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چکیده
مبحث وضع مالیات بر نرخ سود سپردههای بانکی به یکی از مباحث نوین در بین اقتصاددانان و سیاستمداران
تبدیل شده است .در این راستا هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات وضع مالیات بر نرخ سود سپردههای بانکی
بر متغیرهای اقتصادی -امنیتی و نحوه اثر آن بر تولید ناخالص داخلی (بهعنوان یکی از عوامل ارتقای اقتصاد
مقاومتی) با استفاده از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون با وقفههای توزیعی طی سالهای  1360-1395است.
نتایج حاصل از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون با وقفههای توزیعی نشانگر آن است شوکهای مثبت و منفی
نرخ سود موجب افزایش تولید ناخالص داخلی شده است .همچنین شوک مثبت و منفی نرخ سود به ترتیب
موجب کاهش و افزایش درآمد مالیاتی شده است .نهایتاً ورود و خروج سرمایه در اثر اعمال مالیات بر نرخ سود
روند کاهشی به خود گرفته است.
واژگان کلیدی :مالیات بر نرخ سود سپرده ،تولید ناخالص داخلی ،بازارهای موازی ،رویکرد غیرخطی
خودرگرسیون با وقفههای توزیعی.
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 .1مقدمه
مالیات ،یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت است که در اجرای عدالت اجتماعی ،مقابله با تورم و ترغیب
سرمایهگذاری ابزار مناسبی بهحساب میآید .بهکارگیری یک سیستم مالیاتی دارای شرایط مهمی چون عدالت
و کارایی است که بر اساس آن ،مالیات بر مصرف با اصل فایده و مالیات بر ارزش افزوده با اصل توانایی پرداخت
سازگاری خواهند داشت (جعفری صمیمی و همکاران .)1395 ،در اقتصاد ایران به دلیل مشکالت ساختاری که
ریشه آن به مجموعه عوامل اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی برمیگردد ،اهمیت و اثربخشی مالیاتها در نظام
اقتصادی به ویژه در بودجههای ساالنه چندان موردتوجه قرار نگرفته است و تأمین مصارف بودجه از محل
درآمدهای حاصل از فروش نفت خام ،تفکر جدی و کارشناسانه برای ایجاد اصالحات در نظام مالیاتی را ضعیف
نموده و با چالشهای اساسی مواجه کرده است .تحریمهای اقتصادی طی سالهاى اخیر ،دولت را مجاب کرده
است که اهمیت بیشتری برای درآمدهای مالیاتی در راستای توسعه کشور داشته باشد .گسترش پایه مالیاتی به
همراه بهبود عملکرد نظام مالیاتی موجود از راهبردهای اساسی به منظور اصالح ساختار نظام مالیاتی است.
اخیراً سازمان امور مالیاتی کشور به منظور دستیابی به یک سیستم بهینه و مطلوب مالیاتی ،از یک طرف
شناسایی پایههای جدید مالیاتی و از طرف دیگر تغییر سیاستهای حاکم بر پایه فعلی را موردتوجه قرار داده
است .در این میان یکی از انواع پایههای مالیاتی ،مالیات بر نرخ سود سپردههای بانکی است .اخذ مالیات از سود
سپردهها به مفهوم آن است که صاحبان سپردهها و سرمایه نیز همانند کارگران و کارکنان نسبت به سودی که
از بابت سپردهگذاری در بانک به دست میآورند ،مالیات مشخصی را بایستی پرداخت کنند و عدم تحقق این
امر به معنی ظلم مالیاتی است که نسبت به سایر عوامل تولید تحمیل میشود.
درباره وضع مالیات بر نرخ سود سپرده ،دیدگاههای موافق و مخالفی وجود دارد که میتواند از جمله آنها چنین
اشاره کرد :دغدغه اساسی مخالفان عملیاتی کردن این طرح بحث امنیت اقتصادی میباشد .امنیت در ابعاد
مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی یکی از مهمترین شاخصها و مؤلفههای توسعهیافتگی کشورها است.
بهطوری که در نبود امنیت اقتصادی ،سرمایهگذار داخلی و خارجی تمایلی به سرمایهگذاری و تولید نخواهد
داشت؛ بنابراین فعالیتهای سوداگرانه رونق خواهد یافت .لذا اقتضای سالمت و امنیت اقتصادی در ایجاد
بسترهای هموار و حذف موانع پیشروی سرمایهگذاری میباشد .در واقع میتواند گفت که امنیت یکی از
مهمترین کاالهای عمومی است که از سوی دولت و حاکمیت باید تولید و در سطح بهینهای عرضه شود .بدیهی
است که این کاالی عمومی زمینهساز رونق اقتصادی بوده و سرمایهگذاری نیز خود نوعی امنیت ایجاد میکند.
از سویی موافقین این طرح به رد دیدگاه مخالفین نمیپردازند اما چنین استدالل میکنند که اخذ مالیات از سود
سپردهها با تحمیل هزینهبر سپردهگذاران از جذابیت سپردههای بلندمدت بانکی برای سپردهگذاران خواهد کاست
و عاملی برای انتقال سپردههای بلندمدت به کوتاهمدت شده و انتظار میرود بخش تولیدی کشور از این فرآیند
انتقال سپرده ذینفع شود .مخالفان عملیاتی کردن طرح مالیات بر نرخ سود سپردههای بانکی معتقدند که این
طرح ،از طرفی موجب تغییر مسیر سرمایهگذاری سپردهگذاران از بانکها به سمت بازارهای موازی شده و این
امر موجب کاهش سپردههای بانکی میگردد .از سوی دیگر در پی افزایش سفتهبازی و سوداگری در بازارهای
غیرشفاف پولی و مالی ،اقتصاد کشور با بیانضباطیها و ناامنی روبرو خواهد شد .در این میان کشور جمهوری
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اسالمی ایران به واسطه وضع و تدوین سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی 1که توسط مقام معظم رهبری بیان
شده است از شرایط متفاوتتری برخوردار بوده و در این بین عالوه بر لزوم تغییر پایههای مالیاتی در راستای
بهبود عدالت اجتماعی ،بحث تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز مطرح میباشد.
باتوجه به مباحث ارائه شده تحقیق حاضر به دنبال آن است که اثرات وضع مالیات بر نرخ سود سپردههای بانکی
بر متغیرهای اقتصادی -امنیتی و نحوه اثر آن بر تولید ناخالص داخلی (بهعنوان یکی از عوامل بهبود اقتصاد
مقاومتی) را با استفاده از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون با وقفههای توزیعی 2مورد بررسی قرار دهد.

 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
باتوجه به اینکه میزان سود واقعی بانکها نسبت به سود سپردههای مدت دار طی  20سال گذشته تقریباً همیشه
منفی بوده ،ولی همه ساله میزان سپردههای مدتدار رشد کرده است .از سوی دیگر بانکها امکان پاسخگویی
به خیل متقاضیان تسهیالت برای سرمایهگذاریهای تولیدی و  ...را دارا نیستند .بهعالوه اختالف شدید متوسط
وزنی نرخهای سود سپردههای پرداختی ،با متوسط وزنی نرخهای سود تسهیالت اعطایی در نظام بانکی به
بیش از ده درصد میرسد که همین تفاوت باعث شده تا ناکارآمدی بانکها از نظرها دور بماند .بر این اساس
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در دوره هفتم ،طرحی را بهعنوان «منطقی کردن نرخ تسهیالت
بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی» طراحی و تقدیم مجلس نمودهاند که یک فوریت
آن هم به تصویب مجلس رسید .در این میان الگوی جامعی توسط بیژن بیدآبادی برای نرخ سود تسهیالت
بانکی طراحی شد .بدین گونه که نرخ بهره تسهیالت را در سال اول  1درصد ،در سال دوم  2درصد ،در سال
سوم  3درصد و در سال چهارم  4درصد کاهش داد .نتایج حاکی از آن است که اجرای این سیاست اثر مثبتی
بر رشد اقتصادی از طریق افزایش تولید ناخالص داخلی غیرنفتی بر جای گذاشت.
 .1-2شوکهای مالیاتی و اثرات آن بر اقتصاد با تأکید بر تولید ناخالص داخلی
ازجمله سیاستهایی که توسط دولت در جهت تحقق اهداف اقتصادی به کار گرفته میشود ،سیاستهای مالی
در قالب استفاده از ابزارهای عمده بودجه یعنی مخارج دولت و مالیاتها است .تغییرات در متغیرهای بودجه
میتواند واکنش خودکار این متغیرها نسبت به تغییرات در شرایط اقتصادی باشد یا از سوی دولت و سیاست-
گذاران بهصورت صالحدیدی و سیستماتیک انجام گیرد ،اما از سوی دیگر این تغییرات ممکن است ،تغییرات
برونزا و پیشبینینشده در سیاستها را نشان دهد که از آنها تعبیر به تکانه یا شوکهای سیاست مالی
میشود .در واقع منظور از تکانه مالی ،هر نوع انحراف از قاعده و قانون بودجه بهصورت غیرمنتظره و پیشبینی
نشده است (پروین و همکاران.)1391 ،
شوکهای مالیاتی یکی از شوکهای سیاست مالی اقتصاد میباشد .اعمال این شوکها بسته به اینکه مثبت
و یا منفی باشند ،میتواند اثرات متفاوتی بر متغیرهای حقیقی مانند تولید کشور و یا متغیرهای اسمی مانند تورم
1.

Resistive Economy
2 . Nonlinear Autoregressive Distributed Lags
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برجای بگذارد .اقتصاددانان بر این باور هستند که اثرات این شوکها ممکن است در یک راستا و به یک اندازه
نباشد .این تفاوت در راستای اثر و اندازه آن ،به نامتقارن بودن اثر شوکهای سیاست مالی تعبیر میگردد .نتایج
غیرمستقیم مطالعات تجربی اخیر پیرامون نقش شوکهای سیاست مالی در اقتصاد ،حاکی از آن است که نه
تنها این شوکها تأثیر معنیداری بر فعالیتهای حقیقی اقتصاد دارند ،بلکه تأثیری نامتقارن نیز برجای میگذارند.
از لحاظ تئوریک ،دالیل متعددی برای اثرات نامتقارن شوکهای سیاست مالی بر متغیرهای حقیقی وجود دارد
(بوایسیوس.)2015 ،1
درباره ارتباط میان شوکهای مالی و تولید ناخالص داخلی سه حوزه زیر قابل بررسی هستند:
حوزه اول مربوط به آنهایی است که کانال اثرگذاری را ناحیه عرضه معرفی کردهاند .این گروه به عواملی
چون چسبندگی دستمزدها و منشأ آن ،چسبندگی قیمتها و محدودیتهای منابع ،ظرفیت و تکنولوژی تولید
اشاره میکنند .برخی از اقتصاددانان این حوزه معتقدند که سیاستهای مالی دولت در شرایط مختلف تورمی،
اثرات متفاوتی از خود برجای میگذارند .در واقع در صورت وجود منحنی عرضه به شکل  Lمعکوس این امر
اتفاق میافتد .اگر چنانچه قیمتهای انتظاری متناسب با قیمت جاری تغییر کنند ،در این صورت منحنی عرضه
عمودی بوده و چنانچه قیمت انتظاری بیشتر از قیمت جاری رشد کند ،منحنی عرضه کل ،نزولی شده و شیب
منفی خواهد داشت .با توجه به اینکه قیمتها نسبت به تغییرات غیرقابل انتظار شوکهای تقاضا چسبنده بوده
ولی نسبت به تغییرات انتظاری تقاضا انعطافپذیر است ،این امر سبب ایجاد شکستگی در منحنی عرضه کل
میشود (کاور .)1992 ،2از جمله این مطالعات میتواند به یافتههای کندیل )2001( 3و کاراس )1996( 4اشاره
کرد .شرایط اولیه اقتصادی نیز در تأثیرگذاری سیاستهای مالی نقش مؤثرتری ایفا مینمایند؛ به عبارت دیگر،
اثرات شوکهای مالیات (مالی) در شرایط رکود و رونق اقتصادی ممکن است ،متفاوت باشد .در یک نتیجهگیری
کلی در صورت انعطافپذیر بودن قیمت و دستمزد ،سیاستهای مدیریت تقاضا (سیاستهای مالی) نقش
مؤثرتری در تعیین متغیرهای حقیقی دارند.
حوزه دوم آنهایی که کانال اثرگذاری را از ناحیه تقاضای کل دنبال کردهاند .این گروه به تبعیت از کینز و
ادبیات نظری وی بر روی ساختار سرمایهگذاری ،ساختار بازار پول و ساختار مصرف متمرکز شده و رفتار
اقتصادی خانوارها را در این خصوص در شرایط بسط فعالیتهای اقتصادی منشأ عدم تقارن میدانند .در برخی
از مفاهیم منتشرشده توسط این گروه از اقتصاددانان ،عدم تقارن توسط نظریه محدویت اعتباری گرتلر 5توضیح
داده میشود .به این ترتیب که کاهش عرضه اعتبار به علت بحرانهای اقتصادی اثر کمتری بر فعالیت بنگاههای
با مقیاس باال دارد ،زیرا بنگاههای بزرگ میتوانند منابع مالی خود را مستقیماً از طریق بازار پول به دست آورند.
بنگاههای کوچک نسبت به بنگاههای بزرگ از لحاظ تأمین مالی در طول دوره رکود اقتصادی نسبت به دوره
رونق محدودیت بیشتری دارند .مطالعه تجربی توما ( )1944از این دسته به حساب میآید .در حالیکه مطالعات
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برونر و آمر عکس این اثر را نشان میدهند (هیوآشن .)2000 ،1همچنین مایلر و ولر ( )1990استدالل میکنند
که در بازار اعتبارات نیز شوکهای انبساطی مخارج دولت ،تقاضا برای تسهیالت و اعتبارات را افزایش میدهد.
از آنجا که دولت با اعمال سیاست مالی ،مبادرت به استقراض میکند ،آنها استدالل میکنند که ریسک تورم
باعث افزایش تقویت اثر جانشینی از طریق نرخ بهره میشود .بررسی نتایج برخی از مطالعات تجربی نیز از جمله
بالنچارد و پروتی )2002( 2با استفاده از یک چارچوب کلی نشان میدهد که اثرات شوکهای مثبت سیاست
مالی بر فعالیتهای حقیقی و تولید ،متفاوت از شوکهای منفی سیاست مالی است ،به طوری که شوکهای
منفی اثر کاهنده بر سرمایهگذاری دارد.
گروه سوم نیز آن دسته از اقتصاددانانی هستند که عناصر نهادی مانند بیاعتمادی در فضای کسب وکار ،نبود
نهادهای روان کننده محیط کسب وکار ،سست بودن حقوق مالکیت و وجود موانع و عواملی که باعث ایجاد
تأخیر در تصمیمگیری فعاالن اقتصادی میشود را کانال اثرات نامتقارن شوکهای سیاست مالی معرفی میکنند.
از سوی دیگر وجود فضای ابهام و نا اطمینانی بر تصمیمات سرمایهگذاری بنگاهها تأثیر میگذارد و باعث تأخیر
در سرمایهگذاری و تولید میشود.
 .2-2راهکارهای کاهش گسترش سپردههای بانکی
برای کاهش آسیبهای ناشی از گسترش سپردههای بانکی و کاهش جاذبه این پدیده و هدایت نقدینگی به
سمت بازارهای مالی راهکارهای مختلفی میتواند بهکار گرفت که از میان آنها دو راهکار عملیترند .این
راهکارها عبارتند از :کاهش نرخ سود سپرده در بانکهای دولتی و خصوصی و دریافت مالیات از سود سپردههای
بانکی.
درحال حاضر نرخ سود در بازار مالی به مانع بزرگی بر سر اشتغال و تولید و به یک منبع ثباتزدایی برای نظام
بانکی کشور تبدیل شده است .نرخ اسمی کنونی سود ،هیچ تناسبی با بازدهی در سرمایهگذاریهای مولد و نرخ
تورم ندارد ،به این معنا که نرخ باالی سود تسهیالت ،هزینه مالی تولید را افزایش داده و نرخ تمام شده محصول
را باال برده است و در نهایت منجر به کاهش قدرت رقابت و تقلیل قدرت بازپرداخت تسهیالت دریافتی شده
است .از سوی دیگر نرخ باالی سود سپرده هزینه تجهیز منابع بانکی را افزایش داده و موجب ناپایداری بانکها
شده است .نرخ باالی سود مطالبات غیرجاری را افزایش و انگیزه سرمایهگذاری در بازار سرمایه و بخش مسکن
و ساختمان را کاهش میدهد .این در حالی است که نرخ مناسب سود انگیزه پسانداز و سپردهگذاری در نظام
بانکی را حفظ میکند (سیدزاده.)1396 ،
داراییهای غیرمولد نیز چالش دیگری است که میتواند بدان اشاره کرد؛ داراییهایی که تحت عنوان امالک
تملیکی یا امالک مازاد طبقهبندی و به خصوص برای مؤسسات مالی در بازار سرمایه و بورس مخاطره به وجود
آورده است .این داراییها در واقع نه تنها ارزشافزوده آنچنانی در جهت فعالیتهای بانکی ایجاد نمیکند بلکه
هزینههایی را نیز برای آنها در پی دارد؛ برای اینکه داراییهایی هستند که از جزیان فعالیت عادی بنگاه
1.
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اقتصادی کنار گذاشته شده و در موجودی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری رسمی کشور بهعنوان داراییهای
مازاد انباشته شدهاند (زرینماه .)1394 ،الزم به ذکر است که پس از کاهش نرخ سود سپردهگذاری ،برای اینکه
این نقدینگی سرگردان وارد بازارهایی مانند طال و ارز نشود دولت باید نقش هدایتگر را داشته باشد تا بازارهای
تولیدی و یا بازار سرمایه را محلی توجیهپذیر و امن برای سرمایهگذاری معرفی کند؛ زیرا در غیر این صورت،
خطر بزرگ این خواهد بود که مردم منابع خود را از بانکها بیرون آورند و در شرایط نیاز شدید بانکها به این
منابع ،آنها را به مؤسسات مالی و اعتباری ببرند.
بغزیان ( )1396تنها راه کاهش سود تسهیالت را کاهش بازدهی بازارهای موازی عنوان کرده و معتقد است:
تعیین سود تسهیالت درگیر یک چرخه باطل شده که بر روند تولید و انگیزه سرمایهگذاری در صنایع بسیار
تأثیرگذار است ،بنابراین کاهش آن به رونق تولید کمک خواهد کرد اما کاهش سود تسهیالت در گرو کاهش
سود سپرده و کاهش سود سپرده نیز در گرو کاهش بازدهی بازارهای موازی همچون سکه ،ارز و خودرو است.
دولت اگر بتواند نوسانات ارز و سکه را محدود و خریدوفروش خودرو را از فرآیندی درآمدزا خارج کند میتواند
به مرور زمان اقدام به کاهش سود تسهیالت کند.
 .3-2ارتباط میان مالیات و نرخ سود سپردههای بانکی
مالیات بر سود سپرده بانکی ،مالیاتی است که بر سود حاصل از سپردهگذاری در بانک و مؤسسات مالی اخذ
میشود .برای مثال اگر بر اساس سپردهگذاری در بانک مبلغی بهعنوان سود واریز شود این سود میتواند به
روشهای مختلف مشمول مالیات شود .از این سود میتواند مانند حقوق کارکنان مالیات تکلیفی به صورت
درصد مشخص کسر کرد و یا این سود بهعنوان درآمدهای مشمول مالیات در اظهارنامه سالیانه لحاظ شود
(گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی )1396 ،به طور کلی به سه طریق میتواند از سود سپرده-
های بانکی مالیات اخذ کرد:
الف) اعمال مالیات تکلیفی

در گروه اول ،بخشی از سود بانکی بهعنوان مالیات از سود سپردههای بانکی کسر میشود .در این رویکرد
بالفاصله پس از واریز اصل سود به حساب سپردهگذار ،مالیات از حساب فرد بهعنوان «مالیات تکلیفی بر سود»
کسر میشود.

ب) احتساب سود سپردهها بهعنوان درآمد مشمول مالیات

در کشورهای عضو گروه جی  ،20میزان سود دریافتی باید در انتهای سال همانند سایر درآمدها و هزینههای
قابلقبول مالیاتی به مراجع مالیاتی اعالم شود و درنهایت با کسر هزینهها از درآمدها و اعمال قوانین تعریف
شده ،مالیات قابل پرداخت تعیین شود.
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ج) رویکرد ترکیبی

در این رویکرد ،اصل بر احتساب سود بهعنوان درآمد مالیاتی است ،اما به دالیل مختلف ازجمله تأمین درآمد
برای دولت در طول سال ،مالیات تکلیفی با یک نرخ پایه از سود پرداختی کاسته میشود؛ اما نهایتاً سود
کسبشده بهعنوان درآمد مالیاتی فرد در نظر گرفته میشود و مالیات تکلیفی پرداخت شده بهعنوان هزینههای
قابل قبول مالیاتی لحاظ میشود .بدین ترتیب اگر مالیات پرداختی کمتر از آنچه محاسبه میشود ،تعیین شود
فرد ملزم به پرداخت مابهالتفاوت است و اگر مالیات پرداختی بیش از میزان محاسبه شده باشد ،دولت میزان
مازاد را به فرد عودت میدهد .کشورهای هندوستان ،فرانسه ،مکزیک و کره جنوبی از این روش استفاده می
کنند.
 .4-2اثر وضع مالیات بر نرخ سود در چارچوب تئوری تقاضای پول فیشر و داربی
در دهه  1960و اوایل دهه  ،1970متخصصین اقتصاد و جامعه مالی به طور فزاینده تجزیه و تحلیل تئوری
فیشر مبنی بر اثرات تغییرات تورم پیشبینی شده بر روی نرخ بهره را مورد پذیرش قرار دادهاند .در چند سال
گذشته نظریهپردازانی مثل «فلداستین« ،»1تانزی»« ،داربی »2نظریه «فیشر» را توسعه دادهاند .آنها اثر مالیات
بر درآمد را بر اثر فیشر مورد مالحظه قرار دادهاند .طبق استدالل این گروه از نظریهپردازان ،اگر فرض کنیم که
بر درآمد بهره اسمی ،مالیات بر درآمد تعلق میگیرد و اگر مالیات بر درآمد متناسب با نرخ  Tباشد ،در این
صورت ،نرخ بهره واقعی بعد از مالیات )r ∗ ( 3است که رفتار اقتصادی را شکل میدهد .این نتیجه در رابطه ()1
نشان داده شده است:
()1

r ∗ = i(1 − T) + π

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

)i = r ∗ + π/(1 − T

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

)= 1/(1 − T

di
dπ

1.
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در این راستا نتایج مشابهی توسط فلداستین ( )1976درباره مدل رشد نئوکالسیک یافت نشده است .در یک
نمونه از مدل وی ،اثر تورم بر روی تعادل پولی نادیده گرفته شده است .در نتیجه اثر تورم بر روی نرخ بهره
اسمی به صورت رابطه ( )4میباشد:
)= 1/(1 − λ

di

()4
نشانگر λدر رابطه (،)4
نرخ مالیات بر بنگاه است .در فرمول «داربی» این مالیات بر درآمد فرد است که حائز اهمیت است در حالیکه
در مدل «فلداستین» مالیات بر بنگاه مدنظر میباشد .به نتیجه نرسیدن اثرات مالیات بر روی نرخ بهره بستگی
به انتظارات تورمی از روند حرکتی قیمتهای پیشین و تحقیقات انجام شده بهوسیله انتظارات واقعی قیمت دارد
(خواجه محمدلو و خداویسی .)1396 ،محققانی همچون کر ،پسندو و اسمیت )1976( 1با توجه به تعریف انتظارات
قیمتی با استفاده از هر دو رویکرد انتظارات تطبیقی و عقالیی ،شواهد محدودی برای تأثیر مالیات بر نرخ بهره
پرداخت شده بر اوراق قرضه بلندمدت به دست آوردهاند و هیچ شواهدی برای مقادیر کوتاهمدت و جود ندارد.
در این قسمت به مفهوم اقتصاد مقاومتی در راستای ارتقای تولید بهعنوان یکی از مؤلفههای اصلیاش پرداخته
میشود.
dπ

 .5-2مفهوم اقتصاد مقاومتی
در یک تعریف جامع سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقالب در  16شهریور  1389با
رویکردی جهادی و با هدف تأمین رشد و بهبود شاخصهای اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز
بیست ساله ارائه شده است .اقتصاد مقاومتی الگویی است که در تالش است از یکسو با ترمیم ساختارهای
نامناسب اقتصاد داخلی و با در نظر گرفتن استقالل کشور ،به تعادل در رقابت بینالمللی دست یابد و از سویی
با تأکید بر کارآفرینی ،نوآوری و بهرهوری ،در جهت توسعه پایدار گامهای عملیاتی بردارد .در مجموع میتواند
گفت که اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبری ،اقتصادی است که دو ویژگی اساسی دارد (میرمعزی:)1391 ،
در برابر تهدیدها و ترفندهای دشمن مقاوم است و کمتر آسیب میبیند .تهدید را تبدیل به فرصت کرده و در
وضعیت تهدید رشد میکند .اسدی و همکاران ( )2015اقتصاد مقاومتی را اقتصاد موازی در نظر گرفته و سه
تعریف ارائه کردهاند .در تعریف اول آمده است که نظام اسالمی به سبب کارکرد و اهداف ،دارای ماهیت مقاومتی
است و در نتیجه نیازمند نهادهایی است تا این اهداف را پوشش دهند ،چرا که سازمانهای رسمی چنین توانایی
را ندارند .تعریف دوم از اقتصاد مقاومتی این است که هدف اصلی آنها پوشش کسری و کمبود ،پر کردن
شکافها و اصالح ساختار و نهادهای اقتصادی غیرکارا است .همچنین سومین نوع اقتصاد مقاومتی مربوط به
جنبه تهاجمی و تدافعی اقتصاد مقاومتی است .میتواند گفت که هر سه تعریف پیرامون اقتصاد مقاومتی صحیح
است و هر یک به جنبهای از این الگو پرداخته است.

. Carr, Pesando and Smith
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عنوان اقتصاد مقاومتی در ادبیات متعارف علم اقتصاد معادل دقیقی ندارد .از این رو میتواند گفت که این واژه
برگرفته از فرهنگ اسالمی ایرانی کشور میباشد.
3
2
اصالحاتی همچون ضدشکنندگی اقتصادی ،1پایداری و تداوم اقتصادی  ،ثبات اقتصاد کالن  ،اقتصاد بازدارنده
و بازدارندگی اقتصادی ،4مقاوم بودن اقتصادها و نهادها ،5وضعیت ایستایی در اقتصاد ،6تحریمشکنی اقتصاد 7و
نهایتاً اقتصاد مقاومتی حمایتی 8به معنای ایجاد چتر حمایتی توسط سیاستهای اقتصادی از یک موضوع خاص
همچون بخش تأمین انرژی و یا بخش تولید و کارآفرینی است (خوانساری و قلیچ .)1394 ،در تبیین مفهوم
اقتصاد مقاومتی ،بریگوگلیو و همکاران )2009( 9مقاومت اقتصادی را در تاب آوری یا بازیابی خود پس از
شوکهای اقتصادی تعریف کرده است .در بسیاری از لغت نامهها ،تابآوری را به توانایی بازگشت سریع به
حالت اولیه تعبیر میکنند .با این پیش فرض اقتصاد مقاومتی با سه توانایی تعریف میشود :توانایی بازیابی و
برگشت به حالت اولیه بعد از وارد شدن شوکهای خارج از سیستم ،10توانایی ایستادگی و مقابله در مقابل
تکانهها یعنی جذب شوک 11و توانایی اجتناب از شوک (دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس،
 .)1393اقتصاد باید از سازوکارهایی برخوردار باشد که اثرات شوکها را کاهش دهد.
 .6-2پیشینه تحقیق
 .1-6-2مطالعات خارجی
سندمو )1985( 12در مطالعهای با استفاده از مدلهای رشد درونزا ،با در نظر گفتن عرضه نیروی کار درونزا در
الگوی مصرف دو دورهای نشان میدهد که افراد سپردهگذار با کاهش نرخ بهره به دلیل کاهش اثر درآمدی،
اقدام به عرضه نیروی کار بیشتر نموده و امکان افزایش در پسانداز فرد وجود دارد .همچنین وی در ادامه به
ناقص بودن بازارها و عدم تقارن اطالعات در دنیای واقعی اشاره نموده و نشان میدهد که محدودیت و
جیرهبندی اعتبارات ،سبب کاهش اثر جانشینی برای قرضگیرنده میشود؛ بنابراین متقاضیان تسهیالت در
شرایط محدود بودن اعتبارات ،دارای حساسیت کمتری نسبت به نرخ بهره (مالیات بر بهره) هستند.
کمینال )2006( 13در مطالعهای به بررسی تأثیر مالیات سود سپرده بر حجم سپرده با استفاده از روش تعادل
عمومی پرداخته است .این مطالعه یک چارچوپ یکپارچه از توابع مختلف بانکها را در نظر میگیرد .وی با در
1.
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نظر گرفتن خانوارهای عجول و صبور به این نتایج دست یافت که تأثیر مالیات بر حجم سپرده ،به عوامل زیادی
ازجمله رقابت و سودآوری بانکها ،میزان توسعه بازارهای مالی و وجود ابزارهای مالی کارا ،درجه ریسک محیط
سرمایهگذاری و قوانین مالیاتی بستگی دارد .نتایج نشانگر آن است که مالیات بر سود سپرده از یک طرف موجب
کاهش حجم سپردهها و از سویی افزایش سرمایهگذاری مستقیم میگردد.
هملگارن و نیکودم )2009( 1در مقالهای تحت عنوان ارزیابی اولین سال اجرای مالیات دستوری بر پساندازهای
اروپایی تأثیرات اقتصادی مالیات اعمالشده بر پسانداز مشتریان اروپایی را مورد بررسی قرار دادهاند .در این
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
فرار مالیاتی پرداخته است .نتایج تحقیق حاکی از آن است که مالیات وضع شده بر سود سپردههای بانکی تأثیر
عمدهای بر مقدار پساندازها نداشته است.
مشتاک و سیدیکوی ( )2017اثر نرخ بهره بر روی سپردههای بانکی کشورهای اسالمی و غیراسالمی را طی
سالهای  1990-2014با استفاده از رویکرد پانل میانگین گروهی مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق نشانگر
آن است که در کشورهای اسالمی نرخ بهره هیچ اثری بر روی سپردههای بانکی در بلندمدت و کوتاهمدت
ندارد .در حالیکه در کشورهای غیراسالمی نرخ بهره اثر مثبت و معنیداری بر سپردههای بانکی دارد .از این
رو ،نیاز به بانکهای اسالمی در کشورهایی با جمعیت مسلمان بیشتر وجود دارد .همچنین بایستی سیاستهای
اقتصادی مختلفی برای کشورهای اسالمی وجود داشته باشد؛ زیرا عوامل مذهبی تحت تأثیر تصمیم مسلمانان
قرار دارند و نرخ بهره هیچ تأثیری بر سپردههای بانکی ندارد.
 .2-6-2مطالعات داخلی
تقوی و همکاران ( )1388برای انجام اصالحات ساختاری با هدف بهبود نظام مالیاتی کشور به بررسی وضع
مالیات بر عایدی سرمایه با استفاده از روش تعادل عمومی پرداختند .نتایج حاصل از بررسی ادبیات تئوریک،
تجربی و بررسی تجربیات مرتبط با کشورهای مختلف در این زمینه نشان میدهد که برای وضع مالیات بر
عایدی سرمایه باید به مباحث عایدی واقعی و غیرواقعی ،عایدی بلندمدت و کوتاهمدت ،تعدیالت نسبت به تورم
و استهالک در عایدی ایجاد شده ،تفاوت عایدی با درآمد معمولی افراد و نحوه برخورد با زیان در مقابل عایدی
توجه کافی شود .در زمینه بررسی آثار این مالیات نیز نتایج نشان میدهد که وضع این مالیات میتواند برخی از
متغیرهای اقتصادی نظیر سرمایهگذاری ،پسانداز ،سیاستهای مالی شرکتها ،ترکیب سبد دارایی خانوارها،
هزینه سرمایه و تقاضا برای داراییها و تعداد دفعات مبادله داراییها را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
سلمانی بیشک و همکاران ( )1393در مطالعهای به بررسی اثرات درآمد مالیاتی و امنیت اقتصادی در ایران طی
دوره زمانی ( )1355-1390بر اساس آزمون علیت تودا و یاماموتو مورد پرداخته است .نتایج بهدست آمده حاکی
از این امر است که در ایران رابطه علی یک سویه بین نسبت درآمدهای مالیاتی به  GDPو امنیت اقتصادی
وجود دارد؛ بنابراین با توجه به پایین بودن نسبت درآمدهای مالیاتی به  GDPدر کشور و رابطه علی یک طرفه
. Hemmelgarn and Nicodeme
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بین این متغیر و امنیت اقتصادی نظام مالیاتی نیازمند بازنگری اساسی است تا امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری
در کشور تأمین شده و بهتبع آن درآمدهای مالیاتی نیز افزایش یابد.
خدادادکاشی و جانی ( )1394با استفاده از دادههای ساالنه  1352-1391به بررسی امکان برقراری مالیات بر
سود سپردههای بانکی در ایران با تأکید بر کارایی تخصیصی پرداختند .نتایج حاصل از مدل رگرسیون حداقل
مربعات معمولی نشان میدهد که با فرض اعمال یک واحد مالیات بر نرخ سود سپرده در سال  1389و درنتیجه،
افزایش نرخ سود به میزان یک درصد ،زیان رفاهی ناشی از اخذ مالیات برابر با  3137میلیارد ریال و درآمد دولت
به میزان  19076میلیارد ریال میباشد .همچنین یافتههای این تحقیق داللت بر آن دارد که بانکها در هدایت
سپردهها به سمت سرمایهگذاری نقش مثبتی را ایفاء مینمایند در حالیکه مخارج دولت (که بخشی از آن ناشی
از درآمدهای مالیاتی است) تأثیر منفی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی دارد .این نتایج گویای این واقعیت
هستند که مالیات بر سود سپرده ،موجب انحراف در تخصیص منابع شده و زیان اجتماعی را در پی خواهد
داشت.
مداح و همکاران ( )1396در مقالهای به بررسی تأثیر مالیات بر سود سپردههای بانکی با استفاده از مطالعات
انجام شده و اطالعات کتابخانهای در حوزه مالیات و سپرده بانکی پرداختند .در این مطالعه ضمن بررسی تأثیر
مالیات بر سود سپردههای بانکی به بررسی رابطه بین سپردههای بانکی و حجم نقدینگی ،تورم ،نرخ ارز ،رشد
اقتصادی و ارتباط بین مالیات و سود سپردهها پرداخته شد .نتایج نشانگر آن است که اعمال این نوع مالیات
باعث افزایش حجم نقدینگی خواهد شد ،در این حالت دولت باید زمینهای را فراهم آورد که به سرعت این
حجم نقدینگی جذب بازارهای مالی دیگر شود و باعث برهم زدن ثبات اقتصادی نشود .از طرفی دولت باید با
اعمال سیاستهایی بنگاههای تولیدی و خدماتی بزرگ را به تأمین مالی از بازارهای مالی نظیر بورس و اوراق
بهادار وادار نماید تا بنگاههای کوچک تولیدی و خدماتی بتوانند از طریق بانکها منابع مورد نیاز خود را تأمین
کنند و به عرصه صنعت وارد شوند.
باتوجه به پیشینه تحقیق تفاوت مطالعه حاضر با سایر تحقیقات در آن است که مطالعه پیش رو به بررسی اثرات
وضع مالیات بر نرخ سود سپردههای بانکی بر متغیرهای اقتصادی – امنیتی با استفاده از رویکرد غیرخطی
خودرگرسیون با وقفههای توزیعی میپردازد.

 .3روششناسی پژوهش
جهت بررسی اثرات نامتقارن شوکهای مالیات بر نرخ سود سپردههای بانکی بر متغیرهای اقتصادی -امنیتی
از الگوی غیرخطی خود رگرسیون با وقفههای توزیعی استفاده شده است .مدل  NARDLکه توسط شین 1و
همکاران ( )2011توسعهیافته ،از مؤلفههای مجموع تجمعی مثبت و منفی در تشخیص اثرات نامتقارن در
دورههای بلندمدت و کوتاهمدت استفاده میکند .دلیل این انتخاب مزیتهای زیادی است که روش
NARDLنسبت به سایر روشهای همانباشتگی مانند انگل-گرنجر ( )1987و خصوصاً جوهانسون-
1. Shin et al
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جوسیلیوس ( )1990دارد و لذا به طور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد .مهمترین مزیت این روش ،قابلیت
استفاده از آن برای بررسی روابط بین متغیرها ،صرفنظر از مانا بودن یا نبودن آنهاست .در این روش عدم
تقارن کوتاهمدت و بلندمدت معین میشود .همچنین عالوه بر امکان محاسبه روابط بلندمدت بین متغیرها،
امکان محاسبه روابط پویا و کوتاهمدت وجود دارد و برخالف سایر روشها حتی در نمونههای کوچک هم نتایج
قابل اعتمادی دارد .درنهایت زمانیکه متغیرهای توضیحی درونزا هستند ،ممکن میباشد (آالم و کوزای،1
.)2003
پیش از توسعه کامل مدل  ،NARDLبا فرض دو متغیر وابسته  Yو مستقل  xرابطه بلندمدت ( )5را بر
اساس مطالعه گرنجر و یون ،)2002( 2تعریف میکنیم:
()5

yt = β+ xt+ + β− xt− + ut

که در رابطه ( yt ،)5و  xtمتغیرهای انباشته از مرتبه یک ) I(1هستند و داریم:
()6

()7

xt = x0 + xt+ + xt−
= xt+ = ∑tj=1 ∆xj+ = Max(∆xj , 0), xt− + ∑tj=1 ∆xj−
)Min(∆xj , 0

ترکیب خطی هم انباشته مؤلفههای مجموع تجمعی مثبت و منفی را در نظر میگیریم:
()8

+ +
+
− −
− −
zt = β+
0 yt + β0 yt + β1 xt + β1 xt

اگر  ztانباشته از مرتبه صفر باشد ،در این صورت گفته میشود که  ytو  xtبه صورت نامتقارن هم انباشتهاند.
−
 β+و  β1+ = β1−باشد ،در این صورت هم انباشتگی متقارن خواهد بود (شودرت.)2003 ،3
چنانچه 0 = β0
حال با در نظر گرفتن نحوه جداسازی تکانههای مثبت و منفی متغیر  xو وارد کردن آن در یک مدل
) ARDL(p,qبه مدل ) NARDL(p,qبه صورت رابطه ( )9خواهیم رسید:

1. Alam & Quazy
2. Grange & Yoon
3 .Schorderet
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p

q

+
− −
yt = ∑j=1 φj yt−j + ∑j=0(θ+
j xt−j + θj xt−j ) + εt

()9

+
 θ−ضرایب نامتقارن
که در رابطه ( p,q ،)9تعداد وقفههای بهینه φj ،ضرایب وقفههای متغیر وابسته θj ،و j
وقفههای متغیر وابسته و  εtجملههای اخالل با میانگین صفر و واریانس ثابت است.

هر رابطه بلندمدت در مدل ) ARDL(p,qیک  ECMکوتاهمدت دارد که دستیابی به آن تعادل را تضمین
میکند .بر این اساس در مدل  NARDLنیز الگوی تصحیح خطا به صورت رابطه ( )10تنظیم میشود:
p−1

q−1

+
+
−
∆yt = ρyt−1 + θ+ xt−1
+ θ− xt−1
+ ∑j=1 γj yt−j + ∑j=0 (ϑ+
j ∆xt−j +
q−1

p−1

+
+
−
ϑ−
j ∆xt−j ) + εt = ρξt−1 + ∑j=1 γj yt−j + ∑j=0 (ϑj ∆xt−j +
−
ϑ−
j ∆xt−j ) εt

()10
که در رابطه ( )10داریم:
p

()11

p

= ρ = ∑j=1 φj − 1 , γj = − ∑i=j+1 φi for j = 1, … , p − 1, θ+
q
−
−
∑qj=0 θ+
j , θ = ∑j=0 θj ,
q

()12

+
+ +
−
− −
ϑ+
= 0 = θ0 , ϑj = − ∑i=j+1 θi for j = 1, … , q − 1, ϑ0 = θ0 , ϑj
q
− ∑i=j+1 θ−
i for j = 1, … , q − 1
+

همچنین yt−1 − β+ xt+ − β− xt− = ξt ،جزء تصحیح خطای نامتقارن است و β+ = − θ ⁄ρ
−
و β− = − θ ⁄ρضرایب بلندمدت نامتقارن میباشد (شین و همکاران.)2011 ،
به منظور بررسی وجود مرتبه هم انباشتگی یکسان بین متغیرها ،منفی و معنادار بودن ضریب  ξt−1در تخمین
ضرایب کوتاهمدت ،بیانگر وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها خواهد بود.
متغیرهای تحقیق نیز عبارتند از:



 :GDPتولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1383
 :PBt+شوک مثبت نرخ سود (معادل شوک منفی مالیات) و به صورت رابطه ( )98-3محاسبه میگردد:
+
PBt+ = ∑1395
()13
)t=1360 Δ PBt = Max(ΔPBt , 0



 :PBt−شوک منفی نرخ سود (معادل شوک مثبت مالیات) است و به صورت رابطه ( )99-3محاسبه میشود:
−
PBt− = ∑1395
()14
)t=1360 Δ PBt = Min(ΔPBt , 0
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 :TRدرآمدهای مالیاتی دولت و  :MDBحجم سپردههای بانکی و  :NFLOWجریان ورود و خروج سرمایه
است.

 .4تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
گام نخست در انجام تخمینهای سریهای زمانی بررسی وضعیت ایستایی متغیرها میباشد .بر این اساس در
مطالعه حاضر با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیمیافته پایایی متغیرها مورد بررسی قرار میگیرد با توجه به
نتایج جدول ( )1مشاهده میشود که متغیرهای درآمد مالیاتی ،نرخ سود سپردههای بانکی ،شوکهای مثبت و
منفی نرخ سود بانکی ،حجم سپردههای بانکی و ورود و خروج سرمایه پس از یک مرتبه تفاضلگیری ایستا
گردیدهاند .در حالیکه تولید ناخالص داخلی در سطح ایستا میباشد.
جدول شماره ( )1نتایج آزمون ریشه واحد ()ADF
آماره آزمون در سطح
(-3/506 )0/054
(-1/936 )0/614
(-2/507 )0/322
(-1/426 )0/834
(-1/002 )0/999
(-0/731 )0/962
(1/129 )0/99

نام متغیر
GDP
TR
PB
𝑃𝐵 +
𝑃𝐵 −
MDP
NFLOW

آماره آزمون با یک مرتبه تفاضلگیری
(-4/515 )0/005
(-6/04 )0/000
(-6/528 )0/000
(-3/897 )0/024
(-6/126 )0/000
(-3/486 )0/01

مأخذ :محاسبات تحقیق

در گام بعدی به بررسی اثرات کوتاهمدت و بلندمدت شوکهای مثبت و منفی مالیات بر نرخ سود بر متغیرهای
تحقیق پرداخته میشود .الزم به ذکر است در این رویکرد شوک مثبت مالیاتی (معادل شوک منفی نرخ سود) و
شوک منفی مالیاتی (معادل شوک مثبت نرخ سود) در نظر گرفته میشود.
الف) شوکهای مثبت و منفی نرخ سود بر تولید ناخالص داخلی در کوتاهمدت و بلندمدت
جدول شماره ( )2ضرایب الگوی کوتاهمدت ( NARDLاثر شوک مالیات بر نرخ سود بر تولید)
متغیر توضیحی
)GDP(-1
)𝑃𝐵 + (-2
)𝑃𝐵 − (-4
𝐵𝑃
C
مأخذ :محاسبات تحقیق

ضریب
(0/271 )0/005
(0/04 )0/000
(-0/077 )0/000
(-0/031 )0/008
(1/083 )0/234
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جدول شماره ( )3ضرایب الگوی بلندمدت ( NARDLاثر شوک مالیات بر نرخ سود بر تولید)
تأثیر بلندمدت ()+
متغیر توضیحی
نرخ سود بانکی

نرخ سود بانکی
مأخذ :محاسبات تحقیق

ضریب

آماره F

2/73
0/08
عدم تقارن در بلندمدت

تأثیر بلندمدت ()-
آماره F

P>F

ضریب

0/091

4/139
-0/063
عدم تقارن در کوتاهمدت

P>F
0/021

آماره F

P>F

آماره F

P>F

5/398

0/029

6/547

0/017

با توجه به نتایج حاصل از جدول ( )2وقفه اول تولید ناخالص داخلی اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی دوره جاری
داشته است .از طرفی شوک مثبت نرخ سود موجب افزایش تولید ناخالص داخلی شده است .شوک منفی نرخ
سود نیز موجب کاهش تولید ناخالص داخلی گردیده است .از طرفی نتایج حاصل از جدول ( )3حاکی از آن است
که شوکهای مثبت و منفی نرخ سود موجب افزایش تولید ناخالص داخلی شده است .از طرفی درباره متغیر نرخ
سود بانکی میتواند عنوان کرد که در کوتاهمدت و بلندمدت عدم تقارن وجود دارد و به عبارت دیگر ضرایب
کوتاهمدت و بلندمدت شوکهای مثبت و منفی باهم برابر نمیباشند.
در واقع با وضع مالیات بر نرخ سود سپرده بانکی با کاهش موقت حجم سپردههای بانکی مواجه میشویم که
این امر موجب افزایش نقدینگی در جامعه میشود .باتوجه به عدم وجود بسترهای مناسب و پربازده فعالیتهای
اقتصادی ،عمدتاً مردم رغبتی به سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد اقتصادی نداشته و باتوجه به شرایط موجود
و سودآوری باالتر فعالیتهای سوداگرانه مردم به سمت بازارهای موازی چون طال و ارز حرکت میکنند که
این امر موجب کاهش سطح تولید در کشور شده است .با توجه به اینکه یکی از اهداف اعمال مالیات بر سود
سپرده بانکی گسترش پایههای مالیاتی و افزایش درآمد دولت در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (بند
 17از سیاستهای اقتصاد مقاومتی) است ،بنابراین دولت و بانک مرکزی باید نظارت جدی و کارشناسانه بر این
امر داشته باشند و با مدیریت صحیح مانع از جذب نقدینگی در بازارهای مالی ناامن شده و موجبات حرکت
نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی گردند .این امر موجب میشود در بلندمدت بعضاً برخی از سپرده-
گذاران ترغیب شده و در واحدهای تولیدی و صنعتی سرمایهگذاری نمایند که در این صورت میتواند انتظار
داشت تا رونق اقتصادی در بخش صنعت و تولید کشور ایجاد شود.
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ب) شوکهای مثبت و منفی نرخ سود بر درآمد مالیاتی در کوتاهمدت و بلندمدت
جدول شماره ( )4ضرایب الگوی کوتاهمدت ( NARDLاثر شوک مالیات بر نرخ سود بر درآمد مالیاتی)
ضریب
(-0/852 )0/000
(-0/111 )0/17
(0/061 )0/297
(-0/031 )0/008
(0/516 )0/09

متغیر توضیحی
)TR(-1
)𝑃𝐵 + (-1
)𝑃𝐵 − (-2
𝐵𝑃
C
مأخذ :محاسبات تحقیق

جدول شماره ( )5ضرایب الگوی بلندمدت ( NARDLاثر شوک مالیات بر نرخ سود بر درآمد مالیاتی)
تأثیر بلندمدت ()+
متغیر توضیحی
نرخ سود بانکی

نرخ سود بانکی
مأخذ :محاسبات تحقیق

ضریب

آماره F

تأثیر بلندمدت ()-
P>F

ضریب

0/081

3/519
1/321
عدم تقارن در کوتاهمدت
آماره F
P>F
0/371
0/828

2/578
-1/165
عدم تقارن در بلندمدت
آماره F
P>F
0/894
0/018

آماره F

P>F
0/004

با توجه به نتایج حاصل از جدول ( )4وقفه اول درآمد مالیاتی اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی دوره جاری داشته
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
طرفی نتایج حاصل از جدول ( )4حاکی از آن است که شوک مثبت و منفی نرخ سود به ترتیب موجب کاهش و
افزایش تولید ناخالص داخلی شده است .با بررسی وجود عدم تقارن جدول ( )5درباره متغیر نرخ سود بانکی
میتواند اذعان نمود که در ضرایب بلندمدت افزایشی و کاهشی و کوتاهمدت افزایشی و کاهشی عدم تقارن وجود
ندارد یعنی ضرایب بلندمدت و کوتاهمدت افزایشی و کاهشی و باهم برابر هستند.
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ج) شوکهای مثبت و منفی نرخ سود بر حجم سپردههای بانکی در کوتاهمدت و بلندمدت
جدول شماره ( )6ضرایب الگوی کوتاهمدت ( NARDLاثر شوک مالیات بر نرخ سود بر حجم سپردههای بانکی)
ضریب
(0/691 )0/080
(1/04 )0/032
(-0/32 )0/695
(-0/031 )0/008
(9/628 )0/039

متغیر توضیحی
)MDP(-1
)𝑃𝐵 + (-2
)𝑃𝐵 − (-2
𝐵𝑃
C
مأخذ :محاسبات تحقیق

جدول شماره ( )7ضرایب الگوی بلندمدت ( NARDLاثر شوک مالیات بر حجم سپردههای بانکی)
متغیر
توضیحی
نرخ سود
بانکی

تأثیر بلندمدت ()-

تأثیر بلندمدت ()+
ضریب

آماره F

P>F

0/451

11/32

0/002

عدم تقارن در بلندمدت

نرخ سود
بانکی
مأخذ :محاسبات تحقیق

ضریب
0/522

آماره F

P>F

1/697

0/205

عدم تقارن در کوتاهمدت

آماره F

P>F

آماره F

P>F

10/59

0/003

1/03

0/32

با توجه به نتایج حا صل از جدول ( )6وقفه اول حجم سپردههای بانکی اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی دوره
جاری داشته است .از طرفی شوک منفی نرخ سود (افزایش در مالیات بر نرخ سود) و نرخ سود موجب کاهش
تولید ناخالص داخلی گردیده استتت .از طرفی شتتوک مثبت نرخ ستتود نیز موجب افزایش تولید ناخالص داخلی
گردیده ا ست .از طرفی نتایج حا صل از جدول ( )7حاکی از آن ا ست که در بلندمدت شوک مثبت و منفی نرخ
سود موجب افزایش تولید ناخالص داخلی شده ا ست .با برر سی وجود عدم تقارن جدول ( )7درباره متغیر نرخ
پسانداز میتواند اذعان نمود که در ضتترایب بلندمدت عدم تقارن وجود دارد ولی در ضتترایب کوتاهمدت عدم
تقارن وجود ندارد.
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د) شوکهای مثبت و منفی نرخ سود بر حجم ورود و خروج سرمایه در کوتاهمدت و بلندمدت
جدول شماره ( )8ضرایب الگوی کوتاهمدت ( NARDLاثر شوک مالیات بر نرخ سود بر ورود و خروج سرمایه)
ضریب
(-1/194 )0/000
(-0/067 )0/559
(-0/159 )0/092
(-0/031 )0/008
(-3/929 )0/043

متغیر توضیحی
)OUTFLOW(-1
)𝑃𝐵 + (-2
)𝑃𝐵 − (-2
𝐵𝑃
C
مأخذ :محاسبات تحقیق

جدول شماره ( )9ضرایب الگوی بلندمدت ( NARDLاثر شوک مالیات بر ورود و خروج سرمایه)
تأثیر بلندمدت ()+
متغیر توضیحی
نرخ سود بانکی

تأثیر بلندمدت ()-

ضریب

آماره F

P>F

ضریب

آماره F

P>F

-0/081

2/143

0/071

1/349

3/614

0/041

عدم تقارن در بلندمدت
آماره F
نرخ سود بانکی

0/655

عدم تقارن در کوتاهمدت
P>F
0/428

آماره F
2/435

P>F
0/134

مأخذ :محاسبات تحقیق

با توجه به نتایج حاصل از جدول ( )8وقفه اول ورود و خروج سرمایه اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی دوره
جاری داشته است .از طرفی شوکهای مثبت و منفی نرخ سود و نرخ سود اثر کاهشی بر تولید ناخالص داخلی
دارد .نتایج حاصل از جدول ( )9حاکی از آن است که در بلندمدت شوک مثبت و منفی نرخ سود به ترتیب موجب
کاهش و افزایش تولید ناخالص داخلی شده است .با بررسی وجود عدم تقارن جدول ( )9درباره متغیر نرخ پسانداز
میتواند اذعان نمود که در ضرایب بلندمدت افزایشی و کاهشی و کوتاهمدت افزایشی و کاهشی عدم تقارن وجود
ندارد یعنی ضرایب بلندمدت و کوتاهمدت افزایشی و کاهشی و باهم برابر هستند.
با اعمال مالیات بر نرخ سود سپرده بانکی جریان خالص سرمایه به داخل کاهش مییابد که مطابق با نظریه
گاندولفی ( )1982است .بدین صورت که رابطه مثبت بین نرخ سود سپرده بانکی و میزان پسانداز مردم وجود
دارد که در این راستا با اعمال مالیات میزان پسانداز و سپرده مردم در بانک کاهش مییابد .این خروج سرمایه
از بانکها یا به سمت بازارهای موازی دیگر همچون بازار طال و ارز حرکت میکنند و یا میتواند با مدیریت
صحیح دولت و نظارت بانک مرکزی به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی حرکت نماید .با توجه به اینکه در
شرایط فعلی اقتصاد ایران ،با بازدهی مثبت فعالیتهای اقتصادی مواجه نمیباشیم در عمل این حجم سپرده
خارج شده از بانکها جذب فعالیتهای سوداگرانه خواهد شد .بازدهی کم فعالیتهای اقتصادی نیز میتواند
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مربوط به دالیلی ازجمله عدم وجود امنیت سرمایهگذاری ،باال بودن ریسک تولیدات ،کمبود تقاضا برای کاالهای
تولید داخل و وجود تحریمهای شدید علیه ایران باشد که مانعی جدی بر سر راه بهبود کیفی فعالیتهای
اقتصادی داخل و ورود سرمایهگذاری خارجی به کشور است .الزم به ذکر است که سرمایهگذاری مستقیم خارجی
آثار قابل مالحظه ای بر متغیرهای کالن اقتصادی دارد و سبب کاهش نرخ بهره و ارز ،افزایش رشد اقتصادی،
افزایش درآمد مالیاتی دولت ،کاهش بدهی دولت ،بهبود توزیع درآمد ،انتقال فناوری ،افزایش اشتغال ،توسعه
صادرات و بهبود تراز پرداختها میشود.
نهایتاً در راستای آزمون تصریح مناسب مدل ،نتایج آزمونهای تشخیص و آزمون والد در جدول ( )10گزارش
شده است :نتایج حاکی از آن است که آماره برای آزمون نرمال بودن پسماندها و همبستگی سریالی آنها به
ترتیب برابر با  0/932و  0/156است که بیانگر آن است که پسماندها به صورت نرمال توزیع شدهاند و از سویی
وجود همبستگی سریالی در سطح معنیدار  1درصد و  5درصد پسماندها مورد تأیید قرار نمیگیرد .همچنین
آماره برای واریانس ناهمسانی برابر با  0/347است؛ بنابراین واریانس ناهمسانی نیز تأیید نمیگردد .نهایتاً معنیدار
کل رگرسیون با توجه به سطح احتمال آزمون والد مورد تأیید قرار میگیرد .لذا نتایج ارائه شده در این بخش
اعتبار علمی مدل را تأیید میکنند.
جدول شماره ( )10نتایج آزمون فروض کالسیک
Fآزمون

فروض کالسیک
آزمون خود همبستگی سریالی
آزمون توزیع نرمال جمالت اخالل
آزمون ناهمسانی واریانس
آزمون والد
مأخذ :محاسبات تحقیق

آماره
2/032
0/14
1/189
5/269

احتمال
0/156
0/932
0/347
0/009

همچنین به منظور ارزیابی صحت ارتباط بلندمدت میان متغیرهای تحقیق میتواند از آزمون باند پسران استفاده
کرد که در جدول ( )11آورده شده است :جدول ( )11نتایج آزمون هم انباشتگی باند را برای مدل موردبررسی و
همچنین مقادیر بحرانی ارائهشده توسط پسران و همکاران ( )2001را نشان میدهد .همانطور که مالحظه می
شود مقدار  Fمحاسبهشده برابر  4/09است که بیشتر از حد باالی مقدار بحرانی در سطح پنج درصد است؛
بنابراین یک رابطه تعادلی بلندمدت متغیرهای موجود در مدل تأیید میشود.
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جدول شماره ( )11نتایج آزمون باند پسران و شین
(با عرض از مبدأ و بدون روند)Fمقادیر حدود بحرانی
 10درصد

سطح بحرانی
مرتبه انباشتگی
مقدار آماره
محاسبهشدهFآماره
مأخذ :محاسبات تحقیق

)I(0
2/08

)I(1
3

 5درصد
)I(0
2/39

)I(1
3/38
4/095

در نهایت پایداری ضرایب برآورد شده مدل نیز به کمک آزمونهای پسماند تجمعی 1و مجذور پسماند
بررسی شد .نتایج این آزمونها در نمودارهای ( )1و ( )2آورده شده است:

تجمعی2
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CUSUM

5% Significance

نمودار شماره ( )1نمودار پسماند تجمعی
1.6

1.2

0.8

0.4
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5% Significance
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CUSUM of Squares

نمودار شماره ( )2نمودار مجذور پسماند تجمعی

1

. Cumulative Sum of Recursive Residuals
2 . Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals

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

113

همانطور که مالحظه میشود نمودار پسماند تجمعی از کرانههای تعیین شده در سطح معنیداری  5درصد عبور
نکرده و فرضیه صفر (تصریح صحیح معادله رگرسیون) رد نشده است؛ بنابراین ضرایب برآورد شده در دوره مورد
نظر دارای ثبات ساختاری بوده است .آزمون مجذور پسماند تجمعی از مجموع مربعات پسماندهای برگشتی
استفاده میکند .در این آزمون نیز معموالً سطح معنیداری  5درصد در نظر گرفته شده است .با توجه به قرار
گرفتن نمودار مجذور پسماند تجمعی در محدوده کرانههای تعیین شده در سطح معنیداری  5درصد پایداری
ضرایب برآورد شده در طی دوره مورد بررسی تأیید میشود.

 .5نتیجهگیری
هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات وضع مالیات بر نرخ سود سپردههای بانکی بر متغیرهای اقتصادی امنیتی
در راستای اقتصاد مقاومتی با استفاده از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون با وقفههای توزیعی طی سالهای
 1360-1395میباشد .به طور کلی نتایج تحقیق حاکی از آن است که:
 اعمال مالیات بر نرخ سود سپرده بانکی باعث کاهش میزان تولید در حدود یک درصد انحراف منفی از
حالت با ثبات شده و پس از طی دو دوره واکنش مثبت آن شروع میشود .همچنین پس از طی ده دوره
تقریباً به یک حالت با ثبات میرسد.
 وضع مالیات بر نرخ سود سپرده بانکی موجب افزایش پایه مالیاتی و به تبع آن افزایش درآمد مالیاتی
میگردد.
 اعمال مالیات بر نرخ سود سپرده بانکی باعث خروج منابع از بانکها در کوتاهمدت شده و نقدینگی را
در جامعه افزایش میدهد و پس از گذشت تقریباً دو دوره افزایش آن شروع میشود.
 با اعمال مالیات بر نرخ سود سپرده بانکی جریان خالص سرمایه به داخل کاهش مییابد.
 اولین کانالی که مالیات بر سود سپردههای بانکی بر پسانداز خانوارها تأثیر میگذارد ،کانال نرخ بهره
است .در این ارتباط با توجه به رویکرد مصرف بین دورهای ،کاهش در نرخ بازدهی پسانداز همانند
افزایش قیمت مصرف در دورههای آتی است .با توجه به اثر جانشینی ،وضع مالیات بر نرخ سود سپرده
بانکی موجب عدم انتقال مصرف به دوره بعدی و در نتیجه کاهش پسانداز میشود .از طرفی اثر
درآمدی این تغییر ،مصرف هر دو دوره را کاهش داده و میتواند باعث افزایش پسانداز شود .با این
فروض ،در صورت وضع مالیات بر سود سپردهها از سوی دولت ،با فرض اینکه هزینه تأمین مالی
خدمات مبادالتی بزرگ باشد ،تأثیر مالیات بر عرضه سپرده در این حالت از دو کانال خواهد بود :اوالً
نرخ باالتر مالیات هزینه فرصت سپردهها را افزایش میدهد (تفاوت میان نرخ بازدهی سپرده و سرمایه-
گذاری مستقیم) و ثانیاً درآمد قابل تصرف سپردهگذاران را کاهش میدهد که هر دو اثر ،حجم سپرده را
کاهش میدهد .کامینال ( )2002در حالت انحصاری نیز نشان میدهد که مالیات بر سود سپردهها با
کاهش سود سپردهگذاران و سرمایهگذاران منجر به کاهش پسانداز و سرمایهگذاری میشود؛ زیرا در
این حالت بار مالیاتی بر عهده سپردهگذاران و سرمایهگذاران خواهد بود و بانکها از این نوع مالیات
معاف خواهند بود.
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 دومین کانالی که وضع مالیات بر سود سپردهها میتواند بر حجم سپردههای اثرگذار باشد از طریق
ترکیب سبد دارایی میباشد .در کل خانوارها به منظور افزایش بازده دارایی خود در هر مقطع زمانی
ترکیبی از سبد دارایی را که بازدهی بیشتری داشته باشد ،انتخاب میکنند .اگر سپردهگذاری در بانک
بهعنوان یکی از این نوع سرمایهگذاریها و افزایش بازدهی دارایی خانوارها در نظر گرفته شود .وضع
مالیات بر سود سپرده تحت شرایطی میتواند منجر به کاهش پسانداز در بانک شده و خانوار مازاد
درآمد خود را به طرق دیگر همانند خرید سهام سرمایهگذاری کند .تحقیقات صورت گرفته در این
رویکرد بر این امر اذعان دارند که در کشورهایی که از ثبات اقتصادی و بازار مالی توسعهیافتهای
برخوردارند ،وضع مالیات بر سود سپرده توجیه اقتصادی دارد .ولی در جوامعی که از ثبات اقتصادی
مناسبی برخوردار نیستند ،اخذ این نوع مالیات ممکن است موجب خروج منابع مالی از بانکها و سرمایه-
گذاری در بازارهای موازی و غیرمولد مانند بازار ارز و سکه شود .در تحلیل دیگر در شرایط نا اطمینانی
یا عدم ثبات اقتصادی با در نظر گرفتن داراییهای ریسکی و بدون ریسک ،وضع مالیات بر دارایی بدون
ریسک مثل سپرده بانکی که شامل سود میباشد ،میتواند موجب تغییر تقاضای افراد برای دارایی بدون
ریسک گردد؛ بنابراین در وضعیت نا اطمینانی ،تصمیم افراد تحت تأثیر ترکیبی از ریسک و بازده داراییها
و درجه عدم اطمینان شرایط موجود اقتصادی قرار میگیرد .در این حالت ،اگر ریسک دیگر داراییهای
ریسکی و یا عدم اطمینان موجود در فضای اقتصادی بسیار باال باشد این امکان وجود دارد که حتی در
کشورهایی نظیر ایران وضع مالیات بر نرخ سود سپرده ،منجر به خروج منابع از بانکها نگردد.
 با توجه به نتایج تحقیق و شرایط فعلی اقتصاد کشور اعمال وضع مالیات بر نرخ سود سپرده بانکی
توصیه نمیگردد.
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