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 چکیده
هاي تداخلی، شـرایط برقـراري نظریـه مزایـاي مضـاعف      در مطالعه حاضر، با طراحی مدل نسل«

نتایج بررسی شرایط برقراري نظریه مزایـاي مضـاعف حـاکی از آن     مورد ارزیابی قرار گرفته است.
صورتی اولین مزیت نظریه مزایاي مضاعف برقرار اسـت کـه الـف) در صـورت عـدم       که دراست 

هاي جوان و پیر (باال بودن سطح مصـرف انـرژي) و تمایـل نسـل جـوان بـه       گرایی نسلمصرف
تواند اثرات بازتوزیعی اعمـال  نیروي کار میانداز، کاهش نرخ مالیات بر درآمد افزایش سطح پس

نرخ مالیات بر مصرف انرژي (تحمیل بار مالیاتی مضاعف بر اقتصاد) را بر سـطح درآمـد دولـت،    
خنثی و موجب ثابت نگهداشتن سطح درآمد بخش عمومی گردد. ب) اثرات درآمـدي ناشـی از   

ومی (بـا ثابـت مانـدن سـطح     افزایش نرخ مالیات بر درآمد نیروي کار بر سطح درآمد بخش عم
دستمزد) بیشتر از اثرات جانشینی اجراي این سیاست باشد. ج) اثـر تغییـرات نـرخ مالیـات بـر      
مصرف انرژي و نرخ مالیات بر سطح درآمد نیروي کار بر سطح درآمدهاي نفتـی دولـت، منفـی    

ه: الـف)  باشد. همچنین، شرایط برقراري مزیت دوم نظریه مزایاي مضاعف منوط به آن اسـت کـ  
ضـرب   تغییر نرخ مالیات بر مصرف انرژي بر سطح دسـتمزد، باکشـش باشـد. ب) تـأثیر حاصـل     

ضریب فزاینده دولت و ضریب تأثیر نرخ مالیات بر درآمد نیروي کار بر سطح دستمزد بیشـتر از  
ضـرب ضـریب    اثر نرخ مالیات بر مصرف انرژي بر سطح مصرف انـرژي باشـد. ج) تـأثیر حاصـل    

و ضریب تأثیر نرخ مالیات بر درآمد نیروي کار بر سطح دستمزد بیشتر از ضـریب   فزاینده دولت
  تأثیر نرخ مالیات بر مصرف انرژي بر سطح دستمزد باشد.

   JEL: D60 ،D62 ،E62 ،H23 ،Q28 بنديطبقه
  هاي تداخلیمحیطی، نظریه مزایاي مضاعف، مدل نسلمالیات زیست: ها کلید واژه
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  مقدمه - 1

محیطی آن است که درآمد دولت را در کـل اقتصـاد   هاي مالیات زیستیکی از مزیت

بـر   یمحیطـ زیسـت  افزایش داده و این همان دلیل ارجحیت سیاست برقـراري مالیـات   

باشـد. بسـیاري از محققـان (از جملـه      ها مـی پرداخت یارانه و تعیین سهم انتشار آالینده

 معتقدند که سیکل درآمدهاي حاصـل  ))1993( ٣) و پوتربا1995( ٢، پاري )1984( ١ترکال

هـاي ناخـالص برقـراري سیاسـت مالیـات بـر       توانـد هزینـه  زیست میاز اعمال مالیات بر محیط

کامـل پوشـش دهـد.     طـور  بـه و حتی داده اي اعمال مالیات) را کاهش زیست (بار هزینه محیط

سـایر  دیگر، دولت از درآمد حاصل از مالیات بـر آلـودگی جهـت کـاهش سـهم       عبارت به

هاي در اقتصاد استفاده نموده و این امر ممکن اسـت منـتج بـه برقـراري نظریـه      مالیات

مزایــاي مضــاعف (مطــابق بــا تعریــف گولــدر) از طریــق دســتیابی بــه بهبــود کیفیــت  

فرضـیه ایـن   د. گـرد هاي مالیاتی موجود در اقتصـاد  زیست و کاهش سهم سیستم محیط

شد  معرفی 1967در سال » ٥مزایاي مازاد«نوان با ع ٤براي اولین بار توسط تالوكنظریه 

 ٨) و اوتـاس 1991( ٧، پیـرس  )1998( ٦بـامول و اوتـاس  پس از آن براساس تحقیقات و 

کـارگیري از سیاسـت مالیـات بـر      ترین موضوعات مورد بحث در بـه  ) یکی از مهم1991(

زیست در اقتصاد، دستیابی به دو کـارایی نظریـه مزایـاي مضـاعف یعنـی اعمـال       محیط

ر سـای از طریق کـاهش سـهم   است که سیاست مالیات سبز و ثبات درآمد بخش عمومی 

الخصوص مالیات بر درآمد نیروي کار و متعاقباً بهبـود  هاي موجود در اقتصاد علیمالیات

توجـه بـه   بـا  محیطـی)  هـاي زیسـت  ینده(از طریق کاهش انتشار آال یطیمح ستیرفاه ز

 ، تعداد قابل توجهی از مطالعات تئوریکدر مقابل، خواهد گردید. کارنیروي عملکرد بازار 

اند از آن و تجربی نیز عدم وجود فرضیات نظریه مزایاي مضاعف را مورد بررسی قرار داده

)، 1994( ١٠پلویـگ )، بوونبرگ و 1994( ٩توان به تحقیقات بوونبرگ و مویچیجمله می

  

 

1. Terkla 
2. Parry  
3. Poterba 
4. Tullock.  
5. Excess Benefit 
6. BaumolandDates 
7. Pearce 
8. Dates 
9. Bovenberg and De Mooij 
10. Bovenberg and Ploeg 
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 گولـدر اشـاره نمـود.    )1996( ٣) و بـوونبرگ و گولـدر  1995( ٢)، گولـدر 1995( ١پاري

و  ٤توان به دو دسته مزیت مضـاعف قـوي  دارد که مزیت مضاعف را می) بیان می1995(

دهـد کـه   تقسیم نموده مزیت مضاعف ضعیف در شرایطی رخ می ٥مزیت مضاعف ضعیف

هاي تخریبی منتج به افزایش همراه با کاهش سایر مالیاتمحیطی افزایش مالیات زیست

کارایی نیروهاي بازار شود و مزیت مضاعف قوي نیز به این مطلب اشاره دارد که افـزایش  

 هاي مخرب، بتواند آثار خـارجی منفـی و  ي سایر مالیاتجا بهمحیطی هاي زیستمالیات

  افزایش رفاه جامعه گردد. و به دنبال آن موجب داده زیست را کاهش آلودگی محیط

مزیـت پیگـویی و دوم    یعنیمزیت اولیه توان مزیت مضاعف را به از منظري دیگر می

د. بر این اساس، منظور از مزیت اولیه همان منافع خالص در نموبندي  مزي دستهمزیت ر

د. از آنجـا کـه پیگـو در الگـوي     باشـ  هاي ناشی از آثار خـارجی مـی  شرایط کاهش هزینه

هاي مرتفع نمودن آن توجه داشـت، اصـطالحاً بـه    تی خود تنها به آثار خارجی و راهمالیا

شود. از سـوي دیگـر، منظـور از    منافع حاصل شده در این بخش منافع پیگویی گفته می

دارد. اشـاره  هاي تخریبـی  مالیاتی پس از کاهش مالیات مزیت ثانویه، به کارآیی سیستم

الگوي تعیین نرخ بهینه مالیـات  این در  ،گرددي برمیریشه این تحلیل به الگوسازي رمز

تعیـین نسـبت بهینـه مالیـاتی اسـت کـه        ،هدف بلکهبه مسئله آثار خارجی توجه نشده 

کمترین اثر انحراف مالیاتی را داشته باشد. لذا به مزیت ثانویه، مزیـت رمـزي نیـز گفتـه     

 شود.  می

هـاي  در پژوهش حاضر تالش شده تا با طراحـی مـدل نسـل    با توجه به آن چه گفته شد

محیطی مـورد  اثرات رفاهی مسائل زیست تداخلی، شرایط برقراري نظریه مزایاي مضاعف و

مطالعه، تالش در جهت بررسـی جوانـب مختلـف     ایننکته قابل تأمل . ارزیابی قرار گیرد

ه و واکاوي این موضـوع  محیطی بودکارایی و توزیع مجدد درآمد حاصل از مالیات زیست

(ثبات) درآمـد دولـت بـا اعمـال سیاسـت تلفیقـی افـزایش نـرخ مالیـات بـر           که عدم تغییر 

تواند شرایط نظریه مزایاي مضـاعف  می زیست و کاهش نرخ مالیات بر درآمد نیروي کار محیط

  د.  محیطی در وضعیت بهینه پارتو خواهد بوافزایش در مالیات زیست نیا کهرا برقرار نماید 

  

 

1. Parry  
2. Goulder 
3. BovenbergandGoulder 
4. Strong Double Dividend (SDD) 
5. Weak Double Dividend (WDD) 
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  تحقیق پیشینه -2

در دو قالـب  تـوان   را میص نظریه مزایاي مضاعف مطالعات انجام شده در خصو کلیه

الف) مطالعاتی که به بررسـی شـرایط برقـراري نظریـه مزایـاي       بندي نمود:تقسیماصلی 

ب) مطالعاتی که با پیش فرض برقـراري شـرایط   مضاعف پرداخته (مطالعات تئوریک) و 

انـد  هـاي کـالن اقتصـادي پرداختـه    بررسی تأثیرات اجراي آن بر شـاخص این نظریه، به 

(مطالعات تجربی). بررسی به عمل آمده از روند تکامـل مطالعـات تئوریـک در خصـوص     

)، 1995) و پـاري ( 1997نظریه مزایاي مضاعف حاکی از آن است که گولدر و همکاران (

، شـرایط  )نیـروي کـار  (تولیـد  ساختار اقتصادي بر مبناي تنها یـک عامـل    يساز مدلبا 

نتـایج بررسـی بیـانگر عـدم      .انـد  مورد ارزیابی قرار دادهرا برقراري نظریه مزایاي مضاعف 

هـاي  تأثیرگـذاري مضـاعف مالیـات    دلیـل  بـه برقراري حالت قوي نظریه مزایاي مضاعف 

رآمـد  با اثرات باز تـوزیعی د  هسیقامموجود در اقتصاد (افزایش بار مالیاتی در اقتصاد) در 

کـه   دارنـد درصـورتی  ) بیان می1994( ١باشد. در همین راستا، بونبرگ و مویج دولت، می

نرخ بهینه مالیات بر آلودگی کمتر از نرخ مالیات پیگوئی در اقتصاد باشد، اثـرات مخـرب   

 هـا در سـال   زیست کاهش خواهد یافـت. آن بار مالیاتی حاصل از اعمال مالیات بر محیط

 يسـاز  مـدل صادي را باوجود دو عامل تولید نیـروي کـار و سـرمایه    )، ساختار اقت1998(

ند اعمال سیاست تلفیقی افزایش نرخ مالیات بر آلودگی و کاهش نرخ شتادنموده و بیان 

، در صـورت تحـرك   اوالًمالیات بر درآمد نیروي کار، دو تأثیر در اقتصاد خواهـد داشـت؛   

سرمایه در قیاس با نرخ مالیـات بـر   کامل عامل سرمایه و بیشتر بودن نرخ مالیات بر عامل 

بـا   زیسـت عامل نیروي کار، نظریه مزایاي مضاعف در صورت جایگزینی نرخ مالیات بر محیط

، در صورت عدم تحرك کامل عامـل  ثانیاًنرخ مالیات بر عامل سرمایه، برقرار خواهد بود. 

ولید سرمایه و پایین بودن نرخ مالیات بر عامل سرمایه در قیاس با نرخ مالیات بر عامل ت

توانـد  زیست با مالیات بر عامـل نیـروي کـار مـی    نیروي کار، جایگزینی مالیات بر محیط

هاي افزایش کارایی (ناشی از افزایش بار مالیاتی در اقتصاد) را کاهش دهد. این در هزینه

تحـرك   دلیـل  بـه دارد کـه  ) در مطالعه خویش بیان می1996( ٢ستفلدحالی است که اوب

زیست در جهت کامل عامل سرمایه در بلندمدت، انتظار بر این است که مالیات بر محیط

  

 

1. Bovenberg and Mooij 
2. Obstfeld 
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کاهش عدم کارایی اولیه ایجاد شده در نظام مالیـاتی اقتصـاد، اصـالح شـود. بـونبرگ و      

جود سه عامل نیروي کار، سـرمایه و  ) نیز ساختار اقتصادي را باو1998و  1996( ١پالگ

در کـه  ند داشتسازي نموده و بیان  لیک عامل تولید ثابت (مشتمل بر منابع طبیعی) مد

باال بـودن هزینـه تولیـد عامـل منـابع       و شرایط پایین بودن نرخ مالیات بر منابع طبیعی

مالیات بر طبیعی و جانشینی کامل میان عوامل تولید نیروي کار و منابع طبیعی، اعمال 

 ٢تواند منتج به افزایش سطح اشتغال گردد. همچنین، بنتو و جوکابسـن زیست میمحیط

کارگیري عامل تولید منـابع طبیعـی بـر مبنـاي      ي اقتصاد با فرض بهساز مدل) با 2007(

زیسـت  کاهش بار مالیاتی اعمال مالیات بر محیط دلیل بهدارد ، بیان می٣اجاره ریکادوئی

از طریق کاهش سطح عایدي عامل تولید منابع طبیعی، نظریه مزایـاي مضـاعف برقـرار    

  خواهد بود.  

دارنـد کـه اعمـال مالیـات بـر      ) بیـان مـی  2000و مـویج (  ٤از سوي دیگر، کیلینگـر 

زیست در اقتصاد کشورهاي کوچک که بسـیار متـأثر از قیمـت بازارهـاي جهـانی       محیط

را تحت  به این کشورها منتقل و اقتصاد آنها مبادالت تجاري تواند از طریقباشند، می می

اعمـال  بـا  دارد ساختار اقتصادي که ) بیان می2002( ٥تأثیر قرار دهد. همچنین، ویلیامز

توانـد  مالیات بر آلودگی، سالمت افراد و متعاقباً کارایی نیروي کار را افـزایش دهـد، مـی   

) 2000زیست تلقی گردد. پاري و بنتـو ( محیطعنوان مزایاي مضاعف اعمال مالیات بر  به

ساختار اقتصـاد،  کنند در صورت وجود مالیات بر مصرف در اثبات می خود نیز در مطالعه

طـور  زیست با مالیـات بـر درآمـد نیـروي کـار بـه      سطح رفاه با جایگزینی مالیات بر محیط

  یابد.  افزایش می فزاینده

فراوانی نیـز بـه ارزیـابی تـأثیرات برقـراري نظریـه       در همین راستا، مطالعات تجربی 

زیست و اشـتغال)  هاي کالن اقتصادي (از جمله کیفیت محیطمزایاي مضاعف بر شاخص

مطالعـات اثـرات نظریـه مزایـاي مضـاعف در اقتصـاد       ایـن  ترین  اند. یکی از مهمپرداخته

) 2018( ٦نزالزکشورهاي مختلف جهان (به تفکیک پنج قاره جهان)، مطالعه فریـر و گـو  

  

 

1. Bovenberg and van der Ploeg.  
2. Bento and Jacobsen 
3. Ricardian Rent 
4. Killinger 
5. Williams 
6. Freire and Gonzáleza 
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مطالعه  40پذیر و سازي تعادل عمومی محاسبهمدل شبیه 69بوده که به بررسی ساختار 

اند که برقـراري مالیـات   از تمامی این مطالعات بیان داشتهدرصد  55تجربی پرداخته که 

زیست با فرض باز توزیع درآمد حاصل از اجراي این سیاست موجب کاهش بـار  بر محیط

زیست و متعاقباً برقراري شرایط نظریه مزایاي د در اقتصاد و کیفیت محیطمالیاتی موجو

  مضاعف در اقتصاد خواهد شد.  

سـو، نظـر بـه درجـه اهمیـت       توان اظهار نمود که از یکبا عنایت به مطالب فوق می

هـاي  زیست و نیز اثرات خارجی اعمال سیاست مالیات سبز در میان نسـل کیفیت محیط

باشد. در حقیقـت فعالیـت    قتصاد، رفتار عامالن اقتصادي متفاوت میمختلف موجود در ا

زیسـت و در نهایـت   مصرفی نسل موجود موجب ایجاد آلودگی و کاهش کیفیـت محـیط  

هاي آتی خواهد شد. از سوي دیگـر، اعمـال سیاسـت مالیـات بـر      کاهش رفاه براي نسل

موجـود در اقتصـاد را   هـاي  اي باشد که سـطح رفـاه نسـل    گونه زیست نیز نباید بهمحیط

هـاي تـداخلی   در مطالعه حاضر تالش شده تا با طراحی مدل نسـل  بنابراینکاهش دهد. 

براي ساختار اقتصادي با سه عامل تولید (مشتمل بر عوامـل تولیـد اولیـه نیـروي کـار و      

وجـود شـرایط انحصـاري در بـازار ایـن       متعاقباًاي انرژي) و سرمایه و عامل تولید واسطه

عنوان یکی از منابع مهـم درآمـدي بـراي بخـش      ولید، تبیین درآمدهاي نفتی بهعوامل ت

عمومی و وجود کسري بودجه براي این عامل اقتصادي و تأمین آن از طریق اسـتقراض،  

  به بررسی شرایط برقراري نظریه مزایاي مضاعف پرداخته شود.  

  

  مبانی نظري - 3

ي روابـط  سـاز  مدلهاي تداخلی و تحقیق تالش شده تا با طراحی الگوي نسلاین در 

  هـاي تلفیقـی   عمـومی قابـل محاسـبه از نـوع مـدل     هـا در قالـب مـدل تعـادل      ریاضی آن

OLG-CGE     .گونـه در این، شرایط برقراري نظریه مزایاي مضاعف مـورد ارزیـابی قـرار گیـرد 

 کنند. جوانی هر نسل با پیـري دو دوره زمانی جوانی و پیري زندگی می در، افراد هامدل

زمان است. هر نسل هنگام جـوانی کـار    نسل قبل و پیري هر نسل با جوانی نسل بعد هم

اندازهاي دوره قبل تأمین کند اما در پیري مصرف خود را از پس کرده و درآمد کسب می

  زیست متأثر خواهند شد.   نمایند و تنها در دوره پیري از کیفیت محیطمی
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هاي دائمی باالدست دهد که حتی وضعیتهاي تداخلی به خوبی نشان میمدل نسل

اقتصاد رقابتی متناظر با دسته ثروتمندان هستند ممکن است دچار ناکـارایی دینـامیکی   

مصـرف اسـت    لیـ دل یبانداز که متناظر با کاهش  باشند و در نتیجه اقتصاد از اضافه پس

یـک   ٢) نشان دادند که وجـود نـوع دوسـتی   1989( ١لطمه ببیند. البته بالنچارد و فیشر

تواند سبب کارایی اقتصاد شـده و بـا تسـاوي نـرخ بهـره و نـرخ رشـد        جانبه در مدل می

ـ انداز را حـل   جمعیت در شرایط دائمی مشکل مازاد پس د. منظـور از نـوع دوسـتی،    نمای

 اثرگذاري سطح مطلوبیت یک نسل در سطح مطلوبیت نسـل دیگـر اسـت. ایـن پدیـده،     

  دهد.  تمایل به انتقال منابع به نسل بعد را افزایش می

مالیات بـر درآمـد، مالیـات بـر مصـرف و      محل از  د راهمچنین، دولت نیز مخارج خو

هـا داراي  نمایـد. فـرض بـر آن اسـت کـه همـه نسـل       مالیات بر آلودگی تأمین مالی می

بهـره حقیقـی، قیـد    اطالعات کامل بوده و با توجه به توابع مطلوبیت تنزیل شـده، نـرخ   

ند. همچنین، افراد هر نسل تنها به فکـر  ماینمی گیري تصمیمبودجه و نرخ رشد جمعیت 

سـطح   و هـاي بعـدي  مطلوبیت تنزیل شده خود بوده و توجهی به سطح مطلوبیت نسـل 

هاي بعدي ندارنـد.  ارث براي نسل گذراندنبراي باقی هم سرانه سرمایه نداشته و تمایلی 

ها فاقد نوع دوستی هستند. در حالت عدم وجـود  ر این تحلیل افراد نسلبه این ترتیب د

شود که پاسخگوي اثـرات  اي تعیین می گونه نوع دوستی، رفتار عامالن بخش خصوصی به

هاي مصرفی نسل حاضر موجب انتشار ها باشد. فعالیتمحیطی درون نسل خارجی زیست

اده و اثرات منفـی بـر روي رفـاه    زیست را کاهش د آلودگی خواهد شد که کیفیت محیط

تـوان ایـن نـوع از اثـرات را درون     یی که میها حل راههاي بعد خواهد داشت. یکی از نسل

با توجه به آنچه گفتـه  . استمحیطی (مالیات پیگو)  سازي نمود استفاده از مالیات زیست

فی ، در تحقیق حاضر بررسی خواهد شد کـه آیـا امکـان برقـراري شـرایط الزم و کـا      شد

 ؟وجـود دارد  مـدت  کوتاهها در نیز برابري بین نسلو نظریه مزایاي مضاعف در بلندمدت 

مـدت و  است که اثرات کوتاه OLG-CGEحالت دینامیک از مدل  ٣مدل دیاموند و زودرو

بلندمدت اقتصاد کالن و نیز اثرات باز توزیعی درآمد حاصل از اصالح سیاست مالیـاتی را  

توانند آینده را کنندگان میفرض شده که مصرف DZدهد. در مدل مورد ارزیابی قرار می

  

 

1. Olivier Blanchard & Stanley Fischer 
2. Altruism 
3. Diamond and Zodrow.  
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سـال   45ساله (شامل  55شان را در طول عمر بینی نمایند و مطلوبیتطور کامل پیش به

رسانند. همچنـین، مـدل   بسال دوران بازنشستگی) به حداکثر  10دوران کار و فعالیت و 

DZ  عمر افراد الگوسازي شده است. در یک مدل گسسته بوده که براي هر سال از دوران

سـال عمـر    55واقع، مطلوبیت افراد برابر با مجموع تنزیل شده مطلوبیت ساالنه در طول 

باشد. این مطلوبیت تابعی از ساعات فراغت و سبد کاالهاي مصرفی (ترکیبی از چهـار  می

ایط برقـراري  انداز تحت شـر گذاري و تعویق پساي از انگیزه ارثکاال) بوده و حالت ساده

گیرد. در این مدل، دوازده گروه درآمدي درون هـر نسـل    یدر برممالیات بر درآمد را نیز 

سـال   45وجود دارد که درآمد افراد در هر گروه شامل درآمـد حاصـل از کـار در طـول     

  باشد.  هاي انتقالی از دیگر نهادها از جمله دولت میفعالیت و پرداخت

کـه   باشـد  مـی ) DZهاي دیامونـد و زودرو (  عه از نوع مدلمدل طراحی شده در این مطال

هاي تداخلی مطالعه حاضر در قیاس با هاي تبیین شده در طراحی مدل نسلاهم نوآوري

ـ  پـذیر تـابع مطلوبیـت جـدایی    الف) شود: موارد زیر می ملاش DZهاي  مدل ي ا دوره نیب

تعریـف سـطح اهمیـت    هاي جـوان و مسـن و   براي مصارف انرژي و غیرانرژي براي نسل

؛ در قالب ytتابع تولید بنگاه نماینده تعریف  ب) ،زیستها به شاخص کیفیت محیطنسل

  صـورت  بـه  etو مصـرف سـرانه انـرژي     ktتابع تولید ترانسالگ از سـطح سـرمایه سـرانه    

yt=f(kt,et)  ًتفکیک ج)  ،زیستي حالت دینامیک معادله کیفیت محیطساز مدلو متعاقبا

ي شرایط برقـراري تعـادل   ساز مدلخش تولید اقتصاد به دو بخش رقابتی و انحصاري و ب

عوامل تولید در هر دو بازار محصول (با فرض برقراري شـرط بـازدهی ثابـت نسـبت بـه      

∑هـاي محصـول (  قیمـت  و نرماالیز نمـودن ط اینادا مقیاس، شرای p�
�
��� = ) در بـازار  1

اسـتفاده کامـل از عوامـل تولیـد (وجـود       ي عـدم سـاز  مدلرقابتی محصول) و در نهایت 

عنـوان یکـی از منـابع     تبیین درآمدهاي نفتی بـه د)  ،بیکار) در شرایط انحصاري ظرفیت

و تأمین آن از ي تراز مالی دولت باوجود کسري بودجه ساز مدلاي دولت و متعاقباً بودجه

تبیـین و  ، صورت تثبیتی توسط بانـک مرکـزي  سطح نرخ بهره نیز به م) ،طریق استقراض

. بـر ایـن اسـاس،    هاي مالیاتی موجود در اقتصادنسبت به تغییرات موجودي سرانه سرمایه و نرخ

هـاي تـداخلی طراحـی شـده در ایـن      مبسوط تعدیالت تعبیه شده در مدل نسـل ساختار 

  تبیین گردیده است.   مطالعه به شرح روابط و معادالت ریاضی ذیل،
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  طراحی مدل و نتایج -4

، اقتصادي با افق زمانی نامحدود دربرگیرنـده افـرادي بـا افـق زنـدگی      مطالعهاین در 

 Ntشده که به میـزان   و فرضهاي رقابتی و انحصاري در نظر گرفته شده محدود و بنگاه

باشد در این صورت  nکه نرخ رشد جمعیت ثابت  اند. درصورتیمتولد شده tفرد در زمان 

Nt= (1+n)Nt-1 کنـد و بـه میـزان     د نیروي کار عرضه مـی یک واح. هر فرد جوانwt   واحـد

دهنـد. در  تخصیص می stانداز  را بین مصرف و پس خود ها درآمد نماید. آندرآمد کسب می

در  کـه نماینـد. رفـاه افـرادي    انداز و بهره حاصل از آن را مصرف میدوره دوم، افراد پس

صـورت زیـر    اي بهپذیر بین دوره جداییاند با استفاده از تابع مطلوبیت متولد شده tزمان 

  شود:گیري میاندازه

)1(  U�ct
y
,et
y
,ct+1
o ,et+1

o ,Qt+1�=u�ct
y
�+v�et

y
�+ (1+θ)-1(u�ct+1

y
�+  

v(et+1
o )+ηz�Qt+1�) 

�cکه در آن؛
�eو  �

دهنده مصرف کاال و خدمات و مصرف انـرژي دوره اول کـه    نشان �

���cاند، متولد شده tدر زمان 
���eو  �

مصرف کاال و خـدمات و مصـرف انـرژي در دوره     �

اي نـرخ تنزیـل بـین دوره    ، t+1زیست در زمان سطح سرانه کیفیت محیط ���Qدوم و 

)0 < θ < ηزیسـت ( درجه اهمیت کیفیت محیط η) و 1 > ) اسـت. همچنـین، تـابع    0

اینـادا  ه و شـرایط  محدب بود کامالً، zو  u ،vآنی آن یعنی  مؤلفهمطلوبیت نسبت به سه 

برقرار است. همچنین، افـراد پیـر در قیـاس بـا افـراد جـوان نسـبت بـه سـطح کیفیـت           

پذیرند. حالت افراطی این وضعیت آن است که افراد پیـر  زیست، تأثیر بیشتري می محیط

زیست بسیار حساس هستند (با  در مقایسه با افراد جوان، نسبت به کاهش کیفیت محیط

  متی و ساعات فراغت). توجه به وضعیت سال

این است که آلودگی بـا توجـه بـه سـطح مصـرف      حاضر فرض اساسی دیگر مطالعه 

، نـرخ مالیـات بـر مصـرف     rt+1شود و نرخ بهـره واقعـی   حاصل می aانرژي با نرخ انتشار 

��کاالهاي غیرانرژي
��و نرخ مالیات بر مصرف انرژي �

باشد. بر این اساس، محدودیت  می �

  صورت زیر خواهد بود:   بودجه خانوار به

�
w � = �1 + τ�

�)c�
�
+ (1 + aτ�

��e�
�
+ s�

(1 + τ���
� )c���

� + (1 + aτ���
� )e���

� = (1 + r���)s�
� )2(                          

عنـوان مثـال؛    زیست از عدم مصـرف انـرژي (بـه    فرض شده که جریان کیفیت محیط

زیسـت   فاه خانوار متأثر از موجودي سرانه کیفیت محیطضایعات تولیدي) ایجاد شده و ر
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)Qt+1باشـد. در ایـن صـورت حالـت دینامیـک       ) طی دوره دوم زندگی (دوران پیري) می

  :)2016 ١صورت زیر خواهد بود (چانگ، زیست به معادله کیفیت محیط

Q��� =
(���)

���
�� − (� − ℎ)�����

�
+

��� �
�

���
�  )3                                          (  

زیسـت) در  زیست (نرخ عدم رجحان کیفیت محیط؛ نرخ تخریب محیط�که در آن، 

هـا  ؛ نـرخ جـذب طبیعـی آالینـده    h) و a>0؛ نرخ انتشار آلـودگی ( a)، 1>�>0هر نسل (

را هـا  هاي بـین و درون نسـل  زیست است. این شیوه تصریح، تمامی ویژگیتوسط محیط

  گیرد.  دربر می

تـوان شـرایط تعـادلی    با استفاده از شرط حداکثرسازي تابع هموتتیک مطلوبیت، می

انـداز خـانوار نماینـده) را در چـارچوب الگـوي      (مسیر بهینه مصرف و پـس  کنندهمصرف

  محاسبه نمود:   دیاموند و زودرو

c�
�∗
= c�(��,��

�) 

e�
�∗
= e�(��,��

�) 
c���
�∗ = c�(��,����,τ���

� )                                                                                      
  )4(         

e���
�∗ = e�(��,����,τ���

� ) 
Q���
∗ = Q(��

�
,����

�
,τ�

�,τ���
� ,ℎ) 

s�
∗ = s(��,����) 

تـابعی از   ؛ytشود که تابع تولید محصول نهـایی بنگـاه نماینـده    همچنین فرض می«

و نیـز   yt= f(kt,et)بـوده و بـه صـورت     etاي انرژي و عامل واسطه ktسطح سرانه سرمایه 

اي انرژي تابع لئونتیف از عوامل اولیه تولید نیروي کار و سـرمایه  تابع تولید عامل واسطه

  ») نوشت:5توان به صورت رابطه (مسئله حداکثرسازي سود بنگاه نماینده را میاست. 

M ����,��	π = pf(k�,e�)− w �(1 + τ�
� )− (r� + σ)k� − (1 + ��

�)P�,�e� )5(     

�τ	که در آن؛ 
w	؛ نرخ مالیات بر دستمزد، � ؛ نرخ اسـتهالك  σ	؛ نرخ واقعی دستمزد، �

  باشد.   می

بخش تولید در اقتصاد شامل دو بخش رقابتی و انحصاري بوده که در بخـش رقـابتی   

شرط بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، برقراري اقتصاد تعداد زیادي بنگاه وجود داشته و با 

∑هاي محصـول ( شرایط اینادا و نرماالیز نمودن قیمت ��
�
��� = )، هـر یـک از عوامـل    1

  

 

1. Chung-Fu Lai 
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نماینـد.  تولید یعنی نیروي کار، سرمایه و انرژي برابر با ارزش تولید نهـایی دریافـت مـی   

تولیـد بـه شـرح    همچنین، در شرایط انحصاري بازار محصول نیز تعادل در بـازار عوامـل   

  :١باشد معادالت ذیل می

r(k�)= MR .f�(k�)− � 

w (k�,e�,τ�
� )=

(
�

�
���)��(��)�(

�

�
���)��(��)

(��	��
� )

)6                                                    (

     p�(e�,τ�
�)=

�� .��(��)

(��	��
�)

 

؛ کشـش  εاز تولیـد محصـول بنگـاه نماینـده،      ؛ درآمد نهایی حاصـل MRکه در آن، 

باشد. فرض بر این است که دولت نیز مخارج مصرفی خود را از منبع  قیمتی محصول می

عالوه  کار بهها مانند مالیات بر مصرف، مالیات بر آلودگی و مالیات بر درآمد نیرويمالیات

 گونه نیبده دولت نیز نماید. محدودیت بودجمی تأمیندرآمدهاي نفتی و سایر درآمدها 

ها باید برابر با درآمدها باشـد. در صـورت وجـود    هزینهمورد نظر است که در دوره زمانی 

شود که این کسري از محل سایر منابع مالی مانند استقراض کسري بودجه نیز فرض می

از بانک مرکزي و یا دنیاي خارج تأمین شود. در حالت تعادل، محدودیت بودجـه سـرانه   

  صورت زیر خواهد بود: به دولت

)7(  τ�
��c�

�
+

��� �
�

���
�+ aτ�

� �e�
�
+

����
�

���
�+ τ�

� w � + rgo� + nb� = g� + r�b�                             

�τکه در آن؛
میـزان کسـري    btدرآمدهاي نفتی دولـت و   rgoنرخ مالیات بر درآمد،  �

  بودجه دولت است.  

  که:شود صورت زیر بیان می همچنین تعادل در بازار محصول به

)8(  �� = c�
�
+

�

���
c���
� + e�

�
+ 	

�

���
e���
� + (1 + n)k���  

−(1 − σ)k� + g� + nx�           

  باشد.  می، tخالص صادرات در زمان ؛ nxt، که در آن

با توجـه بـه   انداز بهینه خانوار و ) در معادالت مصرف و پس6با جایگزینی معادالت (

 9معادلـه  صـورت   ، میزان ارزش واقعی هر یـک در حالـت تعـادل بـه    ٢وضعیت یکنواخت

 خواهد شد:

 
  

 

  ) آمده است. 2) در پیوست (6اثبات استخراج روابط (. 1

2. steady state 
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c�∗ = c�(w (k,e,τ� ),τ�) 
e�∗ = e�(w (k,e,τ� ),τ�) 

c�∗ = c�(w (k,e,τ� ),r(k),τ�)                                                                  )9(  

e�∗ = e�(w (k,e,τ� ),r(k),τ�) 
s∗ = s(w (k,e,τ� ),r(k)) 
Q∗ = Q(e�(w (k,e,τ� ),τ�

�),e�(w (k,e,τ� ),r(k),τ�),τ�,h) 
k∗ = k(τ� ,τ�) 

 
همچنین، با توجه به وجود سود براي تولیدکننده در بـازار انحصـاري، میـزان تولیـد     

کمتر شرایط انحصاري در مقایسه با شرایط رقابتی و عدم استفاده کامل از عوامل تولیـد  

سئله حداکثرسازي تابع سود تولیدکننـده  (وجود ظرفیت بیکار) در شرایط انحصاري، از م

باوجود کسـري بودجـه و تـأمین آن از     7) با توجه به قید بودجه دولت(معادله 5(معادله 

)، تعادل در بازار سرمایه به شرح معادلـه  2طریق استقراض) و قید بودجه خانوار (معادله 

  باشد:   ذیل می

)10(  k��� − k� ≥ N�s(w �,r���)− k�                                                                                      

بر این اساس، شرایط تعادل ناقص در بازار سرمایه زمانی برقرار اسـت کـه موجـودي    

  باشد:، tانداز در زمان برابر و یا بیشتر از میزان پسt+1سرمایه در زمان

)11(  (1 + n)k��� ≥ s(w �,r���)   

  باشد:  صورت زیر می حالت دینامیکی تعادل ناقص در بازار سرمایه به

)12(  (1 + n)k��� ≥ s(w (k�,e�,τ�
� ),r(k���))  

باشـد. بـا توجـه بـه اینکـه در       مـی  �kتـابعی از   ���kشود طور که مالحظه می همان

باشد، شرایط تعادلی بازار سرمایه برابر خواهـد بـود   می k���=k��=kوضعیت یکنواخت؛ 

  با: 

)13(  (1 + n)k ≥ s(w (k,e,τ� )) 

 �Qتـابعی از   ���Qزیست در دو مقطع زمانی نیز همچنین، در معادله کیفیت محیط

باشد. بر ایـن اسـاس،    می Q���=Q�=Qباشد. با توجه به اینکه در وضعیت یکنواخت؛  می

  زیست برابر خواهد بود با:سطح بهینه محیط

)14(  Q =
�(���)

���
((1 + n)e� + e�)                                                                                  

زیسـت  )، معادلـه سـطح بهینـه محـیط    14) در رابطه (9با جایگزینی روابط معادله (

  باشد: ) می15براساس پارامترها و یا متغیرهاي تأثیرگذار به شرح معادله (
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)15(  Q =
�(���)

���
((1 + n)e�(w (k,e,τ� ),τ�)+ e�(w (k,e,τ� ),r(k),τ�))           

زا در از سوي دیگر، فرض اساسی در نظریه مزایاي مضاعف آن است که افزایش برون

از سوي دولت (مخارج دولت همانند روال گذشته بـدون   )��τزیست ( نرخ مالیات محیط

ضـعیت  ) خواهـد شـد. در و  ��τتغییر خواهد بود) موجب تغییر نرخ مالیات نیروي کار (

  :  صورت زیر نوشت توان بهیکنواخت، محدودیت بودجه دولت را می

  g∗ = τ� w (k,e,τ� )+ τ��c�[w (k,e,τ� ),τ�]+
�

���
c�[(w (k,e,τ� ),r(k),τ�)]�  

+aτ��e�[w (k,e,τ� ),τ�]+
1

1 + n
e�[(w (k,e,τ� ),r(k),τ�)]� 

)16(  +		b(r(k),τ�,τ� ,τ�)	+ rgo(τ� ,τ�)                                                                                       

و نرخ مالیـات بـر درآمـد از عـدم     زیست ارتباط میان تغییرات نرخ مالیات بر محیط 

صـورت زیـر ایجـاد     تغییر تراز مالی دولت (فرضیه اساسـی نظریـه مزایـاي مضـاعف) بـه     

 شود:   می

 �τ� = − Λ�τ�  

) با تغییر نرخ مالیـات  16(رابطه  ي از معادله تراز حساب مالی دولتریگ لیفرانسیدبا 

  زیست خواهیم داشت:   بر درآمد و نرخ مالیات بر محیط

� = 	
� ��

��
� ��

��

��
� ���� �⁄ ����

�

���
���� �⁄ ������ ����� �⁄ ����

�

�� �
���� �⁄ �����

�

�� �
��

��
�
������� �⁄ ��������� �⁄ ���

� (��� � )�
��

��
� � ���� ��⁄ ����

�

���
���� ��⁄ ����

���

��
� � ���� �⁄ ����

�

���
���� �⁄ �����

�

���
�
��
�
������ �⁄ �������� �⁄ ������

��
�
�� �⁄ �

�

��
�� ��⁄ ��

���

��
���� ��⁄

+  

  

������
�

���
������(

��
�
�� �⁄ �

�

��
�� ��⁄ )��

���

��
����� ��⁄

� (��� � )�
��

��
� � ���� ��⁄ ��� �

�

���
���� ��⁄ ����

���

��
� � ���� �⁄ ��� �

�

�� �
���� �⁄ �����

�

�� �
�
��
�
������ �⁄ �������� �⁄ ������

��
�
�� �⁄ �

�

��
�� ��⁄ ��

���

��
���� ��⁄

 

)17(  

  در رابطه باال:

 هاي تمامی عالمتεدهنده کشش جانشینی میان عوامل مختلف ، نشان 

  ضریبλ� =
��

��
.
��

.���
؛ بیانگر تأثیرات غیرمستقیم نرخ مالیات نیروي کار بر میزان 

متعاقبـاً جانشـینی میـان    و با عنایت به تعریف تابع تولیـد ترانسـالگ و   نرخ بهره بوده 

افزایش نرخ مالیات بر درآمـد نیـروي کـار، موجـودي سـرانه سـرمایه        عوامل تولید،

افزایش یافته 
��

.���
> ) و بالطبع موجب کاهش تولید نهایی سـرمایه و در نتیجـه   0

نرخ عایدي سرمایه خواهد شـد ( 
��

��
< ). بنـابراین، عالمـت عبـارت فـوق منفـی      0

�λ  باشد. همچنین، ضریب می =
��

��
.
��

.���
بیانگر تأثیرات غیرمستقیم نـرخ مالیـات    

بر مصرف انرژي بر میزان نرخ بهره بوده و با افزایش نرخ مالیات بر مصـرف انـرژي،   

مصرف انرژي کاهش یافته و بـالطبع میـزان اسـتفاده از موجـودي سـرانه سـرمایه       
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افزایش یافته (
��

.���
> یه و در نتیجـه  ) و بالطبع موجب کاهش تولید نهایی سـرما 0

��نرخ عایدي سرمایه خواهد شـد ( 

��
< ). بنـابراین، عالمـت عبـارت فـوق منفـی      0

 باشد.   می

 ) ضریب(w (1 + ϕ� و غیرمسـتقیم تغییـرات نـرخ     میمسـتق دهنده اثرات ) نشان(

تـر و یـا    مالیات درآمد نیروي کار بر سطح درآمد دولت بوده که ممکن است بـزرگ 

سو، اثرات  تر از صفر باشد. عالمت این ضریب نامشخص است چرا که، از یک کوچک

درآمدي افزایش نرخ مالیات بر درآمد نیروي کار موجب افزایش درآمـدهاي دولـت   

دستمزد) شـده و از سـوي دیگـر، اثـرات جانشـینی ناشـی از       (با ثابت مانده سطح 

 کاهش سطح اشتغال موجب کاهش سطح درآمد بخش عمومی خواهد شد.  

 »ضریب ψ = ε� �⁄ .ε� ��⁄ + ε� �⁄ ε� هنده تأثیرات مستقیم و دنشان ⁄��

غیرمستقیم نرخ مالیات بر انرژي بر سطح دستمزد از دو کانال سطح موجودي 

ه و متعاقباً با عنایت به جانشینی میان عوامل سرانه سرمایه و مصرف انرژي بود

�εتولید موجب افزایش سطح اشتغال ( ��⁄ > ) و و در نهایت کاهش  سطح 0

�εدستمزد ( �⁄ > �ε)، می شود، عالمت ضریب 0 �⁄ ε� ��⁄ < منفی است. از  0

سوي دیگر، افزایش نرخ مالیات بر مصرف انرژي، موجودي سرانه سرمایه و سطح 

�εاشتغال را افزایش داده ( ��⁄ > ) و به دنبال آن سطح دستمزد را کاهش می 0

�εدهد ( �⁄ < �ε)، بنابراین، عالمت ضریب 0 �⁄ ε� ��⁄ < منفی است. لذا،  0

ψعالمت کل عبارت فوق منفی است ( < 0.«(  

 ضریب ϕ� = (ε� /�.ε� ��⁄ + ε� ��⁄ مسـتقیم و غیرمسـتقیم    اتتـأثیر  انگریب (

نرخ مالیات بر مصرف انرژي بر سطح دستمزد از کانال موجودي سـرمایه بـوده   

که با توجه به تأثیر وارونه افزایش نرخ مالیات بر مصرف انرژي و بالطبع کاهش 

گیري و استفاده از موجودي سرمایه، عالمت کل عبارت فوق منفی خواهد  بهره

�ϕ ضریببود. همچنین،  = (ε� /�.ε� ��⁄ + ε� ��⁄ بیانگر تأثیرات مسـتقیم و   (

غیرمستقیم نرخ مالیات بر نیروي کار بر سطح دستمزد از کانال موجـودي سـرمایه   

 بوده با توجه به توضیحات فوق عالمت این عبارت نیز منفی خواهد بود.  

 ضــریب ω �,�� =
�

��
ε� ��⁄ +

��

�
ε� نیــز بیــانگر تــأثیرات مســتقیم و غیرمســتقیم   ⁄�

زمان در نرخ مالیات بر انرژي و نرخ بهره بر سطح بدهی دولـت بـوده کـه از     تغییرات هم
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)) و نظـر  ii(تبیین شده در بنـد (   »�λ« عالمت عبارتبه منفی بودن  تیبا عناسو،  یک

اسـاس عالمـت   شود، بـر ایـن   به اینکه افزایش نرخ بهره موجب افزایش بدهی دولت می

عبارت (
��

�
ε� ) منفی خواهد بود. از سوي دیگر، کشش جانشـینی بـدهی دولـت نیـز     ⁄�

نسبت به نرخ مالیات بر انرژي نیز با توجه به اثرات درآمـدي (افـزایش درآمـد دولـت و     

کاهش کسري بودجه) و اثرات جانشینی (کاهش سطح مصرف انرژي و متعاقباً کـاهش  

زایش سطح کسري بودجه)، نامشخص است (ایـن امـر   سطح درآمد دولت و در نهایت اف

به میزان حساسیت مصرف انرژي به نرخ مالیات بر مصـرف آن، وابسـته اسـت). همـین     

فرضیه در خصوص تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم نرخ مالیات بر نیروي کـار بـر سـطح    

ω بدهی دولت یعنی؛ ضریب عبارت �,�� =
�

��
ε� ��⁄ +

��

�
ε�  نیز صادق است.   ⁄�

 عبارت بیضر �τ�ε�� �⁄ c
� + aτ�ε�� �⁄ e

بیانگر اثـرات تغییـرات نـرخ بهـره بـر       ��

افزایش نرخ بهره، موجب افزایش سطح  سو، سطح مصرف افراد مسن بوده که از یک

درآمد و متعاقباً افزایش سطح مصرف کاالهاي غیرانرژي افـراد مسـن گردیـده و از    

بـراي نسـل   زیسـت  درجه اهمیت باالي سطح کیفیـت محـیط   دلیل بهسوي دیگر، 

مسن، افزایش درآمد ناشی از افزایش نرخ بهـره در نهایـت موجـب کـاهش سـطح      

مصرف کاالهاي انرژي توسط افراد مسن خواهد شد. در این راستا، نظر به اینکه در 

گـردد ایـن   نهایت افزایش نرخ بهره موجب کاهش محدودیت بودجه نسل مسن می

المت ضریب فوق، مثبت خواهد امر موجب افزایش سطح مصرف نسل مزبور فلذا، ع

  بود.  

     ،کشش جانشینی مصرف افراد پیر و جوان نسبت به نرخ مالیات بـر مصـرف انـرژي

��εمنفـــی ( ��⁄ < ��εو  0 ��⁄ < ) و نســـبت بـــه میـــزان دســـتمزد، مثبـــت 0

)ε�� �⁄ > ��ε و 0 �⁄ > بوده و کشش مصرف افـراد پیـر نسـبت بـه عایـدي       ،)0

��εسرمایه سرانه مثبت است ( �⁄ > 0 .(  

 توان گفت که ضریب فزاینده حساب مالی دولت (مطالب فوق، می با توجه بهΛ به (

هاي مختلف بستگی دارد. بر این اساس ها و عالمت و مقدار کششنرخ اولیه مالیات

 ):17و با توجه به رابطه (
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ها و عالمت ) به نرخ اولیه مالیاتΛضریب فزاینده حساب مالی دولت («): 1قضیه («

هاي مختلف بستگی دارد. بر این اساس، در صورتی اولـین مزیـت نظریـه    و مقدار کشش

  که: )Λ<0(مزایاي مضاعف برقرار است 

اثر تغییرات نرخ مالیات بر مصرف انرژي و نرخ مالیات بر سطح درآمد نیـروي کـار    -

���εبر سطح درآمدهاي نفتی دولت، منفی باشد ( ��⁄ < ���εو  0 ��⁄ < 0 .( 

ساختار توابع تقاضاي عوامل تولید، افزایش نرخ مالیات بـر  توضیح اینکه؛ با عنایت به 

اي مصرف انرژي موجب افزایش قیمت انرژي و کاهش اسـتفاده از عامـل تولیـد واسـطه    

���ε(شود انرژي می ��⁄ < ). همچنین، با عنایت به جانشینی میان عوامل اولیه تولید 0

ت بر سطح درآمد نیـروي کـار   اي انرژي)، افزایش نرخ مالیا(در تولید عامل تولید واسطه

موجب کاهش استفاده از عامل تولید اولیه نیـروي کـار و متعاقبـاً کـاهش تولیـد عامـل       

ــطه ــی    واس ــت م ــی دول ــدهاي نفت ــاهش درآم ــاً ک ــده و متعاقب ــرژي گردی ــود اي ان ش

)ε��� ��⁄ < �، فلذا عالمت عبارت )0
���

��
�ε��� � و ⁄��

���

��
�ε���  منفی است.، ⁄��

اثر درآمدي تغییر نرخ مالیات بر مصرف انرژي و نرخ مالیات بر درآمد نیروي کار بر  -

سطح درآمد دولت بیشتر از اثر جانشینی تغییرات این دو نرخ باشد که این امر منتج بـه  

�εگــردد (کــاهش ســطح کســري بودجــه دولــت و متعاقبــاً ســطح بــدهی   ��⁄ < و  0

ε� ��⁄ < 0 .( 

ωضـریب  توضیح اینکه، با برقراري توضیحات فـوق ، عالمـت    ωو   ��,� ، منفـی  ��,�

 است.

تغییرات سطح دستمزد نیروي کار نسبت به تغییرات نرخ مالیات بر سـطح درآمـد    -

�ϕنیروي کار، باکشش باشد ( < − 1.( 

wتوضیح اینکه، با برقراري توضیحات فوق عالمت ضریب  (1 + ϕ�  منفی باشد. (

تغییر نرخ مالیات بر مصرف انرژي بر سطوح درآمدهاي نفتی، بدهی دولت،  تأثیرات -

هاي پیـر و جـوان و سـطح دسـتمزد بیشـتر از      مصارف کاالهاي انرژي و غیر انرژي نسل

هـاي مزبـور و متعاقبـاً سـطح انتشـار گازهـاي آالینـده        سطوح اولیه مصرف انرژي نسـل 

 محیطی باشد.  زیست

موضوع که عالمت روابط تعریف شده در صـورت مخـرج    به این توجهتوضیح اینکه با 

)، منفی و یا مثبت است، در صورت برقراري عبارت فوق، عالمت صورت کسـر  17رابطه (
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) منفی خواهد بود. در واقع، در صـورتی کـه سـطح مصـرف انـرژي در میـان       17رابطه (

مزایـاي  هاي پیر و جوان، کمتـر باشـد، دسـتیابی بـه شـرایط مزیـت اول از نظریـه         نسل

مضاعف، قوت خواهد گرفت و در نهایت منتج به برقراري حالت قوي این نظریـه خواهـد   

  شد.

)�
� ��

��
ϕ � +

��

��
ψ �ε�� �⁄ c� + �

�

���
�ε�� �⁄ c��+ aϕ� �ε�� �⁄ e� +

�
�

���
�ε�� �⁄ e��+ �

�

���
��

��

�
��τ�ε�� �⁄ c

� + aτ�ε�� �⁄ e
�� + ω �,��b +

�
���

��
�ε��� ��⁄ �> a�e� + �

�

���
�e��	(  

دولت، بدهی دولـت،  همچنین، تغییر نرخ مالیات بر دستمزد بر سطوح درآمدهاي نفتی 

و جوان و سطح دستمزد بیشتر از تأثیرات نـرخ مالیـات   هاي پیر سطح مصرف انرژي نسل

 هاي پیر و جوان باشد.بر سطح دستمزد بر سطح مصرف انرژي نسل

با عنایت به این موضوع که عالمت روابط تعریف شده در صـورت کسـر   توضیح اینکه 

ورت برقراري عبارت فوق، عالمت مخرج کسـر  )، منفی و یا مثبت است، در ص17رابطه (

) منفی خواهد بود. در واقع، در صورتی که تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم نرخ 17رابطه (

مالیات بر درآمد ناشی ازکار بر سطح دستمزد از کانال موجودي سرمایه، کمتر و متعاقبـاً  

ف کاالهـاي انـرژي و   انداز افراد جوان، بیشتر باشد (پایین بودن سـطح مصـر  میل به پس

غیرانرژي نسل جوان)، دستیابی به شرایط مزیـت اول از نظریـه مزایـاي مضـاعف، قـوت      

  ».خواهد گرفت. این امر، در نهایت منتج به برقراري حالت قوي این نظریه خواهد شد

)�w (1 + ϕ� )+
���

��
ϕ� �ε�� �⁄ e� + �

�

���
�ε�� �⁄ e��+

�
�

���
�
��

�
�τ�ε�� �⁄ c

� + τ�ε�� �⁄ e
�� + ω �,�� b + �

���

��
�ε��� ��⁄ �>

��

��
ϕ � �ε�� ��⁄ c� + �

�

���
�ε�� ��⁄ c�� 

همچنین، بررسی شرایط برقراري مزیت دوم نظریه مزایاي مضاعف نیـز حـاکی از آن   

زیست در مقایسـه  محیطی به میزان حساسیت کیفیت محیط است که متغیر رفاه زیست

با موجودي سرانه سـرمایه و آلـودگی ناشـی از مصـرف در درون دو نسـل پیـر و جـوان        

) خـواهیم  15زیسـت (رابطـه   از معادله کیفیـت محـیط  ي ریگ لیفرانسیدبستگی دارد. با 

  داشت که:
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�Q =
�(���)

���
��

�

��
ϕ � �(1 + n)ε�� �⁄ e� + ε�� �⁄ e��+

��

�
ε�� �⁄ e

��∂τ� +

�
�

��
φ � �(1 + 	n)ε�� �⁄ e� + ε�� �⁄ e��+

��

�
ε�� �⁄ e

��∂τ�� )18  (                          

                                             

��τبا توجه به رابطه « = Λ�τ�) توان بـه صـورت زیـر بازنویسـی      می) را 18، رابطه

  »کرد:

)19(  �� =
(���)

���
  

��
�

��
ϕ � Λ −

�

��
φ ���(1 + n)ε�� �⁄ e� + ε�� �⁄ e��+

�

�
��� �⁄ e�(�� Λ − ��)���

� 

  در رابطه باال؛ 

�φضریب  - = 1 + ε� �⁄ .ε� بیانگر تأثیرات غیرمستقیم تغییـرات نـرخ مالیـات     ⁄��

پذیر بودن مصرف انرژي بر سطح دستمزد بوده و عالمت این ضریب نیز در صورت کشش

تغییرات نرخ مالیات مصرف انرژي بر سطح موجودي سرانه سـرمایه و متعاقبـاً باکشـش    

 .  موجودي سرمایه، منفی خواهد بود راتییتغبودن تغییرات سطح دستمزد به 

  ) تعریف شده است. 17نیز در رابطه ( �λو  �ϕ� ،λپارامترها یعنی   سایر -

توان گفت که تغییـرات کیفیـت   )، می19با توجه به پارامترها و متغیرهاي رابطه («

هـا، عالمـت و   )، نرخ اولیه مالیـات Λزیست به ضریب فزاینده حساب مالی دولت (محیط

هـاي  مسن، نرخ انتشار آالیندهافراد جوان و  هاي مختلف، سطح مصرف انرژيمقدار کشش

زیسـت در میـان   محیطی، نرخ طبیعی جذب آلودگی و نـرخ تـرجیح کیفیـت محـیط    زیست

) و در صورت برقراري اولـین شـرط از   19بستگی دارد. بر این اساس و با توجه به رابطه ( ها نسل

Λ( مزیت نظریه مزایاي مضاعف > 0:(  

  در صورتی برقرار است که:نظریه مزایاي مضاعف دومین مزیت «): 2قضیه (

ــد       - ــش باش ــتمزد، باکش ــطح دس ــر س ــرژي ب ــرف ان ــر مص ــات ب ــرخ مالی ــر ن تغیی

)ε� �⁄ .ε� ��⁄ < − 1.( 

ضرب ضریب فزاینده دولت و ضریب تأثیر نرخ مالیات بر درآمد نیروي  تأثیر حاصل -

رف انـرژي  کار بر سطح دستمزد بیشتر از اثر نرخ مالیات بر مصرف انرژي بر سـطح مصـ  

�λ(باشد  Λ − λ� > 0.( 

ضرب ضریب فزاینده دولت و ضریب تأثیر نرخ مالیات بر درآمد نیروي  تأثیر حاصل -

کار بر سطح دستمزد بیشتر از ضریب تـأثیر نـرخ مالیـات بـر مصـرف انـرژي بـر سـطح         

دستمزد باشد (
�

��
ϕ � Λ −

�

��
φ� > 0«.( 
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انـرژي و کـاهش    تأثیرات اجراي سیاست تلفیقی (افزایش مالیات بر سطح مصـرف  -

د) بیشتر از کناي که سطح درآمد دولت تغییري ن گونه نرخ مالیات بر درآمد نیروي کار به

قدرمطلق تأثیرات تغییرات سطح دستمزد (متأثر از اجراي سیاست تلفیقـی مـذکور) بـر    

�λ(نرخ بهره باشد  Λ − λ�)> �
�

��
ϕ � Λ −

�

��
φ �� .(«  

 
  و پیشنهادات  گیرينتیجه - 5

هـاي تـداخلی، شـرایط برقـراري     شده تا با طراحی مدل نسل در مطالعه حاضر تالش

ی قرار گیرد. این نظریه بـر پایـه دو مزیـت یـا منطـق      بررسنظریه مزایاي مضاعف مورد 

استوار است. مزیت اول آن است که استفاده از درآمد حاصل از سیاست اعمال مالیات بر 

هـا در  گـر مالیـات  سطح مصرف انرژي در راستاي کاهش پیچیـدگی و تناسـب سـهم دی   

طور اخص کاهش مالیات بر درآمد نیـروي کـار) و بـا فـرض اساسـی تثبیـت        اقتصاد (به

توانـد سـالمت و   مـی کـه  ت اسـ باشد. مزیت دیگر این سیاست، این درآمدهاي دولت می

در واقـع، نظریـه مزایـاي    زیست افزایش دهد.  بهداشت را از طریق کاهش تخریب محیط

رغم اعمال سیاست مالیات سبز، درآمد بخـش عمـومی از طریـق    هدارد که بمضاعف بیان می

(از محیطـی   رفـاه زیسـت  موجود در اقتصـاد ثابـت مانـده و     هايکاهش سهم دیگر مالیات

نیـروي  عملکـرد بـازار   توجـه بـه   بـا  محیطـی)  هـاي زیسـت  طریق کاهش انتشار آینـده 

یاي مضاعف در ادبیات ). از سوي دیگر، نظریه مزا1967،افزایش خواهد یافت (تالوگ، کار

) WDDدو قالب ارائه شده که حالت ضـعیف ایـن نظریـه (   در محیطی اقتصادي و زیست

هـا را بـا   تواند سهم دیگر مالیاتکند که درآمد مالیاتی حاصل از مالیات سبز می بیان می

) نیز بیانگر آن است کـه  SDDاي کاهش دهد. حالت قوي این نظریه (کمترین بار هزینه

زیست و رفاه اجتمـاعی را افـزایش    تواند کیفیت محیطمالیات سبز به تنهایی نمیاصالح 

دهد. بر این اساس، در نظریه مزایاي مضاعف، سیاست مالیات سبزي مورد نظر و مطلوب 

همچنین، اعمال نرخ  ) و1999ز آن مضاعف باشد (بونبرگ، کارگیري ا است که مزایاي به

فرض اساسی در نظریه مزایـاي مضـاعف، آن    نماید.یل بن را به اقتصاد تحممالیات بر کر

زیسـت   هاي موجود در اقتصاد به برقراري سیاست مالیات بر محیطاست که دیگر مالیات

دهند. این بدان معنی است که هزینه ناخالص مالیات بـر کـربن از   العمل نشان میعکس

حاصـل از   شود. نتایج میعدیل کانال بار مالیاتی بر اقتصاد (مالیات بر درآمد نیروي کار) ت

هـاي   ها، مفهوم مزایاي مضاعف را شـکل داده بـدین معنـی کـه اعمـال سیاسـت      این بررسی

هـاي مسـتقیم   دو هدف، کاهش آلودگی و کاهش اثرات بار مالیات تواندمحیطی میزیست
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 ). بر این اساس، در نظریه مزایاي مضاعف به دنبـال 1995موجود را دنبال نماید (گولدر، 

زیسـت و   هاي موجود در اقتصاد از جمله مالیات بر محـیط دستیابی به نرخ بهینه مالیات

محیطـی در جهـت افـزایش و بهبـود رفـاه      هاي زیسـت هزینه بهینه کاهش انتشار آالیندهیا 

زیسـت بـدون ایجـاد    تا با اعمال مالیـات بـر محـیط    شوداجتماعی نبوده و صرفاً تالش می

مالیات بر  با وجودهاي موجود در اقتصاد (سو سهم دیگر مالیات درآمد براي دولت، از یک

د. حصول داافزایش را زیست کاهش و از سوي دیگر، کیفیت محیط را درآمد نیروي کار)

ولی ضرورتاً این امـر (افـزایش    ،باشدتوأم رفاه اجتماعی  شیافزا باتواند می اهدافاین به 

گـذاران بـه دنبـال    شـود و سیاسـت   رفاه اجتماعی) در نظریه مزایاي مضاعف حادث نمی

هاي متعدد تأمین درآمد براي دولت با هدف کاهش بار مالیاتی موجود دستیابی به شیوه

  باشند.   در اقتصاد می

  است که: بررسی اثبات شرایط برقراري نظریه مزایاي مضاعف حاکی از آن

شرایط اولین مزیت نظریه مزایاي مضاعف هنگامی برقرار خواهد بود کـه تـأثیر    الف)

مصـرف انـرژي (کـه موجـب افـزایش درآمـدهاي دولـت        بـر  مستقیم اعمال نرخ مالیات 

گردد) از تأثیرات غیرمستقیم اعمال این سیاست (کاهش در سطح متغیرهـاي کـالن    می

خدمات، بدهی دولت، درآمـدهاي نفتـی دولـت)     مشتمل بر مصرف انرژي، مصرف کاال و

که افزایش نرخ مالیات بر آلودگی منجـر بـه افـزایش     کمتر باشد. بر این اساس، درصورتی

کـاهش نـرخ    دلیـل  بـه )، مصرف افراد جوان Λ<0نیروي کار شود (بر درآمد نرخ مالیات 

دستمزد، کاهش خواهد یافت. همچنین، در صورت اثرات مثبت کاهش نـرخ مالیـات بـر    

تر از اثرات منفی نـرخ مالیـات بـر آلـودگی باشـد،       نیروي کار بر مصرف این افراد کوچک

تـوان دو حالـت مختلـف یعنـی     ). همچنین، می�ϕ>0یابد (مصرف این افراد کاهش می

و نرخ مالیات بر دستمزد و نیز افزایش در نرخ مالیـات بـر    افزایش نرخ مالیات بر آلودگی

آلودگی و کاهش در نرخ مالیات بر دستمزد را بر مصرف دوره دوم بررسی کرد. در هر دو 

هاي مالیات بـر سـطح مصـرف دوره دوم نامشـخص اسـت. در      حالت، تأثیر تغییرات نرخ

میزان دسـتمزد و افـزایش   سو، موجب کاهش  هاي مالیات، از یکحالت اول، افزایش نرخ

هاي مصرف دوره دوم شده و از سوي دیگر، با کاهش موجودي سرانه سرمایه، نرخ هزینه

بهره افزایش یافته که موجب افزایش مصـرف افـراد پیـر خواهـد شـد. در نهایـت، تـأثیر        

هاي مالیاتی بر سطح مصرف دوره دوم نامشخص است. در حالت دوم نیـز از  افزایش نرخ

هش نرخ بهره، مصرف را کاهش و از سوي دیگر، افزایش سطح دستمزد، ایـن  سو، کا یک

  میزان مصرف را افزایش خواهد داد.  
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برقراري شرایط دومین مزیت نظریه مزایاي مضـاعف،   کننده نییتعیکی از عوامل  ب)

ضریب فزاینده درآمدهاي دولت برگرفته از اجراي سیاسـت تلفیقـی اعمـال مالیـات بـر      

اي کـه سـطح درآمـد     گونـه  ي و کاهش مالیات بر درآمد نیروي کار (بهسطح مصرف انرژ

باشد. بر این اساس، یکی از شرایط الزم برقراري مزیت دوم نظریه  دولت تغییر نکند)، می

مذکور آن است که ضریب فزاینده تأثیرات اجراي این سیاست تلفیقی از ضریب فزاینـده  

خ بهره بیشتر بوده و از سـوي دیگـر، تـأثیر    تأثیرات نرخ مالیات مصرف انرژي بر سطح نر

ضریب فزاینده اجراي سیاست تلفیقی از ضریب فزاینده تأثیرات غیرمستقیم نرخ مالیات 

مصرف انرژي بر سطح دستمزد افراد جوان و مسن، کمتر باشد. همچنین، یکـی دیگـر از   

سیاسـت   آن است که ضریب فزاینده تغییـرات نـرخ بهـره از اجـراي     کننده نییتععوامل 

محیطـی و کـاهش مالیـات بـر     هاي زیستتلفیقی (اعمال مالیات بر سطح انتشار آالینده

درآمد نیروي کار) از قدرمطلق ضریب فزاینده اجراي این سیاست بر سطح مصرف انرژي 

 هاي مختلف بیشتر باشد.  نسل
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Abstract 
This paper, we analyze the double-dividend issues by the design of overlapping 

generations approach. We characterize the necessary conditions for the obtaining a 
double dividend, i.e. an improvement of environmental and non-environmental 
welfare when the revenue of the pollution taxis recycled into a change of the labor 
tax rate. We show that first advantage of the double dividend theory depending on; 
i) The level of energy consumption among elderly and young generations is not high 
enough so that the implementation of the energy tax policy will increase the 
government's revenues so much and subsequently the reduction in the tax rate on 
labor wages cannot keep to be fixed government revenue level.ii)The income effects 
of increased income labor tax on the government revenue aregreater than the 
substitution effects. Also, the second advantage of the double dividend theory is 
pertained to; i)The multiple coefficient of the setup cumulative policy 
(simultaneously increased energy tax and decreased labor income tax) is greater than 
multiple coefficient of the increased energy tax on the interest rate. ii)The multiple 
coefficient of the implementation this cumulative policy is lower than the multiple 
coefficient of the indirect effect of energy tax on the wage level of young 
generation. 
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