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 چکیده
بانکی به یکی از مباحث نوین در بین اقتصاددانان و سیاستمداران های مبحث وضع مالیات بر نرخ سود سپرده

بانکی  هایتبدیل شده است. در این راستا هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات وضع مالیات بر نرخ سود سپرده
تصاد یکی از عوامل ارتقای اق عنوانبه)امنیتی و نحوه اثر آن بر تولید ناخالص داخلی  -بر متغیرهای اقتصادی

است.  1360-1395های های توزیعی طی سالمقاومتی( با استفاده از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون با وقفه
منفی  مثبت و هایشوکهای توزیعی نشانگر آن است نتایج حاصل از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون با وقفه

مثبت و منفی نرخ سود به ترتیب  شوکهمچنین است. نرخ سود موجب افزایش تولید ناخالص داخلی شده 
ورود و خروج سرمایه در اثر اعمال مالیات بر نرخ سود  نهایتاًموجب کاهش و افزایش درآمد مالیاتی شده است. 

 روند کاهشی به خود گرفته است.
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 مقدمه. 1
منابع درآمدی دولت است که در اجرای عدالت اجتماعی، مقابله با تورم و ترغیب  ترینمهممالیات، یکی از 

یک سیستم مالیاتی دارای شرایط مهمی چون عدالت  کارگیریبهآید. می حساببهگذاری ابزار مناسبی سرمایه
آن، مالیات بر مصرف با اصل فایده و مالیات بر ارزش افزوده با اصل توانایی پرداخت  بر اساسو کارایی است که 

(. در اقتصاد ایران به دلیل مشکالت ساختاری که 1395سازگاری خواهند داشت )جعفری صمیمی و همکاران، 
ام ها در نظگردد، اهمیت و اثربخشی مالیاته عوامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی برمیریشه آن به مجموع

مصارف بودجه از محل  تأمینقرار نگرفته است و  موردتوجههای ساالنه چندان اقتصادی به ویژه در بودجه
یف تی را ضعدرآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تفکر جدی و کارشناسانه برای ایجاد اصالحات در نظام مالیا

مجاب کرده  را دولت ،اخیر هاىهای اقتصادی طی سالتحریمهای اساسی مواجه کرده است. نموده و با چالش
اتی به پایه مالی گسترش برای درآمدهای مالیاتی در راستای توسعه کشور داشته باشد. که اهمیت بیشتری است

 اسی به منظور اصالح ساختار نظام مالیاتی است.همراه بهبود عملکرد نظام مالیاتی موجود از راهبردهای اس
اخیراً سازمان امور مالیاتی کشور به منظور دستیابی به یک سیستم بهینه و مطلوب مالیاتی، از یک طرف 

قرار داده  موردتوجهحاکم بر پایه فعلی را  هایسیاستهای جدید مالیاتی و از طرف دیگر تغییر شناسایی پایه
ات از سود اخذ مالی. است های بانکیهای مالیاتی، مالیات بر نرخ سود سپردهاست. در این میان یکی از انواع پایه

ودی که سها و سرمایه نیز همانند کارگران و کارکنان نسبت به است که صاحبان سپرده آنها به مفهوم سپرده
قق این عدم تح ود، مالیات مشخصی را بایستی پرداخت کنند آورنگذاری در بانک به دست میاز بابت سپرده

 .شودمیتحمیل معنی ظلم مالیاتی است که نسبت به سایر عوامل تولید امر به 
نین چ هاآناز جمله  تواندمیهای موافق و مخالفی وجود دارد که دیدگاه ،درباره وضع مالیات بر نرخ سود سپرده

بعاد در ا تیامن. باشدمیعملیاتی کردن این طرح بحث امنیت اقتصادی  اشاره کرد: دغدغه اساسی مخالفان
 ست.ا کشورها یافتگیتوسعه یهالفهؤها و مشاخص ترینمهماز  یکی یاسیس ،یاجتماع ،یاقتصاد مختلف

د گذاری و تولید نخواهبه سرمایه تمایلی خارجی و یداخلر گذاهیسرمای، اقتصاد تیامن در نبود که طوریبه
جاد ی در ایاقتصادو امنیت  سالمت یافت. لذا اقتضایسوداگرانه رونق خواهد  یهاتیفعال نیبنابرا ؛داشت

از  یکی تیامن کهگفت  تواندمیدر واقع  .باشدمی یگذارهیسرما یروشیموانع پ بسترهای هموار و حذف
 یهیدعرضه شود. ب یانهیو در سطح به دیتول دیبا تیدولت و حاکم یاست که از سو یعموم یکاالها ترینمهم

 .کندیم جادیا تیامن یخود نوع زین یگذارهیسرمابوده و  یرونق اقتصاد سازنهیزم یعموم یکاال نیاست که ا
از سود  کنند که اخذ مالیاتپردازند اما چنین استدالل میاز سویی موافقین این طرح به رد دیدگاه مخالفین نمی

واهد کاست گذاران خهای بلندمدت بانکی برای سپردهگذاران از جذابیت سپردهسپرده برنهیهزها با تحمیل هسپرد
ند رود بخش تولیدی کشور از این فرآیمدت شده و انتظار میهای بلندمدت به کوتاهو عاملی برای انتقال سپرده

د که این های بانکی معتقدنردهنفع شود. مخالفان عملیاتی کردن طرح مالیات بر نرخ سود سپانتقال سپرده ذی
به سمت بازارهای موازی شده و این  هابانکگذاران از گذاری سپردهطرح، از طرفی موجب تغییر مسیر سرمایه

بازی و سوداگری در بازارهای . از سوی دیگر در پی افزایش سفتهگرددمی های بانکیسپرده امر موجب کاهش
ها و ناامنی روبرو خواهد شد. در این میان کشور جمهوری انضباطیبا بیغیرشفاف پولی و مالی، اقتصاد کشور 
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که توسط مقام معظم رهبری بیان  1کلی اقتصاد مقاومتی هایسیاستاسالمی ایران به واسطه وضع و تدوین 
تای های مالیاتی در راستری برخوردار بوده و در این بین عالوه بر لزوم تغییر پایهشده است از شرایط متفاوت

 .باشدمیاقتصاد مقاومتی نیز مطرح  هایسیاستبهبود عدالت اجتماعی، بحث تحقق 
ای بانکی هتحقیق حاضر به دنبال آن است که اثرات وضع مالیات بر نرخ سود سپردهباتوجه به مباحث ارائه شده 

تصاد یکی از عوامل بهبود اق عنوانبه)لی امنیتی و نحوه اثر آن بر تولید ناخالص داخ -بر متغیرهای اقتصادی
 مورد بررسی قرار دهد. 2های توزیعیمقاومتی( را با استفاده از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون با وقفه

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش .2
 شهیهم تقریباًسال گذشته  20 یمدت دار ط هایسپردهنسبت به سود  هابانک یسود واقع زانیم نکهیباتوجه به ا

 ییامکان پاسخگو هابانک گرید یسو از رشد کرده است. دارمدت هایسپرده زانیهمه ساله م یبوده، ول یمنف
متوسط  دیاختالف شد عالوهبه. ستندیو ... را دارا ن یدیتول هایگذاریسرمایه یبرا التیتسه انیمتقاض لیبه خ
به  یدر نظام بانک ییاعطا التیسود تسه یهانرخ یبا متوسط وزن ،یپرداخت یهاسود سپرده هاینرخ یوزن

اس اس نیاز نظرها دور بماند. بر ا هابانک یمدآتفاوت باعث شده تا ناکار نیهمرسد که یاز ده درصد م شیب
 التیکردن نرخ تسه یمنطق» عنوانبهرا  یدر دوره هفتم، طرح یاسالم یمجلس شورا ندگانیاز نما یتعداد
 تیرفو کیاند که مجلس نموده میو تقد یطراح «یمختلف اقتصاد هایبخشدر  یهمتناسب با نرخ بازد یبانک

در این میان الگوی جامعی توسط بیژن بیدآبادی برای نرخ سود تسهیالت  .دیمجلس رس بیآن هم به تصو
درصد، در سال  2درصد، در سال دوم  1بانکی طراحی شد. بدین گونه که نرخ بهره تسهیالت را در سال اول 

درصد کاهش داد. نتایج حاکی از آن است که اجرای این سیاست اثر مثبتی  4درصد و در سال چهارم  3سوم 
 شد اقتصادی از طریق افزایش تولید ناخالص داخلی غیرنفتی بر جای گذاشت.بر ر

 بر تولید ناخالص داخلی تأکیدمالیاتی و اثرات آن بر اقتصاد با  هایشوک .2-1
مالی  ایهسیاست شود،هایی که توسط دولت در جهت تحقق اهداف اقتصادی به کار گرفته میزجمله سیاستا

تغییرات در متغیرهای بودجه  .است هامالیاتدر قالب استفاده از ابزارهای عمده بودجه یعنی مخارج دولت و 
-تاقتصادی باشد یا از سوی دولت و سیاس تواند واکنش خودکار این متغیرها نسبت به تغییرات در شرایطمی

 ی دیگر این تغییرات ممکن است، تغییراتاما از سو صالحدیدی و سیستماتیک انجام گیرد، صورتبهگذاران 
الی سیاست م هایشوکتعبیر به تکانه یا  هاآندهد که از  ها را نشاننشده در سیاستبینیو پیش زابرون

ینی بغیرمنتظره و پیش صورتبههر نوع انحراف از قاعده و قانون بودجه  واقع منظور از تکانه مالی، شود. درمی
 (.1391مکاران، پروین و ه) نشده است

ه مثبت کبسته به این هاشوک. اعمال این باشدمیسیاست مالی اقتصاد  هایشوکمالیاتی یکی از  هایشوک
مانند تورم  یاسم یرهایا متغیو  تولید کشورمانند  یقیحق رهاییمتغ بر یتواند اثرات متفاوتیمو یا منفی باشند، 

                                                           
1. Resistive Economy 

2 . Nonlinear Autoregressive Distributed Lags  
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اندازه  کی راستا و به کیممکن است در  هاشوک نیکه اثرات ا هستندبر این باور  اقتصاددانان .برجای بگذارد
 جی. نتاگرددیم ریتعب یمال استیس هایشوک تفاوت در راستای اثر و اندازه آن، به نامتقارن بودن اثر نینباشد. ا

که نه  از آن است یدر اقتصاد، حاک یمال استیس هایشوکنقش  رامونیپ ریاخ یمطالعات تجرب میرمستقیغ
. گذارندیز برجای مین نامتقارن رییاقتصاد دارند، بلکه تأث یقیهای حقتیداری بر فعالیمعن تأثیر هاشوک نیتنها ا

 جود داردو یقیحق رهاییمتغ بری مال استیس هایشوکمتعددی برای اثرات نامتقارن  لیدال ک،یاز لحاظ تئور
 (.2015، 1بوایسیوس)

 مالی و تولید ناخالص داخلی سه حوزه زیر قابل بررسی هستند: هایشوکدرباره ارتباط میان 
 عواملی به گروه این اند.معرفی کرده عرضه ناحیه را اثرگذاری کانال که است هاییآن به مربوط اول حوزه

 تولید تکنولوژی و ظرفیت منابع، هایمحدودیت و هاچسبندگی قیمت آن، منشأ و دستمزدها چسبندگی چون

 مختلف تورمی، شرایط در دولت مالی هایسیاست که معتقدند حوزه این از اقتصاددانان برخی کنند.می اشاره

معکوس این امر  Lمنحنی عرضه به شکل  وجود صورت در در واقع گذارند.می برجای خود از متفاوتی اثرات
 عرضه منحنی صورت این در کنند، تغییر جاری قیمت با انتظاری متناسب هایقیمتچه افتد. اگر چناناتفاق می

 شیب و نزولی شده کل، عرضه منحنی کند، رشد جاری قیمت از بیشتر انتظاری قیمت چهو چنان بوده عمودی

 بوده چسبنده تقاضا هایشوک انتظار تغییرات غیرقابل به نسبت هاقیمت کهاین به توجه با داشت. خواهد منفی

 کل عرضه منحنی در شکستگی ایجاد سبب امر این است، پذیرتقاضا انعطاف انتظاری تغییرات به نسبت ولی

( اشاره 1996) 4( و کاراس2001) 3های کندیلبه یافته تواندمین مطالعات ای جمله(. از 1992، 2کاور)شود می
ه عبارت دیگر، ب ؛نمایندمالی نقش مؤثرتری ایفا می هایسیاست تأثیرگذاریکرد. شرایط اولیه اقتصادی نیز در 

یری گمالی( در شرایط رکود و رونق اقتصادی ممکن است، متفاوت باشد. در یک نتیجه)مالیات  هایشوکاثرات 
قش ن مالی( هایسیاست)مدیریت تقاضا  هایسیاستپذیر بودن قیمت و دستمزد، کلی در صورت انعطاف
 های حقیقی دارند.مؤثرتری در تعیین متغیر

 و کینز از تبعیت به گروه اند. اینکرده دنبال کل تقاضای ناحیه از را اثرگذاری کانال که هاییآن دوم حوزه
 رفتار و شده متمرکز مصرف ساختار و پول ساختار بازار گذاری،سرمایه ساختار بر روی وی نظری ادبیات

 در برخی دانند.می تقارن عدم منشأ اقتصادی هایفعالیت بسط شرایط در این خصوص در را خانوارها اقتصادی

توضیح  5نظریه محدویت اعتباری گرتلر توسط تقارن عدم اقتصاددانان، از گروه این توسط منتشرشده مفاهیم از
های ههای اقتصادی اثر کمتری بر فعالیت بنگاشود. به این ترتیب که کاهش عرضه اعتبار به علت بحرانداده می

 توانند منابع مالی خود را مستقیماً از طریق بازار پول به دست آورند.های بزرگ میمقیاس باال دارد، زیرا بنگاهبا 
 دوره به نسبت اقتصادی رکود دوره طول در مالی تأمین لحاظ از بزرگ هایبنگاه به نسبت کوچک هایبنگاه

که مطالعات آید. در حالیاین دسته به حساب میاز  (1944دارند. مطالعه تجربی توما ) بیشتری محدودیت رونق

                                                           
1. Boiciuc 
2. Cover 
3. Kandil 
4. Karras 
5. Gertler 



 97                                                                                    1398 بهار، یازدهم، شماره فصلنامه اقتصاد دفاع، سال چهارم 

کنند ( استدالل می1990(. همچنین مایلر و ولر )2000، 1دهند )هیوآشنبرونر و آمر عکس این اثر را نشان می
. دهدیمانبساطی مخارج دولت، تقاضا برای تسهیالت و اعتبارات را افزایش  هایشوککه در بازار اعتبارات نیز 

ورم کنند که ریسک تاستدالل می هاآن، کندمیدولت با اعمال سیاست مالی، مبادرت به استقراض جا که از آن
له شود. بررسی نتایج برخی از مطالعات تجربی نیز از جمباعث افزایش تقویت اثر جانشینی از طریق نرخ بهره می

مثبت سیاست  هایشوکاثرات که  دهدمییک چارچوب کلی نشان  ( با استفاده از2002) 2بالنچارد و پروتی
 هایوکشمنفی سیاست مالی است، به طوری که  هایشوکهای حقیقی و تولید، متفاوت از مالی بر فعالیت

 گذاری دارد.منفی اثر کاهنده بر سرمایه
 نبود کسب وکار، فضای در اعتمادیمانند بی نهادی عناصر که هستند اقتصاددانانی از دسته آن نیز سوم گروه

 ایجاد باعث که عواملی و موانع وجود و مالکیت حقوق سست بودن کسب وکار، محیط کننده روان نهادهای

کنند. یمی معرف یمال استیس هایشوکرا کانال اثرات نامتقارن  شودیفعاالن اقتصادی مگیری تصمیم در تأخیر
 ریاعث تأخگذارد و بیم تأثیرها بنگاه گذاریهیسرما ماتیبر تصم اطمینانی ناوجود فضای ابهام و  گریاز سوی د

 .شودیم دیگذاری و تولهیدر سرما

 های بانکیراهکارهای کاهش گسترش سپرده .2-2
به  هدایت نقدینگی و پدیده این جاذبه و کاهش بانکی هایسپرده گسترش ازهای ناشی برای کاهش آسیب

 این. ترندعملی راهکار دو هاآن کار گرفت که از میانبه تواندمیسمت بازارهای مالی راهکارهای مختلفی 
ای هدریافت مالیات از سود سپردهو  دولتی و خصوصی هایبانکسود سپرده در  نرخ کاهش :از عبارتند راهکارها

 .بانکی
برای نظام  زداییحاضر نرخ سود در بازار مالی به مانع بزرگی بر سر اشتغال و تولید و به یک منبع ثبات درحال

های مولد و نرخ گذاریهیچ تناسبی با بازدهی در سرمایه ،بانکی کشور تبدیل شده است. نرخ اسمی کنونی سود
تورم ندارد، به این معنا که نرخ باالی سود تسهیالت، هزینه مالی تولید را افزایش داده و نرخ تمام شده محصول 

رقابت و تقلیل قدرت بازپرداخت تسهیالت دریافتی شده  را باال برده است و در نهایت منجر به کاهش قدرت
 هاانکباست. از سوی دیگر نرخ باالی سود سپرده هزینه تجهیز منابع بانکی را افزایش داده و موجب ناپایداری 

گذاری در بازار سرمایه و بخش مسکن شده است. نرخ باالی سود مطالبات غیرجاری را افزایش و انگیزه سرمایه
 گذاری در نظامانداز و سپرده. این در حالی است که نرخ مناسب سود انگیزه پسدهدمیان را کاهش و ساختم

 (.1396سیدزاده، ) کندمیبانکی را حفظ 
هایی که تحت عنوان امالک بدان اشاره کرد؛ دارایی تواندمیهای غیرمولد نیز چالش دیگری است که دارایی

و به خصوص برای مؤسسات مالی در بازار سرمایه و بورس مخاطره به وجود بندی تملیکی یا امالک مازاد طبقه
لکه کند بهای بانکی ایجاد نمیچنانی در جهت فعالیتافزوده آنها در واقع نه تنها ارزشآورده است. این دارایی

لیت عادی بنگاه هایی هستند که از جزیان فعاکه داراییدر پی دارد؛ برای این هاآنهایی را نیز برای هزینه

                                                           
1. Huashen 
2. Blanchard and  Perotti 
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های اییدار عنوانبهو مؤسسات مالی و اعتباری رسمی کشور  هابانکاقتصادی کنار گذاشته شده و در موجودی 
 کهاین برای گذاری،سپرده سود نرخ کاهش از پس که است ذکر به (. الزم1394ماه، زرین)اند مازاد انباشته شده

 بازارهای تا باشد داشته را هدایتگر نقش باید دولت نشود ارز طال و مانند بازارهایی وارد سرگردان نقدینگی این

 صورت، این غیر در زیرا کند؛ معرفی گذاریبرای سرمایه امن و پذیرتوجیه محلی را سرمایه بازار یا و تولیدی

 این به هابانک شدید نیاز در شرایط و آورند بیرون هابانک از را خود منابع مردم که بود خواهد این بزرگ خطر

 ببرند. اعتباری و مالی مؤسسات به را هاآن منابع،
: معتقد استو  هتنها راه کاهش سود تسهیالت را کاهش بازدهی بازارهای موازی عنوان کرد (1396) بغزیان

ع بسیار گذاری در صنایتعیین سود تسهیالت درگیر یک چرخه باطل شده که بر روند تولید و انگیزه سرمایه
بنابراین کاهش آن به رونق تولید کمک خواهد کرد اما کاهش سود تسهیالت در گرو کاهش  ،رگذار استثیأت

سود سپرده و کاهش سود سپرده نیز در گرو کاهش بازدهی بازارهای موازی همچون سکه، ارز و خودرو است. 
د تواندرآمدزا خارج کند می دولت اگر بتواند نوسانات ارز و سکه را محدود و خریدوفروش خودرو را از فرآیندی

 .به مرور زمان اقدام به کاهش سود تسهیالت کند

 های بانکیارتباط میان مالیات و نرخ سود سپرده .2-3
 گذاری در بانک و مؤسسات مالی اخذمالیات بر سود سپرده بانکی، مالیاتی است که بر سود حاصل از سپرده

واند به تعنوان سود واریز شود این سود میگذاری در بانک مبلغی بهسپرده اساس برشود. برای مثال اگر می
صورت  مانند حقوق کارکنان مالیات تکلیفی به تواندمیمختلف مشمول مالیات شود. از این سود  هایروش

 درآمدهای مشمول مالیات در اظهارنامه سالیانه لحاظ شود عنوانبهدرصد مشخص کسر کرد و یا این سود 
-از سود سپرده تواندمیبه طور کلی به سه طریق  (1396های مجلس شورای اسالمی، )گزارش مرکز پژوهش

 های بانکی مالیات اخذ کرد:

 الف( اعمال مالیات تکلیفی

 کردیرو نیدر ا .شودیکسر م یبانک یهااز سود سپرده اتیعنوان مالبه یاز سود بانک یدر گروه اول، بخش
« سود بر یفیتکل اتیمال» عنوانبهاز حساب فرد  اتیگذار، مالاصل سود به حساب سپرده زیبالفاصله پس از وار

 .شودیکسر م

 

 عنوان درآمد مشمول مالیاتها بهاحتساب سود سپردهب( 

 یهانهیدرآمدها و هز ریسال همانند سا یدر انتها دیبا یافتیسود در زانی، م20گروه جی عضو  یدر کشورها
 فیعرت نیاز درآمدها و اعمال قوان هانهیبا کسر هز تیاعالم شود و درنها یاتیبه مراجع مال یاتیقبول مالقابل

 شود. نییقابل پرداخت تع اتیشده، مال
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 ج( رویکرد ترکیبی

رآمد د تأمینمختلف ازجمله  دالیل بهاست، اما  یاتیدرآمد مال عنوانبهاصل بر احتساب سود  کرد،یرو نیدر ا
سود  نهایتاًاما  ؛شودیکاسته م یاز سود پرداخت هینرخ پا کیبا  یفیتکل اتیدولت در طول سال، مال یبرا

 یهانهیهز عنوانبهشده  پرداخت یفیتکل اتیلو ما شودیفرد در نظر گرفته م یاتیدرآمد مال عنوانبه شدهکسب
شود  نییتع شود،یکمتر از آنچه محاسبه م یپرداخت اتیاگر مال بیترت نی. بدشودیلحاظ م یاتیقبول مالقابل 

 زانیشده باشد، دولت ممحاسبه  زانیاز م شیب یپرداخت اتیالتفاوت است و اگر مالفرد ملزم به پرداخت مابه
یروش استفاده م نیاز ا یو کره جنوب کیهندوستان، فرانسه، مکز ی. کشورهادهدمیعودت  ردمازاد را به ف

 .کنند

 مالیات بر نرخ سود در چارچوب تئوری تقاضای پول فیشر و داربیاثر وضع . 2-4
، متخصصین اقتصاد و جامعه مالی به طور فزاینده تجزیه و تحلیل تئوری 1970و اوایل دهه  1960در دهه 

ر چند سال اند. دبینی شده بر روی نرخ بهره را مورد پذیرش قرار دادهفیشر مبنی بر اثرات تغییرات تورم پیش
اثر مالیات  هاآناند. را توسعه داده «فیشر»نظریه  «2داربی»، «تانزی»، «1فلداستین»پردازانی مثل ه نظریهگذشت

ه پردازان، اگر فرض کنیم کاند. طبق استدالل این گروه از نظریهبر درآمد را بر اثر فیشر مورد مالحظه قرار داده

باشد، در این  T و اگر مالیات بر درآمد متناسب با نرخگیرد بر درآمد بهره اسمی، مالیات بر درآمد تعلق می
( 1. این نتیجه در رابطه )دهدمی( است که رفتار اقتصادی را شکل ∗r) 3صورت، نرخ بهره واقعی بعد از مالیات

 نشان داده شده است:

r∗ = i(1 − T) + π                                                                                           (1)  

نمایانگر نرخ تورم انتظاری است. راه حل ارائه شده برای  πنشانگر نرخ بهره اسمی و  i(، 1همچنین در رابطه )
 ( ارائه گردیده است:2معروف است، توسط رابطه ) «اثر داربی»نرخ بهره اسمی که به 

i = r∗ + π/(1 − T)                                                                                           (2)

    

 ( نشان داده شده است:3از طرفی اثر تورم بر روی نرخ بهره اسمی نیز به صورت رابطه )

di

dπ
= 1/(1 − T)                                                                                          (3)

    

                                                           
1.  Feldstein 
2.  Darby 
3. After-Tax Real Interest Rates 
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( درباره مدل رشد نئوکالسیک یافت نشده است. در یک 1976در این راستا نتایج مشابهی توسط فلداستین )
در نتیجه اثر تورم بر روی نرخ بهره نمونه از مدل وی، اثر تورم بر روی تعادل پولی نادیده گرفته شده است. 

 :باشدمی( 4اسمی به صورت رابطه )

di

dπ
= 1/(1 − λ)                                                                                             (4)

(، 4در رابطه )   λ نشانگر  
که مد فرد است که حائز اهمیت است در حالیاین مالیات بر درآ «داربی»نرخ مالیات بر بنگاه است. در فرمول 

. به نتیجه نرسیدن اثرات مالیات بر روی نرخ بهره بستگی باشدمینظر مالیات بر بنگاه مد «فلداستین»در مدل 
انتظارات واقعی قیمت دارد  وسیلهبهپیشین و تحقیقات انجام شده  هایقیمتبه انتظارات تورمی از روند حرکتی 

)خواجه محمدلو و خداویسی، 1396(. محققانی همچون کر، پسندو و اسمیت1 )1976( با توجه به تعریف انتظارات 
مالیات بر نرخ بهره  تأثیرقیمتی با استفاده از هر دو رویکرد انتظارات تطبیقی و عقالیی، شواهد محدودی برای 

مدت و جود ندارد.اند و هیچ شواهدی برای مقادیر کوتاهآورده به دستدت پرداخت شده بر اوراق قرضه بلندم  
پرداخته  اشاصلی هایمؤلفهیکی از  عنوانبهدر این قسمت به مفهوم اقتصاد مقاومتی در راستای ارتقای تولید 

 شود.می

 مفهوم اقتصاد مقاومتی .2-5
با  1389شهریور  16کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقالب در  هایسیاستدر یک تعریف جامع 

ز انداهای اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمرشد و بهبود شاخص تأمینرویکردی جهادی و با هدف 
بیست ساله ارائه شده است. اقتصاد مقاومتی الگویی است که در تالش است از یکسو با ترمیم ساختارهای 

د و از سویی المللی دست یابقتصاد داخلی و با در نظر گرفتن استقالل کشور، به تعادل در رقابت بیننامناسب ا
 تواندیمهای عملیاتی بردارد. در مجموع وری، در جهت توسعه پایدار گامبر کارآفرینی، نوآوری و بهره تأکیدبا 

 (:1391میرمعزی، )گی اساسی دارد گفت که اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبری، اقتصادی است که دو ویژ

بیند. تهدید را تبدیل به فرصت کرده و در در برابر تهدیدها و ترفندهای دشمن مقاوم است و کمتر آسیب می
( اقتصاد مقاومتی را اقتصاد موازی در نظر گرفته و سه 2015. اسدی و همکاران )کندمیوضعیت تهدید رشد 

است که نظام اسالمی به سبب کارکرد و اهداف، دارای ماهیت مقاومتی  آمدهل اند. در تعریف اوتعریف ارائه کرده
ی رسمی چنین توانای هایسازماناست و در نتیجه نیازمند نهادهایی است تا این اهداف را پوشش دهند، چرا که 

دن رپوشش کسری و کمبود، پر ک هاآنرا ندارند. تعریف دوم از اقتصاد مقاومتی این است که هدف اصلی 
ها و اصالح ساختار و نهادهای اقتصادی غیرکارا است. همچنین سومین نوع اقتصاد مقاومتی مربوط به شکاف

ح گفت که هر سه تعریف پیرامون اقتصاد مقاومتی صحی تواندمیجنبه تهاجمی و تدافعی اقتصاد مقاومتی است. 
 ای از این الگو پرداخته است.است و هر یک به جنبه

                                                           
1. Carr, Pesando and Smith  



 101                                                                                    1398 بهار، یازدهم، شماره فصلنامه اقتصاد دفاع، سال چهارم 

ین واژه گفت که ا تواندمیمقاومتی در ادبیات متعارف علم اقتصاد معادل دقیقی ندارد. از این رو  عنوان اقتصاد
 .باشدمیبرگرفته از فرهنگ اسالمی ایرانی کشور 

، اقتصاد بازدارنده 3، ثبات اقتصاد کالن2، پایداری و تداوم اقتصادی1اصالحاتی همچون ضدشکنندگی اقتصادی
و  7شکنی اقتصاد، تحریم6، وضعیت ایستایی در اقتصاد5مقاوم بودن اقتصادها و نهادها، 4و بازدارندگی اقتصادی

اقتصادی از یک موضوع خاص  هایسیاستبه معنای ایجاد چتر حمایتی توسط  8اقتصاد مقاومتی حمایتی نهایتاً
بیین مفهوم در ت (.1394خوانساری و قلیچ، )انرژی و یا بخش تولید و کارآفرینی است  تأمینهمچون بخش 

( مقاومت اقتصادی را در تاب آوری یا بازیابی خود پس از 2009) 9اقتصاد مقاومتی، بریگوگلیو و همکاران
آوری را به توانایی بازگشت سریع به ها، تاباقتصادی تعریف کرده است. در بسیاری از لغت نامه هایشوک

وانایی بازیابی و شود: تتی با سه توانایی تعریف میفرض اقتصاد مقاوم کنند. با این پیشحالت اولیه تعبیر می
، توانایی ایستادگی و مقابله در مقابل 10خارج از سیستم هایشوکبرگشت به حالت اولیه بعد از وارد شدن 

های مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش)و توانایی اجتناب از شوک  11ها یعنی جذب شوکتکانه
 ها را کاهش دهد.سازوکارهایی برخوردار باشد که اثرات شوک(. اقتصاد باید از 1393

 پیشینه تحقیق .2-6

 مطالعات خارجی. 2-6-1
ر د زادرونگفتن عرضه نیروی کار  نظر در، با زادرونهای رشد ای با استفاده از مدل( در مطالعه1985) 12سندمو

کاهش نرخ بهره به دلیل کاهش اثر درآمدی، گذار با که افراد سپرده دهدمیای نشان الگوی مصرف دو دوره
انداز فرد وجود دارد. همچنین وی در ادامه به اقدام به عرضه نیروی کار بیشتر نموده و امکان افزایش در پس

که محدودیت و  دهدمیناقص بودن بازارها و عدم تقارن اطالعات در دنیای واقعی اشاره نموده و نشان 
ت در بنابراین متقاضیان تسهیال ؛شودگیرنده میاهش اثر جانشینی برای قرضبندی اعتبارات، سبب کجیره

 مالیات بر بهره( هستند.)شرایط محدود بودن اعتبارات، دارای حساسیت کمتری نسبت به نرخ بهره 
مالیات سود سپرده بر حجم سپرده با استفاده از روش تعادل  تأثیرای به بررسی ( در مطالعه2006) 13کمینال 

در  گیرد. وی بارا در نظر می هابانکومی پرداخته است. این مطالعه یک چارچوپ یکپارچه از توابع مختلف عم

                                                           
1. Economic Anti-fragility 
2.  Sustainable and Persistent Economy 
3. Macroeconomic Stability 
4. Economic Deterrence 
5. Robustness of Institutions and Economies 
6. Stationary in Economics 
7. Sanction Busting 
8. Supportive Resistance Economics 
9. Briguglio et al 
10. Shock-Counteraction 
11. Shock-Absorption 
12. Sandmo 
13. Caminal 
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یادی مالیات بر حجم سپرده، به عوامل ز تأثیرنظر گرفتن خانوارهای عجول و صبور به این نتایج دست یافت که 
وجود ابزارهای مالی کارا، درجه ریسک محیط ، میزان توسعه بازارهای مالی و هابانکازجمله رقابت و سودآوری 

گذاری و قوانین مالیاتی بستگی دارد. نتایج نشانگر آن است که مالیات بر سود سپرده از یک طرف موجب سرمایه
 .گرددمیگذاری مستقیم ها و از سویی افزایش سرمایهکاهش حجم سپرده
 اندازهایارزیابی اولین سال اجرای مالیات دستوری بر پسای تحت عنوان ( در مقاله2009) 1هملگارن و نیکودم

د. در این انانداز مشتریان اروپایی را مورد بررسی قرار دادهشده بر پساقتصادی مالیات اعمال تأثیراتاروپایی 
 مطالعه از اطالعات آماری کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پانزده کشور دیگر استفاده شده است. این تحقیق به
معرفی یک سیستم مالیاتی بر سود پرداختی توسط سایر کشورها به مشتریان اروپایی، به منظور جلوگیری از 

 تأثیرانکی های بفرار مالیاتی پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مالیات وضع شده بر سود سپرده
 اندازها نداشته است.ای بر مقدار پسعمده

های بانکی کشورهای اسالمی و غیراسالمی را طی ( اثر نرخ بهره بر روی سپرده2017مشتاک و سیدیکوی )
استفاده از رویکرد پانل میانگین گروهی مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق نشانگر  با 1990-2014های سال

 مدتتاههای بانکی در بلندمدت و کوآن است که در کشورهای اسالمی نرخ بهره هیچ اثری بر روی سپرده
 نیا ازهای بانکی دارد. داری بر سپردهکه در کشورهای غیراسالمی نرخ بهره اثر مثبت و معنیندارد. در حالی

 هاییاستس. همچنین بایستی وجود دارد شتریمسلمان ب تیبا جمع ییدر کشورها یاسالم یهابانکبه  ازیرو، ن
مسلمانان  میتصم تأثیرتحت  یعوامل مذهب رای؛ زشته باشدوجود دا یاسالم یکشورها یبرا یمختلف یاقتصاد

 .ندارد یبانک یهابر سپرده تأثیری چیقرار دارند و نرخ بهره ه

 مطالعات داخلی .2-6-2
( برای انجام اصالحات ساختاری با هدف بهبود نظام مالیاتی کشور به بررسی وضع 1388تقوی و همکاران )

 نتایج حاصل از بررسی ادبیات تئوریک،مالیات بر عایدی سرمایه با استفاده از روش تعادل عمومی پرداختند. 
ر دهد که برای وضع مالیات بتجربی و بررسی تجربیات مرتبط با کشورهای مختلف در این زمینه نشان می
ه تورم مدت، تعدیالت نسبت بعایدی سرمایه باید به مباحث عایدی واقعی و غیرواقعی، عایدی بلندمدت و کوتاه

و استهالک در عایدی ایجاد شده، تفاوت عایدی با درآمد معمولی افراد و نحوه برخورد با زیان در مقابل عایدی 
واند برخی از تدهد که وضع این مالیات میآثار این مالیات نیز نتایج نشان می . در زمینه بررسیشودتوجه کافی 

 ها، ترکیب سبد دارایی خانوارها،مالی شرکت هایسیاستانداز، گذاری، پسمتغیرهای اقتصادی نظیر سرمایه

 .رار دهدق تأثیرها را نیز تحت ها و تعداد دفعات مبادله داراییهزینه سرمایه و تقاضا برای دارایی
 یط رانیدر اای به بررسی اثرات درآمد مالیاتی و امنیت اقتصادی ( در مطالعه1393سلمانی بیشک و همکاران )

 یحاک آمدهدست به جی. نتاپرداخته استمورد  اماموتویتودا و  تیعل آزمون( بر اساس 1355-1390) زمانی دوره
 یاقتصاد تیو امن GDPبه  یاتیمال ینسبت درآمدها نیب هیسو کی یرابطه عل رانیامر است که در ا نیاز ا

طرفه  کی یدر کشور و رابطه عل GDPبه  یاتیمال یبودن نسبت درآمدها نییبا توجه به پا نیبنابرا ؛وجود دارد
                                                           
1. Hemmelgarn and Nicodeme 
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 یگذارهیو سرما یاقتصاد تیاست تا امن یاساس یبازنگر ازمندین یاتینظام مال یاقتصاد تیو امن ریمتغ نیا نیب
 .ابدی شیافزا زین یاتیمال یتبع آن درآمدهاشده و به تأمیندر کشور 

به بررسی امکان برقراری مالیات بر  1352-1391های ساالنه ( با استفاده از داده1394خدادادکاشی و جانی )
بر کارایی تخصیصی پرداختند. نتایج حاصل از مدل رگرسیون حداقل  تأکیدهای بانکی در ایران با سود سپرده

 ،درنتیجهو  1389بر نرخ سود سپرده در سال  اتیواحد مال کیبا فرض اعمال که  دهدمیمربعات معمولی نشان 
ولت و درآمد د الیر اردیلیم 3137برابر با  اتیاز اخذ مال یناش یرفاه انیدرصد، ز کی زانینرخ سود به م شیافزا
 تیدادر ه هابانکداللت بر آن دارد که  قیتحق نیا یهاافتهی نی. همچنباشدمی الیر اردیلیم 19076 زانیبه م

 یاز آن ناش یبخش همخارج دولت )ک کهیدر حال ندینمایم فاءیرا ا ینقش مثبت یگذارهیسرماها به سمت سپرده
 تیواقع نیا یایگو جینتا نیدارد. ا یبخش خصوص یگذارهیبر سرما یمنف تأثیراست(  یاتیمال یاز درآمدها

 خواهد یرا در پ یاجتماع انیمنابع شده و ز صیموجب انحراف در تخص سپرده،بر سود  اتیهستند که مال
 داشت.

های بانکی با استفاده از مطالعات مالیات بر سود سپرده تأثیرای به بررسی ( در مقاله1396مداح و همکاران )
 أثیرتای در حوزه مالیات و سپرده بانکی پرداختند. در این مطالعه ضمن بررسی العات کتابخانهانجام شده و اط

د های بانکی و حجم نقدینگی، تورم، نرخ ارز، رشهای بانکی به بررسی رابطه بین سپردهمالیات بر سود سپرده
 اتیوع مالن نیاعمال اها پرداخته شد. نتایج نشانگر آن است که و ارتباط بین مالیات و سود سپرده اقتصادی
 نیرا فراهم آورد که به سرعت ا یانهیزم دیدولت بادر این حالت خواهد شد،  ینگیحجم نقد شیباعث افزا
با  دیادولت ب یاز طرف .نشود یشود و باعث برهم زدن ثبات اقتصاد گرید یمال یبازارها جذبی نگیحجم نقد
اوراق  بورس و رینظ یمال یاز بازارها یمال تأمینبزرگ را به  یو خدمات یدیتولی هابنگاه ییهااستیاعمال س

 تأمینا خود ر ازیمنابع مورد ن هابانک قیبتوانند از طر یخدمات و یدیکوچک تول یهاتا بنگاه دیبهادار وادار نما
 کنند و به عرصه صنعت وارد شوند.

تفاوت مطالعه حاضر با سایر تحقیقات در آن است که مطالعه پیش رو به بررسی اثرات باتوجه به پیشینه تحقیق 
 امنیتی با استفاده از رویکرد غیرخطی –های بانکی بر متغیرهای اقتصادی وضع مالیات بر نرخ سود سپرده

 .پردازدهای توزیعی میخودرگرسیون با وقفه

 پژوهش شناسیروش .3
امنیتی  -های بانکی بر متغیرهای اقتصادیمالیات بر نرخ سود سپرده هایشوکبررسی اثرات نامتقارن  جهت

و  1که توسط شین NARDLمدل  .استفاده شده استتوزیعی  هایوقفهبا  رگرسیونخود  غیرخطی از الگوی
 در نامتقارن اثرات تشخیص منفی در و مثبت تجمعی مجموع یهامؤلفهیافته، از توسعه( 2011همکاران )

 های زیادی است که روشدلیل این انتخاب مزیت. کندمی استفاده مدتکوتاه و بلندمدت هایدوره

NARDL جوهانسون اًو خصوص( 1987) گرنجر-مانند انگلانباشتگی همهای نسبت به سایر روش-

                                                           
1. Shin et al 
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مزیت این روش، قابلیت  ترینمهم .گیرددارد و لذا به طور گسترده مورد استفاده قرار می (1990جوسیلیوس )
 دمع این روش در. هاستآن از مانا بودن یا نبودن نظرصرفاستفاده از آن برای بررسی روابط بین متغیرها، 

بر امکان محاسبه روابط بلندمدت بین متغیرها، عالوه  همچنینشود. یمبلندمدت معین  و مدتکوتاه تقارن
کوچک هم نتایج  یهادر نمونهها حتی برخالف سایر روشو  دت وجود داردمو کوتاه امکان محاسبه روابط پویا

، 1آالم و کوزای) باشدمی هستند، ممکن زادرونکه متغیرهای توضیحی زمانی درنهایت. قابل اعتمادی دارد
2003.) 

( را بر 5رابطه بلندمدت ) xو مستقل  Y، با فرض دو متغیر وابسته NARDLپیش از توسعه کامل مدل 
 کنیم:(، تعریف می2002) 2اساس مطالعه گرنجر و یون

yt = β+xt
+ + β−xt

− + ut                                                                                      (5)  

 هستند و داریم: I(1)متغیرهای انباشته از مرتبه یک  xtو  yt(،5که در رابطه )

xt = x0 + xt
+ + xt

− (6          )                                                                                

xt
+ = ∑ ∆xj

+t
j=1 = Max(∆xj, 0),   xt

− + ∑ ∆xj
−t

j=1 =

Min(∆xj, 0)  (7                                                                                                     )                                 

 گیریم:های مجموع تجمعی مثبت و منفی را در نظر میمؤلفه انباشته همترکیب خطی 

zt = β0
+yt

+ + β0
−yt

− + β1
+xt

+ + β1
−xt

−                                                               (8)  

 

. اندانباشتهبه صورت نامتقارن هم  xtو  ytشود کهمیانباشته از مرتبه صفر باشد، در این صورت گفته  ztاگر

β0چهچنان
+ = β0

β1و  −
+ = β1

 (.2003، 3متقارن خواهد بود )شودرت انباشتگی همباشد، در این صورت  −

و وارد کردن آن در یک مدل  xهای مثبت و منفی متغیر حال با در نظر گرفتن نحوه جداسازی تکانه
ARDL(p,q)  به مدلNARDL(p,q) ( خواهیم رسید:9به صورت رابطه ) 

                                                           
1. Alam & Quazy 

2. Grange & Yoon 

3 . Schorderet 
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yt = ∑ φj
p
j=1 yt−j + ∑ (θj

+xt−j
+ + θj

−xt−j
− )

q
j=0 +   εt                                       (9)  

θjهای متغیر وابسته،ضرایب وقفه φjهای بهینه،تعداد وقفه p,q(، 9که در رابطه )
θjو  +

ضرایب نامتقارن  −

 با میانگین صفر و واریانس ثابت است.های اخالل جمله εtی متغیر وابسته وهاوقفه

مدت دارد که دستیابی به آن تعادل را تضمین کوتاه ECMیک  ARDL(p,q)هر رابطه بلندمدت در مدل 

 شود:( تنظیم می10نیز الگوی تصحیح خطا به صورت رابطه ) NARDL. بر این اساس در مدل کندمی

∆yt = ρyt−1 + θ+xt−1
+ + θ−xt−1

− + ∑ γj
p−1
j=1 yt−j + ∑ (ϑj

+∆xt−j
+ +

q−1
j=0

ϑj
−∆xt−j

− ) + εt = ρξt−1 + ∑ γj
p−1
j=1 yt−j + ∑ (ϑj

+∆xt−j
+ +

q−1
j=0

ϑj
−∆xt−j

− ) εt                                                                                                         (10)  

 ( داریم:10که در رابطه )

ρ = ∑ φj
p
j=1 − 1 , γj = − ∑ φi

p
i=j+1  for j = 1, … , p − 1, θ+ =

∑ θj
+q

j=0 , θ− = ∑ θj
−q

j=0 , (11)                                                                               

ϑ0
+ = θ0

+, ϑj
+ = − ∑ θi

+q
i=j+1  for j = 1, … , q − 1, ϑ0

− = θ0
−, ϑj

− =

− ∑ θi
−q

i=j+1  for j = 1, … , q − 1                                                                   (12)  

yt−1همچنین، − β+xt
+ − β−xt

− = ξt جزء تصحیح خطای نامتقارن است وβ+ = − θ+

ρ⁄   

−βو = − θ−

ρ⁄  (.2011)شین و همکاران،  باشدمیضرایب بلندمدت نامتقارن 

در تخمین  ξt−1انباشتگی یکسان بین متغیرها، منفی و معنادار بودن ضریب  به منظور بررسی وجود مرتبه هم
 بین متغیرها خواهد بود.مدت، بیانگر وجود رابطه بلندمدت ضرایب کوتاه

 متغیرهای تحقیق نیز عبارتند از:

 GDP 1383: تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 

 PBt
 :گرددمی( محاسبه 98-3معادل شوک منفی مالیات( و به صورت رابطه ))شوک مثبت نرخ سود  :+

PBt
+ = ∑ Δ1395

t=1360 PBt
+ = Max(ΔPBt, 0)       (13)  

 PBt
 شود:( محاسبه می99-3شوک مثبت مالیات( است و به صورت رابطه ) معادل)منفی نرخ سود  : شوک−

PBt
− = ∑ Δ1395

t=1360 PBt
− = Min(ΔPBt, 0) (14)  
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TR:  درآمدهای مالیاتی دولت وMDBهای بانکی و : حجم سپردهNFLOW جریان ورود و خروج سرمایه :

 است.

 پژوهش هاییافته و هاداده تحلیل و تجزیه .4
اس در . بر این اسباشدمیها های زمانی بررسی وضعیت ایستایی متغیرهای سریانجام تخمینگام نخست در 

رد با توجه به گیها مورد بررسی قرار مییافته پایایی متغیردیکی فولر تعمیم آزمونحاضر با استفاده از  مطالعه
 مثبت و هایشوکهای بانکی، دهشود که متغیرهای درآمد مالیاتی، نرخ سود سپر( مشاهده می1نتایج جدول )

ایستا  گیریهای بانکی و ورود و خروج سرمایه پس از یک مرتبه تفاضلمنفی نرخ سود بانکی، حجم سپرده
 .باشدمیکه تولید ناخالص داخلی در سطح ایستا اند. در حالیگردیده

 (ADF)ریشه واحد  آزمون( نتایج 1) شماره جدول
در سطح آزمونآماره  نام متغیر گیریبا یک مرتبه تفاضل آزمونآماره    

GDP (054/0 )506/3-  - 

TR (614/0 )936/1-  (005/0 )515/4-  

PB (322/0 )507/2-  (000/0 )04/6-  

 𝑃𝐵+ (834/0 )426/1-  (000/0 )528/6-  

𝑃𝐵− (999/0 )002/1-  (024/0 )897/3-  

MDP (962/0 )731/0-  (000/0 )126/6-  

NFLOW (99/0 )129/1  (01/0 )486/3-  

 مأخذ: محاسبات تحقیق

تغیرهای م بر مثبت و منفی مالیات بر نرخ سود هایشوکو بلندمدت مدت در گام بعدی به بررسی اثرات کوتاه
ود( و معادل شوک منفی نرخ س)شود. الزم به ذکر است در این رویکرد شوک مثبت مالیاتی تحقیق پرداخته می

 شود.معادل شوک مثبت نرخ سود( در نظر گرفته می)شوک منفی مالیاتی 

 مدت و بلندمدتمثبت و منفی نرخ سود بر تولید ناخالص داخلی در کوتاه هایشوکالف( 

 اثر شوک مالیات بر نرخ سود بر تولید() NARDLمدت ضرایب الگوی کوتاه( 2) شماره جدول
 ضریب متغیر توضیحی

GDP(-1) (005/0 )271/0  

𝑃𝐵+(-2) (000/0 )04/0  

𝑃𝐵−(-4) (000/0 )077/0-  

𝑃𝐵 (008/0 )031/0-  

C (234/0 )083/1  

 مأخذ: محاسبات تحقیق                



 107                                                                                    1398 بهار، یازدهم، شماره فصلنامه اقتصاد دفاع، سال چهارم 

 اثر شوک مالیات بر نرخ سود بر تولید() NARDLضرایب الگوی بلندمدت ( 3) شماره جدول

 
 متغیر توضیحی

 (-) بلندمدت تأثیر )+( بلندمدت تأثیر

 F P>Fآماره  ضریب F P>Fآماره   ضریب

 021/0 139/4 -063/0 091/0 73/2 08/0 نرخ سود بانکی

 
 مدتکوتاهعدم تقارن در  بلندمدتعدم تقارن در 

 F P>Fآماره   F P>Fآماره  

 017/0 547/6 029/0 398/5 نرخ سود بانکی

 مأخذ: محاسبات تحقیق

( وقفه اول تولید ناخالص داخلی اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی دوره جاری 2با توجه به نتایج حاصل از جدول )
داشته است. از طرفی شوک مثبت نرخ سود موجب افزایش تولید ناخالص داخلی شده است. شوک منفی نرخ 

( حاکی از آن است 3اصل از جدول )سود نیز موجب کاهش تولید ناخالص داخلی گردیده است. از طرفی نتایج ح
مثبت و منفی نرخ سود موجب افزایش تولید ناخالص داخلی شده است. از طرفی درباره متغیر نرخ  هایشوککه 

مدت و بلندمدت عدم تقارن وجود دارد و به عبارت دیگر ضرایب عنوان کرد که در کوتاه تواندمیسود بانکی 
 باشند.مثبت و منفی باهم برابر نمی هایشوکمدت و بلندمدت کوتاه

یم که شوهای بانکی مواجه میدر واقع با وضع مالیات بر نرخ سود سپرده بانکی با کاهش موقت حجم سپرده
ای هشود. باتوجه به عدم وجود بسترهای مناسب و پربازده فعالیتاین امر موجب افزایش نقدینگی در جامعه می

های مولد اقتصادی نداشته و باتوجه به شرایط موجود گذاری در فعالیتبه سرمایهمردم رغبتی  عمدتاًاقتصادی، 
کنند که های سوداگرانه مردم به سمت بازارهای موازی چون طال و ارز حرکت میو سودآوری باالتر فعالیت

ود ت بر سکه یکی از اهداف اعمال مالیااین امر موجب کاهش سطح تولید در کشور شده است. با توجه به این
اومتی )بند کلی اقتصاد مق هایسیاستهای مالیاتی و افزایش درآمد دولت در راستای سپرده بانکی گسترش پایه

اقتصاد مقاومتی( است، بنابراین دولت و بانک مرکزی باید نظارت جدی و کارشناسانه بر این  هایسیاستاز  17
نگی در بازارهای مالی ناامن شده و موجبات حرکت امر داشته باشند و با مدیریت صحیح مانع از جذب نقدی

-ردهشود در بلندمدت بعضاً برخی از سپهای مولد اقتصادی گردند. این امر موجب مینقدینگی به سمت فعالیت

نتظار ا تواندمیگذاری نمایند که در این صورت گذاران ترغیب شده و در واحدهای تولیدی و صنعتی سرمایه

 .ادی در بخش صنعت و تولید کشور ایجاد شوداقتص  داشت تا رونق
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 مدت و بلندمدتمثبت و منفی نرخ سود بر درآمد مالیاتی در کوتاه هایشوکب( 

 اثر شوک مالیات بر نرخ سود بر درآمد مالیاتی() NARDLمدت ضرایب الگوی کوتاه( 4) شماره جدول
 ضریب متغیر توضیحی

TR(-1) (000/0 )852/0-  

𝑃𝐵+(-1) (17/0 )111/0-  

𝑃𝐵−(-2) (297/0 )061/0  

𝑃𝐵 (008/0 )031/0-  

C (09/0 )516/0  

 مأخذ: محاسبات تحقیق 

 اثر شوک مالیات بر نرخ سود بر درآمد مالیاتی() NARDLضرایب الگوی بلندمدت ( 5) شماره جدول
 

 متغیر توضیحی
 (-) بلندمدت تأثیر )+( بلندمدت تأثیر

 F P>Fآماره   ضریب
 F P>Fآماره   ضریب

 004/0 519/3 321/1 081/0 578/2 -165/1 نرخ سود بانکی

 مدتکوتاهعدم تقارن در  بلندمدتعدم تقارن در  

 F P>Fآماره   F P>Fآماره  

 371/0 828/0 894/0 018/0 نرخ سود بانکی

 مأخذ: محاسبات تحقیق 

مالیاتی اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی دوره جاری داشته ( وقفه اول درآمد 4با توجه به نتایج حاصل از جدول )
است. از طرفی شوک مثبت نرخ سود و افزایش در نرخ سود موجب کاهش تولید ناخالص داخلی شده است. 
همچنین شوک منفی نرخ سود )شوک مثبت مالیاتی( نیز موجب افزایش تولید ناخالص داخلی گردیده است. از 

مثبت و منفی نرخ سود به ترتیب موجب کاهش و  ( حاکی از آن است که شوک4دول )نتایج حاصل از ج طرفی
( درباره متغیر نرخ سود بانکی 5افزایش تولید ناخالص داخلی شده است. با بررسی وجود عدم تقارن جدول )

ارن وجود قمدت افزایشی و کاهشی عدم تاذعان نمود که در ضرایب بلندمدت افزایشی و کاهشی و کوتاه تواندمی
 فزایشی و کاهشی و باهم برابر هستند.مدت اندارد یعنی ضرایب بلندمدت و کوتاه
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 مدت و بلندمدتهای بانکی در کوتاهمثبت و منفی نرخ سود بر حجم سپرده هایشوکج( 

 های بانکی(اثر شوک مالیات بر نرخ سود بر حجم سپرده) NARDLمدت ضرایب الگوی کوتاه( 6) شماره جدول
 ضریب متغیر توضیحی

MDP(-1) (080/0 )691/0  

𝑃𝐵+(-2) (032/0 )04/1  

𝑃𝐵−(-2) (695/0 )32/0-  

𝑃𝐵 (008/0 )031/0-  

C (039/0 )628/9  

 مأخذ: محاسبات تحقیق 

 های بانکی(اثر شوک مالیات بر حجم سپرده) NARDLضرایب الگوی بلندمدت ( 7) شماره جدول

 مأخذ: محاسبات تحقیق 

صل از جدول )با  سپرده6توجه به نتایج حا های بانکی اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی دوره ( وقفه اول حجم 
شته است. از طرفی شوک منفی نرخ سود  افزایش در مالیات بر نرخ سود( و نرخ سود موجب کاهش )جاری دا

ی یش تولید ناخالص داخلتولید ناخالص داخلی گردیده استتت. از طرفی شتتوک مثبت نرخ ستتود نیز موجب افزا
صل از جدول ) ست. از طرفی نتایج حا شوک7گردیده ا ست که در بلندمدت  مثبت و منفی نرخ  ( حاکی از آن ا

سی وجود عدم تقارن جدول ) ست. با برر شده ا ( درباره متغیر نرخ 7سود موجب افزایش تولید ناخالص داخلی 
مدت عدم ت عدم تقارن وجود دارد ولی در ضتترایب کوتاهاذعان نمود که در ضتترایب بلندمد تواندمیانداز پس

 تقارن وجود ندارد.

 

 

 
متغیر 

 توضیحی

)+( بلندمدت تأثیر (-) بلندمدت تأثیر   

 F P>Fآماره   ضریب F P>Fآماره   ضریب

نرخ سود 
 بانکی

451/0  32/11  002/0  
522/0  
 

697/1  205/0  

 
بلندمدتعدم تقارن در  مدتکوتاهعدم تقارن در    

 F P>Fآماره   F P>Fآماره  

نرخ سود 
 بانکی

59/10  003/0  03/1  32/0  
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 مدت و بلندمدتمثبت و منفی نرخ سود بر حجم ورود و خروج سرمایه در کوتاه هایشوکد( 

 اثر شوک مالیات بر نرخ سود بر ورود و خروج سرمایه() NARDLمدت ضرایب الگوی کوتاه( 8) شماره جدول
 ضریب متغیر توضیحی

OUTFLOW(-1) (000/0 )194/1-  

𝑃𝐵+(-2) (559/0 )067/0-  

𝑃𝐵−(-2) (092/0 )159/0-  

𝑃𝐵 (008/0 )031/0-  

C (043/0 )929/3-  

 مأخذ: محاسبات تحقیق 

 اثر شوک مالیات بر ورود و خروج سرمایه() NARDLضرایب الگوی بلندمدت ( 9) شماره جدول

 
 متغیر توضیحی

)+( بلندمدت تأثیر (-) بلندمدت تأثیر   

 F P>Fآماره   ضریب F P>Fآماره   ضریب

-081/0 نرخ سود بانکی  143/2  071/0  349/1  614/3  041/0  

 
بلندمدتعدم تقارن در  مدتکوتاهعدم تقارن در    

 F P>Fآماره   F P>Fآماره  

655/0 نرخ سود بانکی  428/0  435/2  134/0  

 محاسبات تحقیق: مأخذ 

( وقفه اول ورود و خروج سرمایه اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی دوره 8با توجه به نتایج حاصل از جدول )
مثبت و منفی نرخ سود و نرخ سود اثر کاهشی بر تولید ناخالص داخلی  هایشوکجاری داشته است. از طرفی 
ثبت و منفی نرخ سود به ترتیب موجب م ( حاکی از آن است که در بلندمدت شوک9دارد. نتایج حاصل از جدول )

انداز ( درباره متغیر نرخ پس9کاهش و افزایش تولید ناخالص داخلی شده است. با بررسی وجود عدم تقارن جدول )
 مدت افزایشی و کاهشی عدم تقارن وجوداذعان نمود که در ضرایب بلندمدت افزایشی و کاهشی و کوتاه تواندمی

 مدت افزایشی و کاهشی و باهم برابر هستند.ت و کوتاهندارد یعنی ضرایب بلندمد
یه یابد که مطابق با نظربا اعمال مالیات بر نرخ سود سپرده بانکی جریان خالص سرمایه به داخل کاهش می

وجود  انداز مردم( است. بدین صورت که رابطه مثبت بین نرخ سود سپرده بانکی و میزان پس1982گاندولفی )
 یابد. این خروج سرمایهانداز و سپرده مردم در بانک کاهش میراستا با اعمال مالیات میزان پس دارد که در این

تواند با مدیریت کنند و یا مییا به سمت بازارهای موازی دیگر همچون بازار طال و ارز حرکت می هابانکاز 
ه در کاید. با توجه به اینهای مولد اقتصادی حرکت نمصحیح دولت و نظارت بانک مرکزی به سمت فعالیت

رده باشیم در عمل این حجم سپهای اقتصادی مواجه نمیشرایط فعلی اقتصاد ایران، با بازدهی مثبت فعالیت
ند تواهای اقتصادی نیز میهای سوداگرانه خواهد شد. بازدهی کم فعالیتجذب فعالیت هابانکخارج شده از 
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گذاری، باال بودن ریسک تولیدات، کمبود تقاضا برای کاالهای سرمایه مربوط به دالیلی ازجمله عدم وجود امنیت
ای ههای شدید علیه ایران باشد که مانعی جدی بر سر راه بهبود کیفی فعالیتتولید داخل و وجود تحریم

ارجی مستقیم خ یگذارهیسرماگذاری خارجی به کشور است. الزم به ذکر است که اقتصادی داخل و ورود سرمایه
ای بر متغیرهای کالن اقتصادی دارد و سبب کاهش نرخ بهره و ارز، افزایش رشد اقتصادی، ثار قابل مالحظهآ

افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال فناوری، افزایش اشتغال، توسعه 

 .شودها میصادرات و بهبود تراز پرداخت
 گزارش( 10والد در جدول ) آزمونهای تشخیص و تصریح مناسب مدل، نتایج آزمون آزموندر راستای  نهایتاً

به  هاآننرمال بودن پسماندها و همبستگی سریالی  آزمونشده است: نتایج حاکی از آن است که آماره برای 
یی د و از سواناست که بیانگر آن است که پسماندها به صورت نرمال توزیع شده 156/0و  932/0ترتیب برابر با 

گیرد. همچنین قرار نمی تأییددرصد پسماندها مورد  5درصد و  1دار وجود همبستگی سریالی در سطح معنی
دار معنی نهایتاًگردد. نمی تأییداست؛ بنابراین واریانس ناهمسانی نیز  347/0آماره برای واریانس ناهمسانی برابر با 

گیرد. لذا نتایج ارائه شده در این بخش قرار می تأییدوالد مورد  آزمونکل رگرسیون با توجه به سطح احتمال 
 .کنندمی تأییداعتبار علمی مدل را 

 فروض کالسیک آزمون( نتایج 10) شماره جدول                                               

 فروض کالسیک
 F آزمون

 احتمال آماره

ی سریالیخود همبستگ آزمون  

توزیع نرمال جمالت اخالل آزمون  
ناهمسانی واریانس آزمون  

والد آزمون  

032/2  
14/0  
189/1  
269/5  

156/0  
932/0  
347/0  
009/0  

 مأخذ: محاسبات تحقیق                    

ن استفاده باند پسرا آزموناز  تواندمیهمچنین به منظور ارزیابی صحت ارتباط بلندمدت میان متغیرهای تحقیق 
 و موردبررسیباند را برای مدل  انباشتگی هم آزمون( نتایج 11) جدول( آورده شده است: 11کرد که در جدول )

که مالحظه می طورهمان. دهدمی( را نشان 2001) همکارانشده توسط پسران و همچنین مقادیر بحرانی ارائه
 ؛است که بیشتر از حد باالی مقدار بحرانی در سطح پنج درصد است 09/4شده برابر محاسبه Fشود مقدار 

 .شودمی تأییدمدت متغیرهای موجود در مدل بنابراین یک رابطه تعادلی بلند

 

 



 ...های بانکی بر متغیرهایبررسی اثر وضع مالیات بر نرخ سود سپرده                                                                         112

باند پسران و شین آزمون( نتایج 11) شماره جدول  
Fمقادیر حدود بحرانی  با عرض از مبدأ و بدون روند()   

بحرانیسطح  درصد 10  درصد 5   

 I(1) I(0) I(1) I(0) مرتبه انباشتگی
08/2 3 مقدار آماره  38/3  39/2  

Fآماره  شدهمحاسبه   095/4  

 مأخذ: محاسبات تحقیق            

 2و مجذور پسماند تجمعی 1های پسماند تجمعیدر نهایت پایداری ضرایب برآورد شده مدل نیز به کمک آزمون
 ( آورده شده است:2( و )1در نمودارهای ) هاآزمونشد. نتایج این  بررسی
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CUSUM 5% Significance

( نمودار پسماند تجمعی1) شماره نمودار  
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CUSUM of Squares 5% Significance

 ( نمودار مجذور پسماند تجمعی2) شماره نمودار

                                                           
1 . Cumulative Sum of Recursive Residuals 

2 . Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals 
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درصد عبور  5داری های تعیین شده در سطح معنیشود نمودار پسماند تجمعی از کرانهکه مالحظه می طورهمان
مورد  بنابراین ضرایب برآورد شده در دوره ؛تصریح صحیح معادله رگرسیون( رد نشده است)نکرده و فرضیه صفر 

مجذور پسماند تجمعی از مجموع مربعات پسماندهای برگشتی  آزموننظر دارای ثبات ساختاری بوده است. 
درصد در نظر گرفته شده است. با توجه به قرار  5داری نیز معموالً سطح معنی زمونآ. در این کندمیاستفاده 

درصد پایداری  5داری های تعیین شده در سطح معنیگرفتن نمودار مجذور پسماند تجمعی در محدوده کرانه
 شود.می تأییدضرایب برآورد شده در طی دوره مورد بررسی 

 گیرینتیجه .5
های بانکی بر متغیرهای اقتصادی امنیتی بررسی اثرات وضع مالیات بر نرخ سود سپردههدف از مطالعه حاضر 

ای ههای توزیعی طی سالدر راستای اقتصاد مقاومتی با استفاده از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون با وقفه
 . به طور کلی نتایج تحقیق حاکی از آن است که:باشدمی 1395-1360

  سپرده بانکی باعث کاهش میزان تولید در حدود یک درصد انحراف منفی از اعمال مالیات بر نرخ سود
شود. همچنین پس از طی ده دوره حالت با ثبات شده و پس از طی دو دوره واکنش مثبت آن شروع می

 رسد.به یک حالت با ثبات می تقریباً

 الیاتی ن افزایش درآمد موضع مالیات بر نرخ سود سپرده بانکی موجب افزایش پایه مالیاتی و به تبع آ
 .گرددمی

  را  مدت شده و نقدینگیدر کوتاه هابانکاعمال مالیات بر نرخ سود سپرده بانکی باعث خروج منابع از
 شود.دو دوره افزایش آن شروع می تقریباًو پس از گذشت  دهدمیدر جامعه افزایش 

 یابد.به داخل کاهش می با اعمال مالیات بر نرخ سود سپرده بانکی جریان خالص سرمایه 

 رخ بهره گذارد، کانال نمی تأثیرانداز خانوارها های بانکی بر پساولین کانالی که مالیات بر سود سپرده
انداز همانند ای، کاهش در نرخ بازدهی پساست. در این ارتباط با توجه به رویکرد مصرف بین دوره

به اثر جانشینی، وضع مالیات بر نرخ سود سپرده  های آتی است. با توجهافزایش قیمت مصرف در دوره
شود. از طرفی اثر انداز میبانکی موجب عدم انتقال مصرف به دوره بعدی و در نتیجه کاهش پس

انداز شود. با این تواند باعث افزایش پسدرآمدی این تغییر، مصرف هر دو دوره را کاهش داده و می
 مالی تأمینکه هزینه ها از سوی دولت، با فرض ایندهفروض، در صورت وضع مالیات بر سود سپر

مالیات بر عرضه سپرده در این حالت از دو کانال خواهد بود: اوالً  تأثیرخدمات مبادالتی بزرگ باشد، 
-تفاوت میان نرخ بازدهی سپرده و سرمایه) دهدمیها را افزایش نرخ باالتر مالیات هزینه فرصت سپرده

که هر دو اثر، حجم سپرده را  دهدمیگذاران را کاهش ثانیاً درآمد قابل تصرف سپردهگذاری مستقیم( و 
ها با که مالیات بر سود سپرده دهدمی( در حالت انحصاری نیز نشان 2002. کامینال )دهدمیکاهش 

 رزیرا د ؛شودگذاری میانداز و سرمایهگذاران منجر به کاهش پسگذاران و سرمایهکاهش سود سپرده
از این نوع مالیات  هابانکگذاران خواهد بود و گذاران و سرمایهاین حالت بار مالیاتی بر عهده سپرده

 معاف خواهند بود.
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 های اثرگذار باشد از طریق تواند بر حجم سپردهها میدومین کانالی که وضع مالیات بر سود سپرده
فزایش بازده دارایی خود در هر مقطع زمانی . در کل خانوارها به منظور اباشدمیترکیب سبد دارایی 

اری در بانک گذکنند. اگر سپردهترکیبی از سبد دارایی را که بازدهی بیشتری داشته باشد، انتخاب می
ها و افزایش بازدهی دارایی خانوارها در نظر گرفته شود. وضع گذارییکی از این نوع سرمایه عنوانبه

انداز در بانک شده و خانوار مازاد تواند منجر به کاهش پسی میمالیات بر سود سپرده تحت شرایط
گذاری کند. تحقیقات صورت گرفته در این درآمد خود را به طرق دیگر همانند خرید سهام سرمایه

ی ایافتهرویکرد بر این امر اذعان دارند که در کشورهایی که از ثبات اقتصادی و بازار مالی توسعه
لیات بر سود سپرده توجیه اقتصادی دارد. ولی در جوامعی که از ثبات اقتصادی برخوردارند، وضع ما

-سرمایه و هابانکمناسبی برخوردار نیستند، اخذ این نوع مالیات ممکن است موجب خروج منابع مالی از 

 انیاطمین ناگذاری در بازارهای موازی و غیرمولد مانند بازار ارز و سکه شود. در تحلیل دیگر در شرایط 
های ریسکی و بدون ریسک، وضع مالیات بر دارایی بدون گرفتن دارایی نظر دریا عدم ثبات اقتصادی با 

ن تواند موجب تغییر تقاضای افراد برای دارایی بدو، میباشدمیریسک مثل سپرده بانکی که شامل سود 
ها ازده داراییترکیبی از ریسک و ب تأثیراطمینانی، تصمیم افراد تحت  بنابراین در وضعیت نا ؛ریسک گردد

ای هگیرد. در این حالت، اگر ریسک دیگر داراییو درجه عدم اطمینان شرایط موجود اقتصادی قرار می
ریسکی و یا عدم اطمینان موجود در فضای اقتصادی بسیار باال باشد این امکان وجود دارد که حتی در 

 نگردد. هابانکد سپرده، منجر به خروج منابع از کشورهایی نظیر ایران وضع مالیات بر نرخ سو

  با توجه به نتایج تحقیق و شرایط فعلی اقتصاد کشور اعمال وضع مالیات بر نرخ سود سپرده بانکی
 .گرددتوصیه نمی
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 و مأخذ منابع 
 منابع فارسی

 ( .کاهش سود بانکی با کنترل بازارهای پولی، خبرگزاری گسترش 1396بغزیان، آلبرت .)ماره صنعت، ش
151. 

 ( .1391پروین و همکاران .)مالی بر تولید و سطح قیمت در ایران با استفاده از الگوی  هایشوک تأثیر
 .21-39، 4، شماره 6اقتصادی، دوره  سازیمدلخودرگرسیون برداری ساختاری، فصلنامه 

 ر عایدی سرمایه، (. بررسی مالیات ب1388تاش، محمدنبی. )درویشی، باقر و شیهکی ؛تقوی، مهدی
 .121-153، 7، شماره 17پژوهشنامه مالیات، دوره 

 .های بانکی (. بررسی امکان برقراری مالیات بر سود سپرده1394) خدادادکاشی، فرهاد و جانی، سیاوش
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 .ها، خبرگزاری اقتصادی (. بررسی نرخ سود بانکی و موضوع مالیات از سپرده1394) زرین ماه، محمود
 ایران.

 (. بررسی اثرات درآمد 1393) آباد، امیر و باستان، فرانک.شاهویردی دولت محمدرضا، ؛سلمانی بیشک
 .73-90، 7، شماره 2مالی و اقتصادی، دوره  هایسیاستایران، فصلنامه  مالیاتی و امنیت اقتصادی در

 .(. کاهش سود بانکی با کنترل بازارهای پولی، خبرگزاری گسترش 1396) سیدزاده، سیدمحمد حسن
 .151 صنعت، شماره

 های بانکی، مجله مالیات بر سود سپرده تأثیر(. 1396) رشیدی، رضا و سعدالدین، رضا. ؛مداح، مجید
 .21-31، 1، جلد 23علمی تخصصی مدیریت، اقتصاد و حسابدرای، شماره 
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