پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،6شماره  ،11پاییز و زمستان  ،1931از صفحه  93تا 05

برآورد میزان بهینه مالیات سبز بر انتشار
دیاکسیدکربن در صنعت سیمان ایران
سعید حسنلو* ،1صادق خلیلیان ،2حمید

امیرنژاد3

 1دانشآموخته کارشناسیارشد اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس
 2دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس
 3دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
(تاریخ دریافت1332/20/22 :؛ تاریخ تصویب)1330/12/23 :

چکیده
یکی از چالشهای فراروی دولتها در این قرن ،بحرانهای محیطزیستی میباشد .دولتها و سیاستگذاران با سیاستها و برنامههای خوود
تالش میکنند تا بر مشکالت به وجود آمده در حوزه محیطزیست فایق آیند و آثار منفوی و زیوانبوار کارکردهوا و عکلکردهوای انسوان بور
محیطزیست را کاهش دهند .یکی از راههای کنترل و کاهش تخریب محیطزیسوت ،اسوتفاده از اباارهوا و روشهوای اقتصوادی مویباشود.
بنابراین مطالعه حاضر با هدف برآورد مالیات سبا مناسب بر انتشار دیاکسیدکربن (مالیات کربن) در صنعت سیکان صورت گرفته است .برای
برآورد مالیات سبا مناسب ،تابع هاینه ترانسلوگ برای صنعت سیکان برآورد شد .معادالت توابع هاینوه و سوهز هاینوههوا نیوا بوه صوورت
سیستکی و با روش ) ،(ISURبرآورد شد .نتایج حاصل از برآورد پارامترهای الگو نشاندهنده معناداری هکه متغیرها به جا متغیر اثر متقابول
هاینه پرسنلی با هاینه تعکیر و نگهداری تجهیاات ،میباشد .ضریب تعیین تابع هاینه بیانگر آن است که  %93از تغییرات هاینه کول تولیود
سیکان توسط متغیرهای مستقل وارد شده در الگو توضیح داده شده است .بر اسواس نتوایج بوه دسوت آموده ،نورا مالیوات سوبا بور انتشوار
دیاکسیدکربن در صنعت سیکان به ازای هر تن تولید برابر با  11درصد میباشد .پیشنهاد میشود :سازمان حفاظت محیطزیست کشوور ،بوا
بررسی زیرساخت های موجود در کشور و مهیاسازی شرایط ،از مالیات سبا به عنوان یک اباار اقتصادی برای کنترل و کواهش آلوودگیهوای
محیطزیست استفاده نکاید.

کلید واژهها :آلودگی محیطزیست ،تابع هاینه ترانسلوگ ،دیاکسید کربن ،روش اقتصادی ،مالیات سبا

*نویسنده مسئول:

Email: s.hasanlo@yahoo.com
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سرآغاز
با پیشرفت روزافاون جوامع بشری در قرن اخیر ،مداخلۀ انسان در
طبیعت و محیطزیست بورای بهورهبورداری از آن افواایش یافتوه
اسووت .ایوون مووداخالت در اکروور موووارد خسووارت زیووادی را بوور
محیطزیست که مهزترین مؤلفه زیست انسانها می باشود ،وارده
کرده است .از اینرو ،یکی از چالشهای فراروی دولتها در ایون
قرن بحرانهای محیطزیستی میباشد .دولتها و سیاستگذاران
با سیاستها و برنامههای خود تالش میکنند تا بر مشکالت بوه
وجود آمده در حوزه محیطزیست فایق آیند و آثار منفی و زیانبار
کارکردها و عکلکردهای انسان بر محیطزیست را کواهش دهنود.
در ایران نیا خسارات وارد شده بر محیطزیست (خسارات وارده بر
منابع طبیعی و آلودگیهای آب ،خاک و هوا) هاینههای هنگفتوی
را بر دولت و مردم تحکیول نکووده اسوت .در میوان بخوشهوای
مختل و اقتصووادی در کشووور ،بخووش صوونعت و حکوولونقوول از
بخشهایی میباشند که نقش زیوادی در آلوودگی محویطزیسوت
(علیالخصوص آلودگی هوا) دارنود .هوزچنوین ،در میوان صونایع
مختل  ،صنعت سیکان سهز زیادی در این آلودگیها دارد.
توسعه به مفهوم استفاده حداکرر از توان منابع طبیعی با اتکوا بوه
فنآوری های نووین و منوابع ارزان قیکوت انورای توا کنوون بوه
پیشرفت های شگرفی نایل آمده است .اما پیامدهای ایون توسوعه
ناپایدار به صوورت افواایش میواان انتشوار انوواد آلوودگیهوا در
محیط زیست و تغییر اقلیز کلیوه ابعواد زنودگی جواموع انسوانی را
تحت تأثیر قرار داده است .از اینرو ،دستیابی بوه مفهووم توسوعه
پایدار در تالقی سه حیطۀ انرای ،اقتصاد و محیطزیسوت در گورو
تغییر نحوه نگرش برنامه ریواان بخوش انورای کشوور در حووزه
محیط زیست خواهد بود (ترازنامه انرای کشوور .)1333 ،در حوال
حاضر ،جهان بوا دو بحوران جودی روبروسوت :بحوران انورای و
بحران محیط زیست .این دو به موازات هز سالهاسوت کوه نهون
بشر را به خود مشغول داشوتهانود .از سوالهوای نوه چنودان دور
کشورهای پیشرفته به فکر انودازهگیوری و کنتورل آالینودههوای
سوختهای مصرفی افتادهاند .نخست در سال  ،1392اندازهگیری
نرات معلق در هوا مورد توجه قرار گرفت .اولوین گازهوای موورد
توجه برای انودازه گیوری ،گازهوای  NOX ،NO2 ،SO2و  O2در
سال 1390بود .در سال  1331نیا گاز  COبه آن اضافه شود .در
سال  ،1332تحولی در کنترل و اندازهگیری این آالیندههوا پدیود
آمد ،به طوری که با آالیندههای هوا بایستی ماننود آالینودههوای
دیگر ،مانند فضوالت روی زمین برخورد کرد .از هکین جا بود که

از  CO2نیا به عنوان یک آالینده صحبت به میوان آمود .میواان
اولیه  CO2قرنها ثابت مانده بود ،زیرا سوخت موورد نیواز جهوت
احتراق به طور عکده از چووب ،زیسوتتووده و مودفود حیوانوات
تأمین میشد و از طرف دیگر ،بخش عکدهای از  CO2آزاد شوده
به اتکسفر ،مجدداً توسط فرآیند فتوسنتا جذب مویشود .در حوال
حاضر  %32از انرای مورد نیاز جهان توسط سوزاندن سوختهای
فسیلی مرل زغال سنگ ،نفت و گاز تأمین میشود کوه مسووول
تولید بیش از  %91از  CO2ایجاد شده توسط انسوان مویباشود و
 %21بقیه به جنگلزدایی و فرسایش خاک اختصاص دارد .برآورد
میشود که میواان تکرکوا  CO2در جوو زموین طوی  222سوال
گذشته به  13برابر و متان به  2/2برابر رسیده باشود .در مراحول
آغازین صنعتی شودن مقودار تقریبوی  CO2در اتکسوفر 92ppm
برآورد شده بود و اکنون این میاان  1912ppmبورآورد مویشوود
یعنی افاایش  2/1درصدی در سال (حقیر چهرگانی.)1333 ،
با برگااری کنفرانس جهانی کیوتو در  11دسامبر  1339در ااپن،
پروتکل کیوتو مورد تصویب قرار گرفت .پروتکل کیوتوو یکوی از
اسناد الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص تغییورات
آب وهوا میباشد که از مهزترین موافقتنامههای اقتصادی است
که در قرن بیستز منعقد شده است .هدف این پروتکل در راستای
مسایل محیطزیست و کاهش انتشار گازهای گلخانهای است .بور
اساس این پروتکل ،کشورها به دو گروه تقسیز شدهاند .گروه اول
کشورهایی که تعهد به انتشار گازهای گلخانوهای دارنود و گوروه
دوم کشورهایی که تعهدی در این خصوص ندادهانود .بور اسواس
این پروتکل ،کشورهای توسعهیافته که بیشترین مصرف انرای را
دارند ،متعهد شدند در سالهای آینده به میواان معینوی از انتشوار
گازهای گلخانهای خود بکاهند و در صورت عدم موفقیت در ایون
کووار جریکووههووایی پرداخووت کننوود .ایوون جریکووههووا در صووندوق
مخصوصی نگهداری شده و در زمان مناسوب بورای پورواههوای
بهینه سازی مصرف انرای یا سایر پرواه هایی کوه بتوانود انتشوار
گازهای گلخانه ای را کاهش دهد ،مورد اسوتفاده قورار گیورد .بور
اساس این توافق نامه ،کشورهای اتحادیۀ اروپا توافق کردنود کوه
نشر گازهای گلخانهای را توا سوال  2223-2212بوه میواان %3
نسبت به سال  1332کاهش دهند .کنفرانس کیوتو از این ویژگی
برخوردار بود که برای موفقیت کشورهای توسعهیافته در دستیابی
به هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ،چند راه حل انعطاف پوذیر
به وجود آورد که مهزترین آنها شامل موارد زیر است:
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 .1عکلکرد مشترک ) ،)1((JIیعنی امکان هککاری مشترک بوین
کشورهای توسعهیافته
 .2امکان معاملۀ تجاری ) )2((IETبر سر کاهش انتشار گازهوای
گلخانهای میان کشورهای توسعهیافتهای که عکلکرد بهتوری
از تعهد خود داشته اند و کشورهای توسعهیافتهای که عکلکرد
نامطلوبتری دارند.
)
3
(
 .3مکانیام توسعۀ پاک ) (CDMساختاری است که در قالوب
آن هککاری میان کشوورهای توسوعهیافتوه و کشوورهای در
حال توسعه در موضوود بهینوهسوازی مصورف انورای بورای
کاهش میاان انتشار گازهای گلخانهای وجود دارد.
روشهای اصالح شوده و منعطو کوه نتیجوه کنفورانس کیوتوو
میباشند ،با ثابت بودن تکام شش گاز گلخانهای تجکوعیافتوه در
جو زمین مخال است و بیان میکنند؛ باید آنهوا را کواهش داد.
ایران نیا در بهکنماه سال  ،1333با تأیید نهایی مجلس شوورای
اسالمی به عضویت این پروتکل درآمده است (حقیور چهرگوانی،
1333؛ فتحوویزاده 1331 ،و  .(Wiesmeth, 2012اجوورای ایوون
پروتکل تنها در برخی از کشورهای اروپایی آغاز شود .بوا امتنواد
کشور امریکا از اجرای پروتکل کیوتو ،این برنامه در واقع بوه بون
بست رسید .به نظر می رسد دو مانع در برابر اجرای این پروتکول
وجود دارد ):(Felder & Schleiniger, 2002
 .1گروههای نینفع (از عدم اجرای پروتکل) ،که به طوور منفوی
متأثر خواهند شد و مخال هستند .بنوابراین ،تبوانی در برابور
فعالیت برنامه  CO2به وجود خواهد آمد.
 .2اثر کاهش انتشار در کشورهای به نسبت کوچک بور جریوان
جهانی انتشار  CO2ناچیا اسوت .بنوابراین بورای کشوورهای
کوچک انگیاه برای سواری مجانی( )0در سیاست بوینالکللوی
 CO2باالست.
شاخص عکلکرد محیطزیست ) (EPIرتبه  132کشور جهان را بر
پایه  22شاخص عکلکردی در  12سیاسوت انودازه گیوری نکووده
اسووت .شوواخص  EPIکووه توسووط مرکووا سیاسووت و قوووانین
محیط زیست (دانشگاه ییول آمریکوا) ،مرکوا بوین الکللوی شوبکه
اطالعات علوم زموین (دانشوگاه کلکبیوا آمریکوا) و بوا هککواری
شورای جهوانی اقتصواد (سووییس) و مرکوا تحقیقوات مشوترک
ککیسیون اروپا (ایتالیا) محاسبه و اعالم میشود ،وضوعیت ایوران
در جهان را نشان میدهد .بر اساس گاارش  EPIدر سال ،2212
رتبه ایران در جهان  110میباشد .هوزچنوین ،جایگواه ایوران در
میان کشورهای خاورمیانه و شکال آفریقا 13ام نکور شوده اسوت
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) .(EPI, 2012دیاکسیدکربن از مهزترین گازهای گلخانهای به
شکار می رود که کشورهای جهوان متناسوب بوا میواان مصورف
انرای در تولید آن نقش دارند .کشور آمریکا به تنهوایی بویش از
 %22دی اکسیدکربن را در اتکسفر منتشر میکند .انتشار این گواز
در تکام بخش های مصرف انورای کوه از سووختهوای فسویلی
استفاده می کننود وجوود دارد .بوه جوا بخوش کشواورزی ،سوایر
بخشها سهز قابل توجهی در انتشار گواز دیاکسویدکربن دارنود
(ترازنامه هیدروکربوری کشور .)1331 ،بر اساس گواارش آاانوس
بینالکللی انرای ،ده کشور اول جهان که بیشترین مقدار  CO2را
در سال  2212تولیود کوردهانود ،بوه ترتیوب عبوارت از .1 :چوین
 .2آمریکا  .3هند  .0روسیه  .1ااپون  .1آلکوان  .9کوره  .3کانوادا
 .3ایران  .12انگلیس میباشند .ده کشور مذکور حودود دو سووم
( 13/3میلیارد تن) از  CO2جهوان ( 32/3میلیوارد تون) را تولیود
کرده اند .ایران رتبه نهز جهان و رتبه اول خاورمیانه را در انتشوار
 CO2دارد ).(IEA Statistics, 2012
بر اساس اصل پنجاهز قانون اساسی جکهوری اسالمی ،حفاظوت
محیطزیست که نسل امروز و نسلهوای بعود بایود در آن حیوات
اجتکاعی رو به رشدی داشته باشند ،وظیفه عکومی تلقی میشود.
از ایوونرو ،فعالیووتهووای اقتصووادی و غیوور آن کووه بووا آلووودگی
محیطزیست و یا تخریب غیر قابل جبران آن مالزمه پیودا کنود،
مکنود است (وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .)1313 ،با توجه به
موارد بیان شده و تعهد ایران به کاهش انتشار گازهای گلخانهای
در معاهدات بینالکللی لواوم توجوه بوه مسوایل محویطزیسوت و
مطالعۀ روشهای کنترل آلودگی ،هزچنین برآورد و اجرایی کردن
مالیات سبا بر صنایع آلودهکننده اموری ضوروری اسوت .یکوی از
روشهایی که دولت میتوانود بخشوی از آثوار خوارجی ناشوی از
فعالیت صونایع را درونوی کنود ،دریافوت مالیوات بوه ازای مقودار
مشخصی از آالیندههوای محویطزیسوت اسوت .از کول گازهوای
آالینده حدود  %39/9سهز گاز  CO2است که سهز ایون گواز از
کل گازهای آالینده بخش صنعت در سوال  1333حودود %33/0
بوده است و  %11/1از کل دیاکسویدکربن منتشور شوده توسوط
بخشهای مختل را بخش صنعت تولید کورده اسوت (ترازناموه
انرای سال  .)1333در میان صنایع مختل  ،صنعت سیکان حدود
 %1از دیاکسیدکربن جهان را تولید میکند .هوز چنوین %10 ،از
آلودگیهای مربوط به بخش حکل و نقل کشور متعلق به صنعت
سیکان در کشور است (بیدآباد و اطکینان .)1331 ،از بین گازهای
گلخانهای که در پروتکل کیوتو مطرح شد ،در صنعت سیکان گواز
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 CO2اهکیت بیشتری دارد .زیرا هیدروکربن های نسوخته منتشور
شد ه ،تنها مقدار اندکی اسوت کوه آن هوز ناشوی از موواد اولیوه
میباشد .اکسیدهای ازت نیا در مقایسه با دیاکسویدکربن نواچیا
است (حقیر چهرگانی .)1333 ،مطالب و آمار و ارقوام نکور شوده
نشان دهندۀ ضرورت توجه به آلودگی صنعت سیکان میباشد .بور
ایوون اسوواس در ایوون مطالعووه ،یووک نوورا مالیووات بوور انتشووار
دیاکسیدکربن توسط صنعت سیکان (به عنووان یکوی از صونایع
آلودهکننده در بخش صنعت ایران) برآورد خواهود شود .در اداموه،
پس از بررسی مطالعات صورت گرفته در حوزه اقتصواد آلوودگی،
قسکت مواد و روشها توضیح داده خواهد شد .سپس یافتوههوای
حاصل از تحقیق و بحث و نتیجهگیری حاصل از آن بیان میشود.

 2/2میلیون ریال است (اسدی .)1339 ،بر اساس مطالعات بانوک
جهووانی و سووازمان حفاظووت محوویطزیسووت ایووران ،هاینووههووای
اجتکاعی تخریب محیطزیست در اثر مصرف حامولهوای انورای
فسیلی در کشور محاسبه شوده اسوت .در ایون مطالعوه ،مجکوود
هاینههای اجتکاعی در سال  ،1333حدود  121هاار میلیارد ریال
(بر اساس قیکتهای ثابت سال )31برآورد شده اسوت .ایون رقوز
حدود  %13/9از تولیود ناخوالص داخلوی کشوور در سوال موذکور
میباشد (ترازنامه انرای کشور .)1333 ،شجاعی در رساله خود بوا
عنوان «ارایه یک مدل مالیاتی به منظور اعکوال مودیریت پایودار
محیطزیست در ایران (مطالعه موردی صنعت کاغذ)» بوا در نظور
گرفتن مالیات سبا به عنوان بخشی از هاینه تولید ،توابع هاینوه
ترانسلوگ( )1را برای صنعت کاغذ و نرا مالیات بر پسکاندهای آن
را  %9/10برآورد کورده اسوت .در ایون پوژوهش ،صونعت کاغوذ
استانهای تهران ،فارس ،خوزستان ،گیالن ،مازنودران و مرکوای
طوی دورۀ زموانی  1332-31موورد بررسوی قورار گرفتوه اسوت
(شجاعی .)1333 ،نظری و بخشویزاده بوا کواربرد روش تجایوه،
عوامل مؤثر بر انتشار  CO2در صنعت ایران را بررسی کردنود .در
این مطالعه انتشار  CO2به پونج اثور تولیودی ،سواختاری ،شودت
انرای ،ترکیب سوخت و اثر باقیکانده تجایه شده است .با استفاده
از دادههای کارگاههای بارگ صنعتی ،آثار فوق برای دورۀ زموانی
 1311-31محاسبه شد .نتیجه این مطالعه نشان می دهد که اثور
تولیدی و اثر شدت انرای ،دو عامل مهز انتشار  CO2در صونایع
ایران ،طی این  21سال مورد مطالعه بوده است .بوه طووری کوه
بیش از  %13انتشار  CO2ناشی از این دو اثور مویباشود .در ایون
پژوهش ،بیان شده است که کواهش انتشوار  CO2از طریوق اثور
تولیدی ،معکوالً با مخالفتهایی روبرو میشوود .زیورا ،بوه معنوی
کاهش تولید است که مشکالت متعددی را به دنبوال دارد .فقوط
 %39از انتشار  CO2طی این دوره مربوط به اثر تولیدی میباشود
و میتوان انتشار  CO2را از طریق سایر آثار کاهش داد (نظری و
بخشیزاده .)1332 ،مقیکی و هککاران ،با استفاده از جدول داده-
ستانده سال  1332و مدل تعادل عکومی قابل محاسوبه )(CGE
آثار رفاهی و محیطزیستی دو سیاست وضع مالیات سبا و کاهش
یارانه سوخت های فسیلی را بررسی نکودنود .در ایون مطالعوه بوا
استفاده از تکنیک مساله تککیلوی مخوتلط ) ،)1((MCPتغییور در
تقاضای انرای و تغییرات سهز آالیندههوای  NOX ،CO2و CH
در قالب پنج سناریوی مالیاتی ارزیابی شده است .تغییور در سوهز
آالیندههای  NOX ،CO2و  CHبه عنوان آثار محویطزیسوتی در

پیشینۀ تحقیق
در رابطه با آلوودگیهوای محویطزیسوت و روشهوای اقتصوادی
کنترل آنها مطالعوات متنووعی صوورت گرفتوه اسوت .ولوی در
خصوص برآورد مالیات برآلوودگی مطالعوات انودکی انجوام شوده
است .در اینجا به چند مورد از این مطالعات که به بررسی رابطه و
یا تأثیر آالیندهها بر متغیرهوای اقتصوادی و بورآورد هاینوههوای
آلودگی پرداختهاند ،اشاره میشود.
اسدی ،به مطالعه آثار محیطزیستی آالیندهها و برآورد هاینههای
نهایی کاهش یک واحد آلودگی با روش کنتورل هاینوه پرداختوه
است .نتیجه این مطالعه در سه سناریوی کاهش آلودگی هوا ارایه
شده است .در سناریوی اول ،هاینه نهایی کاهش آلودگی هوا بوا
فرض تحقق هدف برنامه سوم ،سناریوی دوم بوا فورض کواهش
آلودگی در حد مجاز (استاندارد یورو  )2222و سوناریوی سووم بوا
فرض کاهش آلودگی تا حد صفر در نظر گرفته شده است .نتیجه
برآورد تابع هاینه کنترل آلودگی (هاینه کاهش آلوودگی) در سوه
سناریوی فوق به ترتیوب در سوناریوی اول حود  ،GDP %2/2در
سوووناریوی دوم ،در حووود  GDP %3/3و  GDP %1/3بووودون
بخش های نفوت و کشواورزی و در سوناریوی سووم GDP %10
میباشد .در این مطالعه ،هزچنین هاینه کنترل آلودگی برای هور
لیتور بنوواین  1211/01ریووال ،بوورای هور لیتوور نفووتگوواز معووادل
 1122/02ریال و برای هر لیتر نفت کوره  1132/91ریال بورآورد
شده است .عالوه بر این ،در بخشی از مطالعه خود نتیجه میگیرد
که هاینه کواهش هور تون آالینودههوای  NO2،SO2و  COبوه
ترتیب  02/1 ،11/2و  3/10میلیون ریال و هاینه کاهش هر تون
از آالیندههای  HC،PM10و  CO2نیوا بوه ترتیوب  2/13 ،2/1و
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نظر گرفته شده است .از آن جا کوه یارانوه نووعی مالیوات منفوی
است ،حذف یارانه مشابه وضع مالیات است .با مقایسوه نتوایج دو
سیاست وضع مالیات و حذف یارانه نیا مشخص میشود کوه بوه
طور کلی آثار این دو سیاست یکسان میباشد .در این مطالعه نرا
مالیات  %12به عنوان نرا بهینه مالیات سبا (مالیات بر سووخت)
مورد تاکید قرار گرفته است .زیرا ،باالترین نرا افاایش در رفاه با
لحاظ آثار محیطزیستی در این نرا مالیات اتفاق میافتد (مقیکوی
و هککاران.)1332 ،
کان و فرانسسچی بیان میکنند پروتکل کیوتو منجر به کاهش
الزم در غلظت گازهای گلخانهای جو زمین نشده است .هزچنین،
عنوان میکنند که پروتکل کیوتو نتوانسته است سرعت گرم
شدن زمین را به طور قابل توجهی کاهش دهد و کشورهای در
حال توسعه را به کاهش انتشار گازهای گلخانهای ترغیب کند و
هیچ ماده یا قانونی برای کشورهای توسعهیافته جهت کاهش
انتشار تا سطح  %30سالِ  1332ندارد .بر هکین اساس ،محققان
یک سیستز بالقوه بر پایه مالیات را پیشنهاد مینکایند )Khan
 (& Franceschi, 2006حسنبیگی و هککاران در پژوهش
خود با کاربرد مدل منحنی هاینه کاهش انتشار  CO2و یک
رهیافت پایین به باال برای صنعت سیکان در تایلند ،پتانسیل و
هاینه کاهش انتشار  CO2را با دو رویکرد هاینه -فایده و
رویکرد تکنولوایکی محاسبه نکودند .آنها با در نظر گرفتن 01
تکنولوای کاهندۀ آلودگی ،اقدام به سناریوسازی برای دورۀ زمانی
 2212-2221نکودند .طی  11سال مورد مطالعه ،پتانسیل کاهش
سالیانۀ انتشار  CO2در رویکرد هاینه-فایده به طور متوسط
 3231هاار تن ،و در رویکرد تکنولوایکی  3130هاار تن برآورد
شده است که این مقادیر به ترتیب برابر با  %11و  %11/2از
 CO2منتشر شده در تایلند در سال  2221است )Hasanbeigi
 .(et al., 2010کیز و هککاران ،مقدار کاهش انتشار گازهای
گلخانهای ناشی از اعکال مالیات کربن را در بخش حکلونقل
کره جنوبی برآورد کردند .مطالعه فوق با محاسبه کششهای
قیکتی برای بناین و کاربرد یک مدل تعادل جایی نشان میدهد
که چگونه تحت سناریوهای مختل برای مالیات کربن ،مصرف
بناین و در نتیجه انتشار گازهای گلخانهای کاهش مییابد .نتایج
مطالعه آنها نشان داد با افاایش مالیات بر انتشار  ،CO2به
میاان  12هاار وون ( 10دالر) به ازای هر تن  ،CO2میاان
انتشار  CO2در حالت عدم وجود جایگاین برای وسایط نقلیه
 311120تن و در حالت وجود وسیلۀ نقلیه جایگاین و کارا
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 1232321تن کاهش مییابد ) .(Kim et al., 2011لی و اانگ
در مطالعه خود کارایی فنی ،قیکت سایهای انتشار دیاکسیدکربن
و قابلیت جانشینی برای انرای در صنعت چین را بررسی و برآورد
کردند .آنها حداکرر کاهش انتشار  ،CO2که با کاربرد بهینه منابع
قابل حصول است و هزچنین قیکت سایهای انتشار  CO2را با
برآورد تابع مسافت نهاده برای  32کارخانه در چین محاسبه کرده
و هزچنین هاینۀ بالقوۀ نخیر شده از مبادله انتشار بین صنایع را
بررسی نکودند .نتایج تجربی این مطالعه نشان میدهد که انتشار
 ،CO2میتواند در کل  132میلیون تن کاهش یابد .بیشترین
کاهش بالقوه در صنعت تولیدات معدنی غیرفلای و به میاان
 231/13میلیون تن میباشد .قیکت سایهای انتشار  ،CO2نیا از
بیشترین مقدار 13/32 ،دالر در هر تن برای صنعت تکریر صوتی
و تصویری تا ککترین مقدار ،صفر دالر در هر تن برای صنایع
معدنی غیرفلای و تولیدات مواد شیکیایی در نوسان است .مقدار
میانگین قیکت سایهای انتشار  ،CO2برای صنایع مورد بررسی،
 3/13دالر در هر تن برآورد شده است).(Lee & Zhang, 2012
مطالعات فوق ،نکونهای از مطالعات صورت گرفتوه در سوالهوای
اخیر در ارتباط با اقتصاد آلودگی می باشند .بر اساس مطالب منتج
از این پژوهش ها ،مشخص می شود که آلودگیهای محیطزیست
ارتباط تنگواتنگی بوا متغیرهوای اقتصوادی دارنود .آلوودگیهوای
محیطزیست با هاینههای گاافی که بر اقتصاد کشوورها تحکیول
میکنند ،متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهند .بین این
پژوهش ها نیا تعداد بسیار ککی از آنهوا بوه بورآورد مالیوات بور
آلودگی پرداخته اند .بنابر این ،در این مطالعه به برآورد مالیوات بور
آلودگی در صنعت سیکان پرداخته میشود .با توجوه بوه ایون کوه
دیاکسیدکربن نقش اساسی در آلودگی و گرموایش جهوانی دارد
بنابراین ،در این مطالعه مالیات بر این آالینده برآورد خواهد شد.
مواد و روشها
در سوالهوای اخیوور ،اسوتفاده از کارکردهوای بووازار و ابواارهووای
اقتصادی برای کنترل و کاهش آلودگیهای محیطزیست افاایش
یافته است .در میان این اباارهای اقتصادی ،مالیات آلودگی یکوی
از روشهای کنترل میباشد که در اکرر کشورها به صوورتهوای
مختل به کار گرفته شده است .اقتصاددانان در تقابول اقتصواد و
محیط زیست ،سعی دارنود بوا بوه کوارگیری ایون نوود اباارهوای
اقتصادی حد بهینهای را برای آلودگی به دسوت آورنود .ایون حود
بهینه طوری تعیین میشود که رفاه نسل حاضر و آتی تأمین شود.
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با توجه به این که آثار خارجی فعالیت های اقتصادی کوه موجوب
آلودگی هوا میشود ،از شفافیت و قابلیوت ککویسوازی بیشوتری
نسبت به آلوودگی هوای آب و خواک برخووردار اسوت؛ اباارهوای
مالیاتی می تواند در بخش آالینده های هوا بوه کوار گرفتوه شوود
(اسدی .)1339 ،بر این اساس ،در ایون مطالعوه مالیوات سوبا بور
دیاکسوویدکربن بوورآورد خواهوود شوود .دیاکسوویدکربن یکووی از
آالیندههای مهز هوا میباشد که نقش زیادی در گرمایش جهانی
دارد و در پروتکل کیوتو نیا بر آن تأکید شده است.
در این مطالعه ،فرض میشود که صنعت آلودهکننده با تابع هاینه
افاایشی  ،Cدر تولید کاالی  qمواجه است:
)C = C (q
()1
که با مشتق گرفتن از تابع هاینه فوق نسبت بوه  qتوابع هاینوه
نهایی صنعت برابر است با:

برای حداکررسازی سود باید مشتق مرتبه اول تابع سود نسبت به
 qرا برابر صفر قرار دهیز (شرط مرتبه اول) ،یعنی:

()2

dC
dq

MC 

با افاایش تولید کاالی  qهاینه نهایی ) (MCافاایش موییابود،
یعنی:
()3

d 2C dMC

0
dq 2
dq

در صورتی که هر واحود از تولیود  ، qبوه انودازه ضوریب  گواز
دیاکسیدکربن منتشر کند میاان کل گاز منتشور شوده ناشوی از
کل تولید برابر با  Bخواهد بود .در نتیجه رابطه حجز آلوودگی بوا
تولید صنعت به صورت زیر خواهد بود:
()0

B=  q

حال فرض میشود که نرا مالیات محیطزیسوت (مالیوات سوبا)
برابر tاست که توسط دولت از بنگواههوای آلوودهکننوده دریافوت
میشود .در این صورت کل مالیات سبا دریافتی یا درآمد مالیواتی
دولت برابر با  Tاست:
T=tB
()1
تابع سود بنگاه در صورت دریافت مالیات سوبا توسوط دولوت ،را
میتوان به صورت زیر نوشت ( Pقیکت رقابتی بازار برای کواالی
 qاست):
 =Pq – C(q) – T
()1
با جاگذاری رابطه ( )0در رابطه ( )1و جاگذاری ( )1در رابطوه ()1
داریز:
()9
 = Pq - C(q) - t  q

()3


 0 , P = MC + t 
q

برای حداکررسازی سود باید مشتق مرتبه دوم منفی شود (شورط
مرتبه دوم):
()3
()12

 2
0
q 2
 2
MC
MC

0
0 ,
2
q
q
q

افاایش  qموجب افاایش  MCمیشود که نشانگر صعودی بودن
عرضه نسبت به قیکت محصول است .در صورت انحصاری بودن
بازار  MCباید با MRمقایسه شود نه  .Pاز شرط مرتبه اول رابطه
( )3میتوان نرا مالیات محیطزیستی را به دست آورد:
()11

P  MC

t

رابطووه ( ،)11نشووان م ویدهوود کووه نوورا مالیووات سووبا ) (tبووا
ضووریب انتشووار آلووودگی ) ( رابطووه عکووس دارد (شووجاعی،
 1333و  .(Abbaspour et al., 2010در ایووون مطالعوووه
پووس از گووردآوری اطالعووات مربوووط بووه نهووادههووای تولیوودی
صنعت سویکان در کشوور ،توابع هاینوه تولیود صونعت (مالیوات
سبا نیوا جواه هاینوههوای صونعت در نظور گرفتوه مویشوود)
برآورد میشود.
در برآورد تابع هاینوه از فورمهوای توابعی گونواگونی مرول توابع
لیونتی ( ،)9تابع کاب-داگالس( ،)3تابع  )3(CESو توابع ترانسولوگ
استفاده می شود .ولوی توابع ترانسولوگ بوه دلیول برخوورداری از
تواناییهای ویژه در پژوهشهای تجربی ،به طوور گسوتردهتوری
مورد استفاده قرار میگیرد .از جکله تواناییهای این توابع میتوان
به نداشتن نیاز به اتخان یک فرض خاص در مورد ساختار تولیود،
شکل خطی تابع به دلیل لگاریتکی بودن تکام متغیرها و در نظور
گرفتن تکام ویژگی های یوک توابع هاینوه خووش رفتوار ،ماننود
هکگن خطی بودن ،یک نوا بودن و مقعر بودن نسبت بوه قیکوت
نهادهها با اعکال محودودیتهوای الزم اشواره کورد (شورزهای و
هککاران .)1331 ،بر این اساس در این مطالعه نیوا توابع هاینوه
ترانسلوگ به کار برده شده است .تابع ترانسلوگ برای اولوین بوار
در سال  1392توسط کریستنسن ،جورگنسون و الیوو در کنگوره
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جهانی اقتصادسنجی در دانشکده اقتصاد دانشگاه برکلی پیشونهاد
شد .این تابع در حقیقت تابع ترانایندنتال( )12لگاریتکی است .ایون
تابع به منظور رفع نقیصه ثابت بودن حساسیت جانشینی نهادههوا
در تووابع  C.E.Sطراحووی شووده اسووت .از مهووزتوورین دالیوول بووه
کارگیری گسترده این تابع توسط اقتصاددانان اموروز ،سوهولت در
تفسوویر نتووایج و نیووا محاسووبات الزم در اسووتخران تووابع هاینووه
تورانسلووگ است (سقواییاننوژاد و بورهانی1391 ،و بخشووده و
اکبری.)1391 ،
تابع هاینه ترانسولوگ دارای مایوت انعطوافپوذیری در تصوریح
میباشد که میتواند برای تولیدات چند محصولی و چند نهوادهای
به کار برده شود ) .(Marcin, 1991با کاربرد تیوری دوگان ،تابع

هاینه ترنسلوگ از بسط مرتبه دوم سری تیلور تابع هاینوه نیول
حاصل شده است .در این تابع  nنهاده در تولید  mستانده موورد
استفاده قرار گرفته است ):(Deelchand & Padgett, 2009
()12
)LnC = f (LnQ1, LnQ2,…, LnQm, LnP1, LnP2,…, LnPn

در تابع مذکور  Cهاینه کول تولیود Qi ،مقودار iاموین محصوول
تولیدی و  Pjقیکت jامین نهاده میباشد.
در صورتی که  nنهاده در تولید کاالی آلودهکننده موورد اسوتفاده
قرار گیرد ،تابع هاینه کل آلودهکننده در فرم لگاریتکی (تابع شوبه
ترانسلوگ) به صورت زیر خواهد بود:
n

i 1

در اینجووا  riقیکووت بووازار رقووابتی iامووین نهوواده تولیوودیq ،
مقوودار محصووول تولیوود شووده و  nتعووداد نهووادههووای مووورد
اسووتفاده در فرآینوود تولیوود موویباشوود .بوورآورد سیسووتکی سووهز
هاینه نهوادههوای تولیود در کول هاینوههوای تولیود بوه لحواظ
مبوووانی کووواربردی نتیجوووه بهتوووری دارد .بوووه هکوووین دلیووول
تشووخیص و تعیووین تووابع هاینووه کوول اهکیووت ویووژهای در
اقتصوواد کوواربردی پیوودا کوورده اسووت .بووه ایوون جهووت در رابطووه
( )13بووا اسووتفاده از لووز شووفرد ) (Shepherd Lemmaبووه
سهولت میتوان سهز مخارن نهادهها را تعیین کرد:
, i=1, 2, 3, …, n

ri xi
C

wi 

 log C
 wi
 log ri

 riقیکووت بووازار رقووابتی iامووین نهوواده  xi ،مقوودار نهوواده iام،
 Cهاینووه کوول و  wiسووهز مخووارن iامووین نهوواده .بنووابراین از
رابطووه ()13نسووبت بووه لگوواریتز  riمشووتقگیووری موویکنوویز و
داریز:
n

()11

n

n

 ij ln ri ln rj   iq ln ri ln q

()13

()10

10

  ij ln rj   iq ln q

wi  i 

j 1

اگر سهز نهواده هوا قابول مشواهده باشود ،معوادالت متنواظر بوا
سووهز هاینووههووا موویتوانوود بووا معادلووه تووابع هاینووه در هنگووام
تخکووین پارامترهووا ترکیووب شووود .غالبوواً در عکوول بووه دلیوول

i 1 j 1

1
i ln ri 
2

n



ln C  0 

i 1

غیرقابل مشاهده بوودن سوهز هاینوه هوا ،پارامترهوا بور اسواس
توابع هاینوه تخکوین زده مویشووند ) .(Marcin, 1991بوا
تخکووین  n-1معادلووه بوورای سووهز مخووارن نهووادههووا ضوورایب

رابطه ( )11یا پارامتر  iqبرای هکوه iهوا بوه دسوت مویآیود.
بووا تخکووین ضوورایب معووادالت موویتوووان تووابع هاینووه نهووایی
متناظر بوا توابع هاینوه( )13را بوه دسوت آورد .بوا مشوتقگیوری
جائی از رابطه ()13نسبت به تولید:
n

()11

()19

  iq ln ri
i 1

 log C

 log q

MC  log C

AC  log q

رابطه ( ،)19کشش تابع هاینوه کول نسوبت بوه تولیود را نشوان
موویدهوود و ACبیووانگر هاینووه متوسووط کوول اسووت (شووجاعی،
 1333و  .(Abbaspour et al., 2010بوودین ترتیووب ،بووا بووه
دسووت آوردن هاینووه نهووایی صوونعت و بووا در دسووت داشووتن
قیکووت بووازار رقووابتی بوورای محصووول تولیوودی (سوویکان) ،بووا
اسووتفاده از رابطووه ( )11موویتوووان نوورا مالیووات سووبا بوورای
انتشار گاز دیاکسیدکربن را محاسبه کرد.
اطالعات و آمارهای مورد استفاده در مطالعه حاضر از صورتهای
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مووالی  13کارخانووه سوویکان فعووال در بووورس اوراق بهووادار طووی
سال های  1332-33استخران شوده اسوت .اطالعوات موذکور از
پایگاه اطالعاتی ،مدیریت پوژوهش توسوعه و مطالعوات اسوالمی
ِسازمان بورس و اوراق بهادار بوه دسوت آموده اسوت .اطالعوات
مستخرن شامل هاینههای پرسونلی ،سووخت و انورای ،تعکیور و
نگهداری ،مواد اولیه ،استهالک ،هاینه کل ،هاینه متوسط ،قیکت
فروش و مقدار تولید میباشود .بورای بورآورد توابع هاینوه موورد
مطالعه ،از بستۀ نرمافااری  EViews 6استفاده شد.

مجکود معادالت سهز هاینه برابر یک اسوت ،بنوابراین جکوالت
اخالل این معادالت از یکدیگر مستقل نکی باشد .به این ترتیوب،
اگر چه معادالت به ظاهر از یکدیگر مسوتقل مویباشوند ،ولوی از
طریق جکالت اخالل با یکدیگر مرتبط هستند .در این حالوت ،از
روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط برای بورآورد ضورایب اسوتفاده
میشود (شرزه ای و هککاران .)1331 ،با توجه به موارد فووق ،در
این مطالعه نیا برای برآورد سیستز مذکور از روش رگرسیون بوه
ظاهر نامرتبط تکراری ) )11((ISURمنسوب به زلنر ) Zellner,
 (1962استفاده شده است.
در روش ) ،(ISURدر مرحله اول هر یک از معوادالت بوه روش
) )12((OLSبرآورد می شوود .در ایون مرحلوه جکوالت پسوکاند و
برآوردی از ماتریس واریانس -کوواریانس محاسبه موی شوود .در
مرحله بعد ،ضرایب از طریق روش ) )13((GLSبرآورد شده اسوت
و سپس پسوکاندها و مواتریس واریوانس -کوواریوانس محاسوبه
میشود .از آن جایی که دسوتگاه معوادالت نسوبت بوه پارامترهوا
غیرخطی و مقید می باشد ،مراحل فوق توا زموان هوزگورا شودن
برآوردها ادامه مییابد (هژبرکیانی و نعکتی.)1391 ،
هکانطور که در قسکت قبل اشاره شد ،متغیرهای موورد اسوتفاده
در مطالعه حاضر شامل :هاینههای پرسنلی ،هاینه های سوخت و
انرای ،هاینههای تعکیور و نگهوداری ،هاینوههوای موواد اولیوه،
هاینه های استهالک ،هاینه کل ،هاینوه متوسوط ،مقودار تولیود
سوویکان و قیکووت فووروش موویباشوود .نتووایج حاصوول از بوورآورد
پارامترهای تابع هاینه هکراه با معادالت سهز هاینوه در جودول
( ،)1ارایه شوده اسوت .هکوانطوور کوه در جودول ( )1مشواهده
می شود ،متغیر اثور متقابول هاینوه پرسونلی بوا هاینوه تعکیور و
نگهداری تجهیاات در هیچ یوک از سوطوح معنویداری ،معنوادار
نکی باشد .اثر متقابل مقدار تولیود و هاینوه اسوتهالک در سوطح
خطای  %1معنوادار مویباشود .ایون در حوالی اسوت کوه تکوامی
متغیرهای باقیمانده در سطح خطای  %1معنیدار میباشند .نتایج
این مطالعه ،با مطالعه (سقاییاننژاد و برهانی )1391 ،که اقدام به
برآورد تابع هاینه صنعت سیکان نکودند ،مطابقوت دارد .زیورا ،در
مطالعه آنها نیا در تابع ترانسلوگ برآورد شده ،متغیر مربووط بوه
قیکت نیروی انسانی ،قیکت مواد اولیه ،قیکت سووخت و بورق در
سطح  %1معنویدار میباشد .هزچنین ،متغیور مقدار تولید سیکان
نیا در سطح  %1معنادار میباشد.
بر اساس جدول ( ،)2ضریب تعیین تابع هاینه برآورد شوده 2/93
و ضرایب تعیین معادالت سهز هاینه پرسنلی ،سوخت و انورای،

یافتهها
اکرر مطالعات تابع هاینه ترانسلوگ را هکراه بوا معوادالت سوهز
هاینه عوامل برآورد کردهاند .زیرا ،این کار مشکل درجه آزادی را
به حداقل میرساند و کارایی برآورد مدل را باال میبرد .نکته مهز
این است که پارامترهای معادالت سهز هاینه زیر مجکوعهای از
پارامترهای تابع هاینه ترانسلوگ می باشند و برآورد این معادالت
به صورت سیستکی در مقایسه با برآورد تابع هاینوه بوه تنهوایی،
منجور بوه بوورآوردهوای کوواراتری مویشووود )& Deelchand
 .(Padgett, 2009با افاایش تعداد نهادهها ،تعداد پارامترهایی که
باید برآورد زده شود نیا افاایش مییابد .با وجود جکالت درجه دو
و حاصلضرب نهادهها ،پدیده هزخطی بوه عنووان یوک مشوکل
مطرح خواهد شد .در این حالت ،میتوان با حذف متغیرهایی کوه
از نظر آماری معنیدار نیستند تا حودی مشوکل را برطورف نکوود
(بخشوده و اکبری .)1391 ،پس از اعکال محدودیتهای تقارن و
هکگنی تابع ،معادالت تابع هاینوه ترانسولوگ و معوادالت سوهز
هاینه به صورت سیستز معادالت و هززمان برآورد شد.
با توجه به این که مجکود معادالت سوهز هاینوه برابور بوا یوک
میباشد ،بورای اجتنواب از انفورادی شودن مواتریس کوواریوانس
اجاای اخالل ،الزم است یکی از معادالت سهز هاینه از سیستز
معادالت حوذف شوود .الزم بوه نکور اسوت ،ترکیوب متفواوت از
معادالت سهز هاینوه نتوایج یکسوانی را در بور خواهود داشوت.
ضرایب مربوط به معادله حذف شده ،پس از برآورد مدل با توجوه
به برابر یک بودن مجکود سهز هاینهها قابل محاسبه اسوت .در
این مطالعه ،جهت برآورد الگو ،معادلوه مربووط بوه سوهز هاینوه
تعکیورات و نگهوداری تجهیاات با توجوه به سهوز ککتور آن ،از
سیستز حذف شد.
با وجود این که متغیرهای وابسته در یک معادله به عنوان متغیور
مستقل در معادالت دیگر ظاهر نکیشود ،ولی با توجه به این کوه
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تعکیر و نگهداری ،مواد اولیه و استهالک به ترتیوب ،2/19 ،2/31
 2/19 ،2/13و  2/90به دست آموده اسوت .ضوریب تعیوین توابع
هاینه نشان میدهد که  %93از تغییرات هاینه کل تولید سویکان
توسط متغیرهای مقودار تولیود سویکان ،هاینوه پرسونلی ،هاینوه
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سوخت و انرای ،هاینه تعکیر و نگهوداری ،هاینوه موواد اولیوه و
هاینه استهالک پرداختی به ازای هر واحد (تن) توضیح داده شده
است.

جدول ( :)1نتایج حاصل از برآورد پارامترهای تابع هزینه ترانسلوگ به روش  ISURبرای صنعت سیمان
پارامتر
α0
αW
αF
αR
αM
αD
γWQ
γFQ
γRQ
γMQ
γDQ
γWW
γWF

مقدار برآورد
***11/13
***-1/33
***-2/92
***3/13
***-2/11
***2/09
***2/10
***2/21
***-2/13
***2/21
**-2/22
***2/11
***-2/21

آماره t
12/33
-11/31
-9/33
29/29
-0/1
3/21
13/12
12/31
-22/13
1/21
-1/31
22/91
-13/1

پارامتر
γWR
γWM
γWD
γFF
γFR
γFM
γFD
γRR
γRM
γRD
γMM
γMD
γDD

مقدار برآورد
-2/229
***-2/21
***-2/23
***2/13
***-2/19
***-2/23
***-2/21
***2/23
***-2/11
***-2/21
***2/1
***-2/21
***2/21

آماره t
-2/03
-9/21
-3/21
20/9
-10/33
-9/21
-9/01
9/13
-9/39
-3/33
11/33
-0/19
13/93

مأخذ :یافتههای تحقیق * *** ،** ،به ترتیب معنیداری در سطح  1 ،12و  1درصد میباشند.
جدول ( :)2ضرایب تعیین و ضرایب تعیین تعدیل شده برای معادالت برآوردزده شده
2
2
معادله
ضریب تعیین (  )Rضریب تعیین تعدیل شده ( ) R
2/91
2/93
تابع هاینه ترانسلوگ
2/33
2/31
معادله سهز هاینه پرسنلی
2/11
2/19
معادله سهز هاینه سوخت و انرای
2/11
2/13
معادله سهز هاینه تعکیرات و نگهداری
2/11
2/19
معادله سهز هاینه مواد اولیه
2/90
2/90
معادله سهز هاینه استهالک
مأخذ :یافتههای تحقیق

پس از محاسبه سهز هر یک از نهادهها از کل هاینههوای تولیود
به ککک لز شفرد و برآورد سیستز معوادالت بوا روش )،(ISUR
کششهای قیکتی تقاضای نهوادههوا مشوخص شود .پوس از آن
()13

کشش قیکتی محصول در تابع هاینه (بوا مشوتق از توابع بورآورد
شده نسبت به مقدار محصول) از طریوق رابطوه ( )11و بوه ازای
مقادیر میانگین دادهها به صورت زیر محاسبه شد.

 log C
 0.14*ln rw  0.06*ln r f  0.18*ln rr  0.05*ln rm  0.02*ln rd  0.95
 log q

پس از محاسبه کشش هاینه از رابطوه ( )13حوال بوا جاگوذاری
مقدار به دست آمده در رابطه ( )19میتوان هاینه نهایی صونعت
را محاسبه نکود .هاینه متوسط تولید بوا توجوه بوه صوورتموالی

شرکتهای مورد مطالعه  2/223میلیون ریوال بوه ازای هور تون
محاسبه شد .بر اساس رابطه زیر هاینه نهایی صنعت به ازای هر
تن  2/130میلیون ریال محاسبه شد.
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()13

MC=AC*0.95=0.203*0.95=0.194

حال با توجه به رابطه ( ،)11با در دسوت داشوتن قیکوت فوروش
سیکان ) (Pو ضریب انتشار دیاکسیدکربن ) ( در این صونعت
می توان مالیات سبا مناسب بر انتشار دیاکسیدکربن را محاسوبه
نکود.
بر اساس آمار گردآوری شده از انجکن صنفی کارفرمایان صونعت
سیکان ،قیکت هر تن سیکان در طی سالهای  1332-33به طور
میانگین در کشوور برابور بوا  2/313میلیوون ریوال بووده اسوت.
هز چنین ،با بررسی انتشوار دیاکسویدکربن در صونعت سویکان،
مشخص شد که تولید کل دیاکسیدکربن  2/392تن به ازای هر
توون کلینکوور موویباشوود ( %12آن از سوونگ آهووک و  %33آن از
سوخت) (حقیر چهرگانی .)1333 ،با در نظر گرفتن این نکته کوه
در تولید هر تن سیکان حودود  2/31تون کلینکور بوه کوار بورده
میشود ،میتوان نتیجه گرفت که تولید کول دیاکسویدکربن بوه
ازای هر تن سیکان  2/32تن میباشد .حال بوا جاگوذاری قیکوت
فووروش سوویکان ( 2/313میلیووون ریووال) و ضووریب انتشووار
دی اکسیدکربن ( )2/32در رابطوه زیور ،مالیوات سوبا بور انتشوار
دیاکسیدکربن قابل محاسبه است.
()22

0.319  0.194
 0.15
0.82
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با توجه به رابطه ( )22مالحظه میگوردد کوه نورا مالیوات سوبا
مناسب بر انتشار دیاکسیدکربن در صنعت سیکان به ازای هر تن
تولید برابر با  11درصد میباشد.
نرا مالیات پیگویی یا مالیات سبا در مبانی تیوریکی بوه صوورت
ضریبی از میاان آلودگی منتشر شده توسط بنگواه ،معرفوی شوده
است .در پژوهش حاضر و مطالعه (شجاعی )1333 ،به طور عکلی
در صنعت سیکان و صنعت خکیر و کاغذ ،این نرا تابعی از سوطح
تولید و با توجه به سهز آلودگی از کل تولید ایون صونایع مودنظر
قرار گرفته است .در مبانی تیوریوک ،مالیوات پیگوو )  (  1در
نظر گرفته میشود .ضوریب انتشوار آلوودگی ) ( بوه فونآوری
تولید ،مواد اولیه مورد استفاده و سایر عوامل بستگی دارد .مقایسه
نرا مالیات سبا برآورد شوده بور انتشوار دیاکسویدکربن در ایون
پژوهش ،با مطالعه (شجاعی )1333 ،نشان مویدهود کوه او نورا
مالیات بر پسکاندهای صنعت کاغذ را طی دورۀ زمانی 1332-31

 log C MC

 0.95
 log q
AC

در شش استان تهوران ،فوارس ،خوزسوتان ،گویالن ،مازنودران و
مرکای  %9/10برآورد کرده است .این در حوالی اسوت کوه نورا
برآورد شده در این مطالعه دو برابر این مقدار میباشد .با توجه به
این که مطالعه ای بدین صورت در خوارن از کشوور در ارتبواط بوا
برآورد نرا بهینه مالیات سبا انجام نشده است .در اینجا ،میتوان
از مطالعه ) (Lee & Zhang, 2012; Kim et al., 2011برای
بیان چند نکته استفاده کرد .با توجه به آن کوه در مطالعوۀ )Lee
 (& Zhang, 2012بیشترین کاهش بالقوۀ انتشار دیاکسویدکربن
در صنعت تولیدات معدنی غیر فلای به دست آموده اسوت .از آن
جایی که صنعت سیکان نیوا یکوی از صونایع معودنی غیرفلوای
میباشد ،با اعکال مالیات سبا در کشور و در این صنعت میتووان
به این کاهش بالقوه در انتشوار دیاکسویدکربن دسوت یافوت .از
طرفوی هکوانگونوه کوه بیوان شود ) ،(Kim et al., 2011آثوار
بلندمدت مالیات بناین بر انتشار دیاکسیدکربن را بررسی کرده و
با انجام تحلیل حساسویت بور روی نورا مالیوات بنواین ،نتیجوه
گرفتند که با افاایش  10دالر در مالیات به ازای هور تون انتشوار
دی اکسیدکربن ،میاان انتشار این آالینده در حدود یوک میلیوون
تن کاهش مییابد .با توجه به این مطالعه نیا میتوان به اهکیوت
نرا مالیات سبا در کاهش میاان آالیندههوا و هوزچنوین مقودار
بالقوۀ این کاهش پی برد.
بحث و نتیجهگیری
این مطالعوه بوا هودف بورآورد مالیوات سوبا مناسوب بور انتشوار
دی اکسیدکربن در صنعت سویکان صوورت گرفتوه اسوت .بورای
شرود کار ،ابتدا به آمار و ارقام محیطزیست پرداخته شد که نشان
از وضعیت بد کشوورمان از نظور شواخصهوای محویطزیسوت و
آلودگی دارد .این امر ،ضرورت تحقیق حاضر را بیان مینکاید .در
ادامه ،آلودگی های صنعت سیکان مورد بحث قرار گرفت .سوپس،
مطالعات صورت گرفته در حوزه اقتصاد آلوودگی مورور و بررسوی
شد .در ادامه ،تابع هاینه صنعت سیکان برای محاسبه مالیات سبا
مناسب بر انتشار دی اکسیدکربن برآورد شد .برای این کار ،آمار و
اطالعات مربوط به هاینه تولید این صونعت از صوورتموالی 13
شرکت فعال بورس در طی سالهوای  1332-33اسوتخران شود.
نتایج برآورد تابع هاینه ترانسلوگ نشان داد که تکامی متغیرهای

برآورد میزان بهینه مالیات سبز بر انتشار دیاکسیدکربن در صنعت سیمان ایران

الگو به غیر از متغیر اثر متقابل هاینه پرسنلی با هاینوه تعکیور و
نگهداری تجهیاات ،معنی دار می باشند .این امر بیوانگر آن اسوت
که تابع هاینه ترانسلوگ ،مدل مناسبی برای برآورد توابع هاینوه
در صنعت سیکان است .ضریب تعیین تابع هاینه بیانگر آن اسوت
که  %93از تغییرات هاینه کل تولیود سویکان توسوط متغیرهوای
توضیحی وارد شده در الگو توضیح داده شده است.
با محاسبه سهز هاینهها با لز شفرد ،معادالت تابع هاینه و سهز
هاینه به صورت سیستکی و با روش ) ،(ISURبرآورد شد .با بوه
دست آوردن کشش هاینه از تابع برآورد شوده و متوسوط هاینوه
تولید ،هاینه نهایی صنعت محاسبه شد .سپس با جاگذاری هاینه
نهایی ،قیکت فروش سیکان و ضریب انتشوار دیاکسویدکربن در
معادله مورد استفاده ،مالیوات سوبا مناسوب بور آلوودگی صونعت
سیکان برآورد شد .براساس نتایج ،نرا مالیوات سوبا مناسوب بور
انتشار دیاکسیدکربن در صنعت سیکان بوه ازای هور تون تولیود
برابر با  2/11می باشد .این مقدار تقریباً دو برابر نرا برآورد شوده
توسط (شجاعی )1333 ،برای صنعت کاغذ مویباشود .هوزچنوین
مشخص شد که نرا مالیات سبا با ضریب انتشار آلوودگی رابطوه
عکس دارد .یعنی با افاایش نرا مالیات سبا میاان انتشار آلودگی
توسط بنگاههای آلودهکننده کاهش مییابد.
در ادامه پیشنهاد میشود:
 .1از روشها و اباارهای اقتصادی کنترل آلودگی به عنوان یکی
از روشهای غیر تکنولوایک ،جهوت کواهش آلوودگیهوای
محیطزیست صنعت سیکان استفاده شود.
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 .2سازمان های نیربط از جکله سازمان حفاظوت محویط زیسوت
کشووور ،بووا بررسووی زیوور سوواختهووای موجووود در کشووور و
مهیاسووازی شوورایط ،از مالیووات سووبا بووه عنوووان یووک ابوواار
اقتصادی برای کنترل و کاهش آلودگیهوای محویط زیسوت
استفاده نکاید.
تشکر و قدردانی
نویسندگان از سرکار خانز لک ،مسوول دفتر دبیر انجکن صنفی
کارفرمایان صنعت سیکان به دلیل هککاری مؤثر ایشان در
گردآوری آمار و اطالعات مورد نیاز در مطالعه تشکر و قدردانی
مینکایند.
یادداشتها
1. Joint Implementation
2. International Emissions Trading
3. Clean Development Mechanism
4. Free Ride
5. Translog Cost Function
6. Mixed Complementarily Problem
7. Leontief Function
8. Cobb-Douglas Function
9. Constant Elasticity Substitution Function
10. Transcendental Function
11. Iterative Seemingly Unrelated Regressions
12. Ordinary Least Squares
13. Generalized Least Squares
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