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 چکیده 
های جدی در  ها و نگرانی ساز بروز چالش برداری و مصرف آن در سده اخیر زمینه های فسیلی و روند بهره سوخت 

محیط  و  انرژی  به  مربوط  مسائل  شده حیطه  چالش زیست  سوخت است.  این  عرضه  امنیت  مورد  در  ها،  هایی 
مهم پایان  همه  از  و  آن  منابع  آالیندگی پذیری  زیست تر  مسئله های  و  ارائه    محیطی  اینرو  از  زمین.  گرمایش 

سیاست حل راه  اتخاذ  و  کاربردی  می های  شمار  به  ضروری  و  الزم  امری  زمینه  این  در  بهینه  توسعه  های  آید. 
ها آالیندگی ناچیزی دارد و برای  تولید و تهیه آن   ، زیست سازگار است طبیعت و محیط پذیر که با  های تجدید انرژی 

ترین گزینه در راستای حل وفصل این بحران باشد. ابزارهای متعدد  تواند مهم رد، می ها پایان نزدیکی وجود ندا آن 
انرژی و متنوعی در جهت جایگزینی بین سوخت  های تجدیدپذیر وجود دارد که یکی از موثرترین  های فسیلی و 

چنین محدود ساختن  برند. همها بهره می ای است که از این سوخت ها اعمال مالیات کربن بر واحدهای آالینده آن 
از دیگر محرک های موجود در بخش سوخت ها و یارانه حمایت  آید.  های این جایگزینی به شمار می های فسیلی 

های اصلی و همچنین  پژوهش حاضر تالشی در جهت بررسی روابط موجود بین اثرات این دو ابزار به عنوان متغیر 
انرژی  توسعه  بر  دیگر،  مرتبط  تجدید متغیرهای  می های  بررسی  پذیر  تحقیق  این  انجام  از  اصلی  هدف  باشد. 

آن سیاست  از  حاصل  نتایج  و  کاربردی  راهکارهای  و  توسعه   ها  جهت  انرژی در  کاهش  ی  و  تجدیدپذیر  های 
تا    ۲۰۰4های  است. بازه زمانی مورد مطالعه سال ی پایدار  محیطی و حرکت در مسیر توسعه های زیست آالیندگی 

مورد و   ۲۰14 منتخب   کشورهای  اقتصادی    مطالعه کشورهای  توسعه  و  در  می   OECDسازمان همکاری  که  باشند 
زیست  مالیات  اعمال  مالیات زمینه  این  و  آمده  به شمار  پیشرو  بیشترین  محیطی  بررسی   مورد  در کشورهای  ها 

با دیگر کشورهای عضو   تولید ناخالص داخلی در مقایسه  از کل  استفاده  اند. شیوه مورد  داشته   OECDسهم را 
داده  برداری  خودرگرسیون  روش  مدل،  تحلیل  و  تجزیه  می جهت  ترکیبی  اثرات  های  و  تعاملی  رفتار  که  باشد 

دهد. ابزارهای بکار رفته در این مدل جهت بررسی روابط بین متغیرها شامل توابع  ها را ارائه می متقابل بین متغیر 
است. مطابق با  جهت تخمین مدل استفاده شده  GMM همچنین از برآوردگر  آنی و تجزیه واریانس است. واکنش 
یافته آزمون  شده،  انجام  می های  نشان  پژوهش  توسعه  های  بر  معناداری  و  مثبت  تاثیر  کربن  مالیات  دهد 
دارد انرژی  تجدیدپذیر  انرژی   های  مصرف  بر  کربن  مالیات  از  شده  ایجاد  شوک  تأثیر  در  و  تجدیدپذیر  های 

می  مثبت  بررسی  مورد  به کشورهای  مصرف  نحوی باشد.  بر  را  افزایشی  و  آنی  تأثیر  کربن  مالیات  در  افزایش  که 
های فسیلی با  های تجدیدپذیر داشته است. همچنین برقراری مالیات کربن با تاثیر منفی بر مصرف سوخت انرژی 

آثار زیست  انتشار کربن،  ایجاد می کاهش  مثبتی  یارانه سوخت محیطی  تاثیر  از سوی دیگر  بر    های کند.  فسیلی 
های فسیلی و شوک ایجاد شده از آن موجب کاهش  باشد و افزایش یارانه سوخت های تجدیدپذیر منفی می انرژی 

که بر خالف متغیر مالیات کربن که باعث افزایش هزینه مصرف  طوری شود. به آنی مصرف انرژی تجدیدپذیر می 
های  نه کاهش قیمت و افزایش مصرف سوخت های فسیلی زمی شود، اعمال یارانه سوخت های فسیلی می سوخت 

 یابد. فسیلی را فراهم کرده و با ایجاد رابطه جایگزینی مصرف انرژی تجدیدپذیر کاهش می 
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 مقدمه  -1
امروزه انرژی و پیامدهای استفاده از آن خود به چالشی مهم در عصر حاضر تبدیل شده  

پذیری منابع انرژی و از سوی دیگر  که در این خصوص از یکسو بحث امنیت عرضه و پایان
شود. یکی از معضالت اصلی  محیطی مطرح میخارجی و آالیندگی زیستهای  مقوله پیامد

با آن مواجه است و می ای جدی برای ای نزدیک به مخاطرهتواند در آیندهکه امروزه بشر 
آالینده او تبدیل شود وجود حجم وسیع  از احتراق سوختحیات  های فسیلی  های حاصل 

انقالب  زمان  از  شدی است.  نیاز  تاکنون  بیصنعتی  استفاده  باعث  انرژی  به  از  د  رویه 
های فسیلی نسبت  برداری و دسترسی آسان به سوختاست. بهرههای فسیلی شدهسوخت

ها به نسبت ارزان و به صرفه تلقی شوند، اما با ها، باعث شده این سوختبه دیگر انرژی
توانند به  میها دیگر نهای فسیلی، این نوع انرژیدر نظر گرفتن پیامدهای خارجی سوخت

 عنوان بهترین گزینه مدنظر باشند. 
انرژي تأمين  از طرف دیگر  بيشتري در سيستم  به روز سهم  هاي تجديدپذير، روز 

مي عهده  به  جهان  انرژيانرژي  و  گيرند.  بوده  سازگاز  طبيعت  با  اساساً  تجديدپذير،  هاي 
آن براي  پاياني  همچنین  و  ندارند  ويژگيآلودگي  ندارد.  وجود  و  هاها  منابع  اين  ديگر  ي 

هاي تجديدپذير را به ويژه براي  ها در تمام جهان، انرژيهمچنین پراكندگي وگستردگي آن
كرده برخوردار  بيشتري  جاذبه  از  توسعه  حال  در  کاربرد كشورهاي  مزایای  دیگر  از  است. 

میانرژی تجدیدپذیر  ایجاد های  اقتصادی،  رشد  تحریک  جهانی،  گرمایش  کنترل  به  توان 
محیطاش حفاظت  و  اجتماعی  عدالت  برقراری  سرانه،  درآمد  میزان  افزایش  زیست  تغال، 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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 ,Mousavi shafaee, Noorollahi, Rezayan Ghayahbashi, Yousefiاشاره کرد )

& Rezayan, 2016 .) 
 هایسياست عنوان های پرداختی به انرژی بهو یارانه كربن ماليات حاضر حال در

می در مخصوصا انرژي رايج مطرح  پيشرفته  بهكشورهاي   ماليات كلي، طور باشند. 
 ها انتشارآالینده اقتصادي غير  خارجي كردن اثرات برطرف هاي روش ساير بر محيطي زيست
های فسيلي با بنيان كربن بايد دو نوع  براي مصرف سوختبه این صورت که  . دارد برتري

خود سوخت و هزينه يا قيمت دوم  قيمت يا هزينه پرداخت شود؛ هزينه يا قيمت اول براي  
آن. از  حاصل  آلودگي  انرژي   مثل غيركربن بنيان با هایسوخت مصرف بنابراين  براي 

ساز  مالیات بر کربن زمینه بود. خواهند معاف ماليات از انرژي منابع تجديدپذير و ایهسته
هزینه سوختافزایش  از  استفاده  پیامدهای  ساختن  درونی  با  و  شده  فسیلی  های  های 

ازسوخت نوع  این  مصرف  میخارجی  متنوعی  کارکردهای  باشد  ها،  داشته  همراه  به  تواند 
(Pajouyan & Nemati, 2009 .) 

یارانه و  کربن  مالیات  برقراری  تاثیر  بررسی  مطالعه  این  سوختهدف  های  های 
ادامه  .  باشد می  OECDهای تجدیدپذیر در کشورهای منتخب  فسیلی بر توسعه انرژی در 

شوند: بخش دوم به بررسی ادبیات  دهی میهای مقاله به صورت زیر سازمانسایر بخش
می تحقیق  پیشینه  و  سموضوع  بخش  روشپردازد.  معرفی  به  برآورد  وم  تحقیق،  شناسی 

بندی مطالعه نیز در  گیری و جمعاست. نتیجههای تجربی اختصاص داده شدهمدل و یافته
 است. بخش چهارم آورده شده

 مروری بر ادبیات موضوع  -۲
 مبانی نظری  -1-۲

 فرهنگی اقتصادي، اجتماعی، بیولوژیکی،  فیزیکی، عوامل  مجموعه زیست محیط
  این د.  میگرد متاثر آن از و گذاردمی تاثیر جوامع بر و افراد بر که است وزیباشناختی 

 مفهوم  به توانمی را زیستمحیط.  کند می تعیین را موجودات یبقا و روابط مجموعه،
 یهاویژگی در   تغییر هرگونه.  باشد  داشته وجود حیات آن در که دانست خاکی کره  یاجزا

 و انسان برسالمت نامطلوبی اثر که غذایی مواد و هوا خاك،  آب، شیمیایی یا فیزیکی
 & ,Agheli, Sadeghiشود )نامیده می آلودگی باشد  داشته زیستمحیط و زنده موجودات 

Asvar, 2014  .) و مي بنديدسته عمومي  كاالهاي زمره  در  زیستی محیط كاالهاي  شوند 
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 تبع  به و بازار شكست براي ايمقدمه امر  این ندارد. وجود هاآن قيمت  از دقيقي اطالعات 
 با كنندگانمصرف تا شودمی سبب پديده اين بود. خواهد خارجي منفي پیامدهای بروز آن

 هاآن كميت و كيفيت تنزل باعث و استفاده کرده زيستيمحيط منابع از بيشتري شدت
 و زیستی محیط منابعتلفيق   براي  مناسب ایگزينه عنوان به دولت دخالت  نهايت در  شوند.
از   و است محدود زیستیمحیط منابع زیرا گردد؛می پذيرتوجيه اقتصادي توسعه اهداف

شود  مي كاسته منابع گونه اين  كيفيت از  توليدي  هايفعاليت گسترش با ديگر طرف
(Khodadadkashi, Akaaberi Tafti, Mosavijahromi, & Khosravinejad, 

برقراری  2015 همچنین  تخصیصش(.  صورتی  در  بازار،  در  کامل  رقابت  بهینه  رایط  های 
را نتیجه خواهد داد که در مصرف و تولید پیامدهای خارجی وجود نداشته باشد.    1پارتویی 

ها( با اعمال  در صورت وجود پیامدهای خارجی، الزم است که بخش عمومی اقتصاد )دولت
کردن این عوامل خارجی نموده و  هایی بر واحد تولیدی، اقدام به درونیها و یا یارانهمالیات

املین اقتصادی را به فعالیت در سطح بهینه اجتماعی ترغیب نمایند  های تولیدی و عبنگاه
(Dizaji, 2013 .)  تأثیرات و  ناپایدار توسعه روند به نسبت  ها نگرانی گذشته  دهه چند  طی 

 افزایش ا. باست  یافته افزایش منابع از رویهبی استفاده و  اقلیم تغییرات نظیر  آن بالقوه
ی  گازها انتشار میزان  به توجه جهانی، گرمایش  و اقلیم تغییرات  به نسبت  ها نگرانی  این 

 یجد  توجه مورد انتشارها این کنترل جهت در تالش و یانرژ  مختلف منابع از یاگلخانه
  (.Nazari, 2014ت )اس  گرفته قرار المللی بین هاسازمان و هادولت

پيامدهاي جانبي   تأثيرات  به منظور اصالح  محيطي و كنترل  زيستدخالت دولت 
روش ازطريق  ميآلودگي  انجام  مختلفي  زيستهاي  مستقيم  ماليات  مانند  محيطي  گيرد: 

زيست غيرمستقيم  ماليات  و  پيگوئي(  مقررات  )ماليات  و  قوانين  سایر  و  محيطي 
زيستزيست مستقيم  ماليات  آلودهمحيطي.  شخص  منافع  تأثير  محيطي،  تحت  را  كننده 

چارچوب، بنگاه آالينده به منظور كاهش ميزان ماليات، مقدار توليد  دهد. در اين  قرار مي
هاي اجتماعي ناشي از آلودگي منجر  دهد و اين موضوع به كاهش هزینهخود را كاهش مي

محيطي است كه به جاي هاي زيستهاي غيرمستقيم نوعي ديگر از مالياتشود. مالياتمي
ما آلودگي،  واحد  برحسب  مستقيم  ماليات  نهادهاخذ  بر  را  كاالهاي  ليات  يا  توليد  هاي 

محيطي در ارتباط است.  ها به نوعي با آسيب زيستكند كه استفاده از آنمصرفي وضع مي

 
1 Pareto 
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اين نوع ماليات به دليل توجه به مصرف ازطريق كاهش توليد و وضعيت نگهداري و بهبود  

آالينده بيشتر  كنترل  با هزینهتكنولوژي موجب  بيشتري درمقايها  پيگوئي  ی  ماليات  با  سه 
مالياتمي نوع  دو  هر  غيرمستقيم زيستشود.  و  استفاده هاي مستقيم  جاي  به  محيطی، 

)ازسياست است  متكي  قيمتي  سيستم  بر  دستوري،  و  كنترلي   ,Haratiهاي 
Eslamloueyan, & Ghetmiri, 2012 .) 

پيگو نشان  مطرح (  19۲۰)2پیگو  توسط بار  اولین سبز  مالیات ایده  كه  داد گردید. 
محيطي.  زيست نهایي برابراست با زيان هاآالينده انتشار براي محيطيبهينه زيست ماليات

نهايي خصوصي به بايد هزينه  اينجا  برابر فايدهعالوه هزينهدر  آلودگي  نهايي  ي خارجي  ي 
كننده شود. بر این اساس، براي رسيدن به سطح بهينه توليد و مصرف  مصرف كاالي آلوده

آلودهانرژي،   ماده  واحد  هر  بر  ماليات  اول  بهينه  نه  سياست  است  شده  منتشر  كننده 
نهاده يا  شده  توليد  محصول  بر  سوختماليات  مثل  كاال،  توليد  براي  رفته  بكار  هاي  هاي 

فسيلي وغيره. ولي در شرايط بهينه دوم، اگر به دليل مشكالت اجرايي و يا به دليل اينكه  
ي آلودگي  ميزان  دقيقاً  آلودهنتوان  ماده  واحد  هر  نهایي  هزينه  به ا  كرد،  را محاسبه  كننده 

هاي فسيلي )به عنوان كاالي نهايي يا  توان از مصرف سوختعنوان جانشين نزديك آن مي
 اثرات بررسي اي( كه ارتباط نزديك با آلودگي دارند، ماليات دریافت کرد. درنهاده واسطه

 كار نيروي بر ماليات كربن، ماليات اعمال با همزمان كه دارد فرض وجود اين كربن ماليات
 توجه با كربن، ماليات كلي طور به كرد. نخواهد تغيير دولت درآمد مالياتي و يافته كاهش 
اين  و به  شرايط فرض   مهم هايمتغير بر مختلفي اثرات  غيرارادي، بيكاري وجود در 

زيست اقتصادي  انتشارو  نظیر  م ها، آالينده محيطي   سطح  بيكاري، كنندگان، صرفرفاه 
عوامل تقاضاي ها،بخش قيمت شاخص ها،قيمت عمومي  توليد مقدار و توليد بخشي 
زمینهگذارد.  مي جا  به هابخش کربن  بر  هزینهمالیات  افزایش  از  ساز  استفاده  های 

ها،  های فسیلی شده و با درونی ساختن پیامدهای خارجی مصرف این نوع ازسوختسوخت
می را  زیر  باشد  کارکردهای  داشته  همراه  به  مصرف  1تواند  وکاهش  جویی  صرفه   .

زيست با توجه  . بهبودكيفيت محيط۲های فسیلی با توجه به محدودیت منابع آن.  سوخت
درونی هزينهبه  آاليندهسازی  انتشار  خارجي  تغييرات  3ها.  هاي  به  توجه  با  رفاه  بهبود   .

هاي ديگر مثل ماليات بر نيروي كار و  و كاهش ماليات  مصرف كاالها و خدمات و فراغت،

 
2 Pigou (1920) 
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. کاهش بيكاري با کاستن از ماليات بر نيروي  4ها.  هاي رفاهي انتشار آاليندهكاهش زيان
. ایجاد منابع درآمدی برای مصارف  5شود.  هاي نيروي كار ميكار، كه باعث كاهش هزينه

انرژی توسعه  منظور  به  منابعی  جمله  از  )هگوناگون  تجدیدپذیر   & Pajouyanای 
Nemati, 2009 .) 

 مستقیم بهینه اصول وضع مالیات غیر  -۲-1-۲
به سال  شناخته شده کاال  بهینه  مالیات  فرمول  قاعده رمزی برمی  19۲7ترین  به   3گردد که 

مصرف از  دریافتی  میزان  نظریه  این  مطابق  گردید.  مالیات  معروف  براساس  که  کنندگان 
گردد که زیان منفعت از  ای تعیین میشود به گونهوضع می  بهینه بر روی کاالهای مصرفی

منحنی  دست فرض  با  و  جزئی  تعادل  یک  در  شود.  حداقل  مالیات  اضافی  بار  یا  رفته 
رفته توسط مثلث  ، زیان منفعت از دستtو مالیات    Pو قیمت تولیدکننده    DD′تقاضای  

 iie   و     iنرخ مالیات بر روی کاالی    it(. اگر  1نمودار  شود )تعیین می  ABCهاشور خورده  
برای کاالی   تقاضا  برای  نشان   ijeو     iکشش قیمتی  دهنده کشش قیمتی متقاطع تقاضا 

به قیمت کاالی  i کاالی   قا   jنسبت  آنگاه  به  باشد،  بهینه در حالت دو کاالیی  مالیات  عده 
 (: Bhattacharyya, 2011صورت زیر خواهد بود )

 

 
3 Ramsey rule 
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(1) 

𝑡۱

𝑡۲
= [

(𝑒۲۲−𝑒۱۲)

(𝑒۱۱−𝑒۲۱)
]                                                                                      

                                               

 
رفته و مالیات غیر مستقیم رفاه از دست  . 1نمودار    

 2011مأخذ: باتاچاریا
Figure 1. Dead weight loss and indirect tax 

Source: Bhattacharyya2011 
 

 

خواهیم داشت.    (۲)اگر اثرات جانشینی نادیده گرفته شوند، رابطه فوق را به صورت رابطه  
می مالیات  نرخ  که  است  آن  بیانگر  رابطه  و  این  معکوس  رابطه  تقاضا  کشش  با  بایست 

 .(Bhattacharyya, 2011متناسب داشته باشد )
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(۲)      
𝑡۱
𝑡۲

=
𝑒۲۲
𝑒۱۱

                                                                                           

                      
بایست نرخ مالیات بر  به عبارت دیگر، بر اساس رابطه فوق با فرض ثبات سایر عوامل می

ها کمتر است بیشتر باشد. مقدار زیان منفعت  محصوالتی که کشش متوسط تقاضای آن
 (: Bhattacharyya, 2011زیر نوشت )توان به صورت رفته را میاز دست

(3) 𝐷𝑊𝐿 =
۱
۲ 𝑡. 𝛥𝑄 =

۱
۲ 𝛥𝑃. 𝛥𝑄                                                                 

به ترتیب تغييرات  ΔQ و  ΔP نرخ مالیات،    tرفته،  زیان منفعت از دست DWL که در آن 
توان  از تعریف کشش می  در قیمت و مقدار کاالی مورد نظر بعد از اجرای مالیات است.

 :  برای ساده کردن رابطه باال استفاده کرد
(4) 𝑒 =

𝛥𝑄.𝑃

𝛥𝑃.𝑄
                                                                                                  

(5) 𝐷𝑊𝐿 =
۱
۲ 𝛥𝑃. (𝛥𝑃.

𝑄

𝑃
. 𝑒) =

۱
۲ 𝑡۲.

𝑄

𝑃
. 𝑒                                                

دهد.  رفته را در یک مدل تعادل جزئی نشان میاین رابطه همان بار اضافی یا زیان از دست
دارد. فرض  نکته اشاره  نظری تحليل  به مبنای  آن توجه شود  به  باید  باال  روابط  در  ای که 

ونه رانت خالصی در اقتصاد وجود ندارد. به  اصلی در رابطه باال عبارت است از اینکه هیچگ 
بازار رقابت کامل صورت می تولید در محیط  پیامد خارجی  این معنی که  گیرد و هیچگونه 

مصرف همچنین  و  ندارد  میوجود  حداکثر  را  مطلوبیتشان  کنند  کنندگان 
(Bhattacharyya, 2011 .) 

 یارانه انرژی   -3-1-۲
متداول  گفت  بتوان  یارانشاید  تعریف  به ترین  دولت  مستقیم  نقدی  پرداخت  انرژی،  ه 

کنندگان جهت تشویق تولید یا استفاده از سوخت خام یا نوعی از  تولیدکنندگان و مصرف
ها به  ها و هزینهتر، انواع دیگر مداخالت دولت را که بر قیمتانرژی است. تعریف گسترده

غیر یا  مستقیم  میطور  تأثیر  برمی مستقیم  در  را  )گذارد  ماهیت    (.Goli, 2011گیرد 
پیچیدهیارانه تغییرات  که  است  طوری  انرژی  منابع  های  تخصیص  چگونگی  در  را  ای 

ها و یا سطح  آورد. این تغییرات به واسطه تأثیر یارانه بر میزان هزینهاقتصادی به وجود می
میقيمت حاصل  اقتصادی،  ها  تبعات  ناچار  به  تغییراتی  چنین  که  است  مسلم  شود. 

و   نمونه زیستاجتماعی  که  دارد  دنبال  به  نیز  را  از:  محیطی  عبارتند  آن  از  .  1هایی 
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مصرفیارانه قیمت  کاهش  طریق  از  که  تعلق  هایی  تولید  یا  و  مصرف  به  نهایی،  کننده 

انرژی و کاهش رغبت مصرفمی افزایش مصرف  باعث  به صرفهگیرند  یا  کنندگان  و  جویی 
انرژی می بهینه  يارانه2شوند.  مصرف  تولیدها  .  از  قیمت خرید  کاهش  طریق  کنندگان  از 

گذاران و در نتیجه کاهش توان  زدن به روند بازگشت سرمایه سرمایهتوانند باعث لطمهمی
آن انگیزه  سرمایهو  در  بخشها  در  مجدد  یارانهگذاری  نتیجه  در  شوند.  زیربنایی  ها  های 

بابر به فناوریشوند که صنایع انرژیسبب می باقی    های قدیمی و  آالیندگی بیشتر متکی 
یارانه3بمانند.   تولید.  به  که  میهایی  داده  آنکنندگان  تا  فشارهای  شود  برابر  در  را  ها 

ها برای به حداقل رساندن  شود تا انگیزه آنموجود در بازار رقابت محافظت کند، سبب می
گذاری برای  سرمایهیابد و  ها کاهش میها کاهش یابد، در نتیجه راندمان عملکرد آنهزینه

های مستقیم که به صورت امتیاز و  . یارانه4رسد.  این منظور نیز دیگر اقتصادی به نظر نمی
می اعطا  مالیاتی  معافیت  مییا  دولت  مالی  منابع  شدید  کاهش  باعث  در  شود،  و  گردد 

قیمتدوره که  یارانه  هایی  است،  افزایش  حال  در  فرآوردهنفت  به  که  مستقیم  های  های 
بودجه دولت میفتی تعلق مین بر  زیادی  باعث وارد آمدن فشار   & Javanشود )گیرند 

Nasimi, 2006 .) 

 ها آن  از استفاده  ضرورت  و تجديدپذير هاي انرژي  -4-1-۲
 از بیش شدنگرم نیز و فسیلی هایسوخت منابع کاهش انرژی، مصرف رشد به رو روند 

انرژی استفاده به کشورها گرایشدر   مهم و عمده علل از  زمین کره اندازه منابع   از 
 شود. پروتکلمی محسوب فسیلی هایسوخت برای جایگزینی عنوانبه  (RES)  4تجدیدپذیر 

جامع  اقدامات جمله از  (، 1997) 5کیوتو  و   هایانرژی جایگزینی جهت  در ابتدایی 
 گازهای انتشار کاهش منظور به پیمان این است. های فسیلیسوخت جای به تجدیدپذیر

 شوند،می تلقی اخیر هایدهه در زمین شدن گرم اصلی عوامل از که (GHG) 6ایگلخانه
طبقشده ریزیپی موظف حال در و  یافتهتوسعه کشورهای پروتکل این است.   توسعه 

 به را  GHG میزان  2012تا    2008 هایسال طی ساله پنج زمانی  دوره یک در تا  بودندشده
 ترینمهم عنوان به   2CO دهند. انتشار  کاهش 199۰ سال در آن حد از کمتر درصد  5.۲

 
4 Renewable Energy Sources 
5 Kyoto Protocol (1997) 
6 Greenhouse Gases 
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 شامل  را جهان در ایگلخانه گازهای انتشار مجموع از درصد   5۸.۸کننده،  آلوده گاز
 در فسیلی هایسوخت از استفاده گاز، این تولید در اصلی عامل که آنجایی از شود.می

 کاهش جهت در هاتالش ترینعمده رسد می نظر به بنابراین است، انرژی تولید بخش
کم2CO انتشار انرژی فسیلی هایسوخت از استفاده کردن،  کردن  جایگزین  های  و 
  (BP)  7پی بی شرکت در منتشره آماری اطالعات اساس بر  .باشد  بخش این پذیر در تجدید

 منابع انرژی مقابل در (RES) تجدیدپذیر هایانرژی مصرف چه اگر (۲۰13) جهان از انرژی
 گذشت  با پیوسته  اما استداده اختصاص  خود به را  ناچیزی سهم   (NRES)  8تجدیدناپذیر 

 انرژی نوع این گیریبکار الزم میزان هایزیرساخت و احداث هاگذاریسرمایه انجام و زمان
 & ,Sadeghi, Sojudi)دهد  می نشان  خود از  را رشدی به رو  روند  همواره 

Ahmadzadeh Deljavan, 2016 .) 

 پیشینه مطالعات تجربی  -۲-۲
 ( همکاران  و  انرژی139۰فطرس  مصرف  تاثیر  میزان  بررسی  به  و  (  تجدیدپذیر  های 

دوره   در  ایران(  )شامل  توسعه  حال  در  منتخب  اقتصادی کشورهای  رشد  بر  تجدیدناپذیر 
انباشتگی پانلی و حداقل  واحد پانلی، همریشه  هایبا استفاده از آزمون  ۲۰۰9تا    19۸۰زمانی  

آن پژوهش  نتایج  پرداختند.  رابطه  مربعات  بلندمدت  در  متغیرها  بین  که  داد  نشان  ها 
انباشتگی وجود دارد. همچنین طی دوره مورد بررسی ضریب میزان اثرگذاری بلندمدت  هم

بلندمدت اثرگذاری  میزان  ضریب  از  بیشتر  تجدیدناپذیر  انرژی  انرژی    مصرف  مصرف 
 ,Fotros, Aghazadeh, & Jabraili)  تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب بود

2011 ).  ( همکاران  و  آثار  139۰مقيمي  محاسبه  قابل  عمومي  تعادل  مدل  از  استفاده  با   )
 دهدمی نشان نتايج  .دادند قرار بررسی اقتصادي و اجتماعي ماليات سبز را در ایران مورد

است، ليكن در  ها كاهش يافتهانرژي، انتشار اغلب آالينده هایحامل قيمت  افزايش با که
ک مونوکسید  و  متان  قيمت  مورد  افزايش  از  پس  توليد  فناوري  تغيير  چگونگي  به  بنا  ربن 

شودحامل مواجه  افزايش  يا  كاهش  با  آالينده  دو  اين  انتشار  است  ممكن  انرژي،   های 
(Moghimi, Shahnoushi, Danesh, Akbari Moghaddam, & Daneshvar, 

 
7 British Petroleum 
8 Non-Renewable Energy Sources 
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2011 )( همکاران  و  خدادادکاشی  الگ1394.  از  استفاده  با  خود  پژوهش  در  تعادل  (  وی 

محیطی اعمال مالیات غیرمتوازن بر کربن به  ای، آثار رفاهی و زیستعمومی پویای منطقه
کردن تفکیک مناطق مختلف در ایران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که درونی

محیطی مثبت داشته  زیست با وضع مالیات بر کربن آثار رفاهی و زیستهای محیطآلودگی
(.  Khodadadkashi et al., 2015یابد )ثار با وضع مالیات غیر متوازن بهبود میو این آ

در مطالعه خود اثرات افزایش مالیات سبز بر رشد  ( 1394جعفری صمیمی و علیزاده ملفه )
اقتصادي را بر اساس طراحی یک الگوي تعادل عمومی قابل محاسبه براي ایران و بکارگیري  

در قالب هشت سناریو مورد بررسی قرار    13۸۰تماعی سال  آخرین ماتریس حسابداري اج
دادند. نتایج نشان داد که افزایش نرخ مالیات سبز به عنوان مالیات غیرمستقیم در تمامی  

دهد. همچنین در همه سناریوها با لحاظ اثر مثبت  سناریوها، رشد اقتصادي را افزایش می
و   است  مثبت  اقتصادي  رشد  تغییرات  آلودگی،  مالیات  کاهش  نرخ  افزایش  با  آن  میزان 

(. مجدزاده طباطبایی  Jafari Samimi & Alizadeh Malafeh, 2015یابد )افزایش می
( تعادل عمومی قابل محاسبه  1395و همکاران  الگوی  از یک  با استفاده  ( در تحقيق خود 

هاي تجديدپذير  ميزان يارانه مناسب، در جهت دستيابي به يک سهم مشخص براي انرژي
سناريوي   تحت  که  داد  نشان  نتايج  دادند.  قرار  بررسی  مورد  را  ایران  توليدي  برق  کل  در 

هاي تجديدپذير  درصدي در سهم انرژي  10اعمال يارانه يکسان با هدف دستيابي به افزايش  
يارانه نرخ  برق،  توليد  معادل  در  مي  851اي  نياز  مورد  )درصد   Majdzadehباشد 

Tabatabaei, Hadian, & Zibaei, 2016   .)( استادزاد  و  در  1395اسالملوئیان   )
بنگاه بازیگر شامل دولت،  براي سه  پویای طراحی شده  بازي  به بررسی یک  هاي  پژوهشی 

ها  اي تولید انرژي و بنگاه تولید کاالي نهایی، پرداختند. نتایج تحليل حساسيت آنواسطه
محيطي  ترجيحات زيستهاي كشش آلودگي نسبت به توليد و  دهد که شاخصنشان می

زيستمصرف ماليات  بر  را  تأثير  بيشترين  اينكه  كننده  ضمن  دارند  ايران  در  محيطي 
شاخصشاخص و  خارجي  رشد  نرخ  دارند  هاي  را  تأثير  كمترين  تجاري  هاي 

(Eslamloueyan & Ostadzad, 2016 .)   ( در مطالعه خود با  139۸جهانگرد و همکاران )
اثر اعمال مالیات بر انتشار کربن و مالیات بر  قابل محاسبه    استفاده از مدل تعادل عمومی

خانوارها   بین مالیاتی درآمد یکجای بازتوزیع عدم قیمت انرژی را در دو سناریوی بازتوزیع و
این دو نوع مالیات بر    ها نشان داد کهقراردادند. نتایج پژوهش آن سنجش در ایران مورد

شکل متفاوتی تأثیرگذارند. هر دو نوع مالیات باعث  های انرژی به  های نسبی حاملقیمت
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می انتشار  مقدار  کاهش  ازای  به  مالیات  کمتر  مقادیر  اخذ  با  کربن  بر  مالیات  اما  شوند 
( است  کاراتر  انرژی  قیمت  بر  مالیات  از  انتشار،  کاهش   ,Jahangard, Banoeیکسان 

Barkhordari, Amadeh, & doudabi nezhad, 2019 .) 
اقتصادهاي  ۲۰۰5)  9بی هوان  پيامدهاي رفاهي اصالح ماليات سبز در  به بررسي   )

می كوچك  محاسبهباز  عمومي  تعادل  مدل  دریک  وي  احتمالي  پردازد.  پيامدهاي  پذير، 
ماليات مالياتجانشيني  با  را  كربن  شبيههاي  متداول  میهاي  نشان  و  كرده  دهدکه  سازي 

مالیاتی اثر و مالیاتی رآمد د بازسازي پیگو، اثر 3 از رفاهی سودهاي  مجموع  از متقابل 
 رفاه افزایش باعث محیطیهای زیستمالیات نتیجه در و است  باالتر هاآن رفاهی هایزیان
بردن یک  در مطالعه خود با بکار(  ۲۰۰۸و همکاران )  10گلوم   .(Bae Hwan, 2005)  گرددمی

افزایش مالیات بر بنزین و کاهش  مدل تعادل عمومی پویا براي اقتصاد امریکا دریافتند که  
همراه دارد: افزایش مصرف کاالها  مالیات از طریق مالیات سرمایه، دو نوع اثر رفاهی را به

بهتر و  کیفیت  افزایش  و  کارایی(  محیط)فایده  بدست  شدن  شواهد  سبز(.  )فایده  زیست 
نشان محیطآمده  کیفیت  بابت  هستند  حاضر  افراد  تعداد  چه  پرداخت داد  داشته    زیست 

نشان   نتایج  دیگر  همچنین  است  باشند؛  کوچکتر  کارایی  فایده  از  سبز  فایده  اندازه  داد 
(, 2008, Kawaguchi, & SepulvedaGlomma  .) استفاده  با (۲۰11)11آپرجیس و پاین

آزمون هماز  انرژیهای  مصرف  بین  رابطه  پانلی،  خطای  تصحیح  و  پانلی  های  انباشتگی 
کشور مورد بررسی قرار دادند. نتایج    ۸۰پذیر و رشد اقتصادی را در  ناتجدیدپذیر و تجدید

انرژی تجدیدپذیر،  دهنده رابطهنشان ناخالص داخلی واقعی، مصرف  بین تولید  ی تعادلی 
مصرف انرژی تجدیدناپذیر، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص واقعی و نیروی کار در بلندمدت  

  ای با عنوانمقاله( در  ۲۰13و همکاران )  12ل کالکو   (.Apergis & Payne, 2011باشد )می
انرژی یارانه  مهلک؟""  انحراف  یا  دوم  بهینه  سیاست  تجدیدپذیر:  پیامدهای    های 

های انرژی تجدیدپذیر را در مورد رفاه و قیمت جهانی انرژی مورد بررسی قرار داده سیاست
می نشان  هوشمندانهو  ترکیب  که  قیمتدهند  از  یاای  و  کربن  انرژی  رانهگذاری  های 

می هزینهتجدیدپذیر  کاهش  با  انرژی،  تواند  قیمت  چشمگیر  افزایش  بدون  اضافی،  های 

 
9 Bea Hwan 
10 Glomma et al. 
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12 Kalkuhl et al. 
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 ,Kalkuhl, Edenhofer, & Lessmannمنجر به کاهش آلودگی و مصرف انرژی شوند )

)  13آزاد (.  2013 همکاران  مطالعه  (۲۰14و  انرژی  در  اقتصاد  مدلسازی   " عنوان  با  ای 
در   دربارهتجدیدپذیر  بحث  و  بررسی  به   " منظور  استرالیا  به  زمانی  سری  انرژی  مدل  ی 

دهند که در  پردازند و سپس یک مدل اقتصادی انرژی را ارائه میبهبود رشد اقتصادی می
بر   و  شده  تفکیک  تجدیدناپذیر  و  تجدیدپذیر  انرژی  بخش  دو  به  انرژی  مصرف  آن 

انعطاف و  استراتژیک  سرمایهتصمیمات  بخش    گذاریپذیر  و  برق  تولید  خصوص  در 
میوحمل تمرکز  آننقل  مدل  اساس  بر  و  شود.  یافته  انتشار  کربن  بازیافت  و  کنترل  ها، 

انرژی می  به  آن  انتشارات  تبدیل  به کاهش  نهایت    2COتواند منجر  در  و  مالیات کربن  و 
اقتصادی   )رشد    (.Azad, Rasul, Khan, Omri, Bhuiya, & Hazrat, 2014گردد 

  ARDLانباشتگی یوهانسون و نیز روش  (  با استفاده از آزمون هم۲۰17)  14و اوصیاء   دیزجی
بلند انتشار  روابط  متغیرهای  میان  انرژی،  2COمدت  درجه  GDP، مصرف  مالی،  توسعه   ،

-مورد تأیید قرار می  1971-۲۰11های  بودن تجاری و توسعه سیاسی را در ایران طی سالباز
  2COباعث افزایش انتشار    GDPدهد که مصرف انرژی و  ان می ها نشهای آندهند. یافته

بلنددر کوتاه و  آنمدت می مدت  بعالوه  رابطه  گردند.  و    Uها یک  مالی  بین توسعه  شکل 
رابطه    2COانتشارات   یک  نیز  انتشار    Uو  و  تجاری  بازبودن  درجه  بین  را    2COوارون 

می ) شناسایی  ک  (.Dizaji & Ousia, 2017کنند  و  از  ۲۰19)  15اکیناکانگوین  استفاده  با   )
همجمعی   داده  ARDLروش  تجدیددر  انرژی  مصرف  بین  رابطه  پنل  انتشار  های  و  پذیر 

ها  کربن با مراحل توسعه را برای کشورهای درآمد پایین و درآمد باال بررسی کردند. نتایج آن
ا انتشار کربن  درآمد، مصرف انرژی تجدیدپذیر به ترتیب بنشان داد که برای کشورهای کم

رابطه مصرف   باال،  درآمد  با  کشورهای  برای  درحالیکه  دارد.  منفی  و  مثبت  ارتباط  تولید  و 
تجدید است.  انرژی  مثبت  و  منفی  ترتیب  به  تولید  و  کربن  انتشار  با  بنابراین  پذیر 

های انرژی تجدیدپذیر یک کشور را متناسب با مرحله توسعه  گذاران باید سیاستسیاست
 (. Nguyen & kakinaka, 2019کنند )آن اتخاذ 

تمایز و نوآوری پژوهش حاضر نسبت به مطالعات گذشته، عبارت است از بررسی  
های  های فسیلی بر توسعه انرژیهای دولت بر سوختتأثیر همزمان مالیات کربن ویارانه

 
13 Azad et al. 
14 Dizaji and Ousia 
15 Nguyen and kakinaka 



 ي آران  ی ، عباس عصارانی، محمدرضا عارفيزج ید يسجاد فرج 93
   (4)19 1401زمستان   های اقتصادی سابق(ی اقتصاد مقداری )بررسيفصلنامه

 
 

عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی. بدین منظور از روش  تجدیدپذیر در کشورهای  
استفاده خواهد شد. استفاده از این روش باعث    Panel-Varهای پنلی  خودرگرسیون داده

هممی اثرات  و  پویایی  تا  متغیرهاشود  گرفته  زمان  نظر  در  پژوهش  رفتار  ی  بتوان  و  شود 
آن متقابل  اثرات  و  مورد  تعاملی  دیگر  مطالعات  در  کمتر  که  داد  قرار  بررسی  مورد  را  ها 

گرفته قرار  اغلب  تأکید  تعااند.  الگوی  از  گذشته  بررسی  مطالعات  منظور  به  عمومی  دل 
اند که مبتنی بر فرضیات و معادالت ساختاری محدود کننده است.  موضوع استفاده کرده

مالیات به  مربوط  مطالعات  زیستدر  معرفی  های  بر  تمرکز  و  توجه  اغلب  محیطی 
است. اما  ها در جامعه بودهمحیطی آنمحیطی و آثار اقتصادی و زیستهای زیستمالیات

محیطی، اقتصادی و رفاهی با در نظر  ی حاضر عالوه بر توجه به مسائل زیستعهدر مطال
ها  اکسید کربن و تولید ناخالص داخلی، تأثیر این نوع مالیاتگرفتن متغیرهای انتشار دی

 های تجدیدپذیر مورد آزمون قرار خواهند گرفت. بر روند مصرف انرژی به خصوص انرژی

 شناسی تحقیق مدل و روش  -3
برداري روش مطالعه اين در تحقیق مدل برآورد  براي استفاده وردم  روش  خودرگرسیون 

 گیرد،می قرار بررسی مورد متغیر  چند رفتار که است. هنگامی  Panel-Var پنل   هایهداد
 زمانهم معادالت سیستم الگوي يك قالب ها درمتغیر اين متقابل هایارتباط به است الزم

 را آن دراصطالح باشد،  نیز متغیرها  هایشامل وقفه های این الگومعادله اگر شود. توجه
شناسی  این روش(  619۸)  16اولین بار لیترمن  نامند.می پويا زمان هم معادالت سیستم الگوي 

خودرگرسیونی   بردارهای  مدل  به  که  گرفت  بکار  برداری  خودرگرسیون  مدل  برآورد  برای  را 
مدل خودرگرسیون برداری، در    .( Love & Zicchino, 2006معروف شد ) BVAR بیزین

وقفه و  وابسته  متغیر  بین  خطی  ارتباط  نوع  یک  در  واقع  حاضر  متغیرهای  کلیه  از  هایی 
کند. شکل  ساز تعیین میها را به صورت تجربی مدلسیستم معادالت است که تعداد وقفه

با   برداری  معادالت خودرگرسیون  )  nکلی یک سیستم  وابسته  به شکل    nمتغیر  معادله( 
 زیر است:  

 
16 Litterman 
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(6) 𝑌𝑡 = 𝐴(𝐿)𝑌𝑡 + 𝐶 + 𝜀𝑡                                                                             

نیز عناصر    𝜀𝑡ماتریس عرض از مبدأ معادالت و    C،  17مبین عملگر وقفه Lکه در آن،  
 شود دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس ثابتاخالل تصادفی بوده که فرض می

𝜎2  .همچنین، عناصر ماتریس  هستندA  به صورت (𝐴𝑖𝑗)   شوندتعریف می: 

(7) 𝐴𝑖𝑗(𝐿) = ∑ 𝐿𝑘𝑎𝑖𝑗𝑘
𝑘
𝑘=1                                                                           

تعداد وقفه مورد    k شماره متغیر حاضر در معادله و  j معرف شماره معادله،  i که در آن،  
، مسئله اساسی در این میان تعیین  (19۸۰)  18نظر برای سیستم است. بر اساس نظر سیمز 

وقفه اوقات  طول  گاهی  است.  سیستم  در  حضور  جهت  مناسب  متغیرهای  تعیین  و  ها 
کند، اما در شرایطی که تعداد مشاهدات  ها را تعیین میمحدودیت درجه آزادی تعداد وقفه

می منظور  این  برای  است.  ضروری  بهینه  وقفه  مقدار  تعیین  است،  آزمو زیاد  از  ن  توان 
ممکن   احتماالت  حداکثر  آکائیک    (Maximum Likelihood)نسبت  اطالعاتی  معیار  و 

(AIC)  و شوارتز(SIC)  استفاده کرد(Pesaran & Smith, 1995; Gujarati, 1999 .) 
نظریه   به  اتکا  حداقل  با  و  بوده  ساده  بسیار  برداری  خودرگرسیون  مدل  تصريح 

می متغیرهتعیین  است  کافی  مدل  این  در  تحلیل  شود.  اساس  )بر  سیستم  در  خاص  ای 
های خودرگرسیون  ها نیز مشخص شود. در مدلروابط اقتصادی( تعیین شده و تعداد وقفه

برداری از آنجایی که همبستگی خطی بین متغیرهای سمت راست محتمل بوده و منجر به 
ضرایب  برای تک تک    tتوان از معیار تابع آزمون کننده  شود، لذا، نمیخطی شدید میهم

اند که نیازی به  نشان داده(  19۸4)  19سیمز و دوان   .جهت کوچک کردن مدل استفاده کرد
بررسی ایستایی متغیرهای حاضر در مدل خودرگرسیون برداری نیست، حتی اگر ایستایی  

با تفاضل نباید  ها را ایستا کرد، چرا که اعتقاد بر این  گیری سرینیز وجود نداشته باشد، 
تفاضل با  در سری  ،هاگیری سریاست  اطالعات موجود  از  که میبسیاری  ایجاد ها  تواند 

 ;Gujarati, 1999)رود  های خوبی را به دست دهد از بین میبینیهمگرایی کرده و پیش
Dizaji, 2018; Dizaji, 2019 .)  

 
17 Lag Operator 
18 Sims 
19 Sims & Doan (1984) 
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گسترده ادبیات  شامل  شده  پیشنهاد  تعیینمدل  عوامل  درباره  توسعه  تر  کننده 
برگرفته از مطالعه آزاد و همکاران )های تجدی انرژی   (Azad et al., 2014دپذیر است که 

آنمی میزان  باشد.  حقیقی،  داخلی  ناخالص  تولید  متغیرهای  تأثیر  خود  مطالعه  در  ها 
کربن، بازیافت کربن انرژی تجدیدپذیر، انرژی پاک، مصرف نفت و    اکسیدانتشار گاز دی

اند. همچنین با  های تجدیدپذیر بررسی کردهانرژیقیمت واقعی نفت را بر روی استفاده از  
( و  Sدو متغیر یارانه انرژی )   (Kalkuhl et al., 2013توجه به مطالعه کالکول و همکاران )

های تجدیدپذیر موثر بوده که در اینجا این دو متغیر  ( بر توسعه انرژیCTمالیات کربن )
شوند. در نهایت با توجه به مطالعات انجام  مینیز به مدل قبلی جهت بررسی بهتر اضافه  

توضیح برداری  شده و نیز با در نظر گرفتن قابلیت دسترسی به اطالعات متغیرها مدل خود
 پانلی مورد استفاده شامل شش معادله خواهد بود: 

(۸)  

(𝑅𝐸𝑘𝑡) = ∑ 𝐴11𝑙(𝑅𝐸𝑘𝑡−𝑙) + ∑ 𝐴12𝑙(𝐶𝑇𝑘𝑡−𝑙) + ∑ 𝐴13𝑙(𝑆𝑘𝑡−𝑙) +

𝐿

𝑙=1

𝐿

𝑙=1

𝐿

𝑙=1

 

∑ 𝐴14𝑙(𝑌𝑘𝑡−𝑙) +

𝐿

𝑙=1

∑ 𝐴15𝑙(𝐶𝑂2𝑘𝑡−𝑙)

𝐿

𝑙=1

+ ∑ 𝐴16𝑙(𝑂𝐶𝑘𝑡−𝑙) +

𝐿

𝑙=1

𝑓1𝑘 + 𝑢1𝑘𝑡 

(𝐶𝑇𝑘𝑡) = ∑ 𝐴21𝑙(𝑅𝐸𝑘𝑡−𝑙) + ∑ 𝐴22𝑙(𝐶𝑇𝑘𝑡−𝑙) + ∑ 𝐴23𝑙(𝑆𝑘𝑡−𝑙) +

𝐿

𝑙=1

𝐿

𝑙=1

𝐿

𝑙=1

 

∑ 𝐴24𝑙(𝑌𝑘𝑡−𝑙) +

𝐿

𝑙=1

∑ 𝐴25𝑙(𝐶𝑂2𝑘𝑡−𝑙)

𝐿

𝑙=1

+ ∑ 𝐴26𝑙(𝑂𝐶𝑘𝑡−𝑙) +

𝐿

𝑙=1

𝑓2𝑘 + 𝑢2𝑘𝑡 

(𝑂𝐶𝑘𝑡) = ∑ 𝐴61𝑙(𝑅𝐸𝑘𝑡−𝑙) + ∑ 𝐴62𝑙(𝐶𝑇𝑘𝑡−𝑙) + ∑ 𝐴63𝑙(𝑆𝑘𝑡−𝑙) +

𝐿

𝑙=1

𝐿

𝑙=1

𝐿

𝑙=1

 

∑ 𝐴64𝑙(𝑌𝑘𝑡−𝑙) +

𝐿

𝑙=1

∑ 𝐴65𝑙(𝐶𝑂2𝑘𝑡−𝑙)

𝐿

𝑙=1

+ ∑ 𝐴66𝑙(𝑂𝐶𝑘𝑡−𝑙) +

𝐿

𝑙=1

𝑓6𝑘 + 𝑢6𝑘𝑡 

از  که   عبارت  انرژی تجدیدپذیر،  ktREمتغیرها  های  یارانه  ktSمالیات کربن،    ktCT مصرف 
روی سوخت بر  فسیلی،  دولت  داخلی،    ktYهای  ناخالص  گاز      2ktCOتولید  انتشار  میزان 

  باشد. می  kو برای کشور   tمصرف نفت، در زمان  ktOC اکسید کربن، دی
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6k,…, f2k, f1kf      و بوده  کشوری  ثابت  اثرات  به  اجزاء    6k,…, u2k, u1kuمربوط 

کشور    17های در دسترس برای  ژوهش با استفاده از دادهاین پباشند.  اخالل رگرسیون می
است که عبارتند از: استرالیا، اتریش، جمهوری چک، دانمارک،  انجام شده  OECDمنتخب  

کره ایتالیا،  اسرائیل،  مجارستان،  یونان،  فنالند،  پرتغال،  استونی،  هلند،  لتونی،  جنوبی، 
ا زمینه  در  کشورها  این  انگلیس.  و  ترکیه  زیستاسلواکی،  مالیات  پیشرو  عمال  محیطی 

مالیات این  که  این صورت  به  کل  هستند  از  را  سهم  بیشترین  ذکر شده  کشورهای  در  ها 
ابزار گردآوری    اند.داشته  OECDتولید ناخالص داخلی در مقایسه با دیگر کشورهای عضو  

های  بوده و دوره زمانی سال  21و آژانس بین المللی انرژی   20، بانک جهانیOECDاطالعات  
  15افزار استتا  های مربوط به مدل با استفاده از نرمباشد. همچنین تخمینمی  ۲۰14تا    ۲۰۰4

گرفته شاخص  1جدول    اند.انجام  تحقیق،  نمایش  متغیرهای  را  استفاده  مورد  منابع  و  ها 
 دهد. می

 هاها و منابع مورد استفاده برای آن شاخص  ،متغیرهای تحقیق . 1جدول  
 تحقیق  محاسباتمأخذ: 

Tabel 1. Research variables and indicators and data sources 
Source: Research calculations 

 متغیر تعریف منبع
World 
bank 

لگاریتم مصرف انرژی تجدیدپذیر به صورت درصدی از کل انرژی  
شده مصرف   

RE   

OECD محیطی بر انرژی به صورت سرانه لگاریتم مالیات زیست  CT   
OECD  اکسید کربن لگاریتم میزان انتشار گاز دی  CO2   
OECD  لگاریتم مصرف نفت OC   
IEA های فسیلی  لگاریتم یارانه سرانه سوخت  S 

World 
bank 

2010لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت سال   GDP 

OECD 
کرده به عنوان شاخصی برای آگاهی  لگاریتم درصد افراد تحصیل

 مردم 
EDU 

OECD  لگاریتم قیمت واقعی واردات نفت خام در هر کشور OP 

 
20 World Bank 
21 International Energy Agency 
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 آزمون مانایی متغیرهای تحقیق  -۲-3
 ها آزمون تخمین در استفاده مورد متغیرهاي  تمام  مانایی است  الزم مدل،  برآورد از  پیش 
 مشکل بروز پنلی باعث هايداده چه و زمانیسري مورد در چه متغیرها نامانایی زیرا شود،

 & ,Breitung & Pesaran, 2007; Dizaji, Farzanegan)  شود می کاذب رگرسیون 
Naghavi, 2016  که بود  خواهد  معنا  بدین  الگو  یک  برای  مانایی  فرض  پذیرفته شدن   .)

طی در  الگو  نمی  ساختار  تغییر  در  زمان  و  کواریانس  واریانس،  میانگین،  همچنین  و  کند 
باقی می ثابت  زمان  در طول  آن  آزمون  ماند.  نتیجه ضریب همبستگی  از  مطالعه  این  در 

های ترکیبی  که کاربرد بیشتری در بررسی مانایی متغیرها در داده (LLC) 22لوین، لین و چو 
می استفاده  مانشود.  دارد،  آزمون  در  نتایج  متغیرها  شده  2جدول  ایی  داده   است.نشان 

به  همان نیازی  و  هستند  مانا  سطح  در  موردبررسی  متغیرهای  است  مشخص  طورکه 
 .23گیری ندارند تفاضل

 ریشه واحد نتایج آزمون   .  2جدول  
 تحقیق  محاسبات مأخذ:

Tabel 2. Results of unit root test 
Source: Research calculations                                                                

 مرتبه مانایی احتمال آماره آزمون  روش ارزیابی متغیر
LER  ۰۰/۰ -۲۲/5 با عرض از مبدا و روند I(0) 
LCT  ۰۰/۰ -۸۰/3 با عرض از مبدا و روند I(0) 

2LCO  ۰۰/۰ -۲۲/5 با عرض از مبدا و روند I(0) 

LOC  ۰۰/۰ -51/4 با عرض از مبدا و روند I(0) 

LS  ۰1/۰ -۲3/۲ با عرض از مبدا و روند I(0) 

LGDP  ۰۰/۰ -۰6/1۰ مبدا و روند با عرض از I(0) 

LEDU  ۰۰/۰ -6۰/6 با عرض از مبدا و روند I(0) 

LOP  ۰۰/۰ -۰3/۸ با عرض از مبدا و روند I(0) 

 
22 Levin, Lin and Chu 

آزمون    23 از  حاصل  حالتنتاج  در  نیز  دیگر  مانایی  تایید  های  را  سطح  در  متغیرها  بودن  مانا  متفاوت،  های 
 کنند.می
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 تعیین طول وقفه بهینه  -3-3
وقفهبه تعداد  ابتدا  مدل،  برآورد  میمنظور  مشخص  مدل  بهینه  وقفه  های  تعیین  شود. 

فه  ، وق3جدول  بهینه باید بر اساس تعداد متغیرهای مدل و حجم نمونه صورت گیرد. در  
از   استفاده  با  انتخابی  مدل  برای  بهینه  وقفه  انتخاب  مختلف  معیارهای  اساس  بر  بهینه 

شده  Stataافزار  نرم داده  مقدار  است.نشان  کمترین  برآوردی  در  اگر  آنجاکه  معیار    از 
، لذا  حاصل شود، مقدار بهینه وقفه را خواهیم داشت  26و حنان کوئین   25، آکائیک 24شوارتز 

این   یک  در  با  برابر  کوئین  حنان  و  آکائیک  شوارتز،  معیار  اساس  بر  بهینه  وقفه  تحقیق، 
 است. انتخاب گردیده

 تعیین وقفه بهینه .  3جدول  
 تحقیق  محاسبات مأخذ:

Tabel 3. Optimal lag selection 
Source: Research calculations                                                                

Lag J)وقفه(  ه آمار   Jشوارتز(  احتمال(MBIC )آکائیک(MAIC کوئین()حنان MQIC 
1 ۲6/73 * 535۲/۰ * - 611/۲73 * - 73۸/76 * - 45۸/156 * 
2 ۸4/57  ۲۰۸۰/۰  - 399/173  - 15۰/4۲  - ۲97/95  
3 63/۲4  4۲57/۰  - 363/۸6  - 363/۲3  - ۸74/4۸  

 

در بکارگیری متغیرهای ابزاری با وقفه، از    GMMدر این تخمین با توجه به ماهیت رویکرد  
ابزارها استفاده شده  27آزمون سارگان  بودن  این آزمون که  جهت بررسی مناسب  است. در 

 قرار زیر هستند: ها بهدو است، فرضیهدارای توزیع کای

𝐻0  :متغیرهای ابزاری معتبر هستند(.  عدم همبستگی متغیرهای ابزاری با اجزای اخالل( 

𝐻1  :متغیرهای ابزاری معتبر نیستند(.  همبستگی متغیرهای ابزاری با اجزای اختالل( 

 
24 Schwarz 
25 Akaike 
26 Hannan–Quinn 
27 Sargan test 
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و جمالت خطا همبستگی وجود   ابزارها  بین  باید  باشند،  معتبر  ابزارها  اینکه  برای 

تواند شواهدی را مبنی بر مناسب بودن ابزارها فراهم  نداشته باشد. عدم رد فرضیه صفر می
دلیل    %5احتمال باالتر از  ( با مقدار  ۰.796آورد. در این تخمین نیز مقدار آماره سارگان )

 .28کافی جهت رد فرض صفر را نداشته و ابزارهای بکاررفته در این مدل متناسب هستند 

 برآورد مدل  -4-3
مدل    مطالعه  این  انرژی    Panel-Varدر  مصرف  متغیرهای  برای  معادله  شش  با 

سوخت یارانه  کربن،  مالیات  گاتجدیدپذیر،  انتشار  داخلی،  ناخالص  تولید  فسیلی،  ز  های 
است. الزم به ذکر است که متغیرهای  اکسید کربن و مصرف نفت در نظر گرفته شدهدی

سطح سواد و آموزش به عنوان شاخصی برای آگاهی مردم و قیمت نفت به عنوان متغیر  
اند. ذکر این نکته الزم است که در این بررسی با توجه به  زا و کنترلی وارد مدل شدهبرون

باال تعداد معادلهحجم محاسبات و احتمال   با تورش    Panel-Varهای مدل  برآوردگرهای 
است. همچنین در این بررسی متغیرهای برونزا در  های پژوهش تبیین شدهبر اساس فرضیه

است،  شناسی این مدل آمدهاند. همانطور که در روشسطح و بدون وقفه وارد مدل شده
ا توجه به آماره محاسباتی قابل اتکا  ب  Panel-Varهای  داری ضرایب متغیرها در مدلمعنی

( اما ضرایب برآورد شده  Lütkepohl, 2005است )نبوده و از درجه اهمیت کمتر برخودار  
نشان  4جدول  مطابق   خوبی  دیبه  انتشار  کربن،  مالیات  مثبت  اثر  کربن،  دهنده  اکسید 

سوخت یارانه  متغیرهای  منفی  تأثیر  نیز  و  تحصیالت  سطح  متغیر  و  نفت  های  قیمت 
تجدیدپ انرژی  بر مصرف  نفت  مصرف  و  داخلی  ناخالص  تولید  هرچند فسیلی،  است     ذیر 

واکنش تابع  شامل  که  مدل  این  در  رفته  بکار  از  ابزارهای  هستند  واریانس  تجزیه  و  آنی 
 (. Gujarati, 1999) اهمیت باالتری برخودارند 

 
 

 
 
 

 

 
28 scalar p-value=0.796         ، J-statistic=64.43          ،Instrument rank=73 
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 پنل ور برآورد مدل .  4جدول  
 تحقیق  محاسبات مأخذ:

Tabel 4.  Panel-Var model estimation 
Source: Research calculations                                                                

LER LCT LCO2 LOC LS LGDP LOP LEDU 
Coefficient 3۲7/۰ 055/1  208/0-  065/0-  207/0-  075/0  375/0  
Std.Error 078/0  117/0  136/0  027/0  125/0  024/0  115/0  

Prob 000/0  000/0  127/0  017/0  097/0  002/0  001/0  

 آنی العمل توابع عکس  -5-3
آني، رفتار پویای متغیرها را در طول زمان به هنگام شوک وارده به سایر  العملتوابع عکس

می نشان  عکسمتغیرها  تابع  این  دیگر  عبارت  به  نشانالعملدهد.  پاسخآنی  هایی  دهنده 
درون متغير  که  شوکاست  به  سیستم  میزای  خطاها  از  ناشی    2نمودار  دهد.  های 

 دهنده واکنش هر یک از متغیرها به تکانه ناشی از مالیات کربن است.  نشان

 

 آنی به شوک مالیات کربن تابع واکنش  . 2نمودار  
 تحقیق  محاسبات مأخذ:

Figure 2. Impulse Response of variables to carbon tax shock 
Source: Research calculations                                                                
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شوک تأثیر  بررسی  سوختنتایج  یارانه  سوی  از  شده  ایجاد  با  های  مطابق  فسیلی  های 
 است. نشان داده شده 3نمودار  های این تحقیق در فرضیه

 

     
 های فسیلی یارانه سوخت  آنی به شوکتابع واکنش .  3نمودار  

 تحقیق  محاسبات مأخذ:
Figure 3. Impulse Response of variables to fossil fuels subsidies shock 

Source: Research calculations                                                                
 

سوخت یارانه  مصرف  افزایش  آنی  کاهش  موجب  آن  از  شده  ایجاد  شوک  و  فسیلی  های 
شده تجدیدپذیر  بهانرژی  خالف  طوریاست  بر  افزایش  که  باعث  که  کربن  مالیات  متغیر 
سوخت مصرف  میهزینه  فسیلی  افزایش  های  و  قیمت  کاهش  زمینه  یارانه  اعمال  شود، 

سوخت انرژی  مصرف  مصرف  جایگزینی  رابطه  ایجاد  با  و  کرده  فراهم  را  فسیلی  های 
می کاهش  یارانه سوختتجدیدپذیر  افزایش  تأثیر  است،  مشخص  که  همانطور  های  یابد. 

  در بلندمدت و در دوره مورد بررسی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر به تدریج کاهندهفسیلی  
یارانه سوختشده تحقیق  این  در  مطرح شده  فرضیه  با  مطابق  اساس  این  بر  های  است. 

گردد. همچنین در بررسی تأثیر شوک  فسیلی موجب کاهش مصرف انرژی تجدیدپذیر می
دهد که با کاهش  اکسید کربن نتایج نشان مییهای فسیلی بر انتشار گاز دیارانه سوخت

سوخت مصرف  آالیندههزینه  افزایش  شاهد  آن  مصرف  افزایش  و  فسیلی  های  های 
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سال روند کاهشی را    7مدت هستیم. البته این شوک پس از طی  محیطی در کوتاهزیست

می سوخت  دهد.نشان  یارانه  شوک  تأثیر  بررسی  سوختدر  مصرف  بر  فسیلی  های  های 
کوتاهفس در  جایگزینی  اثرات  ایجاد  با  شوک  این  است،  مشخص  که  همانطور  مدت  یلی 

است. اما در میان مدت این تأثیر کاهنده  های فسیلی شدهموجب افزایش مصرف سوخت
 رود. بوده و از بین می

ناخالص   تولید  بر  تجدیدپذیر  انرژی  از مصرف  ایجاد شده  اثرات شوک  نهایت  در 
 است.  ارائه شده 4نمودار  داخلی در 

                                                       

 

 انرژی تجدیدپذیرآنی تولید ناخالص به شوک مصرف تابع واکنش .  4نمودار  
 تحقیق  محاسبات مأخذ:

Figure 4. Impulse Response function of GDP to renewable energy shock 
Source: Research calculations 

 
در   داخلی  ناخالص  تولید  بر  این شوک  تاثیر  است،  بررسی مشخص  این  در  که  همانطور 

نمیمعنامدت  کوتاه تفسیر  قابل  و  میدار  امر  این  دلیل  وابستگی  باشد.  خاطر  به  تواند 
بخش سایر  و  نقل  و  حمل  صنعت،  بخش  به سوختشدید  این  ها  با  باشد.  فسیلی  های 

های فسیلی در مراحل ابتدایی با های تجدیدپذیر با سوختتوجیه که جایگزینی بین انرژی
بر بودن استفاده از  ها و همچنین هزینهاین انرژی  بر بودن انطباق صنایع باتوجه به زمان
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زیرساختآن شدن  تمام  گران  علت  به  میها  تجدیدپذیر،  انرژی  کاهش  های  باعث  تواند 
 های مختلف شود. سطح تولیدات کاال و خدمات در بخش

 تجزیه واریانس  -6-3
کنند در  یزا را بر دیگر متغیرها بررسی مآني اثر شوک یک متغیر درونالعملتوابع عکس 

درون متغیر  یک  در  تغییرات  واریانس  تجزیه  به شوکحالیکه  نسبت  را  متغیرهای زا   های 
میدرون تفکیک  دیگر  پیشزای  خطای  واریانس  تجزیه  با  سهمکند.  هر    بینی،  نوسانات 

شوک به  واکنش  در  می  متغير  تقسیم  الگو  متغیرهای  به  شده  تجزیهوارد  های  شود. 
گونه به  تعواریانس  شدهای  )كوتاهریف  اول  دوره  در  که  هر  اند  نوسانات  معموال  مدت( 

تکانه توسط  میمتغیر  داده  توضیح  متغیر  آن  خود  به  مربوط  افقهای  در  اما  های  شود، 
در پیش متغیرها  دورتر، سهم سایر  آنزمانی  اهمیت  به  توجه  با  متغیر  رفتار یک  ها  بینی 

   (.Dizaji, 2014یابد ) افزایش می

 تجزیه واریانس  مصرف انرژی تجدیدپذیر.  5جدول  
 تحقیق  محاسبات مأخذ:

Tabel 5. Variance Decomposition of renewable energy consumption 
Source: Research calculations                                                                

 LER LCT LCO2 LOC LS LGDP دوره 

1 1 0 0 0 0 0 

2 9۲۰/۰  ۰۰4/۰  ۰57/۰  ۰1۲/۰  ۰۰6/۰  ۰۰۲/۰  

3 776/۰  ۰۰6/۰  193/۰  ۰۰۸/۰  ۰11/۰  ۰۰7/۰  

4 5۸3/۰  ۰۰5/۰  363/۰  ۰3۲/۰  ۰۰۸/۰  ۰۰9/۰  

5 3۸4/۰  ۰۲3/۰  414/۰  15۰/۰  ۰۲۲/۰  ۰۰6/۰  

6 ۲44/۰  ۰64/۰  3۰4/۰  3۰1/۰  ۰۸1/۰  ۰۰6/۰  

7 16۰/۰  1۰1/۰  1۸9/۰  377/۰  16۲/۰  ۰11/۰  

8 113/۰  115/۰  165/۰  361/۰  ۲۲7/۰  ۰19/۰  

9 1۲7/۰  1۰1/۰  ۲۲3/۰  ۲۸9/۰  ۲3۸/۰  ۰۲۲/۰  

10 ۲33/۰  ۰76/۰  ۲51/۰  ۲4۲/۰  1۸1/۰  ۰17/۰  
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در  همان است  مشخص  که  انرژی  دورهطور  متغیر  تغییر  در  سهم  بیشترین  ابتدایی  های 

از آن با گذشت زمان سهم انتشار  تجدیدپذیر توسط خود متغیر صورت گرفته است و پس  
توان گفت با  و مصرف نفت نیز افزایش یافته است. در این بررسی می اکسید کربنگاز دی

سوخت نقش  به  دیتوجه  انتشار  و  فسیلی  دهای  کربن  آالیندگی  اکسید  ایجاد  ر 
ویژهزیست توجه  و  دولتمحیطی  این  ی  بر  پایدار  توسعه  مقوله  و  عمومی  افکار  و  ها 

موضوع، بیشترین سهم در ایجاد تغییرات در استفاده از انرژی تجدیدپذیر مربوط به این  
ها،  باشد. به این معنی که با افزایش این دو متغیر و اثرات سوء ناشی از آندو متغیر می

های کنترلی مانند مالیات کربن و  ورت مقابله و مهار آالیندگی حاصله با اعمال سیاستضر 
طوری که پس از گذشت شش سال سهم متغیر  ها مشهود است. بهمحدود ساختن یارانه

اکسید کربن و مصرف  درصد، سهم انتشار گاز دی  ۲4انرژی تجدیدپذیر در تغییراتش برابر  
برابر   ما   3۰نفت  سهم  و  برابر  درصد  کربن  سوخت  6لیات  یارانه  و  فسیلی  درصد    ۸های 

نقش مؤثر سیاست به  توجه  با  نیز  بعد  به  دوره  این  از  و  درصد است.  مالیات کربن  های 
تا   تجدیدپذیر  انرژی  تغییرات  از  متغیر  دو  این  سهم  انرژی  افزایشی  دوره  3یارانه  بعد  ی 

 باشد. می

 گیری نتیجه  -4
نتایج مطالعه حاضر، رابطه ی معنادار و مؤثری میان متغیرهای مالیات کربن،  با توجه به 

سوختیارانه دیهای  انتشار  فسیلی،  سوختهای  مصرف  کربن،  و  اکسید  فسیلی  های 
انرژی شدهمصرف  شناسایی  تجدیدپذیر  روش  است.  های  می  Panel-Varنتایج  -نشان 

انتشادهند کاهش  موجب  کربن  مالیات  دیکه  انرژی  ر  مصرف  افزایش  کربن،  اکسید 
سوخت مصرف  کاهش  و  میتجدیدپذیر  فسیلی  یارانه  های  تأثیر  بررسی  در  گردد. 

نشانسوخت نتایج  نیز  فسیلی  موجب  های  یارانه  افزایش  که  است  واقعیت  این  دهنده 
سوخت مصرف  افزایش  و  تجدیدپذیر  انرژی  مصرف  کوتاهکاهش  در  فسیلی  مدت  های 

اکسید کربن در  های فسیلی بر انتشار دیج گویای تأثیر مثبت یارانه سوختشود. نتایمی
تحقیق،   این  در  گرفته  انجام  برآوردهای  طبق  است.  بررسی  مورد  ایجاد  کشورهای  شوک 

انرژی مصرف  بر  کربن  مالیات  از  مثبت  شده  بررسی  مورد  کشورهای  در  تجدیدپذیر  های 
به تنحوی  بوده  کربن  مالیات  در  افزایش  انرژیکه  مصرف  بر  را  افزایشی  و  آنی  های  أثیر 

های  ای از سوختتجدیدپذیر داشته است. مالیات کربن بر مصرف نفت به عنوان نماینده
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که شوک ایجاد شده از سوی مالیات  کند، چراداری را ایجاد می فسیلی تأثیر منفی و معنی
با توجه به افزایش  شود از مصرف سوختکربن موجب می هزینه استفاده از  های فسیلی 

های تجدیدپذیر، هم در کاهش  آن کاسته شده و با ایجاد رابطه جایگزینی با مصرف انرژی
با    اکسید کربن مؤثر باشد.های فسیلی و هم در انتشار گاز دیمصرف سوخت این شوک 

های فسیلی، موجب  توجه به ایجاد شکاف درآمدی و با توجه به وابستگی صنایع به سوخت
تول میکاهش  اولیه  مراحل  در  داخلی  ناخالص  تاثیر  ید  این  دوره  چند  از  پس  اما  شود 

 گردد. در مقابل یارانهفزاینده شده و در نهایت موجب افزایش تولید ناخالص داخلی می
 را فسیلی هایمصرف سوخت به وابستگی تواندکنندگان، میمصرف به فسیلی هایسوخت

کرده یارانه انرژی پاک منابع به قالانت از را  کنندگانمصرف و ایجاد  لحاظ  بازدارد.  به  ها 
بر دولت اقتصادی میمالی فشار زیادی  از توان رشد  ایجاد  ها وارد کرده و  باعث  و  کاهند 

های پژوهش، یارانه  مطابق یافتهشود.  گذاری میاختالل در تخصیص منابع و روند سرمایه
کاهسوخت موجب  آن  از  شده  ایجاد  شوک  و  فسیلی  کوتاههای  و  آنی  مصرف  ش  مدت 

می انرژی تجدیدپذیر  سوختهای  یارانه  کربن،  مالیات  متغیر  خالف  بر  زیرا  های  شود، 
باعث می  از سوختفسیلی  استفاده  ایجاد  شوند که هزینه  با  و  یافته  فسیلی کاهش  های 

 یابد.  مدت کاهش های تجدیدپذیر در کوتاهرابطه جایگزینی مصرف انرژی

 
Acknowledgments: The authors would like to acknowledge the valuable 
comments and suggestions of the reviewers, which have improved the quality 
of this paper. 
Conflict of Interest: The authors declare no conflict of interest. 
Funding: The authors received no financial support for the research, 
authorship, and publication of this article. 
 

 

Reference 

Agheli, L., Sadeghi, H., & Asvar, Arash. (2014). Impact of democracy on 

CO2 emmissions. Quarterly Journal of Quantitative Economics 

(JQE), 11(2), 21-40. (in Persian). 



 

مال  يبررس و    اتینقش  توسعه    ي لیفس  ی هاسوخت  ی هاارانهیکربن  بر 

 OECD 106منتخب  ی در کشورها ریدپذ یتجد ی های انرژ

 
Apergis, N., & Payne, J. E. (2011). The renewable energy consumption–

growth nexus in Central America. Applied Energy, 88(1), 343-347. 

Azad, A. K., Rasul, M. G., Khan, M. M. K., Omri, A., Bhuiya, M. M. K., & 

Hazrat, M. A. (2014). Modelling of renewable energy economy in 

Australia. Energy Procedia, 61, 1902-1906. 

Bae, J. H., & Shortle, J. S. (2005). The welfare consequences of green tax 

reform in small open economies (No. 378-2016-21276). 

Bhattacharyya, S. C. (2011). Energy economics: concepts, issues, markets 

and governance. Springer Nature. 

Breitung, J., & Pesaran, M. H. (2008). Unit roots and cointegration in 

panels (pp. 279-322). Springer Berlin Heidelberg. 

Dizaji, S. F. (2013). Theory of microeconomics. Tehran: Foujan Publication 

(in Persian). 

Dizaji, S. F. (2014). The effects of oil shocks on government expenditures 

and government revenues nexus (with an application to Iran's 

sanctions). Economic Modelling, 40, 299-313. 

Dizaji, S. F. (2018). Trade openness, political institutions, and military 

spending (evidence from lifting Iran’s sanctions). Empirical 

Economics, 57(6), 2013-2041. 

Dizaji, S. F. (2019). The potential impact of oil sanctions on military 

spending and democracy in the Middle East (No. 644). 

Dizaji, S. F., Farzanegan, M. R., & Naghavi, A. (2016). Political institutions 

and government spending behavior: theory and evidence from 

Iran. International Tax and Public Finance, 23, 522-549. 

Dizaji, S. F., & Ousia, N. A. S. (2017). The Effects of Economic, Financial 

and Political Developments on Iran’s CO2 Emissions. Iranian 

Economic Review, 21(4), 925-940. 

Doan, T., Litterman, R., & Sims, C. (1984). Forecasting and conditional 

projection using realistic prior distributions. Econometric reviews, 

3(1), 1-100. 

Eslamloueyan, K., & Ostadzad, A. H. (2015). Green Taxes in Energy and 

Final Goods Sectors in Iran: A Game-Theoretic Approach. Iranian 

Energy Economics, 5(17), 1-37. doi: 10.22054/jiee.2017.7161 



 ي آران  ی ، عباس عصارانی، محمدرضا عارفيزج ید يسجاد فرج 107
   (4)19 1401زمستان   های اقتصادی سابق(ی اقتصاد مقداری )بررسيفصلنامه

 
 
Fotros, M., Aghazadeh, A., & Jabraili, S. (2011). Impact of Economic 

Growth on the Consumption of Renewable Energy: A Comparative 

Study of Selected OECD and Non-OECD (Including Iran) 

Countries. Quarterly Energy Economics Review, 9(32), 51-72. 

Avalabale at:  https://www.sid.ir/paper/99497/fa. (in Persian). 

Glomm, G., Kawaguchi, D., & Sepulveda, F. (2008). Green taxes and 

double dividends in a dynamic economy. Journal of policy 

modeling, 30(1), 19-32. 

Goli, Z. (2011). Energy subsidies and reforms in selected countries. 

Economic Journal, (11), 43-60. Avalabale at:   
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/47808/58/text. (in 

Persian). 

Gujarati, Da. (1999). Fundamentals of  Econometrics. (H. Abrishami, 

Trans.). Tehran: University of Tehran (in Persian). 

Harati, J., Eslamloueyan, K., & ghetmiri, M. A. (2012). The Optimal 

Environmental Tax in a Generalized Growth Model with Clean 

Technology Diffusion and Environment Quality: the Case of Iran. 

Journal of Economic Modeling Research, 2(7), 97-

126.  http://jfm.khu.ac.ir/article-1-332-fa.html. (in Persian). 

Jafari Samimi, A., & Alizadeh Malafeh, E. (2015). Simulation of Green Tax 

on Economic Growth in Iran: Application of Computable General 

Equilibrium (CGE) Approach. Quarterly Journal of Economic 

Growth and Development Research, 6(22), 57-70. Avalable at: 

https://www.sid.ir/paper/192173/en. (in Persian). 

Jahangard, E., Banoe, A. A., Barkhordari, S., Amadeh, H., & doudabi 

nezhad, A. (2019). Comparison of Economic Effects of Carbon 

Taxes and Energy Taxes on Iran's Economy: A Computable General 

Equilibrium approach. Iranian Energy Economics, 8(30), 61-92. 

doi: 10.22054/jiee.2019.10487 . 

Javan, A., & Nasimi, H. (2006). Optimal Methods for Reviewing and 

Modifying Energy Subsidies. Journal of Energy Economics Studies, 

(6), 99-64. https://www.noormags.ir/view/en/articlepage/5858/97.  

(in Persian). 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/47808/58/text
http://jfm.khu.ac.ir/article-1-332-fa.html
https://www.sid.ir/paper/192173/en
https://www.noormags.ir/view/en/articlepage/5858/97


 

مال  يبررس و    اتینقش  توسعه    ي لیفس  ی هاسوخت  ی هاارانهیکربن  بر 

 OECD 108منتخب  ی در کشورها ریدپذ یتجد ی های انرژ

 
Kalkuhl, M., Edenhofer, O., & Lessmann, K. (2013). Renewable energy 

subsidies: Second-best policy or fatal aberration for 

mitigation?. Resource and Energy Economics, 35(3), 217-234. 

Khodadadkashi, F., Akaaberi Tafti, M., Mosavijahromi, Y., & 

Khosravinejad, A. (2015). The Comparison of Welfare and 

Environment Impacts of Carbon Tax in Different Region of Iran: 

Application of Dynamic Regional General Equilibrium Model. 

Journal of Tax Research, 23(28), 143-179. Avalabale at: 

http://taxjournal.ir/article-1-768-fa.html. (in Persian). 

Litterman, R. B. (1986). Forecasting with Bayesian vector 

autoregressions—five years of experience. Journal of Business & 

Economic Statistics, 4(1), 25-38. 

Love, I., & Zicchino, L. (2006). Financial development and dynamic 

investment behavior: Evidence from panel VAR. The Quarterly 

Review of Economics and Finance, 46(2), 190-210. 

Lütkepohl, H. (2005). New introduction to multiple time series analysis. 

Springer Science & Business Media. 

Majdzadeh Tabatabaei, S., Hadian, E., & Zibaei, M. (2015). Determining 

Proper Subsidy to Renewable Energy in Iran: A Hybrid Approach 

of CGE Model. Iranian Energy Economics, 5(17), 129-167. doi: 

10.22054/jiee.2016.7172 

Moghimi, M., Shahnoushi, N., Danesh, Sh., Akbari Moghaddam, B., & 

Daneshvar, M. (2011). The Survey of Welfare and Environmental 

Effects on the Green Tax & Decline Subsidy on Fuels in Iran by 

Using a Computable General Equilibrium Model. Agricultural 

Economics and Development, 19(3), 79-108. Avalabale at: 

http://aead.agri-peri.ac.ir/article_58758.html?lang=en. (in Persian). 
Mousavi shafaee, S. M., Noorollahi, Y., Rezayan Ghayahbashi, A., Yousefi, 

H., & Rezayan, A. H. (2016). Human Security and Challenges to 

the Development of Renewable Energies in Iran, with Emphasis on 

Environmental Security. Journal of Environmental Science and 

Technology, 18(3), 167-180. (in Persian). 

Nazari, R. (2014). Economic Growth, Energy and Environmental: The 

Analysis of E3 Model in Iran. Quarterly Journal of Quantitative 

Economics, 11(1), 19-40 (in Persian). 

http://aead.agri-peri.ac.ir/article_58758.html?lang=en


 ي آران  ی ، عباس عصارانی، محمدرضا عارفيزج ید يسجاد فرج 109
   (4)19 1401زمستان   های اقتصادی سابق(ی اقتصاد مقداری )بررسيفصلنامه

 
 
Nguyen, K. H., & Kakinaka, M. (2019). Renewable energy consumption, 

carbon emissions, and development stages: Some evidence from 

panel cointegration analysis. Renewable Energy, 132, 1049-1057. 

Sadeghi, K., Sojudi, S., & Ahmadzadeh Deljavan, F. (2016). Renewable 

Energy, Economic Growth and Quality of the Environment in Iran 

(1980 – 2012). Journal of Energy Planning And Policy Research, 

3(6), 171-202. Avalabale at: https://www.sid.ir/paper/511362/fa. (in 

Persian). 

Sims, C. A. (1980). Comparison of interwar and postwar business cycles: 

Monetarism reconsidered. 

Pajouyan, J., & Nemati, H. (2009). Evaluating the environmental and 

economic impacts of Carbon Tax Using Computable General 

Equilibrium Model (CGE). Journal of Applied Economics, 1(1), 1-

31. Avalabale at: https://jae.srbiau.ac.ir/article_3879.html. (in 

Persian). 

Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from 

dynamic heterogeneous panels. Journal of econometrics, 68(1), 79-

113. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sid.ir/paper/511362/fa
https://jae.srbiau.ac.ir/article_3879.html


 

مال  يبررس و    اتینقش  توسعه    ي لیفس  ی هاسوخت  ی هاارانهیکربن  بر 

 OECD 110منتخب  ی در کشورها ریدپذ یتجد ی های انرژ

 

 

 

 
 


