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 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست- مجله اقتصادی 
  125 - 134 ، صفحات1390، خرداد و تیر 4 و 3های  شماره

  

  گزارش
  

  *یافته مالیات سبز در کشورهای توسعه
  های مالی دفتر تحقیقات و سیاست

1مریم گرامی  
2مهدی کرمی  

  
 کـه   اسـت  فـسیلی    هـای   سـوخت  اسـت،    منبع اصلی انرژی که اقتصاد جهانی برمبنای آن شکل گرفته         

اسـتفاده از ایـن منـابع منجـر بـه       . سـازد  زیست را نیز آلوده می     عالوه بر محدود بودن این منابع، محیط      
 ،رو از ایـن  . گـردد  مـی  زیست  محیطو تخریب   ای و به تبع آن گرم شدن زمین          انتشار گازهای گلخانه  

در ایـن بـین     .  بسیار مهـم اسـت     زیست  محیطن و حفظ    زمییافتن راهی جهت جلوگیری از گرم شدن        
 . مورد استفاده قـرار گیرنـد      زیست  محیطثر در کاهش تخریب     ؤتوانند به عنوان ابزاری م      می ها  مالیات

 بار استفاده از مالیات را بـرای مقابلـه بـا انتـشار آلـودگی پیـشنهاد                  نخستیناقتصاددانی بنام پیگو برای     
بایـست مقـدار خـسارتی را        مینمایند   میآلوده   را   زیست محیطافرادی که   براساس نظریه پیگو    . نمود

مالیات پیگویی که در ادبیات     . نماید را جبران کند     وارد می  زیست  محیطکه در اثر انتشار آلودگی به       
 متفـاوتی مـورد     هـای   صـورت  به مالیات سبز معروف است، در کـشورهای مختلـف بـه              زیست  محیط

استفاده از منابع فسیلی ناپایـدار و      کاهش   ها،  مالیات از این    هدف اصلی استفاده  . گیرد می استفاده قرار 
از دیگـر اهـداف ایـن       . هـای پـاک اسـت      و انرژی انرژی  پذیر   روی آوردن به استفاده از منابع تجدید      

                                                            
  :در گزارش حاضر از متن ذیل استفاده شده است* 

http://www.greentaxreport.co.uk/read-chapters-online/13-green-taxes-in-other-developed-
countries. 
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این در  . ها اشاره نمود   ها و پساب   توان به کاهش تولید مواد آالینده طبیعت همچون زباله          می ها  مالیات
هـای کـاربردی جهـت       سـایر روش  ی از کشورها در استفاده از مالیـات سـبز و             تجربیات برخ  گزارش

  .گیرد یمورد بررسی قرار  مزیست محیطحفظ 
  
  ها الیاتم

 بـا دو  ها دولت، ندشبااثرگذار  زیست محیطهای اقتصادی بر  ویژه در برخی از دوره   ه  ب ها  مالیاتوقتی  
هـای  ند تا بتوانند هزینههدرا افزایش ای خود درآمدهباید سو  از یک  ها  دولت. شوند  می مواجهمسئله  

 بـه   ستبایـ  مـی  ، دیگـر  سوید نشود و از     ایجارشد اقتصادی   خللی در    کنند تا    تأمیناقتصادی خود را    
اگرچـه   .اند دسـت یابنـد      که در پروتکل کیوتو به انجام آن متعهد شده         آلودگیهدف کاهش انتشار    

امکـان دسـتیابی بـه هـر دو     ای  ش انتشار گازهـای گلخانـه  توانند با افزایش درآمد و کاه       می ها  مالیات
 اغلب بـه لحـاظ      ها  مالیات با این حال     رای دولت منفعت مضاعف ایجاد کنند     بهدف را میسر نموده و      

  .توانند دستیابی به هدف کاهش انتشار را تضمین کنند ه و نمیمقبولیت چندانی نداشتسیاسی 
 کـه  کننـد  بنـدی مـی    را در سـه دسـته طبقـه   ها الیاتمیافته   در کشورهای توسعه ها  دولت اغلب
  .مالیات بر حمل و نقل و مالیات بر دفع زباله، مالیات بر برق و انرژی عبارتند از

  
 مالیات بر انرژی و برق

ن منتـشر   بکـر حجـم بـاالیی     هـایی کـه      برخی از کشورهای جهان بـا هـدف کـاهش مـصرف انـرژی             
 ماننـد  از کـشورها  برخـی در  ،از سوی دیگر. اند ضع کرده بر مصرف انرژی و برق مالیات و   نمایند می

یارانه یا معافیت مالیاتی    شوند    می حاصلهایی که از منابع پایدار       انرژیاستفاده از   سوئد و فنالند برای     
  .دگرد  میءاعطا

ی که مصرف انرژی خود را      های  شرکتبر مصرف انرژی مالیات وضع کرده است و به          نیز  چین  
 ءاسـتفاده کننـد، تخفیفـات مالیـات بـر درآمـد شـرکت اعطـا               پایدار  از منابع انرژی     یاکاهش دهند و    

  .کند می
مریکـا بـرای   آ. انـد  های نو متمرکز شده گذاری در منابع انرژی  مریکا و ژاپن بر افزایش سرمایه     آ

 ،هـای تجدیدپـذیر    انـرژی برپایه و تکنولوژی 1توده ، زیستاستفاده از انرژی باد، خورشیدی   گسترش  

                                                            
1. Biomass 
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 و ژاپـن عـوارض      ه اقتـصادی را افـزایش داد      های مشوقدولت اوباما   . استنموده   ءبار مالیاتی اعطا  اعت
ند را حذف کـرده     شو میانرژی  منجر به ذخیره    از طریق کاهش مصرف انرژی       و خدماتی که     کاالها
  .است

ن کننده انـرژی همچـو   کننده و مصرف  کبک بر صنایع تولید مانندهای کانادا    ایالتاز  در برخی   
گـذاری در منـابع    ده و درآمد حاصل از آن صـرف سـرمایه   شن وضع   ب مالیات کر  ی معدن های  شرکت

کـسب و   مثال در بـریتیش کلمبیـا بـر روی تمـام       ه عنوان  ب ،همچنین. ده است گردی انرژی تجدیدپذیر 
کننـد    فسیلی را برای تولید گرما و انرژی خریداری یا مصرف مـی     های  سوختها و اشخاصی که     کار
 در  هـا   شـرکت بـر   کاهش مالیات   از طریق    مالیاتن  ای و درآمد حاصل از      شود میت کربن وضع    مالیا

  .شود  میعیوزتاشخاص بین کسب و کارها و 
کـردن مـصرف     موارد از مالیات بر انرژی و برق بـه عنـوان روشـی در جهـت محـدود        اغلبدر  

ثر جهـت  ؤان عامـل قـوی و مـ   عنـو  به ها مالیاتین ا اما ،شود  میاستفاده فسیلی های  سوختحاصل از   
عالوه . عمل ننموده است  منابع با انتشار کربن باال      کم به جای    مصرف منابع با انتشار کربن      جایگزینی  

بـر    منفـی عـوارض  آثـار  بـه منظـور جلـوگیری از ایجـاد          برخی از کشورها از جمله آلمان     در   ،بر این 
) به ویژه در بخـش خودروسـازی      (بر   انرژیهای   که به فعالیت   هایی  شرکتپرداختی   عوارض ،اقتصاد

  .گردد سترد میم اشتغال دارند
 

 د زایو موادزباله دفع مالیات بر 
 مالیـات وضـع     رسـانند  آسـیب مـی    زیـست   محیطویژه آنهایی که به     ه   از کشورها بر دفع زباله ب      برخی
  .کنند می

مالیات وضع  ز  و همزمان با آن بر دفع فاضالب نی       های خانگی و تجاری      دفع زباله چین بر   کشور  
های خود را نگه داشته و پس از تصفیه مجـدد مـصرف نمـوده و                 ی که پساب  های  شرکت. استه  دنمو

، همچنین. شوند مند می اند از تخفیفات مالیات بر درآمد بهره  به این طریق مصرف آب را کاهش داده       
میـزان  کـاهش    جـب ایـن امـر مو    های تجاری و خانگی مالیات وضع نموده و           زباله سوئد نیز بر     کشور
پی پایـه    در  فنالند نیز تاکنون بصورت پی     . است دهشبازیافت  افزایش   وهای وارد شده به طبیعت       زباله

و ظـروف قابـل   )  فلـزی و پالسـتیکی     هـای  قـوطی (مالیات بر ظـروف نوشـابه را گـسترش داده اسـت             
شـده  قابـل بازیافـت     های غیر    زبالهاین امر موجب کاهش      کهبازیافت را از مالیات معاف نموده است        

 .کربن وضـع شـده اسـت    هیدروفلورین و پرفلورینتولیدات حاوی  بر یعوارض خاصدر نروژ  . ستا
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تـوجهی   را بـه میـزان قابـل      انـد     طبیعت تولید نـشده    مخربهایی که از مواد       یخچال این مالیات فروش  
  .استشده  و بنابراین معدوم نمودن آنها پس از اتمام دوره مصرفشان آسانترافزایش داده 

را هزینه حمل زبالـه     اند تا    از مالیات استفاده کرده   اونتارو و کبک    مانند   هایی  ایالتدر  در کانادا   
بـه بـازار     آالینـده  تولیـدات که  کسب و کارهایی     ،همچنین. انتقال دهند  ها  شرکتاز دولت محلی به     

های مختلف   در ایالت این مالیات   درآمد حاصل از    . شوند ل مالیات می  ومش م ،کنند میمصرف عرضه   
 در جـستجوی راهـی      اً دائمـ  ها  بنگاهتا  گردیده  و سبب   باشد    میلیون دالر کانادا می    100بیش از   ساالنه  

 تولیـد خـود   ینـد افردر و به تبع آن کاهش مالیات سـبز   زیست محیط منفی خود در    آثاربرای کاهش   
  .باشند

در کاهش استفاده از محـصوالت      وضع مالیات بر مواد دفعی نسبت به مالیات بر مصرف انرژی            
ل اعمـ اباشـد کـه      اینممکن است ناشی از      موضوعاین  . باشد ر می رتثؤ م زیست  محیطمضر و مخرب    

  . آسانتر است،مالیات بر زباله در مقایسه با جایگزینی مصرف محصوالت با تکنولوژی کربن پایین
  

  و نقل مالیات بر حمل
بـر خودروهـا    پذیرفته شده است، مالیات ها دولتسوی  که از  زیست  محیطی  ها  مالیاتیکی دیگر از    

  .باشد میبا آالیندگی باال 
سـطح انتـشار     بـر    مـستقیماً های خوبی از کشورهایی هـستند کـه          آلمان و فنالند مثال   کشورهای  

از طریـق اعمـال   برخی از کشورها از جمله سوئد  ،همچنین. اند آلودگی خودروها مالیات وضع کرده  
ثیر أبـر رفتارهـای مـصرفی تـ        مخرب کمتـری دارنـد       آثارکه   یهای  سوختتر بر   عوارض کم های   نرخ

 و مالیات خودروها با آالینـدگی کـم را          نموده پاک را حذف     های  سوختژاپن عوارض   . اند گذاشته
دوگانـه  (سوخت ترکیبـی    آلودگی کمتر و    خودروها با   استفاده از   نتیجه آن    درکه   ه است کاهش داد 

  .ای عمومیت یافته است ظه قابل مالحصورتبه ) سوز
یافته عوارض خودروهای دیزلی کاهش     با   همزمان دیزلی   های  سوختنروژ عوارض   کشور  در  

خودروهـای بنزینـی    اسـتفاده از     خودروهای دیزلـی و کـاهش        استفاده از این امر سبب افزایش     . است
هـای   هـا، دیـگ    بر انتشار دی اکسید نیتروژن توسط کشتی       ای وارض ویژه عنروژ همچنین   . ه است شد

بـه سـمت    رانی  موجـب تغییـر خطـوط کـشتی        هـا   مالیـات  این   وضع. ها و غیره وضع نمود     بخار، توربین 
هایی کـه در بنـادر نـروژی تـردد           کشتی، اما موجب کاهش     گردیدانتشار دی اکسید نیتروژن     کاهش  
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 از چیپـل    انی کـه  مـسافر هلند تعـداد     1 مالیات وضع شده در فرودگاه چیپل      همچنین. نیز شد کردند  می
ترافیک هوایی بلژیـک    نیز  ان بین هلند و بلژیک و       مسافرکردند را کاهش داد، اما تعداد       مسافرت می 

بود و بنابراین هدف وضع مالیات با شکست مواجـه          بیشتر  آلودگی  را افزایش داد که پیامد آن انتشار        
  .شد

و کـاهش انتـشار     مـصرفی     با هدف تغییر رفتار    ها  مالیاتکند که اگر     ثابت می اخیر  این دو مثال    
 در طراحی و اجرای آنها دقت شود تا اطمینـان حاصـل     ستبای میشوند،   ای وضع می   گازهای گلخانه 

این امر به عملکرد  ،همچنین. حاصل شود منفی اقتصادی آثار تغییر رفتاری با حداقل   هدف که   گردد
طق دیگـر و عـدم پرداخـت مالیـات           نیاز دارد تا از انتقال فعالیت بـه منـا          ها  دولتسازگار و متحد بین     

  . شوداجتناب
در .  مالیات زیـست محیطـی اسـت       اعمالموفق در   و  دانمارک یکی از کشورهای پیشرو      کشور  

 11( میلیـارد کـرون دانمـارک        82از انواع مالیات سبز در دانمارک حدود        حاصل   درآمد   2007سال  
 و  هـا   شـرکت آن   نتیجـه    کـه در   تداده اسـ  را تشکیل    GDP درصد   5/4 بوده که حدود     )میلیارد یورو 

  . اند  معطوف داشتهزیست محیط به یکنندگان در دانمارک توجه بسیار مصرف
  

  های تجاری طرح
داد که تـا حـد مشخـصی    اجازه ی یک منطقه  ها  بنگاهبه  به ازای دریافت مجوز     توان   در این روش می   

در حقیقت بنگـاه پـیش      . اوز کند از سطح تعیین شده تج    نباید  آلودگی  انتشار  آلودگی ایجاد نمایند و     
میـزان هزینـه پرداختـی هـر واحـد      .  هزینه آن را پرداخـت نمـوده اسـت      زیست  محیطاز آلوده نمودن    

هـای در معـرض آلـودگی، کیفیـت      ، انسانزیست محیطثیرات آالینده بر أآلودگی با توجه به میزان ت     
در ایـن روش    . شـود  یـین مـی   آب و هوا، مدت زمان ماندگاری آالینده در محیط و عوامـل دیگـر تع              

بـرای  تـوان    مـی روش   از ایـن     .وجـود دارد  نیـز   ی یـک منطقـه      ها  بنگاهامکان مبادله حق آلودگی بین      
از طرح تجـاری کـربن      . دکربن استفاده کر  آلودگی بویژه محدود کردن انتشار      محدود کردن انتشار    

حجـم مجـاز انتـشار      . شود می ها  دولت مزایده مجوز انتشار کربن مجاز، منجر به افزایش درآمد           طریق
  . کند مشخص میآن  زیست محیطی آثار، قیمت کربن را در مقابل به عنوان یک مالککربن 

                                                            
1. Schipol 
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 ح مجـوز قابـل معاملـه در دنیـا    رطـ  بزرگتـرین  EU ETS(1(طرح تجـاری انتـشار اتحادیـه اروپـا     
 کـشور اتحادیـه     27 نهـاد در     11500 بـرای     آغاز شد و تقریبـاً     2005این طرح در اول ژانویه      . باشد  می

ی را در تعهـد اروپـا بـرای مقابلـه بـا تغییـرات آب و                 اصـل این سیستم نقش    . اروپا به اجرا گذاشته شد    
 ایـن  2.کند  میایفا 1990 درصد سطوح سال 30ز کمتر اای به   هوایی و کاهش انتشار گازهای گلخانه     

قیمت ارتباط  EU ETSدر ابتدا . شود شامل می اتحادیه اروپا را Co2 درصد کل انتشار 45طرح حدود 
ب و هـوا و غیـره آزمـون    تغییـرات آ  تعداد مجوزهای صادرشده، قیمت نسبی سـوخت،       امجوزها را ب  

نـشان  ) 2005 -2007(فـاز اول   بررسی. ده نمود همشابا این متغیرها    قیمت کربن را    رابطه منفی   کرد و   
 ایجـاد شـده     هـا   بنگـاه عمـول   تنها یک کاهش کوچک در سـطح انتـشار م         دهد که با اجرای طرح       می

ای هـ جـم انتـشار مجـاز گاز      حبـا کنتـرل جـدی       ) 2008 -2012(فـاز دوم    رسـد    نظـر مـی   ه  باست، اما   
  .د گردجراای هترب صورته بای  گلخانه

 تمـام   ن تجـاری شـد کـه در آ        طـرح  اجـرای اوباما طی مبارزات انتخاباتی خود خواستار       دولت  
 گذاشـته شـوند و تخمـین زده شـده     مزایدهمریکا به آ دولت بایست توسط میمجوزهای انتشار کربن    

بـسیاری از   . کنـد   سال افزایش درآمد ایجـاد مـی       10 میلیارد دالر طی     645است که این طرح بیش از       
 EUدر وابـسته خـود   های شرکت از طریق یا آمریکایی پیش از این به صورت مستقیم و های شرکت

ETSمریکا به صورت ابتکاری آدر ح در سطح ایالتی و در حال حاضر چندین طراند   مشارکت داشته
 سیـستم   مـشارکت در  مزایـای    آمریکایی   های  شرکت ،بنابراین. ا در جریان است   در حال گسترش و ی    

گذاری کـربن   ارزیابی و اثر قیمت) یسیاسسایر معیارهای همراه با  (در مقابل مالیات کربن      را   تجاری
تـرین مـورد مـشاهده       در برجـسته    که عالوه بر این،   .ندینما میالمللی و رقابت تحلیل      را بر تجارت بین   

 خواستار وضع مالیات کربن به عنوان یـک روش عادالنـه            3 مدیر عامل شرکت اکسون     که شده است 
ای نسبت به پوشش کلی سیستم تجـاری مجـوز آلـودگی             برای محدود کردن انتشار گازهای گلخانه     

 .شده است

  
  
  

                                                            
1. EU Emissions Trading Scheme 

  .ای در پروتکل کیوتو تعیین شده است این سطح انتشار گازهای گلخانه .2
3. Exxon 
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  قوانین و مقررات
 آالینـده   هـای   فعالیـت دهـد تـا       مـی  هـا   دولـت وضع قوانین و مقررات این امکان را بـه           در حالت کلی  

 کـه منجـر بـه کـاهش آلـودگی           هـایی   فعالیـت  ،و در مقابـل    کنندو یا ممنوع     را محدود    زیست  محیط
هـا و   توان شـاخص   میزیست محیط مخرب های فعالیتبرای محدودکردن  .شوند را تشویق نمایند    می

هـا را رعایـت نکننـد        یی کـه ایـن شـاخص      هـا   بنگـاه  تعیین نمود و برای اشخاص یـا         استانداردهایی را 
بـصورت جـدی اعمـال      های تنظیمی و استانداردها      شاخصبدیهی است اگر    . جرائمی در نظر گرفت   

به عنوان ابزاری در اختیار دولت      باید  قوانین و مقررات    بهرحال  . نشوند فاقد کارایی الزم خواهند بود     
 بـر اسـاس قـوانین و مقـررات        ،طور مثـال  ه  ب. عهده گیرند ر   را ب  زیست  محیط حفاظت   وظیفه از   یبخش

ضوابطی اجرا   ندا، بوتان و بنگالدش   هند، روا حال توسعه همچون     کشورهای در از  برخی   مصوب در 
در ایـن راسـتا الزم بـه        . ه اسـت  های پالستیکی ممنوع شد    ه از کیسه  استفادبر اساس آن    که  شده است   
 100 سال زنـدان یـا تـا         7 ،ی از هند  شخص م مناطقهای پالستیکی در     استفاده از کیسه   برای ذکر است 

هایی که کیسه پالسـتیکی تولیـد         کارخانه در نظر گرفته شده است و     جریمه   ) دالر 2000(هزار روپیه   
نـو پایتخـت هندوسـتان        در دهلـی   کننـد   عنوان می زیست   کارشناسان محیط . دونش می تعطیل   ،کنند می
  .شود لیون کیسه پالستیکی مصرف می می10 انهروز

کنــد کــه تمــام  مقــرر مــی2006 زیــستی ســال هــای ســوختقــانون ســهمیه در آلمــان  همچنــین
  . زیستی باشدهای سوختهایی از   فسیلی بنزینی و دیزلی باید شامل افزودنیهای سوخت

هـا   زبالـه ای و کـاهش   برای محدودیت انتشار گازهای گلخانه است که قوانین و مقررات       واضح
 بـرای   هـا   دولـت و   پرهزینه هستند ای   گازهای گلخانه  کاهش انتشار    جهتثر است، اما اجرای آنها      ؤم

  .را نیز در نظر بگیرند المللی و رقابت آن بایستی مالحظات تجارت بینانجام 
  

  توافقات اختیاری
وافقات اختیاری بین ، تباشندمی به دنبال راهی جهت دستیابی به اهداف پروتکل کیوتو ها دولتوقتی 
جلـب توجـه    ویـژه در بخـش صـنعت        ه   بـ  Co2 کاهش انتشار    ی جهت  به عنوان راه   ها  بنگاه و   ها  دولت
 و  هـا   مالیـات بـرخالف   (حل مطلوب جهت دستیابی به اهداف        راهبه عنوان   توافقات اختیاری   . کند می

 ،پیداسـت توافقـات   نـوان   طور کـه از ع     بهرحال همان . دندارالمللی   رقابت بین بر  اثر کمتری   ) مقررات
توان در کـارایی آنهـا       می موارد   رخیدر ب که  هستند  چارچوب قانونی ضعیف    و دارای    بودهاختیاری  

  :باشد به شرح ذیل میدر اروپا استفاده شده  از توافقات اختیاری برخی. تردید داشت
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نرژی در بخـش  از توافقات اختیاری برای افزایش کارایی ااستفاده  و فرانسه    هلند    کشورهای در
توانند بـا آژانـس       می بر دانمارک صنایع انرژی  کشور  در  . ه است تشدا ای قابل مالحظه افزایش  صنعت  

هـای مالیـاتی دریافـت        تخفیفات و مـشوق    مقابلد و در    ون وارد مذاکرات توافقی ش    1انرژی دانمارک 
م مدیریت انـرژی    شوند، سیست   متعهد به کاهش مصرف انرژی می      ها  شرکتبا امضای توافقنامه    . کنند

توافقات اختیـاری   . گیرند مورد بازرسی قرار می   از لحاظ مصرف انرژی     کنند و بطور کامل      نصب می 
آنهـا مـستلزم    اجـرای دقیـق      امـا  ، ایجاد نمایـد   ها  بنگاه را برای دولت و      2برنده -تواند شرایط برنده   می
نتظارات متقابل دولـت و بنگـاه       ا .باشد می زمان و سرمایه     لحاظ منابع کافی از     دوگی کامل و وج   آماد
 و کوتـاهی در    بـوده  ضروری   کافیرسانی   اطالعدر این رابطه    ،  بیان شود شفاف   تورصه   ب بایست  می

  .باشد می نیز با جریمه همراه انجام تعهدات
  

  ها واکنش به سیاست
 ر مـدی  1100بـیش از    )  اجرایی ارشددر دوازدهمین مطالعه جهانی ساالنه مدیران        (PWC3در گزارش   

 مالیـات و    ی وضـع   پیامـدها   خـصوص  های خـود در    از سراسر دنیا خواستار بیان دیدگاه      اجرایی   ارشد
دیران نـشان   این م . شدندندازهای کسب و کار جهانی      ا آن بر چشم  اجرای  حاصل از   مقررات و نتایج    
 و اذعـان    غییـرات آب و هـوایی دارنـد        در پیامدهای ت   ها  دولتدهی    از جهت  ضعیفیدادند که درک    

های کسب و کار جهانی یـک مـشکل شـایع           شده بین سیستم مالیات ملی و مدل       ارند که تنش ایجاد   د
تغییـرات آب و هـوایی از       ناشـی از    سیاسـی   ات  ظـ مالحبا اسـتفاده از      ها  دولت معتقدند   ها  بنگاه. است

مالیات  هنگامی از ها بنگاهاین رسد   مینظره ب. کنند استفاده میجهت افزایش درآمد خود مالیات سبز 
ن اقتـصادی   فعـاال .  شـود  رسیدن به اهداف زیست محیطی     صرف کنند که درآمد آن    سبز حمایت می  

را گـذاری بلندمـدت      سـرمایه که امکـان     هستند   یی و کارا  ، منسجم  پایدار ی سیاست چارچوبخواستار  
  .برای آنان فراهم کند

نین و مقررات  در انگلستان انجام شد مشخص گردیدکه قواPWC توسطدیگری که در بررسی 
آنان  زیست محیطی آثارکاهش  ه منظور بها بنگاه ایجاد انگیزه برای تغییر رویه      جهت عاملترین   مهم

                                                            
1. Danish Energy Agency 
2. Win-Win 
3. Price Waterhouse Cooper 
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های مالیاتی  اظهار کردند که مشوقآنها  درصد 44بررسی فقط مورد شرکت 150از . رود به شمار می
  .اند ثر دانستهؤ درصد قوانین و مقررات را م89در مقابل و ثر بوده ؤم

 مدیر عامـل، مـدیر امـور       200سوئد از   کشور   در   PWC توسطدر یک بررسی مشابه انجام شده       
  خـصوص  های خود را در     صنعتی و انرژی خواسته شد تا دیدگاه       های  شرکتمالی و مدیر مالیاتی در      

توانـد یـک     معتقدند که مالیات کربن می    کنندگان    درصد شرکت  49. مالیات سبز در سوئد بیان کنند     
ابـزار  معتقدند که وضع مالیات سـبز       نیز  صد   در 13 در مقابل    ،ثر در کاهش انتشار کربن باشد     ؤاقدام م 

  .ستمناسبی نی
 شود تلقی نمی  از نظام فعلی مالیاتی      تغییربه عنوان   حرکت به سمت مالیات سبز      کانادا  کشور  در  

 معمـول طـور   ه  بـ . ندشو  و اشخاص تحمیل می    ها  بنگاه هستند که بر     ای ههای اضاف  بلکه مالیات و هزینه   
 بیـانگر  ءوجـود دارد بـا ایـن حـال نتـایج آرا          ها  بنگاهدر   وضع مالیات اضافی     ه دلیل  ب ای  اولیه مقاومت

کننـدگان دربـاره     شده به مصرف   های ارائه  این امر ناشی از آموزش     است و     زمان افزایش موافقت طی  
مالیـات سـبز صـرف      از  درآمد حاصل   رسانی در این خصوص است که         و اطالع  زیست  محیطاهمیت  

  .دوش میمحیطی  دستیابی به اهداف زیست
بـه   زیـست   محـیط معرفی یک مالیات جدید برای حمایـت از         موضوع   نروژ    کشور در ،همچنین

بایـست   مـی  هـا  دولـت  و این امر بیانگر آن است که       استپذیرفته شده   عنوان ضرورت اجتناب ناپذیر     
 .ایی انجام دهندتغییراتی را در راستای بهبود شرایط آب و هو

  
  گیری نتیجه
حـل    نقـش خـود را بـه عنـوان بخـشی از راه             بایستیاتی و قوانین و مقررات همگی می      های مال  مشوق
در جایگاه خود منجر به تغییـر رفتـار و           ها  دولت اقدامات   بدون شک . ندمای ن ءایفا زیست  محیطحفظ  

منجر حات و افزایش نرخ مالیات      اصالاین  انجام  صرف   اما،   شده است  زیست  محیطحفاظت بیشتر از    
  .دشنخواهد و نجات زمین  زیست محیطبه حفظ 

صـورت  ه   و بـ   شده نـ  حقمل جهانی اصالحات    اجرایبه    که ها  دولت باید توجه داشت که برخی    
ماننـد  (ایجـاد کننـد   را المللـی    بـین هـای  رقابـت مالیـاتی و    شـرایط  ممکن اسـت     کنند مستقل عمل می  

کـه در  ) فـوق هـای   روژی و مالیـات فرودگـاه چیپـل در هلنـد در مثـال       های نـ    سفرهای دریایی کشتی  
  .ای نباشد راستای دستیابی به هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه
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 به آن ها دولت تمامتا مورد نیاز است المللی   بیناتفقواشفاف از اصول و ت کامل و   ای   مجموعه
وضـع  مالیـات    در یک سطح یکسانها دولت تمام نیست که عنا به این ماما ،متعهد شده و عمل نمایند    

سـطح  یـک توافـق کلـی در    بلکـه   را اجـرا کننـد   یکـدیگر و قوانین و مقررات کامالً سازگار با       کنند  
 تعهـدات پیمـان کیوتـو را        دهد تـا    این فرصت را می    ها  دولت و این توافق به      ضروری است المللی   بین

 ای در  کاهش انتـشار گازهـای گلخانـه      ف  اهداگسترش دهند و یک استراتژی شفاف تدوین کنند تا          
  .حاصل شودبلندمدت 

عـالوه بـر رعایـت توافقـات جهـانی در خـصوص تغییـرات آب و هـوایی و                ها  دولت ،همچنین
هـا و    سیاسـت بایـست  مـی در نتیجـه  . نـد ماینیـز حفـظ ن    خـود را    درآمـد ملـی      بایست می یزیست  محیط

  .متناسب با ساختار ملی خود انتخاب کنندمناسب را در راستای توافقات جهانی و های  استراتژی
ها مـستلزم همکـاری و مـساعدت صـاحبان کـسب و        اجرای اصالحات و سیاست  ،عالوه بر این  

 داشـته   هـا   دولـت هـای     و اطالع کاملی از سیاست     صحیحبایست درک    می آنها   .باشد کار با دولت می   
  .باشند
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