  روش های  مقابل  در 
زیست محيطی با وضع قوانين و مقررات و نيل به اهداف زیست محيطی بدون كمک گرفتن از انگيزه مبتنی بر 
بازار می باشد. با ایجاد مقررات دولتی كه بر اساس آن معيارهای قابل قبولی از سوی دولت برای ميزان انتشار 
آالیندگی محيط زیستی تعيين و اعالم می گردد، متخلفان محکوم به توقف فعاليت یا پرداخت جریمه می گردند.

پيرو مطالعه ترنز، پيرس و باتمن )2006( مقررات زیست محيطی در ماليات بر درآمد به صورت مشوق های 
در تجهيزات  انرژی، سرمایه گذاری  انرژی تجدیدپذیر، مخارج صرفه جویی  به  مربوط  برای مخارج  مالياتی 
ذخيره انرژی و تجهيزات كاهش آلودگی، استفاده از فرآورده های بازیافتی، جنگلکاری و به طوركلی كاالها و 
خدماتی كه اثرات آلودگی كمتری داشته باشند، نمایان می گردد. دليل عدم كارایی روش كنترل و نظارت را 
ورود حکومت برای جمع آوری اطالعات آلوده گرها )در حالی كه آلوده گرها بهتر از حکومت ها از هزینه های 
كاستن آلودگی اطالع دارند( و متفاوت بودن هزینه كاهش آلودگی با توجه به روش و تکنولوژی مورد استفاده 

و عکس العمل های متفاوت آلوده گران می دانند. 
ماليات ها به طور كلی عدم كارایی ایجاد می كنند و یک معيار انتخاب ماليات بهتر بر اساس حداقل 
عدم كارایی ایجاد شده می باشد )Pourmoghim,1995,17( ولی به دليل اینکه ماليات زیست محيطی 
دیگر  انواع  خالف  بر  می شود  اخذ  شده(  دیگران  مطلوبيت  كاهش  موجب  )كه  آلودگی  منتشركننده  از 
ماليات عدم كارایی نکرده فلذا از شرایط مناسبی برای جایگزینی سایر پایه های مالياتی برخوردار است 
اصالح  را  خارجی  اثرات  تنها  نه  زیست محيطی  ماليات های  واقع  در   .)Pajooyan,Rashti,2008,6(

این  این نظر یک مزیت محسوب می شوند.  از  بنابراین  افزایش می دهند،  نيز  را  بلکه درآمدها  می كنند 
بودجه  كسری  تا  شوند  استفاده  ماليات ها  سایر  افزایش  از  جلوگيری  یا  حذف  جهت  می توانند  درآمدها 
طور  به  روند.  كار  به  بازتوزیعی  اهداف  یا  عمومی  كاالهای  به  مربوط  پرداخت های  برای  و  كاهش  را 
درآمد(  و  حقوق  بر  )ماليات  موجود  ماليات های  و  زیست محيطی  ماليات های  بين  متقابل  اثر  همزمان، 
به طور قابل توجهی هزینه كارایی ماليات های زیست محيطی را افزایش می دهند. نقش افزایش دهنده 
درآمد توسط ماليات های زیست محيطی كه یک دليل مهم برای اجرای چنين ماليات هایی است نخستين 
از  حاصل  درآمد  اگر  كه  است  معنی  بدین  ساده  ایده  این  است.  آمده  مضاعف«  »منفت  ادبيات  در  بار 
را  موجود  درآمد  بر  ماليات  مانند  اختالل زا  ماليات های  نرخ  كاهش  بتواند  زیست محيطی  ماليات های 
می كند.  اضافه  زیست محيطی  ماليات های  مزایای  سایر  به  نيز  را  كارایی  از  حاصل  منافع  كند،  جبران 
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اصطالح »منفعت مضاعف« به این ادعا اشاره دارد كه ماليات های زیست محيطی، كارایی اقتصادی را 
از دو كانال مجزا شامل اصالح هزینه های خارجی و نيز افزایش درآمد – با جبران درآمد از بين رفته 
ناشی از قطع ماليات های دیگر – بهبود می دهد. اصطالح »منفعت1« به عنوان »اثر بازچرخش درآمد2« 
شناخته می شود و برای استفاده های گسترده ای از این درآمدها كاربرد دارد و این كاربردها شامل تأمين 
مشابهی  به طور  كه  می باشد  نيز  بودجه  كاهش كسری  برای  آن ها  یا صرف  كاالهای عمومی  مخارج 

باعث ارتقای كارایی اقتصادی می گردد.
با وجود اجماع همگانی در مقبوليت اجتماعی ماليات های زیست محيطی اجرای آن ها ناهمگون می باشد. 
به عقيده مک موران و نلور یکی از دالیل این تعارض، اثر معکوس ماليات های زیست محيطی بر توزیع درآمد 
بين خانوارها و رقابت بين المللی بنگاه ها است. علی رغم اینکه هدف كلی اعمال یک ماليات سبز، افزایش رفاه 
می باشد، اما در برخی مواقع ممکن است برندگان و بازندگانی در اقتصاد داشته باشد. به عنوان مثال، در صنایع 
با انتشار كربن باال3، مانند فوالد یا سيمان، امکان رقابت با رقيبان خارجی كه ماليات بر كربن ندارند دشوار 
است. به طور مشابه، خانوارهای كم درآمدی كه به افزایش قيمت ها حساس هستند و انرژی سهم باالیی از 
مخارج آن ها را تشکيل می دهد، با اعمال ماليات بر انرژی تا حد زیادی تحت تأثير قرار می گيرند و هر چه 
ميزان انتقال بار مالياتی كم تر باشد تأثير نامطلوب تری بر توزیع درآمد خواهند داشت. البته شواهد تجربی موجود 
حاكی از اثرات منفی رقابتی شدید ناشی از اصالحات مالياتی زیست محيطی نمی باشد. زیرا همه كشورهایی كه 
اصالحات مالياتی سبز را اعمال كرده اند، تمهيداتی را نيز برای حمایت از صنایع آسيب پذیر و جبران درآمد در 
نظر گرفته اند. به عنوان مثال در برخی كشورها درآمدهای مالياتی برای جبران درآمد خانوارها و كسب وكارهایی 
كه به طور نامتناسبی ماليات های باالتری را متحمل شده اند به كار گرفته می شود. برخی همزمان با اعمال 
ماليات های زیست محيطی، ماليات های دیگر را كاهش می دهند به نحوی كه بار مالياتی كل ثابت بماند. این 
امر باعث مقبوليت بيشتر ماليات های سبز از نظر سياسی می شود و ضمن كمک به كاهش آلودگی، كارایی را 

نيز افزایش می دهد.

3- پیشینه تحقیق
ادبيات محيط زیست و بطور اخص ماليات های سبز در دو دهه اخير، رشد قابل توجهي داشته و نظر اقتصاددانان 
زیادی را در جهان و اخيرا در ایران به خود جلب نموده است. در این ارتباط مي توان به مطالعاتی كه طي این 

1. Dividend
2. Revenue-recycling Effect
3. High-carbon Industries
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سالها انجام شده است اشاره نمود. الزم به ذكر است در زمان پژوهش، مطالعه ای مبنی بر بررسی اثر اعمال 
این نوع ماليات بر توزیع درآمد نه تنها در مطالعات داخلی بلکه در سطح بين المللی نيز مشاهده نگردید. بر این 

اساس با تکيه بر مبانی نظری پژوهش، مطالعات مرتبط با موضوع را مرور خواهيم نمود.
مویج و بونبرگ )1994( در مقاله اي اثر تداخل مالياتي یک ماليات زیست محيطي را در چارچوب تعادل 
عمومي مورد مطالعه قرار داده اند. در مدل آنان مصرف كنندگان مطلوبيت شان را نسبت به یک قيد بودجه خانوار 
و یک قيد بودجه دولت، حداكثر مي كنند. مطلوبيت به مصرف كاالهاي پاک و آلوده كننده، فراغت، كيفيت 
زیست محيطي و مخارج دولتي بستگي دارد. آن ها براي حل این بهينگي فرض مي كنند كه كاالهاي عمومي 
)مخارج دولت روي كاالي عمومي و كيفيت زیست محيطي( نسبت به كاالهاي خصوصي، جداپذیري ضعيف 
دارند. با این مفروضات آن ها نشان مي دهند كه خانوارها، كار را بر اساس دستمزد واقعي بعد از ماليات عرضه 
می كنند. حداكثركردن تابع مطلوبيت، منجر به تعيين عرضه كار )به عنوان تابعي از دستمزد واقعي( و هم تقاضا 
براي كاالي آلوده كننده می شود و به دليل مفروضات جداپذیري، عرضه كار بطور مستقيم به قيمت كاالهاي 
آلوده كننده یا كيفيت محيط زیست بستگي پيدا مي كند. این دو اقتصاددان دریافتند كه با حضور ماليات های 
زیست محيطي عرضه كار كاهش مي یابد؛ زیرا ماليات بر صنایع آلوده كننده موجب كاهش توليد و كاهش سطح 

اشتغال در آن صنایع مي شود و اثر منفی بر توزیع درآمد در سطح جامعه می گذارد.
وبستر و آتاشی )2013(، به تجزیه و تحليل عرضه و تقاضای انرژی های فسيلی و تأثيرات ماليات های 
زیست محيطی در اقتصاد كشور انگلستان با استفاده از تکنيک داده ستانده پرداختند. نتایج مطالعه آن ها حاكی 
از این است كه این سياست در كوتاه مدت تغييری در قيمت كاالهای نهایی ایجاد نکرده )كه این امر به دليل 
تعيين این قيمتها در بازار جهانی است(، اما بر ميزان سودآوری بنگاه های توليدی تأثيرگذار است و منجر به 
كاهش حاشيه ی سود می شود كه در كوتاه مدت برای مقابله با این امر، اثر نامطلوب بر اشتغال این صنایع 

می گذارد.
دیان آبرت و ریک ون درپلوگ )2016( به بررسی ماليات بهينه سبز بر توليدات داخلی خانوار پرداختند و 
توضيح دادند كه چگونه دولت با اعمال ماليات بر اقالم آالینده، توزیع منابع اقتصادی به سمت توليدات غيرمفيد 
را اصالح و منابع حاصل از این نوع ماليات را در خانوار بازتوزیع می كند. در این مطالعه اثر اعمال ماليات سبز در 
كنار ماليات بر درآمد در راستای توزیع مجدد منابع و انتقال سرمایه مشاهده گردید. مطالعه آنها نشان می دهد 
كارگران نيمه ماهر توانمندی تحصيلی باالیی دارند كه در صورت توان مالی مشتاقانه در خدمات آموزشی 
سرمایه گذاری می كنند. در عين حال هرچه توان مالی كم و درجه ریسک گریزیشان پایين باشد مخارج خود 
را بر كاالهای آلوده كننده می گذارند. لذا از آنجا كه افزایش ماليات سبز، تقبل هزینه های آموزشی را دشوارتر 
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می كند، برای جبران خسارت ناشی از ماليات سبز، ارائه یارانه های تحصيلی برای كاهش انگيزه استفاده از 
كاالهای آلوده كننده ضروری خواهد بود و باعث درک هدف و جلوگيری از برداشت غلط در اعمال ماليات سبز 

می شود.
پژویان و امين رشتي )1384 (، با استفاده از یک مدل سيستمي تقاضاي روتردام و بر اساس اطالعات 
بودجه و وضعيت درآمدي خانوار به بررسي آثار وضع ماليات سبز، بر نسبت قيمت ها و توليد در اقتصاد ایران 
با تأكيد بر مصرف بنزین پرداخته اند. آنها نتيجه مي گيرند كه اگرچه كشش قيمتي سوخت خودرو اندک است، 
اما افزایش و یا برقراري ماليات موجب كاهش تقاضاي آن براي هر سه گروه درآمدي پایين، متوسط و باالي 

درآمدي و افزایش تقاضا براي سایر گروه كاالها خواهد شد.
ميالنی و محمودی )1389(، به بررسی ماليات زیست محيطی و اثر تخصيصی آن بر فرآورده های نفتی 
ایران پرداخته اند. یافته های آنها نشان می دهد وضع ماليات بر قيمت بنزین، نفت گاز، نفت كوره و گاز مایع 
موجب كاهش روند افزایشي مصرف آنها خواهد شد ولي در مورد نفت سفيد وضع ماليات موجب افزایش 

مصرف این فرآورده می شود.
امين رشتی و صيامی )1390(، در پژوهشی به تأثير ماليات سبز بر بيکاري از طریق داده هاي مقطعی - 
سري زمانی كشورهاي OECD منتخب كه ماليات سبز را به طور صریح به كار می گيرند، پرداختند. نتایج 
بررسی دو مدل حاكی از آن است كه در مدل اول انتشار گازهاي گلخانه اي ميزان ماليات سبز را تحت تأثير 

قرار داده و در مدل دوم كه ماليات سبز بعنوان متغير مستقل است بر بيکاري مؤثر می باشد.

4- روش تحقیق
هدف كلی از این پژوهش كاربردی، بررسی و سنجش اثر ماليات سبز بر شاخص توزیع درآمد1  در كشورهای 
منتخب OECD است كه بر اساس مطالعات انجام شده و مبانی نظری تأثير عواملی چون 1- مصرف 2- توليد 
ناخالص داخلی سرانه 3- نرخ تورم 4- اميد به زندگی 5- جمعيت 6- پس انداز 7- ماليات بر كاال و خدمات 
8- ماليات بر مشاغل 9- نرخ بيکاری نيز مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند. جامعه آماری پژوهش، 35 كشور 

منتخب OECD2 در بازه زمانی سال 1980 تا 2015 ميالدی می باشد. 
در این پژوهش از رویکرد داده های تلفيقی )پانل( كه از ادغام داده های مقطعی و سری زمانی حاصل 

1.  Gini Coefficient
2.  شامل كشورهای استراليا، اتریش، بلژیک، كانادا، سوئيس، شيلی، جمهوری چک، آلمان، دانمارک، اسپانيا، استونی، فنالند، فرانسه، انگليس، یونان، مجارستان، 
ایرلند، ایسلند، ایتاليا، ژاپن، كره جنوبی، لوكزامبورگ، ليتوانی، مکزیک، هلند، نروژ، نيوزلند، لهستان، پرتقال، اسلواكی، اسلوونی، سوئد، تركيه و ایاالت متحده 

می باشد.
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می شوند، استفاده شده است. این رویکرد اطالعات بيشتر، انعطاف پذیري بيشتر، هم خطی كمتر، درجه آزادي 
بيشتر و كارایی باالتري را ارائه می كند. بسياري از روابط اقتصادي ماهيت پویا دارند و یکی از مزیت هاي پانل 
دیتا این است كه به محقق اجازه می دهد تا پویایی هاي این روابط را بهتر درک كند و لحاظ این پویایی ها در 

مدل های پانل به صحت و استحکام نتایچ بدست آمده كمک خواهد نمود. 
متغير مستقل در سمت راست مدل، فرم  به عنوان  وابسته  متغير  با ورود وقفه های  پانل  در مدل های 
پویایی مدل حاصل می گردد. به منظور نيل به این هدف، ما از مدل خودرگرسيونی یا مدل دایناميک )پویا1( 
به روش گشتاورهای تعميم یافته )GMM( و تخمين زن آرالنو - باند دومرحله ای بهره خواهيم برد. برآوردگر 
گشتاورهای تعميم یافته )GMM( برآوردگر پر توانی است كه بر خالف روش حداكثر درست نمایی )ML( نياز 

.)Meshki,2012:24( به اطالعات دقيق توزیع جمالت اختالل ندارد
وجود وقفه متغير وابسته در سمت راست مدل پانل منجر می شود كه فرض عدم خودهمبستگی ميان 
متغيرهای مستقل )توضيحی( و جمالت اختالل به عنوان یکی از فروض كالسيک نقض شود. در نتيجه 
استفاده از روش های حداقل مربعات معمولی OLS )در مدل پانل اثرات ثابت و اثرات تصادفی( نتایج تورش دار 
روش  از  استفاده   .)Arellano( and Bond, 1991و  )Baltagi, 2008( كرد  خواهد  ارائه  ناسازگاری  و 
تعميم یافته گشتاورهاGMM( 2( با بکارگيری متغيرهای ابزاری این ایراد یعنی درون زایی متغيرهای توضيحی 
یا ساختار پویای مدل را برطرف می نماید و جهت حذف تورش ناشی از درون زایی متغيرهای توضيحی، اجازه 
می دهد تمام متغيرهای رگرسيونی حتی با وقفه، اگر همبستگی با اجزاء اختالل ندارند به عنوان متغير ابزاری 

وارد مدل شوند.
در مطالعه ماتياس و سوستر )1991( روش حداقل مربعات دومرحله ای3 اندرسون و هشيائو )1981( به 
منظور رفع مشکل همبستگی جمالت اختالل و متغيرهای توضيحی ارائه شده است، كه به دليل مشکل 
در انتخاب ابزارها، منجر به محاسبه واریانس بزرگ برای برآوردگرها و عدم معنی داری آن ها خواهد شد 
)Yavari,Ashrafzadeh,2006:11(. برای حل این مشکل روش گشتاورهای تعميم یافته آرالنو و باند 

پيشنهاد شد. این روش به واسطه انتخاب ابزارهای صحيح و با اعمال یک ماتریس وزنی می تواند برای 
شرایط ناهمسانی واریانس و نيز خودهمبستگی های ناشناخته برآوردگر پرتوانی محسوب شود.

همچنين كاربرد روش گشتاورهای تعميم یافته )GMM( با داده های پانل پویا )DPD( مزیت هایی مانند 
لحاظ نمودن ناهمسانی انفرادی، حذف تورش ها در رگرسيون های مقطعی و در نتيجه برآوردگرهایی با كارایی 

1. Dynamic Panel Data )DPD(
2. Generalized Method of Moments
3.  Two Stage Least Squares )2SLS( Regression
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 .)Nadiri,Mohammadi,2012:17( باالتر و هم خطی كمتر خواهد بود
بوند مطرح شد. در  ابتدا توسط آرالنو و   )GMM( تعميم یافته  اول گشتاورهای  روش تفاضلی مرتبه 
از  ابتدا وقفه متغير وابسته به سمت راست اضافه می شود، سپس  باند  روش تفاضلی مرتبه اول آرالنو و 
متغيرها تفاضل مرتبه اول گرفته می شود و مدل به روش برابر قرار دادن گشتاورهای اوليه و مركزی در 
نمونه و جامعه مورد برآورد قرار می گيرد )Parsian,2011:14(. در این روش عرض از مبدأ حذف می گردد 

.)Yavari,Ashrafzadeh,2006:12(

نرم افزار مورد استفاده جهت برآورد ضرایب و انجام آزمون های تشخيصی Eviews 7 می باشد. به منظور 
ارزیابی فرضيه این پژوهش با استفاده از روش پانل پویا )DPD(، مدل اقتصادسنجی به صورت زیر تصریح 
شده است كه مطابق مبانی نظری و پژوهش های پيشين انتظار می رود تحقق ماليات سبز بتواند توزیع درآمد 

را بهبود ببخشد. 

 نشاندهنده مقاطع یعنی كشورها و  نشان دهنده دوره زمانی یا سال می باشد. 
در مدل فوق، متغير وابسته نابرابری درآمد  )ضریب جينی( و متغيرهای مستقل شامل ماليات سبز    
(، ماليات بر كاال و خدمات    (، نرخ تورم ) (، توليد ناخالص داخلی سرانه ) (، مصرف ) (

( می باشد. ( و نرخ بيکاری ) (، ماليات بر مشاغل ) (

5- آزمون ها و برآورد مدل
پيش از برآورد مدل پژوهش، الزم است مانایی تمام متغيرهای مورداستفاده، مورد آزمون قرار گيرد. آزمون هایی 
همچون »لوین، لين و چو« و »ایم، پسران و شين« از جمله آزمون های پایایی در مدل های پانل دیتا هستند. 

نتایج این جدول نشان از رد فرضيه صفر و در نتيجه پایایی متغيرهای مدل دارد.
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جدول )1(- نتایج آزمون پایایی متغیرهای مدل پژوهش

               نام آزمون
ایم، پسران و شينلوین، لين و چومتغير

GDP-6/78 )0/00(-3/38 )0/00(
GI-3/54 )0/00(-2/47 )0/00(

GTAX-10/12 )0/00(-1/88 )0/02(
INF-12/87 )0/00(-9/03 )0/00(
CO-10/0 )0/00(-2/15 )0/00(
TAX-9/15 )0/00(-3/17 )0/00(

TAXI-11/95  )0/00(-3/42  )0/00(
UN-10/23   )0/00(-8/87  )0/00(

منبع: یافته های پژوهش

در جدول )2( مدل پژوهش برای 35 كشور منتخب OECD برای دوره زمانی 1980 تا 2015 ميالدی با 
استفاده از روش گشتاورهای تعميم یافته )GMM( تخمين زده شد كه نتایج برآورد در جدول )2( آمده است. 
الزم به توضيح است كه در این روش متغير وابسته با یک دوره وقفه به عنوان متغير توضيحی در مدل وارد 

می شود.
GMM جدول )2(- نتایج تجربي تخمین مدل به روش

احتمالضرایبمتغيرهاي مستقل
C12/496360/0000

GI)-1(0/9153520/0000
CO-0/0549530/0000

GDP31E-0/30/0001
GTAX89E-11/20/0000
INF0/1120610/0101
TAX-0/0238230/0467
TAXI-0/0458790/0004
UN0/1049900/000

AR)1(0/0786970/0072
AR)3(0/1988030/0000

R2 = 0/99ضریب تعيين
منبع: یافته های پژوهش
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، مبنی بر عدم همبستگی  p-value محاسباتی آزمون سارگان 9% و باالي 5% محاسبه شد، لذا فرض 

بين متغيرهاي ابزاري با اجزای اخالل تایيد می شود كه موید معتبر بودن مدل می باشد.
متغير های وقفه با توجه به اینکه مدل پانل است مانند مدل Ardl تفسير ميشوند و متغير از وقفه زمانی 

خودش یا متغير مستقل تاثير می پذیرد.

جدول )3(- نتایج آزمون سارگان

Instrument Rank: 57J Statistics: 19/11187
Sargant Test:0/9K:14

منبع: یافته های پژوهش

6- یافته های پژوهش
با توجه به نتایج تخمين مدل می توان مالحظه كرد كه در كوتاه مدت نرخ تورم در سطح اطمينان 90 درصد و 
بقيه متغيرها در سطح اطمينان 95 درصد معنی دارند و بر توزیع درآمد كشورهای منتخب OECD اثرگذارند. 
ضریب تعيين )R2( نيز نشان می دهد متغيرهاي مستقل توانسته اند 99% از تغييرات متغير وابسته را توضيح 
دهند. همان طور كه انتظار می رفت نابرابری درآمد دوره قبل رابطه مثبتی با نابرابری درآمد دوره جاری دارد؛ 
به طوری كه به شرط ثبات سایر شرایط، با افزایش ضریب جينی با یک دوره وقفه، ضریب جينی در دوره جاری 

افزایش می یابد )افزایش نابرابری درآمد(.
تولید ناخالص داخلی سرانه )GDP( معنادار بوده و اثر مثبت بر نابرابری درآمد دارد. یعنی با افزایش 
توليد ناخالص داخلی سرانه و با ثابت نگهداشتن سایر عوامل، نابرابری درآمد در كشورهای مورد مطالعه افزایش 
اثر رشد توليد است.  افزایش ضریب جينی و نامطلوب شدن وضعيت توزیع درآمد در  مييابد كه به معنای 
همانگونه كه فوربز )2000( در مطالعه خود از كشورهای OECD نشان داد، در ميان مدت و كوتاه مدت رشد 
اقتصادی بر نابرابری درآمد تأثير مثبت و معنی داری دارد. روین و همکاران )2009( نيز با استفاده از داده های 
تابلویی 16 كشور در طول قرن بيستم عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی را روی سه گروه درآمدی ثروتمند، باالی 
متوسط و مجموع بقيه گروه های درآمدی بررسی نموده و نشان دادند كه رشد اقتصادی باال به طور نامتناسبی 
سهم درآمدی گروه درآمدی باالی جامعه را بيش از بقيه گروه ها افزایش داده و به نفع ثروتمندان بوده است. 
امين رشتی و رفعت ميالنی )1390( نشان دادند در كشورهای پردرآمد هر چه سرانه درآمد ناخالص ملی 
)درآمد سرانه( افزایش یابد، ضریب جينی نيز افزایش می یابد و نابرابری درآمد در كشورهای با درآمد باال بيشتر 
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می شود. آنها معتقدند ممکن است عده ای از افراد جامعه مقدار ناچيزی از این درآمد نصيب شان شود و عده ای 
هم مقدار بسيار زیادی از این درآمد نصيبشان شود، كه این خود منجر به شکاف طبقاتی می شود و ضریب جينی 
را متأثر می سازد و باعث می شود شرایط توزیع در جامعه خراب شود. نتایج پژوهش حاضر نيز نشان می دهد كه 
فرضيه كوزنتس مورد تأیيد است و در ابتدا با افزایش رشد اقتصادی كشورهای توسعه یافته، نابرابری درآمدی 
در این كشورها افزایش مييابد. در واقع در مراحل اوليه رشد و توسعه اقتصادی با افزایش توليد ناخالص سرانه 
ملی، سهم نسبی خانوار كمدرآمد و با درآمد متوسط كاهش و سهم نسبی خانوار با درآمد باال افزایش می یابد. 
كوزنتس دليل آن را در پویایی های اقتصاد دوگانه كه از بخش كشاورزی به بخش صنعت تبدیل می شود، 
می دید )Acemoglu, D.,and Robinson, J. A., 2002(. به عقيده كوزنتس دو عامل در افزایش نابرابری 
تا سطح معينی از توسعه اقتصادی مؤثر می باشد: یکی تمركز پس انداز در دست باالترین گروه های درآمدی 
و دیگری ساختار اشتغال به صورت فرآیند صنعتی شدن و شهرنشينی. در مراحل اوليه فرآیند گذار از اقتصاد 
روستایی به اقتصاد شهری، تعداد كمی از مردم این توانایی را دارند كه از بخش سنتی به بخش نوین یا مدرن 
منتقل شوند و بدین جهت، اختالف سطح دستمزد بين بخش نوین و سنتی زیاد است. اگرچه به لحاظ تجربی 
فرضيه كوزنتس برای كشورهای صنعتی غرب تأیيد می شود، اما با تجربه كشورهای در حال توسعه سازگار 
نيست و نمی توان آن را به لحاظ نظری یک قانونی عمومی در نظر گرفت )Akhavi,2009:32(. در نهایت 
می توان اینطور نتيجه گيری نمود كه فرضيه كوزنتس برای كشورهای توسعه یافته مورد تأیيد قرار گرفته است 
ولی در مورد كشورهای در حال توسعه این فرضيه مورد تأیيد قرار نگرفته است و نمی توان آن را به عنوان یک 
قانون در نظر گرفت )Acemoglu, D., & Robinson, J. A., )2002(. در ایران با افزایش درآمد سرانه، 
توزیع درآمد بدتر خواهد شد زیرا رشد اقتصادی در ایران عمدتاً حاصل از افزایش درآمدهای نفتی است كه 
منافع آن به گروه خاصی از مردم می رسد. در این نوع رشد اقتصادی مردم سهمی ندارند و عمدتاً ناظر بر رشد 

.)Mehrara,Esfahani,2016:7( هستند كه بيشتر فقرزا است
مالیات سبز )GTAX( اثر مثبت و معنی داری روی نابرابری درآمدی دارد به این معنا كه با فرض ثبات 
سایر شرایط و افزایش ماليات سبز، ضریب جينی یا نابرابری درآمدی افزایش مي یابد. بر اساس بسياری از 
مطالعات انجام شده در این حوزه، این نتيجه گيری دور از انتظار نيست. به عنوان مثال همانطور كه در پيشينه 
پژوهش به آن اشاره گردید بونبرگ و مویج )1994( نشان دادند كه در اثر ماليات های زیست محيطي عرضه 
كار كاهش مي یابد؛ چون ماليات بر صنایع آلوده كننده موجب كاهش توليد و كاهش در سطح اشتغال در آن 
صنایع مي شود و اثر منفی بر توزیع درآمد در سطح جامعه می گذارد. بسياری از پژوهش ها كه مربوط به بعد 
از جنگ جهانی دوم می شوند مانند كاسکال، سين و اسکاب )2000( نشان دادند زمانی ماليات سبز به عنوان 
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جایگزینی برای ماليات بر درآمد می تواند با تحت تأثير قرار دادن توليدكنندگان، نيرویکار را جایگزین انرژی )به 
عنوان عامل توليد( نماید و منجر به بهبود اشتغال و در نتيجه توزیع بهتر درآمد گردد كه اقتصاد در عدم اشتغال 

به سر برده و سطح بيکاری در آن باال باشد. 
نرخ تورم )INF( در سطح 90 درصد معنادار بوده و عالمت آن مثبت می باشد) نکته ! در كوتاه مدت 
نرخ تورم در سطح اطمينان 90 درصد و بقيه متغيرها در سطح اطمينان 95 درصد معنی دارند و بر توزیع درآمد 
كشورهای منتخب OECD اثرگذارند(. به عبارت دیگر با یک واحد افزایش نرخ تورم، 0/11 واحد ضریب 
جينی افزایش می یابد و این به معنای افزایش نابرابری درآمدی در اثر افزایش نرخ تورم است كه با یافته های 
مطالعات بلير و جوررو )1990(، نيلی و فرحبخش )1377(، ابونوری )1376(، نوفرستی و محمدی )1388(، 
شرافت و نگين تاجی )1389(، غفاری )1384(، پورداود )1378( و كميجانی و محمدزاده )1393( مطابقت دارد 
و با یافته های جرجرزاده و اقبالی )1384( مخالف است. با وجود اینکه از لحاظ نظری )منحنی فيليپس1( انتظار 
می رود در كوتاه مدت نرخ تورم از كانال بيکاری و فقر، توزیع درآمد را بهبود بخشد، ولی شواهد تجربی چنين 
فرضيه ای را رد كرده است. با توجه به تعریف نرخ تورم مبنی بر افزایش عمومی و مداوم سطح قيمتها، وجود 
همبستگی مثبت بين نرخ تورم و ميزان فقر در جامعه قابل توجيه به نظر می رسد. بر اساس یافته های این 
پژوهش، تورم گونه ای از پس انداز اجباری شمرده می شود كه به تملک دولت درمی آید. در واقع، دولت با افزایش 
حجم نقدینگی و ایجاد تورم )افزایش قيمت(، از شهروندان ماليات می گيرد و نوعی از جریان انتقال ثروت از 
كسانی كه درآمدهای ثابت دارند، به كسانی كه افزایش حجم نقدینگی به آنها تعلق می گيرد، پدید می آید. 
مالیات بر کاال و خدمات )TAX( در سطح 95 درصد معنادار بوده و عالمت آن منفی می باشد. به عبارت 
دیگر یک واحد افزایش ماليات بر كاالوخدمات، 0/02 واحد ضریب جينی را كاهش می دهد و این به معنای 
كاهش نابرابری درآمد در اثر افزایش ماليات بر ارزش افزوده است. نتایج مطالعه امين رشتی و رفعت ميالنی 
)1390( نشان می دهد كه در كشورهای پردرآمد، با افزایش سهم ماليات بر ارزش افزوده از ماليات، ضریب 
جينی كاهش می یابد و در نتيجه نابرابری درآمد كم تر می شود در حاليکه كه این رابطه در كشورهای كم درآمد 
برعکس اتفاق می افتد. آالتونکی و پيرتيال )2015( نيز با بررسی آثار منفی ماليات بر ارزش افزوده بر نابرابری 
در كشورهای با درآمد باال نشان دادند اثر درآمد حاصل از ماليات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد مثبت بوده 
است و حركت به سمت ماليات بر ارزش افزوده، موجب نابرابری بيشتر نخواهد شد. بنابراین شواهد تجربی و 
مطالعات انجام شده نشان می دهند آثار تنازلی ماليات بر كاالوخدمات كه بيشتر بر دهک های پایين درآمدی 
اثرگذار است، در كشورهای با درآمد پایين مشهود است و در كشورهای با درآمد باال، به دالیلی مانند كاهش 

1.  Philips Curve
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بار ماليات بر توليد، سرمایه گذاری و انتقال آن به مصرف نهایی جامعه، كاهش بيکاری، احتساب نشدن ماليات 
مضاعف در مراحل مختلف زنجيره توليد، توزیع و مصرف و همچنين كاهش فرار مالياتی ناشی از شفاف سازی 
مبادالت اقتصادی در یک زنجيره، ضمن تأمين بيشتر عدالت نسبت به سایر ماليات ها و بدون از بين بردن 
انگيزه سرمایه گذاری و توليد به عنوان منبع درآمد جدید در راستای افزایش درآمدهای دولت به كار گرفته 

.)Naderi,Salatin,2019:20( می شود
مالیات بر درآمد )TAXI( در سطح 95 درصد معنادار بوده و رابطه منفی با ضریب جينی دارد و یک واحد 
افزایش ماليات بر درآمد، 0/05 واحد ضریب جينی را كاهش می دهد كه به معنای كاهش نابرابری درآمدی 
است. به طور كلی، ماليات های مستقيم )ماليات بر درآمد شخصی، ماليات بر درآمد شركت ها و سایر انواع 
ماليات بر درآمد و سرمایه( اجازه بازتوزیع بيشتری را می دهد چون طرح ماليات های تصاعدی در ماليات های 
غيرمستقيم غيرعملی است )Masgario,Tin,1948:13(. در صورت نبود فرار مالياتی، ماليات بر درآمد با 
هدف بازتوزیع درآمد است و با اصل توان پرداخت مطابقت دارد. بر این اساس، این نوع ماليات می تواند بخشی 
از درآمدهای دهک های باالی درآمدی را تصاحب نماید و با توزیع مجدد آن در دهک های پایين تر درآمدی، 
وضع معيشتی این گروه های درآمدی را بهبود بخشد. در سيستم های مالياتی تصاعدی افراد با درآمدهای باالتر، 
سهم بيشتری از پرداخت ماليات را خواهند داشت و هر چه درآمد این افراد افزایش یابد، با نرخ باالتری ماليات 

خواهند پرداخت. 
نرخ بیكاری )UN( در سطح 95 درصد معنادار بوده و رابطه مستقيمی با ضریب جينی دارد و یک واحد 
افزایش نرخ بيکاری، حدود 0/1 واحد ضریب جينی را افزایش می دهد كه با مطالعات بليندر و ایزاكی )1978(، 
نيلی و فرحبخش )1377(، پورداود )1378(، احمدی و مهرگان )1383( و كميجانی و محمدزاده )1393( همسو 
است. بدیهی است كه هر افزایش در بيکاری یا اشتغال ناقص1 از طریق افزایش شمار افراد كم درآمد، به تشدید 
نابرابری توزیع درآمد كمک می كند. محور بيکاری دائم نشانه تغيير ساختار اقتصادی و زمينه ساز مناسب برای 

كاهش نابرابری درآمد است. 
مخارج مصرفی )CO( یکی از مهم ترین اجزای تشکيل دهنده تقاضای كل است كه ضریب آن در این 
پژوهش در سطح اطمينان 95 درصد معنی دار و منفی می باشد. به عبارتی یک واحد افزایش مخارج مصرفی، 
0/05 درصد ضریب جينی را كاهش می دهد كه این به معنای كاهش نابرابری درآمدی در اثر افزایش مخارج 
مصرفی است. بدیهی است شدت تأثير ماليات بر مصرف بخش خصوصی، به نوع ماليات وضع شده )ماليات 
بر مصرف، ماليات بر فروش، ماليات بر سود، ماليات بر درآمد و ...( بستگی دارد و اینکه ماليات موردنظر بر 

1.  Under Employment
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چه نوع كاالیی )كاالی ضروری، لوكس یا كاالهای بی دوام یا بادوام( وضع شود. از آنجایی كه هر كدام از 
انواع ماليات ها، درآمد بخشی از جامعه را هدف قرار می دهند و با توجه به تفاوت ميل نهایی به مصرف در بين 
بخش های مختلف جامعه، انواع ماليات ها می توانند آثار متفاوتی بر مصرف خصوصی جامعه بگذارند. حال اگر 
مصرف تحت عوامل اثرگذار افزایش یابد منجر به افزایش تقاضای مؤثر گشته و می تواند منجر به تحریک توليد 
و به دنبال آن افزایش اشتغال و قدرت خرید گردد، از آنجا كه مخارج مصرفی در اقشار كم درآمد بيشتر از افراد 

پردرآمد افزایش می یابد می تواند در افزایش رفاه كل جامعه و توزیع مجدد درآمد اثر مثبت بگذارد.

7- نتیجه گیری
نشان مي دهند كه  نظریه هاي اقتصادي  از طرفی  ماليات منبع اصلي درآمدهاي دولت محسوب مي شود. 
در شرایط معمول، فعاليتهاي اقتصادي دولت موجب كاهش كارایي اقتصادي است، لذا اقتصاددانان همواره 
در پي شناسایي پایه هایي از ماليات هستند كه كم ترین عدم كارآیي را به جامعه تحميل كنند. ماليات های 
زیست محيطی به مثابه یکی از پایه های مهم مالياتی، بر اساس نظریه پيگو با فرض »آلوده گر بایستی هزینه 
آلودگی را پرداخت كند« شکل گرفته اند. وظيفه اي كه ماليات های زیست محيطي در این نوع سيستم مالياتي 
بر عهده دارند، آن است كه عدم كارآیي پدید آمده در اثر حضور سایر ماليات ها را به نوعي با حضور خود 
متعادل می سازند و باعث بهبود كارایی و اشتغال شوند. به بيان بهتر این ماليات ها هم باید اهداف سخت گيرانه 
زیست محيطي را برآورده سازند و هم در جهت حفظ سطح درآمدهاي دولت با كاهش آن دسته از درآمدهاي 
مالياتي مخرب، نقش داشته باشند؛ كه به آن اصطالحاً منفعت مضاعف گفته مي شود. با شناخت روزافزون از 
هزینه های خارجی ناشی از آلودگی محيط زیست و نياز به بازبينی هرچه سریع تر در مورد گسترش پایه های 
ماليات سبز كه منافع دوسویه دارند، مطالعه تجربيات سایر كشورها در زمينه به كارگيری این ابزارهای جدید از 

طریق ایجاد آگاهی و هماهنگی سياسی در زمينه قانونگذاری ماليات سبز مؤثر خواهد بود.
در این پژوهش اثر ماليات سبز بر شاخص توزیع درآمد در كشورهای منتخب OECD بررسی شد. بر اساس 
مطالعات انجام شده و مبانی نظری تأثير عواملی چون مخارج مصرفی، توليد ناخالص داخلی سرانه، نرخ تورم، 
ماليات بر كاالوخدمات، ماليات بر مشاغل و نرخ بيکاری نيز برای 35 كشور منتخب OECD طی سال های 1980 
تا 2015 ميالدی مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند. بدین منظور از مدل خودرگرسيون به روش گشتاورهای 
استفاده شد.  دومرحله ای  باند   – آرالنو  تخمين زن  و   )DPD( پویا  پانل  داده های  با   )GMM( تعميم یافته
 OECD نتایج تخمين مدل نشان می دهد در كوتاه مدت كليه  متغيرها بر توزیع درآمد كشورهای منتخب
اثرگذارند و متغيرهای مستقل توانسته اند 99% از تغييرات متغير وابسته را توضيح دهند. بر این اساس نابرابری 
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درآمدی دوره قبل، توليد ناخالص سرانه )درآمد سرانه(، ماليات سبز، نرخ تورم و نرخ بيکاری منجر به افزایش 
نابرابری درآمد شده و ماليات بر كاالوخدمات، ماليات بر درآمد و مخارج مصرفی منجر به كاهش نابرابری 

درآمد می شوند. 
اگرچه ضریب برآوردی متغير مستقل ماليات سبز در سطح اطمينان 95 درصد معنی دار است اما به قدری 
نابرابری درآمدی بی تأثير دانست.  افزایش  را در  افزایش ماليات سبز  برآورد شده است كه می توان  كوچک 
همچنين چنانچه افزایش ماليات سبز اثرگذاری اندكی بر افزایش نابرابری درآمدی داشته باشد، دالیل آن را 
می توان كاهش توليد و كاهش در سطح اشتغال صنایع آلوده كننده برشمرد. در این حالت، زمانی ماليات سبز به 
عنوان جایگزینی برای ماليات بر درآمد می تواند با تحت تأثير قرار دادن توليدكنندگان، نيروی كار را جایگزین 
انرژی )به عنوان عامل توليد( نماید و منجر به بهبود اشتغال و در نتيجه توزیع بهتر درآمد گردد كه اقتصاد در 

عدم اشتغال به سر برده و سطح بيکاری در آن باال باشد.
افزایش نرخ تورم و نرخ بيکاری به یک ميزان منجر به افزایش نابرابری درآمدی می شوند به نحوی كه 
یک واحد افزایش در آن ها منجر به 0/1 واحد افزایش در ضریب جينی خواهد شد. نابرابری درآمدی دوره قبل 
اثرگذاری زیادی بر نابرابری درآمدی دوره جاری دارد به نحوی كه یک واحد افزایش در آن منجر به 0/9 واحد 
افزایش ضریب جينی دوره جاری خواهد شد. یک واحد افزایش اميد به زندگی، منجر به 0/1 واحد كاهش 
ضریب جينی خواهد شد. یک واحد افزایش ماليات بر كاالوخدمات، ماليات بر درآمد و مخارج مصرفی به ترتيب 

منجر به 0/02، 0/04 و 0/05 واحد كاهش ضریب جينی )نابرابری درآمدی( خواهد شد. 
از جمله نوآوری های این طرح و مزایایی كه در كشور ایران دارد می توان به موارد ذیل اشاره داشت :

1. پيرو آنکه كه این ماليات به صورت هزینه بر واحدهای اقتصادی تحميل می شود واحدهای اقتصادی به 
منظور حفظ كارایی توليد، سعی در كاهش هزینه ها و در نتيجه كاهش آلودگی محيط زیستی خواهند داشت.

2.  این ماليات می تواند به عنوان یک مشوق ابداع و نوآوری برای واحدهای اقتصادی عمل كند. این 
واحدها برای كاهش بار مالياتی روش های جدید توليد، حمل ونقل و استفاده از انرژی و مصرف آن را 
به كار خواهند گرفت. این موضوع هم از لحاظ توسعه پایدار و هم از لحاظ رقابت پذیری بين المللی آثار 

مفيدی را ایجاد خواهد كرد. 
بازار  مکانيزم  به  مجدد  را  كارایی  خارجی،  هزینه های  داخلی كردن  طریق  از  زیست  محيط  ماليات   .3
بر می گرداند. از سوی دیگر، با جایگزینی این ماليات به جای ماليات های دیگر )از آثار درآمدی برای 

دولت( آثار تخریبی و اختالل زایی سيستم مالياتی كاهش یافته و به عبارتی كارایی افزایش می یابد. 
4. این ماليات می تواند گامی در جهت هماهنگ سازی سياست های مالياتی با فرایند توسعه پایدار به شمار آید.
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