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Abstract
Finding economic and policy-making tools to protect the environment in the presence
of increasing trade competition among countries has always been a regional and
international concern in recent decades. In this study, we first introduce, review and
investigate the relevant environmental policies in the existing environmental
economic literature. Then, in the framework of a non-cooperative static game model,
we focus on market-based policies and command and control regulations as pollution
abatement policies, and examine which of the two emission tax and emission standard
policies from the private, social and environmental points of view has a better
performance in the presence of pollution production asymmetries or asymmetry of the
vulnerability of countries to pollution. The results show that both competitive
environmental taxation and the emission standards, in the stated asymmetric
conditions, can reduce pollution emissions and increase social welfare. But a
comparison of the two policies shows that the tax policy, which is an interventionist
policy in the market, has less positive effects on welfare and the environment than the
standard regulations. Even firms often prefer to operate under a standard pollution
policy rather than a tax policy, unless their emissions are lower than those of their
competitor.
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اﻧﺘﺨﺎب و ﮔﺰﯾﻨﺶ اﺑﺰارﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـﺖ در ﺷـﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑـﺖ روزاﻓـﺰون
ﺗﺠﺎري ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻫﻤﻮاره دﻏﺪﻏﻪاي ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در دﻫﻪﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ،
ﻣﺮور و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ادﺑﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﺟﻮد در ﭼـﺎرﭼﻮب ﯾـﮏ ﻣـﺪل ﺑـﺎزي اﯾﺴـﺘﺎي
ﻏﯿﺮﻫﻤﮑﺎراﻧﻪ ﺑﺮ دو ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزار و ﻣﻘﺮرات ﻓﺮﻣﺎن و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐـﻪ ﮐـﺪامﯾـﮏ از دو
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر آﻟﻮدﮔﯽ و وﺿﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺘﺸﺎر آﻟﻮدﮔﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺼﻮﺻﯽ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و زﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ در
ﺣﻀﻮر وﺟﻮد ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ و آﺳـﯿﺐﭘـﺬﯾﺮي ﮐﺸـﻮرﻫﺎ از آﻟـﻮدﮔﯽ ،ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺑﻬﺘـﺮي دارد .ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺳﯿﺎﺳﺖ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت رﻗﺎﺑﺘﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و وﺿﻊ ﻣﻘـﺮرات اﺳـﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺘﺸـﺎر آﻟـﻮدﮔﯽ -در ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرﻧﯽﻫﺎي ﺑﯿﺎن ﺷﺪه -ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر آﻟﻮدﮔﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮد .ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ اﯾـﻦ دو ﺳﯿﺎﺳـﺖ
ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮاﻧﻪ در ﺑﺎزار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺮرات اﺳـﺘﺎﻧﺪارد
اﻧﺘﺸﺎر اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ رﻓﺎﻫﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻤﺘﺮي دارد .ﺣﺘﯽ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺤـﺖ ﺳﯿﺎﺳـﺖ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻟﻮدﮔﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ،ﻣﮕﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺘﺸـﺎر آﻟـﻮدﮔﯽﺷـﺎن ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﮐـﺎﻓﯽ از
ﺑﻨﮕﺎه رﻗﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
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 -1مقدمه
م صائب محیط زي ستي امروزه تبديل به يک دغدغه م شتر برای تمام ک شورها شده که
منجر به وضـــع مجمو عه ای از مقررات بین المللي زيســــت محیطي و هم كاری های بین
دولت ها در اين زمینه شــده اســت .در حقیقت ،پیشــرفت اقتصــادی و توســعه تولید باعث
ايجاد آلودگي مي شوند که گاه خسارات جبران ناپذيری به سالمت انسان و محیطزيست
وارد مي کن ند .پ یا مد اين آلودگي ها و خســــارات ،کاهش ر فاه و در نتی جه کاهش
رضــايتمندی جامعه اســت .بنابراين ،دولتها و ســیاســت گذاران به دنبال ســیاســتها و
راهكارهايي به منظور کاهش آلودگيهای زيست محیطي و تبعات رفاهي آن هستند.
با توجه به طیف گ سترده م شكالت زي ست محیطي ،حفاظت از محیطزي ست تبديل به
چالشــي شــده اســت که اغلب ســیاســت واحدی برای آن وجود ندارد و انتخاب مناســب
قوانین و مقررات زيســـت محیطي اهمیت زيادی در حفاظت از محیط زيســـت و تضـــمین
اجرايي شـــدن آن دارد .در اين بین ،محققان اين حوزه همواره درصـــدد يافتن ،معرفي و
نهادينه کردن ابزارها و ســـیاســـت هايي جهت کنترل و برقراری تعادل میان مشـــكالت
محیط زيســـتي و رشـــد اقتصـــادی بوده اند .هدف اصـــلي نهادينه کردن اين ابزارها و
سیا ستهای زي ست محیطي ،باال بردن آگاهي ت صمیم گیران اقت صادی در سطح ک شورها
اســت تا بتوانند مالحظات محیط زيســتي را با به کارگیری ســیاســت مناســب اقتصــادی در
برنامهريزی های کالن و بین المللي ادغام کنند .ســـازوکارها و انگیزه های اقتصـــادی نیز
نق شــي مهم در شــكل گیری رويكرد تصــمیم گیرندگان و ســیاســت گذاران داشــته و تاثیر
غیرقابل انكاری در اثربخشــي اين تصــمیم ها و مقررات خواهند داشــت .در اين مطالعه ،با
توجه به اين موارد ،ضمن معرفي مرور و برر سي سیا ستهای زي ست محیطي مربوطه در
ادبیات اقت صادی موجود بر دو سیا ست مبتني بر بازار 1و مقررات فرمان و کنترل 2متمرکز
شده و بررسي ميکنیم که کدام يک از دو سیاست استاندارد انتشار 3آلودگي و مالیات بر
انتشار آلودگي 4از ديدگاه خصوصي و اجتماعي و زيست محیطي عملكرد بهتری دارد.

1- Market-based Environmental Policy
2- Command-and-Control Regulations
3- Emission Standard
4- Emission Tax
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 -2پیشینه پژوهش
مطالعات گوناگوني در زمینه آثار اقتصادی و رفاهي سیاست های مرتبط با کنترل آلودگي
و حفظ محیط زيست انجام شده است .محیطزيست يک کاالی عمومي محسوب ميشود
و اقت صاددانان محیط زي ست مطالعاتي را برای تعیین تاثیرات نظری يا تجربي سیا ستهای
زي ست محیطي بر اقت صاد انجام ميدهند (هانلي و همكاران .)2007 ،1اقت صاد محیطزي ست
يک ر شته تخ ص صي به ن سبت جديد در اقت صاد ا ست و ب سیاری از نوي سندگان تاريخچه
مو ضوع (به عنوان مثال پیرس ) 2002 ،2شروع آن در شكل فعلي را دهه  1960و مقارن با
اولین جنبشهای عمومي ســـبز به ويژه در کشـــورهای غربي مي دانند .البته اولین مطالعات
مرتبط با اين حوزه به دههها قبل بازميگردد.
مارشال 3در  1890روشي را برای تحلیل اقتصادی موارد ناشي از تخريب محیطزيست
با ارائه مفهومي به نام صـــرفه های جانبي معرفي کرد .پیگو 4در ســـال  1920مفهوم آثار
خارجي 5که يكي از مباحث ا صلي در اقت صاد محیط زي ست ا ست را مطرح کرد و پس از
آن کپ 6در سال  1950بحث آثار خارجي را مورد مطالعه قرار داد.
باتور 7در سال  1958ادعا کرد که اثرات خارجي حا صل از شك ست بازار 8ا ست .در
بررســـي اين اد عا ،بامول و اوتس ( 9)1975با در نظر گرفتن و تاي ید روش بو کا نان و
ا ستابلبین )1962( 10به اين نتیجه مي ر سند که در واقع آثار خا رجي بايد برا ساس پیامد و
اثر آن تعريف شود ،نه مفهوم کلي ناتواني و شكست بازار .نتیجه اين ارتباط آثار خارجي
و مســائل زيســت محیطي ،وضــع مقرراتي برای کنترل و کاهش انتشــار آلودگي و تبعات
زيست محیطي توسط سیاست گذاران اقتصادی شد .در مقابل ،برخي از اقتصاددانان مانند

1- Hanley N., Shogren J. F. & White B.
2- Pearce, D.
3- Marshall, A.
4- Pigou, A.C.
5- Externalities
6- Kap, E.
7- Bator, F.M.
8- Market Failure
9- Baumol, W.J. & Oates, W.E.
10- Buchanan, H. & Stubblebine, D.
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رز ، )1983( 1شـــمالنزی )1993( 2و والي و وايته3د ( ) 1994و يافه و همكاران)1995( 4
مقررات زيســـت محیطي را به عنوان فشـــاری بر هزينه بنگاه ها و کاهش دهنده ســـرعت
بهره وری قلمداد مي کردند؛ زيرا اين مقررات منابع را از ســـرمايه گذاری های مولد و به
سمت فعالیتهای کنترل آلودگي منحرف ميکنند.
آثار خارجي مرتبط با آلودگي در اغلب موارد محدود به يک کشــور يا منطقه خاص
نمي شــود .به همین دلیل ،مســاله آلودگي برون مرزی مطرح مي شــود که موضــوع بحث
بســـیاری از مجامع بینالمللي قرار گرفته و رويكرد ضـــرورت وجود اقدامات بینالمللي
هماهنگ برای مقابله با اين مشكل ،به طور گسترده ای پذيرفته شده است .به عنوان مثال،
در طول ســـه دهه گذشـــته ،اين بحث موضـــوع تعدادی از مجامع بین المللي نظیر
ريودوژانیرو 5سال  ، 1992کیوتو 6سال  1998و ژوهان سبورگ 2001 7برای مذاکرات
چندجانبه در اقدامات ســـیاســـي هماهنگ بوده اســـت .از اين رو ،در دهه های اخیر،
دغدغههای زيست محیطي به سمت مذاکرات تجاری معطوف شده است.
بعضــي از نويســندگان ،مانند دلي و گودلند )1994( 8اســتدالل کرده اند که تجارت
آزاد و ســرمايه ســیال برای محیط زيســت زيان آور اســت .آزاکو ، )1979( 9کوپلند

10

( ) 2000و کوپل ند و تیلور )2004( 11نیز روابط بین ت جارت بین الم لل و آلودگي و
سیاست های زيست محیطي را تحلیل مي کنند .گراسمن و کروگر )1991( 12در پژوهشي
نشــان داده اند که تجارت ممكن اســت برای محیط زيســت مفید باشــد؛ زيرا با افزايش
درآمد واقعي ،کشورها مي توانند برای سیاست های زيست محیطي بیشتر هزينه کنند .در

1- Rose, A.
2- Schmalensee, R.
3- Walley, N. & Whitehead, B.
4- Jaffe, A.B. et al.
5- Rio de Janeiro
6- Kyoto
7- Johannesburg
8- Daly, H. & Goodl, R.
9- Asako, K.
10- Copel, B.R.
11- Copel, B.R. & Taylor, S.
12- Grossman, G.M. & Krueger, A.B.
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واقع اين نتی جه در راســـ تای م طال عات کیم و هم كاران ، ) 2018( 1هائو و هم كاران

2

( ، )2015لي و اُه ) 2015( 3و تقوايي و شـــیرازی ) 2014( 4اســـت که بیان مي کنند در
سطوح باالتر درآمدی ،رشد اقتصادی ممكن است باعث کاهش آلودگي محیط زي ست
شـــود .هر چند ،بنابر نتیجه المولعلي و همكاران ) 2015( 5و تقوايي و حاجیاني)2015( 6
در ايران اين گونه نبوده است.
در ارتباط با توافقات تجاری و ســـیاســـتهای زيســـت محیطي بین المللي ،ادرينگتون

7

( )2010در م طال عه ای نتی جه گر فت مذاکرات ت جاری با يد شــــا مل تواف قاتي روی
ســیاســتهای زيســت محیطي نیز باشــد .اما ،بِرت ، )1997( 8کارارو )1999( 9و روبیو و
آلف ) 2006( 10دريافتند که وقتي يک ائتالف بزرگ شـــكل مي گیرد ،دســـتاوردهای
م شارکت کنندگان در ائتالف ن سبت به عدم م شارکت اند ا ست .البته نحوه مدل سازی
ارزيابي توافقات بینالمللي زي ست محیطي ( 11)IEAمتفاوت ا ست؛ در حاليکه در مطالعه
کارارو و سینی سكالو ) 1993( 12همه بازيكنان سطح کاهش انت شار خود را به طور همزمان
انتخاب مي کنند در مطالعات برت ( ،) 1994جیامانتودی و سارتزتاکیس 2006( 13و )2018
و روبیو و آلف (  ) 2006ائتال به عنوان يک رهبر استكلبرگ 14عمل ميکند.
مک گینتي ) 2007( 15بازی کاهش آلودگي برت ( ) 1994برای کشـــورهای متقارن را
به کشــورهای نامتقارن گســترش داد .باتابیال )2000( 16نیز در مطالعه خود حالتي از IEA

را در نظر گرفت که اطالعات کاملي در مورد بنگاه های آالينده کشورهای شرکتکننده
1- Kim, Y. et al.
2- Hao, Y. et al.
3- Lee, S. & Oh, D.W.
4- Taghvaee, V.M. & Shirazi, J.K.
5- Al-mulali U.
6- Taghvaee, V.M. & Hajiani, P.
7- Ederington, J.
8- Barrett, S.
9- Carraro, C.
10- Rubio, S.J. & Ulph, A.
11- International Environmental Agreements
12- Carraro, C. & Siniscalco, D.
13- Diamantoudi, E. & Sartzetakis, E.S.
14- The Stackelberg Leader
15- McGinty, M.
16- Batabyal, A.
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در توافق وجود ندارد .همچنین برای موردی که ام ضاکنندگان توافق و ساير ک شورها به
طور همزمان ســیاســتهای زيســت محیطي خود را اتخاذ مي کنند ،اجرای همكاری برای
کشــورهای نامتقارن در مطالعاتي توســط کارارو و ســینیســكالكو ( )1993و پتراکیس و
زپاپاديس ) 1996( 1بررسي شده است (بنشكرون و النگ.)2012 ،2
کلستاد ) 2007( 3نقش عدم اطمینان و يادگیری در مورد هزينهها و عوايد محیطزيست
را در نظر مي گیرد و ن شان مي دهد عدم اطمینان سی ستماتیک به خودی خود اندازه IEA

را کاهش مي دهد .يادگیری ،بسته به پارامترهای مساله ،تاثیر بیشتری در افزايش يا کاهش
اندازه  IEAدارد .يكي از مهم ترين مطالعات در اين زمینه در چارچوب يک بازی
استاتیک استاندارد توسط بنشكرون و ايلديز )2011( 4صورت گرفته و اثر تجارت آزاد
که ســـبب افزايش فعالیت های اقتصـــادی مي شـــود را بر پايداری توافقنامه بین المللي
زيست محیطي بررسي کرده است.
به منظور پا سخگويي به شرايطي که ک شورها ق صدی برای توافق بینالمللي به منظور
کاهش آلودگي فرامرزی 5ندارند ،بخش ديگری از ادبیات اقت صاد محیطزي ست در قالب
بازیهای غیرهمكارانه 6ايجاد و در حال گســترش اســت .مطالعات مارکوســن، )1975( 7
کوپلند (1994و  ،)1996لودما و ووتون ، ) 1994( 8بیگین و همكاران )1997( 9و هاتزی
پانايوتو و همكاران 2002( 10و  )2005بخشي از آنها هستند.
هول )1991( 11توسط يک مدل بازی استاتیک به بررسي سیاست کشورها در جهت
کاهش آلودگي ميپردازد و نشان ميدهد کاهش آلودگي يک طرفه يک کشور کمكي
به معضــالت زيســت محیطي نكرده و حتي مي تواند منجر به افزايش آلودگي کل شــود و

1- Petrakis, E. & Xepapadeas, A.
2- Benchekroun, H. & Long, N.V.
3- Kolstad, C.D.
4- Benchekroun, H. & Yildiz, H.M.
5- Transboundary Pollution
6- Non-cooperative Games
7- Markusen, J.R.
8- Ludema, R.D. & Wooton, I.
9- Beghin, J., et al.
10- Hatzipanayotou, P., et al.
11- Hoel, M.
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رفاه را کاهش دهد .داکنر والنگ )1993( 1نیز با اســـتفاده از يک بازی پويا و بین دو
کشور ،سیاست های کنترل آلودگي را تحلیل ميکند.
روبیو وکــازينو ) 2002( 2دامنــه نتیجــه گیری داکنر و النــگ ( )1993را در مورد
کارايي تعادل های بازی پويای غیرهمكارانه کنترل بین المللي آلودگي ارزيابي کردند.
لیســت و میســون ) 2001( 3هم با در نظر گرفتن بازيگران نامتقارن و اســتراتژی بهترين
دومین ، 4ســـعي در پاســـو به اين ســـوال دارند که آيا مقررات زيســـت محیطي برای
آالينده های فرامرزی بايد به صــورت محلي باشــد يا مرکزی .هاتزی پانايوتو و همكاران
( 2002و  )2004نیز يک مدل تعادل عمومي تجارت بین المللي برای دو اقتصاد کوچک
باز را بررســـي کردند و بنشـــكرون و مارتین هران ) 2012( 5تاثیر آينده نگری در يک
بازی آلودگي فرامرزی را مطالعه کرده اند.
نیز و شــولز )1985( 6اشــاره کرده اند که عالوه بر مســاله کارآيي اســتاتیک ،میزان
تاکید ابزارهای ســـیاســـت گذاری بر به کارگیری تكنولوژی جديد در جهت حفاظت
کارآمد از محیط زيســـت يكي از مهم ترين معیارهايي اســـت که مي توان با آن در مورد
عملكرد محیط زيســت قضــاوت کرد .در حقیقت آن ها به انگیزه های خصــوصــي تغییر
تكنولوژی ناشـي از به کارگیری سـیاسـت زيسـت محیطي اشـاره کرده اند .سـیاسـت های
اقت صادی کنترل آلودگي زيست محیطي طیف گسترده ای از مقررات و ابزارهای سیاستي
را شـــامل مي شـــود که ممكن اســـت ســـبب ايجاد انگیزه تغییر تكنولوژی به ســـمت
تكنولوژی های پا تر نیز بشـــوند .دو دســـته از مهم ترين اين ســـیاســـت ها ،مقررات
ا ستاندارد انت شار يا به طور ساده تعیین سقف م شخ صي برای انت شار آلودگي و سیا ست
تعیین مالیات يا عوارض زيست محیطي است.
7

در يكي از اولین مطالعات برر سي و مقاي سه سیا ست های قیمتي و مقداری ،وايتزمن
( )1975نتیجه مي گیرد که هیچ يک از اين دو ســـیاســـت لزوما بر ديگری برتری ندارد.

1- Dockner, E. & Long, N.V.
2- Rubio, S.J. & Casino, B.
3- List, J.A. & Mason, C.F.
4- Second-Best
5- Benchekroun, H. & Martin-Herran, G.
6- Kneese, A.V. & Schulze, W.D.
7- Weitzman, M.L.
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سیبرت و همكاران ) 1980( 1روابط تحلیلي بین سطوح جايگزين ا ستانداردهای انت شار در
هر کشور و هرگونه تغییر احتمالي ناشي از تجارت را بررسي ميکند .آلف ( )1999نیز با
اســتفاده از يک بازی ســه مرحلهای نشــان مي دهدکه از نظر توســعه صــادرات ،مالیات بر
انتشار آلودگي موثرتر از استاندارد انتشار آلودگي است.
مگي و فورد ) 1972( 2تحلیلي از پ یا مد های مال یات جايگزين کاهش آلودگي برای
شـــرايط تجارت در اياالت متحده ارائه مي دهند .به گفته بهاگواتي ، )1996( 3مالیات بر
تولید کارآمدترين راه حل برای کنترل آلودگي تولید اســت .در مقابل ،کنراد )1993( 4با
بهرهگیری از مقاله برندر و ا سپن سر ( ،)1985اذعان ميدارد که در يک رقابت ناقص که
صادرات از صنايع آالينده سود قابل توجهي دارد ،دولت آن ک شور به عمد مالیات بر
آلودگي را پايینتر از آسیب نهايي قرار داده تا صنعت داخلي نسبت به رقیب خارجي از
مزيت رقابتي برخوردار شود .برت ( )1994نیز با استفاده از استانداردهای انتشار آلودگي
به عنوان جانشیني برای سیاستهای زيست محیطي به نتیجه مشابهي ميرسد.
فالرتون و متكلف ) 2001( 5با اســتفاده از يک مدل تعادل عمومي به بررســي شــرايط
اثرگذاری ســـیاســـتهای مختلف زيســـت محیطي بر رفاه اجتماعي پرداختهاند .الهیری و
اونو )2007( 6نیز ا ثرات مالیات انتشــار و اســتاندارد انتشــار نســبي را بر روی ســطح رفاه و
آلودگي تحت ساختارهای بازار انحصار چند جانبه 7مقايسه ميکنند.
ايبرت ) 1998( 8هم استانداردهای انتشار آلودگي نسبي را تحت يک مدل متقارن انحصار
چندگانه کورنو 9تجزيه و تحلیل ميکند.
هلفاند )1991( 10در مدلي دريافت که استاندارد انتشار نسبي -نسبت انتشار آلودگي به
تولید  -ممكن است باعث افزايش آلودگي شود .اسپولبر )1985( 11ثابت ميکند هنگامي
1- Siebert, H. et al.
2- Magee, S.P. & Ford, W.F.
3- Bhagwati, J.
4- Conrad, K.
5- Fullerton, D. & Metcalf, G.E.
6- Lahiri, S. & Ono, Y.
7- Oligopoly
8- Ebert, U.
9- Cournot
10- Helf, G.E.
11- Spulber, D.F.
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که ورود و خروج بنگاه ها آزاد اســـت ،اســـتاندارد انتشـــار منجر به آلودگي بیش از حد
مي شود ،اما تحت تعداد م شخ صي از بنگاهها اين م ساله صدق نمي کند .امیر و همكاران

1

( )2018در يک مدل زيست محیطي تحت رقابت کورنو انگیزه های تحقیق و توسعه ايجاد
شده تو سط دو ابزار فرمان و کنترل و ا ستانداردهای عملكرد و انت شار را برر سي ميکند.
در نهايت فوجيوارا ) 2012( 2به بررســـي چگونگي تاثیر يكپارچهســـازی بازار بر تعادل
سیاست های غیرهمكارانه زيست محیطي و رفاه ناشي از آن در چارچوب يک مدل متقابل
تجاری با آلودگي فرامرزی پرداخته است.
پژوهش ها و مطالعات بیان شده در اين بخش تنها پاره ای از مطالعات گسترده و ادبیات
موجود اين حوزه اســت و طبعا مطالعه حاضــر ادعايي مبني بر مرور کامل و همهجانبه اين
ادبیات ندارد.

 -3روش تحقیق
 -1-3مدل پژوهش
همان گونه که پیشتر بیان شده ،هدف اين مطالعه بررسي و مقايسه دو سیاست استاندارد
انتشــــار آلودگي و وضـــع مال یات زيســــت محیطي از نظر خصـــوصـــي ،اجت ماعي و
زيسـت محیطي اسـت .برای اين منظور ،اين دو سـیاسـت را در قالب دو سـناريو مختلف
مدل سازی کرده و در هر يک از سناريوها ،ا ستراتژی بهینه بنگاه ها و سیا ست گذاران و
تعادل بازی به دست مي آوريم.
در اين پژوهش ،دنیا را به ســه کشــور تقســیم مي کنیم؛ دو کشــور صــادرکننده کاال و
کشـور سـوم وارد کننده کاال اسـت .در هر يک از دو کشـور صـادر کننده ،بنگاهي وجود
دارد که کاالی مصرفي  )𝑖 =1,2( qiرا تولید ميکند که مشابه و همگن با محصول بنگاه
موجود در کشور ديگر است .دو کشور در يک رقابت کورنو درحال تولید و صادرکردن
مح صوالت خود به ک شور سوم ه ستند .3تابع معكوس تقا ضا ک شور سوم را خطي و به

صورت رابطه ( )1در نظر ميگیريم.
1- Amir R. et al.
2- Fujiwara, K.
 -3به منظور پرهیز از تاثیرگذاری مطلوبیت ناشي از مصرف بر سیاست کنترل آلودگي در اين مطالعه فرض شده است
که تمام تولید محصول هر کشور به خارج از کشور صادر خواهد شد.
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( )1

p = a − ∑ qᵢ
i=1

فناوری بنگاه ها دارای بازده به مقیاس ثابت با هزينه نهايي ثابت و يكســـان )c ∈ [0, a

است (رابطه ( .))2بنابراين ،سود بنگاه  iکه با  πᵢنشان ميدهیم برابر خواهد بود با رابطه (:)3
( )2

Cᵢ = cqᵢ, i = 1,2

( )3

πᵢ = (p − c)qᵢ, i = 1,2

تولید بنگاهها همراه با آلودگي اســت و بنگاه ها از فناوری آالينده 1نامتقارن در تولید
محصـــول اســـتفاده ميکنند .از اين رو ،جريان انتشـــار آلودگي هر بنگاه را به صـــورت
 Eᵢ = ei qᵢدر نظر مي گیريم که در آن  eiمیزان انتشار آلودگي به ازای هر واحد تولید و
 Eᵢکل انتشـــا ر آلودگي بنگاه اســـت .با توجه به تفاوت های جغرافیايي و اقلیمي ،فرض
ميکنیم که آلودگي ايجاد شــده توســط بنگاهها ،طبق رابطه ( ،)4دو کشــور را به میزان
متفاوتي تحت تاثیر قرار ميدهد.
( )4

Dᵢ = dᵢ(eᵢqᵢ + seˍᵢqˍᵢ)², i = 1,2

در اين رابطه  Dᵢتابع زيان 2وارد شــده به رفاه کشــور  iاســت .ضــريب  sبیانگر نســبت
برون ريز آلودگي تولید شده در هر کشور است که از مرز کشور فراتر رفته و وارد کشور

ديگر ميشود eᵢ .و  eˍᵢبه ترتیب ضرايب انتشار آلودگي بنگاه  iو بنگاه ديگر و در نهايت
 dᵢمبین تاثیرپذيری فیزيكي و رواني رفاهي هر کشـــور از آلودگي اســـت .همانگونه در
رابطه ( ) 4م شخص ا ست ،فرض شده که تابع زيان آلودگي ،تابعي محدب ا ست؛ به اين
معني که زيان نهايي افزايش هر واحد آلودگي صعودی است .در نهايت با توجه به موارد
ياد شده رفاه اجتماعي کشور  iرا با  Wᵢو به صورت رابطه ( )5نشان ميدهیم.
( )5

Wᵢ = πᵢ − Dᵢ, i = 1,2
1- Brown Technology
2- Damage Function
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با ت وجه به مدل بیان شــده در ادامه اين بخش ابتدا شــرايطي را بررســي ميکنیم که در
آن دو بن گاه تول ید کن نده محصـــول در يک ر قا بت دو جان به کورنو 1در حال تول ید و
صادرکردن مح صوالت خود به ک شور سوم ه ستند و دولت های دو ک شور هیچ سیا ست
زيســت محیطي و تجاری محدودکنندهای را بر فعالیت بنگاهها وضــع نميکنند .ســپس در
بخش های آتي اين وضـــعیت را با دو ســـناريو اعمال مالیات /تعرفه زيســـت محیطي و نیز
وضع استاندارد انتشار آلودگي مقايسه ميکنیم.

 -2-3حالت معیار

2

در حالتي که هیچ مقررات محدودکنندهای بر فعالیت بنگاهها وجود ندارد ،هر دو بنگاه در يک
رقابت کورنو ،اقدام به تولید و صادرات مح صول خود به ک شور سوم ميکنند .بنابراين ،هدف
هر بنگاه بیشینهسازی سود خود از طريق تعیین میزان تولید تعادلي خواهد بود (رابطه (:))6
( )6

max πᵢ = (a − q i − q −i − c)qᵢ
qᵢ

با اعمال شرايط مرتبه او ل و برقراری شرايط مرتبه دوم ،میزان تعادلي تولید و سود هر
بنگاه به صورت رابطه ( )7خواهد بود.
( )7

1
1
 πᵢᵇ = (a − c)2و )(a − c
3
9

= qᵢᵇ

باالنويس  bنیز مبین تولید و سود در حالت معیار ا ست .با توجه به تعادل حا صل شده و با
در نظر گرفتن رابطههای ( )4و ( ،)5رفاه کشور در حالت معیار برابر است با رابطه (:)8
( )8

1
Wᵢᵇ = (a − c)2 (1 − dᵢ(eᵢ + seˍᵢ)²).
9

در ادامه به بررســـي و اســـتخراج تعادل بازی غیرهمكارانه 3دو کشـــور به منظور کنترل
آلودگي از طريق دو سیاست وضع مالیات زيستمحیطي و استاندارد انتشار آلودگي خواهیم
پرداخت و نتايج حاصله را با يكديگر و نیز با حالت معیار به دست آمده ،مقايسه خواهیم کرد.
1- Duopoly Cournot Competition
2- Benchmark
3- Non-cooperative Games
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 -4وضع مالیات زیستمحیطي
با توجه به اينكه تولید بنگاه صــادر کننده محصــول همراه با آلودگي اســت و اين آلودگي
رفاه جامعه را کاهش ميدهد ،سیاستگذار مي تواند از طريق اعمال سیاست وضع مالیات
زي ست محیطي ،میزان تولید و انت شار آلودگي را کاهش دهد .در حقیقت ،سیا ستگذار با
يک رابطه مبادله 1ســود بیشــتر و آلودگي کمتر مواجه اســت .نرخ مالیات باالتر ،انتشــار
آلودگي بنگاه داخلي را کاهش داده که اثر مثبت بر رفاه دارد ،اما همزمان قدرت رقابت
و به دنبال آن ،ســـود بنگاه داخلي را نیز کاهش مي دهد که اثری منفي بر رفاه جام عه
خواهد دا شت .تعیین نرخ مالیاتي که در اين رابطه ،رفاه جامعه را در تعادل بازی با ک شور
ديگر حداکثر کند ،وظیفه سیا ست گذار ا ست .با اين تو ضیحات ،چارچوب مدل در اين
شـــرايط اين گو نه خوا هد بود که طي يک بازی دو مرح له ای ،2اب تدا در مرح له اول
سیا ست گذاران هر دو ک شور سیا ست کنترل آلودگي خود را از طريق اعالم نرخ مالیات
وارد بر تولید بنگاه داخلي اعالم مي کنند و در مرحله دوم با در نظر گرفتن ســـیاســـت
اعالمي ،دو بنگاه وارد رقابت تولید و بی شینه سازی سود خود مي شوند .از اينرو ،با توجه
3

به اينكه بازی برای بنگاه ها (در تعامل با ســـیاســـت گذاران) يک بازی با اطالعات کامل
خواهد شد از طريق استدالل معكوس 4ابتدا مرحله دوم اين بازی -که رقابت میان بنگاهها
ا ست -را برر سي مي کنیم و سپس با در نظر گرفتن تولید تعادلي بنگاهها ،م ساله حداکثر
سازی رفاه جامعه به منظور استخر اج نرخ تعادلي مالیات دو کشور را حل ميکنیم.
در مرحله دوم ،هر يک از دو بنگاه مشـاهده مي کنند که در مرحله اول سـیاسـتگذار
چه نرخ مالیاتي را وضــع کرده اســت .بنابراين ،مســاله حداکثرســازی ســود بنگاه  iعبارت
خواهد بود با (رابطه (:))9
( )9

max πᵢ = (a − q i − q −i − c)qᵢ − t i q i
qᵢ

1- Trade-off
2- Two-stage Game
3- Perfect-information
4- Backward Induction
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نتیجه تعادل رقابت کورنو میان دو بنگاه ،مقدار تولید تعادلي رابطه ( )10خواهد بود
که از احراز شرايط مرتبه اول و دوم حاصل شده است.
1
)(a − c − 2tᵢ + tˍᵢ
3

()10

= ͭqᵢ

باالنويس  tبیانگر مقادير تعادلي در حالت سیاست وضع مالیات است .پس از استخراج
تعاد ل در مرحله دوم بازی به مرحله اول برگشــته و با جای گذاری مقادير تعادلي تولید در
تابع سود و تابع زيان اجتماعي ناشي از آلودگي ،م ساله حداکثر سازی رفاه اجتماعي را به
صورت رابطه ( )11مينويسیم.

()11

1
)max Wit = [(a − c − 2tᵢ + tˍᵢ)(a − c + tᵢ + tˍᵢ
tᵢ
9
)− dᵢ(eᵢ(a − c − 2tᵢ + tˍᵢ
]+ seˍᵢ(a − c + tᵢ − 2tˍᵢ))²

هر دو کشـــور به طور همزمان از طريق رابطه ( ،) 11ســـیاســـت مالیاتي خود را تعیین

مي کنند .تعادل بازی میان دو کشـــور توســـط حل همزمان  ∂Wᵢͭ⁄∂tᵢ = 0, i = 1,2به
دست مي آيد که در رابطه ( )12نشان داده شده است.
()12

)(a‐c)(2dᵢ(2eᵢ‐seˍᵢ)(eᵢ(2dˍᵢ(s 2 ‐1)(seᵢ‐2eˍᵢ)eˍᵢ+1)+2seˍᵢ)+2dˍᵢeˍᵢ(seᵢ‐2eˍᵢ)‐1
2dᵢ(2eᵢ‐seˍᵢ)(eᵢ(2dˍᵢeˍᵢ(seᵢ‐2eˍᵢ)(s 2 ‐1)+3)‐2seˍᵢ)+2dˍᵢ(2seᵢ‐3eˍᵢ)(seᵢ‐2eˍᵢ)+5

=ti

با جای گ ذاری اين مقادير در رابطه ( ) 10و ســـپس در تابع ســـود بنگاه و رفاه جامعه،
مقادير ســود و رفاه اجتماعي در اين حالت به دســت خواهد آمد که با توجه به ســهولت
محاسبه و نیز بزرگ بودن مقادير حاصله از درج آن ها در اينجا خودداری ميشود.

 -5مقررات استاندارد انتشار آلودگي
در اين بخش به بررســي يک ســیاســت ديگر کنترل انتشــار آلودگي ميپردازيم و فرض
ميکنیم که دولت ها به منظور کنترل و کاه ش انتشــار آلودگي ،ســقف مشــخصــي برای
میزان انتشـــار آلودگي مجاز توســـط بنگاه را به عنوان اســـتاندارد انتشـــار آلودگي تعیین
مي کنند .براساس اين سیاست ،بنگاه ها اجازه انتشار آلودگي بیش از استاندارد تعیین شده
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را ندا شته و در صورتي که میزان تولید آلودگي بیش از ا ستاندارد تعیین شده با شد ،خود
بنگاه بايد هزينه و وظیفه پا

ســازی آن را متحمل شــود .در واقع از طريق اين ســیاســت،

دولت به جای مداخله در بازار و تغییر قیمت ها به طور مســـتقیم بر میزان انتشـــار آلودگي
متمرکز شده و بیش از سقف بهینه اجتماعي انتشار آلودگي به بنگاه اجازه انتشار نميدهد.
همانند بخش قبلي ،در اين حالت نیز با يک بازی دو مرحله ای مواجه هســـتیم که در
مرحله اول دولت میزان اســـتاندارد انتشـــار را تعیین و در مرحله بعدی با در نظر گرفتن
اســـتاندارد اعالم شـــده ،بنگاه ها در يک رقابت مقداری ،میزان تولید خود را انتخاب
مي کنند .بنابراين ،طبق اســـتدالل معكوس ،ابتدا به ســـراه مرحله دوم رفته و تعادل رقابت
بنگاه ها را که از حل رابطه ( )13حاصل خواهد شد ،بهدست ميآوريم.
()13

max πᵢ = (a − q i − q −i − c)qᵢ − k(eᵢqᵢ − zi )2
qᵢ

در رابطه ( zi ،)13میزان اســتاندارد تعیین شــده توســط دولت بر انتشــار آلودگي بنگاه

داخلي و  k(eᵢqᵢ − zi )2هزينه ای اســـت که بنگاه در صـــورت انتشـــار آلودگي بیش از
استاندارد تعیین شده بايد بپردازد .فرم درجه دو هزينه پا
که هزينه پا

سازی مازاد انتشار بیان ميکند

سازی واحدهای باالتر ،بی شتر ا ست .با توجه به فرم درجه دو ياد شده ،در

ادامه ،فرض مي شود میزان ا ستاندارد تعیین شده کمتر از میزان انت شار آلودگي ا ست؛ در
غیر اين صورت هزينه پا سازی آلودگي صفر در نظر گرفته ميشود.
مطابق معمول با اســـتفاده از شـــرط مرتبه ا ول (و برقراری شـــرط مرتبه دوم) مقادير
تعادلي رقابت میان دو بنگاه ،برابر است با (رابطه (:))14
()14

) (a − c)(2A−i − 1) + 2k(2eᵢzi A−i − e−i z−i
4Ai A−i − 1

= qei

که در آن باالنويس  eنشـــان دهنده شـــرايط وضـــع اســـتاندارد انتشـــار آلودگي بوده و
 Ai = kzi2 + 1است.
با جای گذاری مقادير تولید در تابع رفاه راجتماعي زير ،سیا ست گذاران دو ک شور با
حل همزمان اين مساله ،میزان استاندارد انتشار بهینه تعادلي را به دست ميآورند.
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()15

max Wie = (a − qei − qe−i − c)qei − k(eᵢqei − zi )2 − dᵢ(eᵢqei
+ seˍᵢqe−i)²

zᵢ

در نتیجه با حل همزمان  ،∂Wie ⁄∂zᵢ = 0, i = 1,2مقدار تعادلي سطح استاندارد انتشار
آلودگي ،zi∗ ،حداکثرکننده رفاه هر کشــور به صــورت تابعي از پارامترهای ،s ،eˍᵢ ،eᵢ ،c ،a
 d−i ،dᵢو  kبه دســـت ميآيد که به دلیل بزرگ بودن اندازه اين تابع از درج آن پرهیز کرده
و در ادامه با استفاده از تحلیل عددی به مقايسه نتايج سناريوهای مختلف ميپردازيم.1

 -6تحلیل عددي
پس از استخراج تعادل در سناريوهای مختلفي که پیشتر بیان شد در اين بخش قصد داريم
به مقايسه اثرات به کارگیری دو سیاست وضع مالیات و استاندارد انتشار آلودگي بپردازيم.
با تو جه به ت عدد ت عداد پارامتر های مدل و نیز بزرگ و پیچ یده بودن م قادير متغیر های
حا صل شده از تعادل ،اين مقاي سه و ارزيابي را با ا ستفاده از تحلیل عددی انجام خواهیم

داد .برای اين منظور در ادامه اين بخش برای دو پارامتر  aو  cبه ترتیب مقادير  10و  1را

در نظر مي گیريم و ارزيابي نتايج را با مقادير مختلف ســـاير پارامترها انجام ميدهیم .در
ادامه ،ابتدا به برر سي و ارزيابي سیا ست و ضع مالیات انت شار آلودگي ميپردازيم ،سپس
اثربخشي سیاست وضع مقررات استاندارد انتشار آلودگي را بررسي کرده و در پايان دو
سیاست ياد شده را با يكديگر مقايسه ميکنیم.

 -1-6بررسي اثر وضع مالیات زیستمحیطي
با اســتفاده از نتايج به دســت آمده در بخش  4در اين قســمت نتايج و اثربخشــي ســیاســت
وضــع مالیات را بررســي مي کنیم .در ابتدا بر عدم تقارن تاثیرپذيری کشــورها از آلودگي
تمرکز کرده و با ثابت در نظر گرفتن ســـاير شـــرايط اثر وضـــع مالیات را بر تولید ،نرخ
مالیات ،سود بنگاه ،رفاه جامعه و انت شار آلودگي ارزيابي مي کنیم .در ادامه به ارزيابي اثر
عدم تقارن بنگاه ها از نظر فناوری انتشار آلودگي بر موارد ذکر شده مي پردازيم.

 -1-1-6عدم تقارن آسیبپذیري زیست محیطي و مالیات زیستمحیطي
 -1فايل کامل محاسبات اين مطالعه که در نرمافزار  Mathematicaانجام شده در صورت تمايل ارائه خواهد شد.
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فرض ميکنیم که نرخ آلودگي ايجاد شده توسط هر بنگاه يكسان و برابر  1بوده ()ei = 1

و اين آلودگي به طور کامل فرامرزی اســت؛ يعني  s = 1و تغییرات متغیرها را در حضــور

تغییر مقادير مختلف ) dᵢ ∈ (0,1دو کشور در قالب نمودار ( )1نشان ميدهیم.

نمودار  .1اثر عدم تقارن آسیبپذیري زیستمحیطي در شرایط وضع مالیات
 . a-1میزان تولید بنگاه i

 .b-1نرخ مالیات زیست محیطی در کشور i

 . c-1مازاد سود بنگاه  iنسبت به وضعیت معیار

 . d-1مازاد رفاه بنگاه  iنسبت به وضعیت معیار

 .e-1کاهش انتشار آلودگی بنگاه  iنسبت به وضعیت معیار

 .f-1کاهش زیان زیستمحیطی کشور  iنسبت به وضعیت معیار
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نمودار  a-1در واقع ،ناحیه شـــدني جواب را به ما نشـــان مي هد .با در نظر گرفتن
مقادير ســاير پارامترها که پیشــتر بیان شــدند ،تنها بازه ای از  dᵢجهت ارزيابي نتايج قابل
قبول که در آن بازه تول ید نامنفي باشــــد .نمودار  b-1نیز نشــــان مي د هد با افزايش
تاثیرپذيری ک شور  iاز آلودگي منت شر شده ،نرخ مالیات تو سط سیا ست گذار افزايش
مي يابد .اين افزايش نرخ با افزايش تاثیرپذيری کشور خارجي از آلودگي به دلیل اتخاذ
سیا ست مالیاتي سخت گیرانه تر در آن ک شور موجب اندکي کاهش در مالیات انت شار
آلودگي داخلي مي شود .در واقع سیا ست گذار داخل ي از اعمال مقررات زي ست محیطي
شــديدتر کشــور خارجي به نفع بنگاه داخلي بهره برداری مي کند .اين ســیاســت گذاری
سبب مي شود در صورتي که ضريب آ سیب پذيری ک شور داخلي از آلودگي به اندازه
کافي کوچک و اين ضـــريب در کشـــور خارجي به اندازه کافي بزرگ باشـــد ،بنگاه
داخلي از اعمال مالیات زي ست محیطي تو سط ک شورها نه تنها مت ضرر ن شده ،بلكه منتفع
نیز شود؛ اين مو ضوع در نمودار  c-1ن شان داده شده ا ست .در واقع عدم تقارن شديد
کشورها از نظر زيان پذيری زيست محیطي مي تواند يكي از طرفین تولید را بهره مند کند
و طرفي که در کشـــوری قرار گرفته يا آســـیب کمتر ی از آلودگي مي بینند و يا اينكه
خود وزن کمتری به اين آسیب مي دهند.
نتیجه برقراری تعادل سیا ست مالیات زي ست محیطي در نمودار  d-1نمايش داده شده
ا ست .اگر اهمیت زيان آلودگي در رفاه ک شور رقیب به اندازه کافي بزرگ با شد به دلیل
سیاستگذاری سخت گیرانه در آن کشور ،اعمال مالیات زيست محیطي در کشور داخلي
موجب ارتقای رفاه اجتماعي خواهد شــد .در نهايت ،نتايج نمودارهای  e-1و  f-1نشــان
ميدهد در صورتيکه میزان زيان پذيری ک شورها از آلودگي به اندازه کافي بزرگ با شد
باشد ،سیاست مالیات زيست محیطي منجر به کاهش انتشار آلودگي و به دنبال آن کاهش
زيان زي ست محیطي خواهد شد .در واقع ،اين نتیجه بیانگر آن ا ست که در سطوح باالی
خسـارات زيسـت محیطي ،سـیاسـت کنترل آلودگي بر سـیاسـت توسـعه تجاری ارجحیت
دارد ،چراکه منجر به افزايش رفاه خواهد شد.
نمودار ( ) 2به طور همزمان ،نتايج اعمال سیا ست مالیات زي ستمحیطي بر سود بنگاه،
رفاه جامعه و انت شار آلودگي را ن شان مي دهد .نمودارهای ر سم شده در اين شكل مكان
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هند سي نقاطي ا ست که مقادير مالیات ،سود ،رفاه و انت شار آلودگي بر روی آنها صفر
ا ست .سمت را ست منحني مالیات که با خط ممتد ن شان داده شده ،مقدار مالیات و ضع
شده کشور  iمثب ت است .به همین ترتیب سمت چپ منحني سود و باالی منحني رفاه که
به ترتیب با خط چین و نقطه چین نمايش داده شده اند ،مقادير سود بنگاه و رفاه جامعه در
حالت وضــع مالیات زيســت محیطي نســبت به پیش از آن بیشــتر اســت .در ســمت راســت
منحني آلودگي نیز میزان انتشار آلودگي در اين س ناريو کمتر از حالت معیار خواهد بود.
نمودار  .4اثر مالیات زیستمحیطي بر سود بنگاه ،رفاه جامعه و انتشار آلودگي در فضاي  𝐝ᵢو 𝐢𝐝−
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منبع :یافتههای پژوهش

ناحیه هاشــور خورده در نمودار ( ،)2نشــان دهنده نقاطي اس ـ ت که اعمال مالیات مثبت
زيست محیطي نه تنها رفاه کشور را افزايش مي دهد ،بلكه سود بنگاه داخلي را نیز افزايش
و انتشــــار آلودگي را کاهش مي د هد .در واقع اين نتی جه از عدم ت قارن کشـــور ها از
آسیب پذيری زيست محیطي ناشي از انتشار آلودگي حاصل شده است .در زير اين ناحیه
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هاش ـ ور خورده و باالی منحني رفاه ،مالیات زيســت محیطي منجر به افزايش رفاه و کاهش
انتشار آلودگي خواهد شد ،اما سود بنگاه داخلي نیز در اين ناحیه کاهش خواهد يافت.
تغییر ضــريب برونريز آلودگي ( )sنیز بر فضــای جواب مســاله تاثیرگذار خواهد بود و
ميتوان نشـــان داد با کاهش اي ن ضـــريب (که به معنای کاهش انتشـــار فرامرزی آلودگي
است) ،مالیات زيستمحیطي افزايش ،سود بنگاه کاهش و رفاه جامعه افزايش خواهد يافت.

 -2-1-6عدم تقارن انتشار آلودگي و مالیات زیستمحیطي
در اين قســمت فرض مي کنیم که کشــورها از نظر درجه آســیب پذيری انتشــار آلودگي

يك سان بوده و ضريب زيان زي ست محیطي هر دو برابر  1ا ست ( )di = 1و اين آلودگي
به طور کامل فرامرزی اســت؛ يعني  s = 1و تغییرات متغیرها را در حضــور تغییر مقادير

مختلف ) eᵢ ∈ (0,1دو کشور در قالب نمودار ( )3نشان ميدهیم.
نمودارهای  a-3و  c-3نشــان مي دهند که هر چه ضــريب انتشــار آلودگي يک بنگاه
کمتر و ضريب متناظر بنگاه رقیب بی شتر با شد ،تولید و سود بنگاه افزايش خواهد يافت.

اين امر به دلیل سیا ست مالیاتي و ضع شده تو سط دولت های دو ک شور ا ست .همانگونه
که در نمودار  b-3مشخص است با افزايش ضريب انتشار آلودگي ،دولت نرخ مالیات را
افزايش ميده د؛ البته اين نرخ برای مقادير باالی ضــريب انتشــار بنگاه خارجي کاهشــي
خواهد شــد .نكته قابل تامل در اين نمودار ،مقادير منفي نرخ مالیات در بازهای اســت که
ضريب انت شار بنگاه داخلي ،فاره از میزان انت شار بنگاه خارجي ،پايین ا ست .در واقع ،در
چنین شرايطي با توجه به پايین بودن میزان آلودگي زي ست محیطي ،دولت داخلي به جای
مقررات سخت گیرانه زي ست محیطي ،ت صمیم به حمايت تجاری از بنگاه داخلي ميگیرد.
در مجموع اين ســیاســت گذاری مالیاتي در صــورتي که ضــريب انتشــار آلودگي بنگاه
خارجي به اندازه کافي بزرگ با شد و يا انت شار آلودگي بنگاه داخلي ب سیار بزرگ با شد،
منجر به افزايش رفاه اجتماعي خواهد شد که در نمودار  d-3نمايان است.
نمودارهای  e-3و  f-3نشــان مي دهند در صــورتي که دو بنگاه از نظر فناوری انتشــار
آلودگي به اندازه کافي نامتقارن باشند ،اعمال سیاست مالیات زيست محیطي سبب کاهش
آلودگي و نیز کاهش زيانهای زيست محیطي ميشود.
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نمودار  .3اثر عدم تقارن انتشار آلودگي در شرایط وضع مالیات
 . a-3میزان تولید بنگاه i

 . b-3نرخ مالیات زیست محیطی در کشور i

 . c-3مازاد سود بنگاه  iنسبت به وضعیت معیار

 . d-3مازاد رفاه بنگاه  iنسبت به وضعیت معیار

 .e-3کاهش انتشار آلودگی بنگاه  iنسبت به وضعیت معیار

 .f-3کاهش زیان زیستمحیطی کشور  iنسبت به وضعیت
معیار

منبع :یافتههای پژوهش
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در نمودار ( ،) 4خطوط رســم شــده مكان هندســي نقاطي را نشــان مي دهند که مقادير
مالیات ،سود ،رفاه و انتشار آلودگي روی آنها صفر است.
نمودار  .4اثر مالیات زیستمحیطي بر سود بنگاه ،رفاه جامعه و انتشار آلودگي در فضاي  𝐝ᵢو 𝐢𝐝−
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منبع :یافتههای پژوهش

همانند نمودار ( ،) 2ناحیه هاشــورخورده در نمودار ( )4نشــان دهنده نقاطي اســت که
اعمال مالیات مث بت زيســـت محیطي منجر به افزايش رفاه اجتماعي و ســـود بنگاه داخلي
مي شــود و در ناحیه زير منطقه هاشــورخورده و باالی منحني رفاه ،مالیات زيســتمحیطي
منجر به افزايش رفاه و کاهش انتشار آلودگي خواهد شد ،اما سود بنگاه داخلي را کاهش
خواهد داد.
در ن ها يت از بررســـي های اين قســـ مت مي توان نتی جه گر فت که اع مال مال یات
زيســـت محیطي مي تواند رفاه اجتماعي را افزايش و انتشـــار آلودگي را کاهش دهد .عدم
تقارن آسیب پذيری جامعه و يا عدم تقارن انتشار آلودگي بنگاهها ،سبب مي شود که رفاه
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به نفع ک شوری که انت شار آلودگي و يا تاثیرپذيری کمتری از آلودگي دارد افزايش يابد.
اين عدم تقارن مي تواند ســبب شــود که حتي اعمال مالیات زيســت محیطي دوجانبه ،بنگاه
کمآاليندهتر را بهرهمند کند.

 -2-6بررسي اثر وضع استاندارد انتشار آلودگي
در اين قسمت به بررسي نتايج سیاست وضع استاندارد انتشار آلودگي ميپردازيم .همانند
ق سمت قبلي ،ابتدا بر عدم تقارن تاثیرپذيری ک شورها از آلودگي تمرکز کرده و در ادامه
به ارزيابي اثر عدم تقارن بنگاه ها از نظر انتشار آلودگي خواهیم پرداخت.

 -1-2-6عدم تقارن آسیبپذیري زیست محیطي و استاندارد آلودگي

فرض مي کنیم نرخ آلودگي ايجاد شده تو سط هر بنگاه يك سان و برابر  1بوده ()ei = 1
و اين آلودگي به طور کامل فرامرزی است؛ يعني  . s = 1همچنین فرض ميشود k = 1

و تغییرات متغیرها را در حضـــور تغییر مقادير مختلف ) dᵢ ∈ (0,1دو کشـــور در قالب

نمودار ( )5نشان ميدهیم.
همان گونه که در نمودارهای  a-5و  bمشــخص اســت ،میزان تولید بنگاهها برای بازه
بزرگي از ضرايب اثرپذيری کشورها از آلودگي مثبت بوده و نیز میزان استاندارد آلودگي
و ضع شده تو سط هر ک شور با کاهش زيان پذيری داخلي و افزايش زيان پذيری آلودگي
ک شور خارجي ،افزايش مي يابد .ناحیه مثبت مقادير ا ستاندارد انت شار آلودگي ،ناحیه قابل
قبول و قابل بررسي در اين سناريو است.
بنگاه ها نیز در صـــورت وضـــع اســـتاندارد زيســـت محیطي مي توانند از عدم تقارن
تاثیرپذيری کشــورها از آلودگي منتفع شــوند .در واقع ،هر چه اين عدم تقارن به ســمت
آســیب پذيری کمتر کشــور داخلي باشــد ،بنگاه داخلي در مقايســه با وضــعیت معیار ســود
بیشتری کسب خواهد کرد؛ اين موضوع در نمودار  c-5نمايش داده شده است .استاندارد
زي ست محیطي ،همان گونه که در نمودار  d-5ن شان داده شده ا ست به طور حتم منجر به
بهبود رفاه خواهد شد ،مگر اينكه ضريب اثرپذيری ک شور رقیب از آلودگي ب سیار ناچیز
بوده و ضـــريب متناظر داخلي نیز به ا ندازه کافي کوچک باشـــد .نمودارهای  e-5و  fنیز
ن شان مي دهند که و ضع مقررات ا ستاندارد آلودگي سبب کاهش انت شار و نیز خ سارات
رفاهي ناشــي از آن خواهد شــد .البته در ناحیه ای که هر دو کشــور اثرپذيری ناچیزی از
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آلودگي داشــته باشــند ،اين امر اتفاق نخواهد افتاد که البته نتیجه ای منطقي اســت ،چراکه
در چنین شرايطي نیازی به مقررات گذاری زيست محیطي نیز نیست.
نمودار  .5اثر عدم تقارن آسیبپذیري زیستمحیطي در شرایط وضع استاندارد آلودگي
 . a-5میزان تولید بنگاه i

 . b-5استاندارد زیست محیطی در کشور i

 . c-5مازاد سود بنگاه  iنسبت به وضعیت معیار

 . d-5مازاد رفاه بنگاه  iنسبت به وضعیت معیار

 .e-5کاهش انتشار آلودگی بنگاه  iنسبت به وضعیت معیار

 .f-5کاهش زیان زیستمحیطی کشور  iنسبت به وضعیت معیار

منبع :یافتههای پژوهش
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نتايج اعمال مقررات اســتاندارد انتشــار بر ســود بنگاه ،رفاه جا معه و انتشــار آلودگي به
طور همزمان ،در نمودار ( ) 6نشان داده شده است .خطوط رسم شده در اين نمودار ،مكان
هند سي نقاطي ا ست که مقادير ا ستاندارد انت شار آلودگي ،سود ،رفاه و انت شار آلودگي
روی آن ها صفر است .سمت چپ منحني استاندارد که با خط ممتد نشان داده شده ،ناحیه
م ثبت مقادير انتشار و قابل قبول مساله است .به همین ترتیب در سمت چپ منحني سود و
باالی منحني رفاه که به ترتیب با خط چین و نقطه چین نمايش داده شدهاند ،مقادير سود
بنگاه و رفاه جامعه در حالت وضع مالیات زيست محیطي نسبت به پیش از آن بیشتر است.
نمودار  .6اثر استاندارد زیستمحیطي بر سود بنگاه ،رفاه جامعه و انتشار آلودگي در فضاي  𝐝ᵢو 𝐢𝐝−
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منبع :یافتههای پژوهش

به اين ترتیب ،ناحیه هاشـــورخورده در نمودار ( )6نشـــاندهنده نقاطي اســـت که اعمال
استاندارد انتشار آلودگي نه تنها رفاه کشور را افزايش ميدهد ،بلكه سود بنگاه داخلي را نیز
افزايش و انتشـــار آلودگي را کاهش ميدهد .در واقع اين نتیجه از عدم تقارن کشـــورها از
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آ سیبپذيری زي ست محیطي نا شي از انت شار آلودگي حا صل شده ا ست .در زير اين ناحیه
هاشـــورخورده و باالی منحني رفاه ،مالیات زيســـتمحیطي منجر به افزايش رفاه و کاهش
انتشار آلودگي خواهد شد ،اما سود بنگاه داخلي نیز در اين ناحیه کاهش خواهد يافت.
تغییر ضريب برونريز آلودگي ( ) sنیز بر ف ضای جواب م ساله تاثیرگذار خواهد بود و
مي توان نشـــان داد با کاهش اين ضـــريب (که به معنای کاهش انتشـــار فرامرزی آلودگي
است) ،میزان استاندارد انتشار آلودگي وضع شده توسط دولت ها افزايش خواهد يافت.

 -2-2-6عدم تقارن انتشار آلودگي و استاندارد آلودگي
اينک فرض ميکنیم درجه آ سیب پذيری انت شار آلودگي ک شورها يك سان بوده و ضريب
زيان زيست محیطي هر دو برابر  )di = 1( 1و اين آلودگ ي به طور کامل فرامرزی است؛

 .s = 1همچنین فرض ميکنیم  . k = 1حال تغییرات متغیرها را در حضــور تغییر مقادير
مختلف ) eᵢ ∈ (0,1دو کشور در قالب نمودار ( )7نشان ميدهیم.
نتايج نشـــان داده شـــده در نمودارهای فوق بیانگر آن اســـت که با افزايش آاليندگي
بنگاه داخلي و کاهش آالين دگي بنگاه خارجي ،دولت ها میزان اســـتاندارد انتشـــار را با
هدف دادن قدرت رقابتي به بنگاه داخلي ،افزايش مي دهند .ســـود بنگاه نیز در شـــرايط
وجود عدم تقارن کافي میان تكنولوژی انتشار آلودگي دو بنگاه ،ميتواند نسبت به حالت
معیار افزايش يابد .با مقدار در نظر گرفته شــده برای ضــريب آســیب پذيری کشــورها در
تمام بازه مورد بررسي رفاه اجتماعي افزايش و انتشار آلودگي کاهش خواهد يافت.
در نهايت از نمودارهای  b-7و  cمي توان دريافت که ناحیه ای از ضـــرايب انتشـــار
آلودگي دو بنگاه وجود دارد که در آن ناحیه ا ستاندارد و ضع شده تو سط ک شورها مثبت
و سود بنگاه و رفاه اجتماعي نیز افزايش و انتشار آلودگي کاهش خواهد يافت.
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نمودار  .7اثر عدم تقارن آنتشار آلودگي در شرایط وضع استاندارد آلودگي
 . a-7میزان تولید بنگاه i

 . b-7استاندارد زیست محیطی در کشور i

. c-7مازاد سود بنگاه  iنسبت به وضعیت معیار

 . d-7مازاد رفاه بنگاه  iنسبت به وضعیت معیار

 .e-7کاهش انتشار آلودگی بنگاه  iنسبت به وضعیت معیار

 .f-7کاهش زیان زیستمحیطی کشور  iنسبت به وضعیت
معیار

منبع :یافتههای پژوهش

 -3-6مقایسه سیاست مالیات زیست محیطي و مقررات استاندارد انتشار
پس از بررسـي نتايج اعمال دو سـیاسـت وضـع مالیات زيسـت محیطي و اسـتاندارد انتشـار
آلودگي در يک رقابت بین المللي دوجانبه و مقايسه اين دو سناريو با وضعیت معیار (يعني
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شـــرايطي که هیچ مقررات زيســـت محیطي وجود ندارد) در اين قســـمت قصـــد داريم به
مقايسه نتايج اين دو سیاست با يكديگر بپردازيم.
با توجه به مطالب بیان شــده در قســمت های قبلي بايد توجه کرد که تنها ناحیه ای از
مقادير پارامترها برای مقايســه قابل قبول اســت که شــرايط ارائه شــده در رابطه ( )16را
داشته باشد.
()16

qti ≥ 0, qei ≥ 0, t i ≥ 0, zi ≥ 0; i = 1,2

بــا در نظر گرفتن اين شـــرايط  ،در ادامــه قصــــد داريم جهــت نــامســــاوی هــای

 qti ≶ qei , πti ≶ πei , Wit ≶ Wie , Dti ≶ Deiرا در حضـــور مقادير مختلف پارامترهای
مساله بررسي کنیم.

جهت مقاي سه اين دو سیا ست به برر سي اثر عدم تقارن هر دو مو ضوع آ سیبپذيری
کشـورها از آلودگي و ضـريب انتشـار آلودگي بنگاه ها خواهیم پرداخت .در اين بخش -
همانند دو قســمت قبلي -ابتدا بر عدم تقارن ضــريب آســیب پذيری کشــورها از آلودگي
متمرکز شده و سپس در ادامه اثر عدم تقارن تكنولوژی تولید آلودگي بنگاهها بر مقاي سه
دو سیاست را بررسي ميکنیم.

 -1-3-6مقایسههه سههیاسههتهاي کنت رل آلودگي و نامتقارني آسههیبپذیري
کشورها از آلودگي

فرض مي کنیم نرخ آلودگي ايجاد شده تو سط هر بنگاه يك سان و برابر  1بوده ()ei = 1

و نیز  s = 1ا ست .مقاي سه دو سیا ست مالیات زي ست محیطي و ا ستاندارد انت شار آلودگي
را در حضـــور تغییر مقادير مختلف ) dᵢ ∈ (0,1دو کشـــور در قالب نمودار ( )8نشـــان

مي دهیم .الزم به ذکر ا ست ،شرايط رابطه ( ) 16در ناحیه م شتر
و  b-5محقق ميشود.

مثبت نمودارهای b-1
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نمودار  .8اثر عدم تقارن آسیبپذیري زیستمحیطي در شرایط وضع استاندارد آلودگي
 . a-8تفاوت سود بنگاه  iدر دو سیاست

 . b-8تفاوت رفاه کشور  iدر دو سیاست

 .c-8تفاوت انتشار آلودگی بنگاه  iدر دو سیاست

 .d-8تفاوت زیان زیستمحیطی کشور  iدر دو
سیاست

منبع :یافتههای پژوهش

همان گونه که در نمودارهای  b-8و  dمالحظه مي شـــود در تمام ناحیه شـــدني قابل
مقايسه (ناحیه قابل قبول شرايط رابطه ( ))16در سن اريوی وضع مقررات استاندارد انتشار
نسبت به سیاست وضع مالیات ،رفاه اجتماعي بیشتر و آسیب زيست محیطي کمتر است.
مقاي سه میزان انت شار آلودگي بنگاه ها در دو سیا ست نیز که در نمودار  c-8ن شان داده
شده ا ست ،بیان مي کند انت شار آلودگي در و ضعیت سیا ست ا ستاندارد زي ست محیطي
کمتر است ،مگر آنكه تكنولوژی هر دو بنگاه بسیار آالينده باشد .نمودار  a-8نیز نشان
مي دهد که در بخشــي از ناحیه شــدني ،ســود بنگاه  iدر ســناريوی اســتاندارد آلودگي
بیش از ســـود در وضـــعیت مالیات اســـت؛ نمودار ( ) 9به طور دقیق تر اين موضـــوع را
نشان مي دهد.
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نمودار  .9سود ب نگاه در دو سیاست مالیات و استاندارد در فضاي  𝐝ᵢو 𝐢𝐝−
1.0

d−i

0.8

0.6

0.4

0.2

dᵢ

0.0
1.0

مالیات

0.8

سود

0.6

0.4

رفاه

0.2

0.0

استاندارد

منبع :یافتههای پژوهش

ناحیه خاکســـتری نمودار ( ،) 9مبین ناحیه شـــدني مقايســـه پذير دو ســـیاســـت کنترل
آلودگي ا ست که در شرايط رابطه ( )16بیان شده اند .در سمت را ست منحني نقطهچین،
رفاه در شــرايط وضــع اســتاندارد بیشــتر و مابین دو منحني خط چین ســود بنگاه در اين
سیا ست بی شتر خواهد بود .بنابراين ،در سمت را ست منحني خط چین از بازه قابل مقاي سه
دو سیاست ،سود بنگاه در سیاست وضع استاندارد زيست محیطي باالتر و در سمت چپ
اين منحني ،س ود در شرايط و ضع مالیات زي ست محیطي بی شتر خواهد بود .به طور تقريبي
مي توان ادعا کرد هر چه عدم تقارن آ سیب زي ست محیطي ک شورها بی شتر با شد ،بنگاهها
مالیات زيست محیطي به سیاست استاندارد انتشار ترجیح ميدهند.

 -2-3-6مقایسه سیاست هاي کنترل آلودگي و نامتقارني آالیندگي بنگاهها
حال درجه آسیبپذيری کشورها را يكسان فرض کرده و ضريب زيان زيستمحیطي هر دو
را برابر  )di = 1( 1قرار مي دهیم .همچنین م جدد فرض مي کنیم آلودگي به طور کا مل
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فرامرزی است؛  .s = 1حال تغییرات متغیرها را در حضور تغییر مقادير مختلف )eᵢ ∈ (0,1

دو کشور در قالب نمودار ( )10نشان ميدهیم .اين مقادير ،پارامترها و بازه تعیین شده شرايط
رابطه ( )16را در ناحیه مشتر

مثبت نمودارهای  a-3و  bمحقق ميکنند.

نمودار  .10مقایسه سیاستهاي کنترل آلودگي در شرایط نامتقارني آالیندگي بنگاهها
 .a-10تفاوت سود بنگاه  iدر دو سیاست

 .b-10تفاوت رفاه کشور  iدر دو سیاست

 .c-10تفاوت انتشار آلودگی بنگاه  iدر دو سیاست

 .d-10تفاوت زیان زیستمحیطی کشور  iدر دو سیاست

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به نمودارهای فوق با در نظر گرفتن شـــرايط مقايســـه پذير بودن دو ســـناريو
(روابط ( ،))16مي توان دريافت با افزايش ضريب انتشار آلودگي بنگاه  ،iسود وی و رفاه
اجتماعي  iدر سیا ست ا ستاندارد زي ست محیطي ن سبت به و ضع مالیات افزايش ميبايد.
همچنین خ سارات زي ست محیطي نیز با افزايش ضريب انت شار بنگاه در سیا ست ا ستاندارد
نسبت به مالیات روندی کاهنده دارد .اما میزان انتشار آلودگي بنگاه  iبا افزايش ضريب و
عدم تقارن انت شارش ن سبت به بنگاه رقیب در سیا ست و ضع ا ستاندارد ن سبت به مالیات
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افزايش مي يابد ،چراکه کشــورها در ســیاســت مالیات زيســت محیطي با افزايش ضــريب
انتشار بنگاه داخلي نرخ مالیات را به میزان قابل مالحظه ای افزايش ميدهند.

 -7جمعبندي و نتیجهگیري
انتخاب و گزينش ابزارهای اقتصادی و سیاست گذاری به منظور حفاظت از محیطزيست
همواره دغدغهای منطقهای و بین المللي در دهه های اخیر بوده اســت .با گســترش تجارت
میان کشورها و رشد تولید ،توجه به مصائب محیط زيستي در چارچوب همكاریها و نیز
رقابتهای بین المللي بیشتر شده است .در اين پژوهش به منظور توجه به اين مساله -ضمن
معرفي مطالعات متنوعي که طي ســالیان گذشــته در اين حوزه در ســطح دنیا انجام شــده
ا ست -به ارزيابي و مقاي سه عملكرد دو سیا ست اقت صادی و ضع مالیات زي ستمحیطي و
مقررات اســـتاندارد انتشـــار آلودگي ،به منظور کنترل و کاهش زيان های آلودگي در
چارچوب يک مدل ايســـتای بازی غیرهمكارانه پرداختیم که در آن در يک دنیای ســـه
کشـــوری ،دو کشـــور هريک دارای بنگاهي هســـتند که تولید محصـــول همگن آنها با
آلودگي همراه ا ست و اين بنگاه ها مح صول خود را در يک رقابت کورنو به بازار ک شور
ثالث صــادر مي کنند .در حقیقت ،مســأله کلیدی که در اين مطالعه ســعي در تمرکز بر آن
داشـــتیم ،بررســـي اين نك ته بود که عدم ت قارن آالي ندگي بن گاه ها و نیز عدم ت قارن
آســـیب پذيری کشـــورها از آلودگي ،چه اثری بر عملكرد و انتخاب ســـیاســـت مناســـب
زيست محیطي دارد.
نتايج اين مطالعه نشــان مي دهد وضــع مالیات رقابتي زيســت محیطي توســط هر يک از
کشورهای صادر کننده محصول در صورت وجود عدم تقارن کافي در ضريب آاليندگي
دو تولید کننده ،منجر به کاهش انت شار آلودگي و خ سارات زي ست محیطي خواهد شد .اما
اين مالیات ،تنها در شــرايطي مي تواند منجر به افز ايش رفاه اجتماعي شــود که آاليندگي
بنگاه ک شور رقیب به اندازه کافي بزرگ با شد؛ چراکه در چنین شرايطي ا ست که بنگاه
خارجي تحت ســیاســت مالیات زيســت محیطي دولت کشــورش با کاهش مزيت رقابتي
مواجه خواهد شد و در نتیجه سود بنگاه داخلي افزايش يافته و سبب افزايش مجموع رفاه
اجت ماعي کشور خواهد شد.
وضع استاندارد انتشار آلودگي به طور معمول منجر به کاهش آلودگي و افزايش رفاه
اجتماعي خواهد شد ،اما دولت ها در شرايطي اقدام به و ضع ا ستاندارد انت شار ميکنند که
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ضــريب آســیب پذيری زيســت محیطي کشــور در مقايســه با کشــور ديگر به اندازه کافي
کوچک باشــد  .همچنین افزايش عدم تقارن انتشــار آلودگي بنگاه ها به نفع بنگاه داخلي،
سبب وضع استاندارد آلودگي بیشتر داخلي نیز خواهد شد.
مقايسه اين دو سیاست نشان داد که سیاست وضع مالیات که سیاستي مداخلهگرانه در
بازار محســـوب مي شـــود ،نســـبت به مقررات اســـتاندارد انتشـــار ،اثرات مثبت رفاهي و
زي ست محیطي کمتری دارد .حتي بنگاه ها در اغلب مواقع ترجیح مي دهند تحت سیا ست
ا ستاندارد آلودگي فعالیت کنند تا سیا ست و ضع مالیات ،مگر زماني که ضريب انت شار
آلودگي شان به اندازه کافي از بنگاه رقیب کمتر باشد.
در نهايت ،هدف اين مطالعه اين نیست که توصیه ای سیاستي برای کنترل آلودگي در
فضای رقابت بین المللي ارائه دهد ،چراکه شرايط و عوامل متعددی ممكن است بر جهت
نتايج ا ستخراج شده از اين مطالعه اثر بگذارند .به عنوان مثال ،پويا در نظر گرفتن انبا شت
آلودگي ،ناهمگني مح صوالت ،انگیزه های خ صو صي تحقیق و تو سعه منتج از سیا ست
زي ست محیطي و موارد ديگر مي توانند بر نتايج اين مطالعه اثر بگذارند .هدف اين مطالعه،
در حقیقت اين بود که بر عدم تقارن متغیرهای زيســـت محیطي موثر بر ســـیاســـتگذاری
توجه کند و اهمیت آن را بر انتخاب سیاستها و ق درت رقابت در بازارها نشان دهد.
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