
 

 گذاری اقتصادیعلمی سیاست نشريه               

 171-010، ص: 1041 بهار و تابستان ،هفتمست و بی شماره ،چهاردهم سالمقاله پژوهشی/                                          

 

در  اقتصادی متغیرهای بر بانکی یهاسپرده سود بر مالیات اثر ارزیابی

 1تصادفی پویای عمومی تعادل الگوی رویکرد :ایران
 2پریا نژاد آقائیان وش

 3مازارعباس عرب

 4حجت ایزدخواستی

 5فرهاد دژپسند

11/40/1041: پذیرش تاریخ                                                                                         40/40/1104: دریافت تاریخ  

 

 چکیده
 از دولت هایهزینه ای ازکاهش وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت و تأمین بخش عمده

 یکی از .گذاران اقتصادی بوده استهای دولتمردان و سیاستهمواره از دغدغه ،مالیاتی درآمدهایطریق 

 هایپایه معرفی مالیاتی با هدف افزایش درآمدهای حاصل از مالیات، قوانین در اصالحی یرویکردها

 به متعلق سودمعافیت  ایران، مالیاتی نظام در اعطایی یهامعافیت از یکیباشد. می جدید مالیاتی

اثر وضع . در این مقاله به بررسی است مالیات پرداخت از بانکی یهاسپردهسایر  و اندازپس هایحساب

بانکی بر متغیرهای کالن اقتصاد ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای  یهاسپردهمالیات بر سود 

بانکی،  یهاسپردهگر این است که با وضع مالیات بر سود بیان شده حاصل. نتایج شودمیتصادفی پرداخته 

 هایبانکپرداختی  تسهیالتریکاردین و  خانوار گذاریسپردهمصرف خانوار، اشتغال و تولید افزایش و 

تولیدی و کاهش تسهیالت  یهابنگاهپرداختی به  تسهیالت. به عالوه، با افزایش یابدمیتجاری کاهش 

  .کندمیتجاری تغییر  هایبانکپرداختی  تسهیالتپرداختی به خانوار ریکاردین، ترکیب 

 .بانکی، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی یهاسپردهسیاست مالی، مالیات بر سود  کلیدی:واژگان 
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 مقدمه -1

 ،مالیاتی درآمدهای محل از دولت هایهزینه تأمین و نفتی درآمدهای به وابستگی کاهش

و افزایش نقش مالیات در تأمین مالی  است بوده کشور توسعه هایبرنامه تأکید موردهمواره 

. تبلور این امر شودمیمحسوب های دولت ز دغدغهبه عنوان منبع باثبات و پایدار، ا ،دولت عمومی

 در اصالحی رویکردهای از. استی توسعه به ویژه از برنامه سوم تاکنون مشهود بوده هابرنامهدر 

 جدید مالیاتی پایه معرفی به توانمیبا هدف افزایش درآمدهای حاصل از مالیات،  یمالیات نیانوق

 .اشاره نمود مالیاتی هایپایه افزایش و مالیاتی هاینرخ شیوه کاهش دو با مالیاتی بار کاهش و

دولت به عمومی تر بودجه ، موجب وابستگی هر چه بیشهامعافیتکاهش درآمد مالیاتی ناشی از 

)جانی و  باری برای کشور داشته باشدد آثار زیانتوانمیو این وابستگی،  شودمیدرآمدهای نفتی 

 به متعلق سودمعافیت  ایران، مالیاتی نظام در اعطایی یهایتمعاف از یکی (.4412، 1همکاران

در این مقاله  .است مالیات پرداخت از ایران، هایبانک نزد هاسپردهسایر  و اندازپس هایحساب

متناسب با  4در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفیبانکی  یهاسپردهبر سود مالیات  اثر

 تعادل یهامدل تحلیلی چارچوبنوآوری این تحقیق تعمیم  .شودمی بررسیشرایط اقتصاد ایران 

 هایبخش شامل نفت، صادرکننده کشور اقتصادی به خصوصیات توجه با تصادفی پویای عمومی

 بانکی در آن یهاسپردهو اعمال مالیات بر سود  یبانک مرکز دولت و بانک، ،هابنگاهخانوار، 

 تر اینیشتر نسبت به مطالعات پیشین، در پی بررسی دقیقکه با در نظر گرفتن جزئیات ب است

 سیاست خواهد بود. 

در در اقتصاد ایران بررسی و  و متغیرهای پولی درآمدهای مالیاتی ،وضعیت بودجه دولت ،در ادامه

ارائه  قتحقی مدل در بخش سوم،. شودمیبه ادبیات نظری و پیشینه تحقیق پرداخته بخش دوم، 

  .شودمیارائه و پیشنهادات گیری در نهایت، نتیجهو انجام  نتایجتحلیل چهارم،  . در بخشگرددمی
 

 در اقتصاد ایران متغیرهای پولی و درآمدهای مالیاتی ،وضعیت بودجه دولت -1-2

بینی کشور در واقع برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیشهر بودجه 

ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل مین اعتبار و برآورد هزینهدرآمدها و سایر منابع تأ

توجه به ترکیب منابع بودجه دولت از اهمیت  و شودمیهای قانونی کشور ها و هدفسیاست

آمده است.  (1)متوسط سهم هر یک از منابع در بودجه دولت در نمودار  فراوانی برخوردار است.

                                                           
1. Jani (2018) 
2. Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) 
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گر های نفتی در کل درآمدهای دولت، بیانفروش نفت و فرآوردهسهم باالی منابع حاصل از 

در  باری بر اقتصاد خواهد داشت.این وابستگی آثار زیان وابستگی کشور به منابع نفتی است.

های بسیاری برای کاهش سهم درآمدهای نفت در بودجه انجام داده های اخیر، دولت تالشسال

ایران و به دنبال آن نااطمینانی از تحقق درآمدهای نفتی و از  ها علیهاز یک سو، وجود تحریم. است

که به دلیل اتصال بخش اعظمی از  شده استسوی دیگر، نوسانات قیمت جهانی نفت موجب 

ثباتی مواجه شود. تأمین مالی دولت به منابع نفتی، اقتصاد کشور دستخوش تالطم شده و با بی

قرار دارند. درآمدهای مالیاتی، درآمدهای پایدار محسوب درآمدهای مالیاتی نیز در جایگاه بعدی 

ها در تأمین مالی دولت افزایش یابد، موجب کاهش نوسانات منابع شوند و هر چه سهم آنمی

 شوند. میدولت درآمدی 
 

 
 آمارهای بانک مرکزی ج.ا.ا و محاسبات محققین منبع:

 1331-69ت طی دوره : میانگین سهم هر یک از منابع در بودجه دول1نمودار 

 

که مالیات  دهدمینشان  (4)در نمودار  هامالیاتبررسی متوسط سهم هر یک از انواع همچنین 

 اشخاص حقوقی باالترین سهم را دارد. 
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  آمارهای بانک مرکزی ج.ا.ا، مرکز آمار ایران و محاسبات محققین منبع:                            

 1331-63طی دوره  هامالیاتسهم هر یک از انواع : میانگین 2نمودار 
 

 توانمی (1)ی مستقیم در نمودار هامالیاتدر  هامالیاتبا مقایسه متوسط سهم هر یک از انواع 

ی مستقیم، مالیات بر اشخاص حقوقی )مالیات بر هامالیاتدریافت که نظام مالیاتی ایران در بخش 

  ها( متمرکز است.شرکت
 

 
 آمارهای بانک مرکزی ج.ا.ا، مرکز آمار و محاسبات محققین منبع:                   

 1331-63های مستقیم طی دوره ها در مالیات: میانگین سهم هر یک از مالیات3نمودار 
 

نشان  نیز (0)مستقیم در نمودار  ی غیرهامالیاتدر  هامالیاتمقایسه متوسط سهم هر یک از انواع 

مستقیم، مالیات بر واردات سهم باالتری دارد. در بررسی سهم  ی غیرهاالیاتمکه در بخش  دهدمی

درصد از  40باید به این نکته نیز دقت شود که مالیات بر واردات که حدود  هامالیاتانواع 

  درآمدهای مالیاتی کشور را نیز به خود اختصاص داده است، وابسته به درآمدهای نفتی است.
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 آمارهای بانک مرکزی ج.ا.ا، مرکز آمار و محاسبات محققین نبع:م                

 1331-69مستقیم طی دوره  های غیرها در مالیات: میانگین سهم هر یک از مالیات4نمودار 

 

ها و ی مستقیم، بیشترین فشار مالیاتی بر شرکتهامالیاتتا در بخش  گرددمیساختار فوق موجب 

 هامالیاتمستقیم نیز سهم اعظم این  ی غیرهامالیاتدر بخش  های تولیدی اقتصاد باشد وبخش

 . وجود چنین وضعیتی ناشی ازگرددمیوابسته به واردات باشد که از محل درآمدهای نفتی تأمین 

مالیاتی در کشور است که منجر به  هایپایهی گسترده مالیاتی و محدود بودن تعداد هامعافیت

های مالی شده و کاهش قدرت های نفتی و ناکارآمدی سیاستوابستگی شدید اقتصاد به درآمد

 المللی را به دنبال داشته است.پذیری کشور در عرصه بینرقابت

های اخیر سهم شبه پول از پول بیشتر شده و سهم ، در سال(0)و  (0)با توجه به نمودارهای 

نااطمینانی  توانمیامر را  پیشی گرفته است. علت این هاسپردهبلندمدت نیز از سایر  یهاسپرده

انداز روشنی از ریسک و بازدهی سایر موجود در اقتصاد کشور دانست. در واقع، افراد جامعه چشم

 گذاریسرمایهدهند پول خود را به جای ها در فضای اقتصادی کشور ندارند و ترجیح میفعالیت

 گذاریسپردهدر بانک  ،، که بدون ریسک استدر بخش تولید، در ازای دریافت سود ساالنه

  کنند.
 

 
 آمارهای بانک مرکزی ج.ا.ا و محاسبات محققین منبع:

 پول از نقدینگی سهم پول و شبه: 5نمودار 
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 آمارهای بانک مرکزی ج.ا.ا و محاسبات محققین منبع:

 دیداری های غیرمدت از سپردهبلندمدت و کوتاه گذاریسرمایههای : سهم سپرده9نمودار 
 

چه در مورد اقتصاد ایران بیان شد، به منظور افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و وجه به آنبا ت

 هاینرخافزایش  -1کاهش وابستگی تأمین مالی دولت به منابع نفتی، دو راه حل وجود دارد: 

 توانمیمالیاتی جدید که  هایپایهمالیاتی جدید. یکی از  هایپایهمعرفی  -4مالیاتی موجود، 

د بر سود صاحبان سپرده، بر سودی که بانک از توانمیاست که  ی نمود، مالیات بر سودمعرف

که در اینجا به  و یا بر ارزش افزوده خدمات بانکی اعمال نمود کندمیگیرندگان دریافت وام

  .شودمیمالیات بر سود صاحبان سپرده پرداخته  بررسی آثار اعمال
 

 ادبیات نظری و پیشینه تحقیق -2

د آثار مخربی توانمیاز فروش نفت،  حاصل منابعابستگی بودجه کشورهای صادرکننده نفت به و

بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت در معرض بر اقتصاد این کشورها داشته باشد؛ به طوری که 

ابزار سیاست مالی نیز منتقل  به عنواننوسان شدید قرار دارد و این نوسانات به مخارج دولت 

ثباتی در ثباتی مالی دولت سبب بیوجود ناپایداری و بی(. 4417، 1)حسین پور و همکاران ندشومی

وجود پایداری . نمایدمیکه رشد بلندمدت را تضعیف  شودمیعمومی  بودجهمخارج ضروری 

پذیری تداوم مخارج مرتبط با کلید اصلی دستیابی به ثبات کالن اقتصادی است و سبب امکان مالی

که رشد بلندمدت  شودمیهای اقتصادی عمومی مورد نیاز برای بسترسازی فعالیت کاالهای

. تحکیم مالی، از طریق ایجاد افزایش در درآمدهای دولت و یا از طریق نمایدمیاقتصادی را تأمین 

. اجرای سیاست تحکیم مالی مبتنی بر افزایش شودمیایجاد کاهش در مخارج عمومی محقق 

های بالقوه و ظرفیت کندمیپذیر تر از ظرفیت مالیاتی را امکانبرداری بیشهرهدرآمدهای دولت، ب

                                                           
1. Hosseinpour (2017) 

http://taxjournal.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Hosseinpour
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، 1)کریمی پتانالر و همکاران یابدمیآشکار شده را بالفعل و از این طریق کوشش مالیاتی ارتقاء 

د توانمیو  شودمیدر ادبیات اقتصادی، وضع مالیات، دخالت در ساز و کار بازار محسوب  (.4412

د در توانمی، درآمد ناشی از مالیات زیان رفاهی داشته باشد. در مقابلناکارایی تخصیصی و  اثرات

(. به 4410، 4)خداداد کاشی و جانیاثرات رفاهی مثبتی را ایجاد کند امور مختلف صرف شود و 

ترین نوع از نظر اقتصادی است آوری مالیات در بین انواع درآمدهای دولت، مناسبجمعهر حال 

تر باشد، از آثار نامطلوب اقتصادی در تأمین مخارج دولت بیش هامالیاتهر چقدر که سهم و 

ی جدید هامالیاتاز طریق اعمال  ایجاد منابع درآمدی (.4414، 1)عباسیان و خاتمی شودمیکاسته 

در مالیاتی متعددی  هایپایهتاکنون و  پذیر استمالیاتی موجود، امکان هاینرخو یا افزایش در 

 متفاوتی مالیات اخذ شده است. هاینرخمالیاتی با  هایپایهاقتصاد شناسایی شده و از این 

  آمده است. (1)در جدول  هامالیاتانواع بندی تقسیم
 
 

 

 

 

                         

 

 

 

داشته  هاگذاری متفاوتی بر متغیرهای اقتصادی و عملکرد آند اثرتوانمی، هامالیاتهر یک از انواع 

  نشان داده شده است. (7)مودار باشد که به طور خالصه در ن
 

 
 های تحقیق بر اساس مبانی نظرییافتهمنبع:    

 ها بر متغیرهای اقتصادی: تأثیر انواع مالیات7نمودار 

                                                           
1. Karimi Potanlar (2019) 
2. Khodadadkashi & Jani (2015) 
3. Abbasian & Khatami (2012) 

 هابندی مالیات: تقسیم1جدول 

 پايه نوع مالیات

 ثروت، مالیات بر درآمد، مالیات بر مالیات اشخاص حقوقی ی مستقیمهامالیات

 ، مالیات بر کاال و خدماتمالیات بر واردات مستقیم ی غیرهامالیات

 های تحقیق بر اساس مبانی نظرییافتهمنبع: 

https://jqe.scu.ac.ir/?_action=article&au=16695&_au=Ezatollah++Abbasian&lang=en
https://jqe.scu.ac.ir/?_action=article&au=16956&_au=Tayebeh++Khatami&lang=en
https://jqe.scu.ac.ir/?_action=article&au=16956&_au=Tayebeh++Khatami&lang=en
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 در گذاریسرمایه از حمایت و دولت مالیاتی درآمد هدف افزایش دو با که هامالیاتیکی از انواع 

مالیات بر درآمد  که است بانکی یهاسپردهسود  رب ، مالیاتشودمیاقتصاد مطرح  واقعی بخش

  .گرددمیمحسوب  اندازپسحاصل از 

 هایانگیزه بر منفی اثر است ممکن هاسپردهمالیات بر سود  وضع که معتقدند اقتصاددانان برخی

در نتیجه  و مالیات اعمال با باشد. داشته هابانک در مالی منابع بلندمدت گذاریسپرده مردم برای

 هاگذاریسپرده از مقداری زمان مرور است به ممکن ،گذاراندریافتی توسط سپرده سود کاهش

وضعیت  این در تغییر کند. هابانک در هاسپردهترکیب  و شود خارج دارمدت هایحساب از

 ممکن اما داشت، نخواهد اثری بانک هستند، اختیار در منابعی که حجم در مالیات اعمال اگرچه

 نتیجه در و شود کاسته هابانک اعتباردهی قدرت از دار،مدت یهاسپردهحجم  کاهش با است

نسبت به افراد، در  هابانکحال اگر (. 4410، 1فردکاهش یابد )مینوئی اقتصاد در گذاریسرمایه

ی که مالیات یهاسپردهتر عمل نمایند، کاهش در حجم ، مناسبهاسپردهتخصیص منابع حاصل از 

در  هابانکوضع شده است، تخصیص ناکارای منابع را به همراه خواهد داشت؛ اما اگر ها بر آن

( رفتار بهتری نسبت به افراد جامعه نداشته باشند، گذاریسرمایه)به سمت تولید و  هاسپردههدایت 

)خداداد کاشی و  گرددمیتر منابع و در نتیجه افزایش رفاه اعمال مالیات، منجر به تخصیص مناسب

 (. 4410جانی، 

بانکی، منفی بودن نرخ سود  یهاسپردههمچنین گروهی نیز معتقدند که اعمال مالیات بر سود 

، عامل فرار هاسپردهتر شدن آن در صورت وضع مالیات بر بانکی و منفی یهاسپردهحقیقی 

. شودمی زمولد مانند مسکن، طال و ار ها از سیستم بانکی و هجوم وجوه به بازارهای غیرسرمایه

برخی نیز معتقدند در کشورهایی که از ثبات اقتصادی الزم برخوردار نیستند، اعمال مالیات بر سود 

مولد اقتصادی  های غیرها در بخشآن گذاریسرمایهو  هابانکسپرده موجب خروج منابع مالی از 

سازمان امور مالیاتی ) شودمیثباتی بیشتر در اقتصاد دامن زده خواهد شد و به این ترتیب به بی

بانکی معتقدند که اعمال این مالیات،  یهاسپردهموافقین اعمال مالیات بر سود  (.4410ایران، 

های بانکی متمرکز و موجب فرار سرمایه از سیستم بانکی نخواهد شد. همچنین با گسترش سیستم

و سریع خواهد بود و اصل  هزینهافزارهای بانکی، محاسبه و وصول این مالیات، کماستفاده از نرم

سهولت در وصول مالیات محقق خواهد شد. از سوی دیگر، زمانی که معافیت مالیاتی 

واقعی اقتصاد ملزم به پرداخت مالیات است که نتیجه آن جذابیت  برقرار است، بخش گذاریسپرده

                                                           
1. Minooei Fard )2015) 
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اگر نرخ سود  .گرددمیدر بخش تولید و خدمات  گذاریسرمایهدر مقایسه با  گذاریسپردهبیشتر 

کاهش بیشتری  گذاریسرمایهبانکی باالتر از نرخ تورم باشد، این جذابیت دو چندان شده و انگیزه 

خواهد شد.  گذاریسرمایهپیدا خواهد کرد. از طرف دیگر، نرخ باالی تسهیالت نیز سبب کاهش 

را به  هابانک در گذاریسپردهخود، سود  گذاریسرمایههای مردم و فعالین اقتصادی در تصمیم

در بخش واقعی  گذاریسرمایهگیرند و هرگونه گزینه عنوان بازدهی بدون ریسک در نظر می

ها های اقتصادی عالوه بر همه ریسککه فعالیتکنند. لذا با توجه به ایناقتصاد را با آن مقایسه می

ختالف سود با سود سپرده شوند، باید او زحماتی که به همراه دارند، مشمول مالیات بر سود نیز می

گذاران جذابیت داشته باشد. طبق نظریات اقتصادی نیز در بانکی داشته باشند تا برای سرمایه

کنند، لذا کمتری توجیه اقتصادی پیدا می گذاریسرمایههای شرایطی که نرخ سود باالست، طرح

  (.4417، 1های مجلس)مرکز پژوهش یابدمیکل اقتصاد کاهش  گذاریسرمایهمیزان 

است و هر  گذاریسرمایهاکثر اقتصاددانان تأکید دارند که موتور توسعه اقتصادی هر کشور، 

 توانمیجامعه دارد. تشکیل سرمایه را  اندازپس، نیاز به گذاریسرمایهکشور برای تأمین مالی 

ست هابانکزد افراد ن یهاسپردهمهمترین عامل رشد و توسعه دانست و یکی از منابع مهم سرمایه، 

. تحوالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، شودمیجامعه محسوب  اندازپسکه به عنوان نماینده 

مردم مؤثر است. عالوه بر  گذاریسپردهبر نحوه ، های پولی و بانکیهای اقتصادی، سیاستتحریم

ص برخوردار مانند تورم، تولید ناخالص داخلی و نرخ سود مشارکت نیز از اهمیت خا یآن، عوامل

که پول خود را به چه صورت از دارایی گیری افراد برای ایناست. تمام عوامل یاد شده در تصمیم

 (. 4411، 4نگهداری کنند، مؤثرند )منصف و منصوری

بانکی، عالوه بر اهمیت کارایی دولت،  یهاسپردهالبته در مورد بررسی اثرات مالیات بر سود 

. کندمیای پیدا نیز اهمیت ویژه گذاریسرمایهبه سمت تولید و  هاردهسپدر هدایت  هابانککارایی 

؛ اول، این مالیات، داردبانکی، از دو بعد اهمیت  یهاسپردهدر واقع، آثار تخصیصی مالیات بر سود 

 ، اثر دارد.شودمیای مطرح گیری مصرف بین دورهکه در قالب مباحث تصمیم اندازپسبر میزان 

گذار یا متقاضی تسهیالت هستند که در یک اقتصاد، افراد جامعه سپرده، به عبارت دیگر

کنند و در مقابل می اندازپسدهند، گذاران مصرف آتی را به مصرف فعلی خود ترجیح میسپرده

د توانمیکنند. تغییرات در میزان سود دریافتی و وضع مالیات بر سود سپرده، آن سود دریافت می

                                                           
1. Parliament Research's Center (2017) 
2. Monsef & Mansouri (2011) 
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افراد گردد.  اندازپسآتی را تغییر دهد و در نتیجه موجب تغییر در میزان  ترکیب مصرف فعلی و

است و  جهتبرای گروه متقاضی تسهیالت، اثر جانشینی و درآمدی ناشی از این تغییرات، در یک 

کننده در خالف اندازپساما این اثرات برای گروه  ؛یابدمیها برای تسهیالت کاهش تقاضای آن

)خدادادکاشی و  ها مشخص نیستآن اندازپسثر نهایی نرخ بهره بر میزان جهت یکدیگرند و ا

، به گیردمیای که اساس کار بسیاری از مطالعات قرار ( در مقاله1247) 1رمزی .(4410جانی، 

دنبال پاسخ به این سؤال است که اگر درآمدی مشخص از طریق وضع مالیات به دست بیاید، 

به چه صورت باشد تا کاهشی که در مطلوبیت خانوار در اثر وضع این  باید هامالیاتترکیب بهینه 

ای که در این مطالعه یکی از کاربردهای نظریه آید، کمترین میزان باشد.به وجود می هامالیات

ها از مالیات بر درآمد است. در این مطالعه، فروضی در نظر اندازپس، معافیت شودمیمطرح 

در مدت بسیار کوتاه  اندازپسجا که میزان به این مفروضات، از آنو با توجه  شودمیگرفته 

بی نهایت  اندازپسد برای تغییر مطلوبیت نهایی سرمایه کافی باشد، کشش تقاضا برای توانمین

، تا حدودی باید بخشوده شود. با شودمیوضع  اندازپساست. مالیات بر درآمدی که بر روی 

 4سندمو .شودمیدر آینده، این بخشودگی، به میزان زیادی تقویت وجود انتظارات برای مالیات 

ای و برای نشان دادن تصمیمات بین دوره پردازدمیها اندازپسبه بررسی اثرات مالیات بر  (1220)

 1214در سال  0که اولین بار توسط فیشر کندمیای استفاده ، از الگوی دو دوره1مصرف فردی

زا در نظر کار به صورت برون رین نسخه این مدل، درآمد نیرویتمطرح شده است و در ساده

 اندازپسگرفته شده و تمرکز اصلی بر روی تخصیص مصرف بین دو دوره از طریق تصمیم برای 

که شامل  گیردمیو چهار نوع مالیات را در نظر  0بوده است. سندمو ابتدا بازارها را بازارهای کامل

. مالیات یکجا، شودمیمستقیم  و مالیات غیر 7، مالیات بر مخارجآمد، مالیات بر در0مالیات یکجا

های نسبی بین مصرف حال و آینده اثر دارای اثر خالص درآمدی بر مصرف است و بر قیمت

زاست و درآمد حاصل از سرمایه  کار که برون ندارد. مالیات بر کل درآمد، یعنی درآمد نیروی

. بنابراین، مالیات بر درآمد، شودمی(، در نظر گرفته اندازپسضرب نرخ بهره در  )منظور حاصل

                                                           
1. Ramsey (1927) 
2. Sandmo (1985) 
3. Intertemporal Consumption Decisions of a Single Individual 
4. Fisher 
5. Perfect Markets 
6. Lump Sum Tax 
7. Expenditure Tax 
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جا که از آن. کندمی( عمل 1ایمانند مالیاتی ترکیبی )یعنی مالیات یکجا و مالیات بر درآمد بهره

، اثر جانشینی به منظور افزایش مصرف حال در برابر دهدمیاین مالیات، نرخ بهره را کاهش 

گذار با افراد سپرده که دهدمیای، نشان گوی مصرف دو دورهدر ال .دهدمیمصرف آتی، رخ 

خود را  اندازپسکار،  با افزایش عرضه نیروی خ بهره به دلیل کاهش اثر درآمدی،کاهش نر

ها، مالیات متفاوتی اگر برای هر یک از دوره آیند.دهند و در پی جبران این اثر برمیافزایش می

 کننده نخواهد داشت. مالیات غیرتصمیمات مصرفی برای مصرفوضع شود، هیچ تأثیری بر تعدیل 

های و قیمت کندمیکار عمل  مستقیم با نرخی ثابت در طول زمان، مانند مالیات بر درآمد نیروی

مستقیم نیز معادل مالیات  . یعنی مالیات غیردهدمینسبی حال و مصرف آتی را تحت تأثیر قرار ن

مالیات بر  .شودمیکنندگان دریافت کار از همه مصرف روییکجاست که متناسب با درآمد نی

ای در نظر . سپس بازارها ناقص و مدل دو دورهدهدمیمخارج نیز دقیقاً نتایج یکسانی را نشان 

وام گرفتن و  هاینرخشوند و بندی و محدودیت اعتباری در الگو وارد میگرفته شده است و جیره

ای با انگیزه چند دوره یهامدلقسمتی نیز شوند. در گرفته می قرض دادن، متفاوت از هم در نظر

های آتی ، مصرف دورهشودمیاند. زمانی که بیش از دو دوره در نظر گرفته ارث مطرح شده

  د مکمل یا جانشین مصرف زمان حال باشد.توانمی

. گذاردمیثر ها، ادوم، این مالیات، بر ترکیب سبد دارایی از طریق بازدهی و ریسک دارایی

نشان  ،پردازدمیهای با ریسک به بررسی مالیات بر داراییکه ای ( در مطالعه1221) 4اویرباخ

مالیات با توجه به ریسک هر دارایی، به طور  هاینرخکه شاید مناسب باشد که  ددهمی

متفاوت  ها، بایدسیستماتیک متفاوت باشد. در واقع، نرخ مالیات بر عایدی انواع مختلف دارایی

  .باشد

. نتایج این پردازدمیدر مطالعه خود به بررسی نظریه مالیات بهینه بر درآمد  نیز (1271) 1میرلیس

، مالیات بر درآمد، ابزاری با رسدمیچه که اغلب به نظر که بر خالف آن دهدمیپژوهش نشان 

به عنوان مکمل برای مالیات تأثیرگذاری پایین برای کاهش نابرابری است. بنابراین، طراحی مالیاتی 

در سیستم بانکی از  هامالیات( به بررسی انواع 4444) 0کمینال بر درآمد، بسیار مناسب خواهد بود.

، مالیات بر 4هابانک، مالیات بر ارزش افزوده 1های بانکی، مالیات بر وام0هاسپردهجمله مالیات بر 

                                                           
1. Interest Income 
2. Auerbach (1981) 
3. Mirrlees (1971) 
4. Caminal (2002) 
5. Tax on Deposits 
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. با فروضی که در این پردازدمی 0هابانک و مالیات بر درآمد شرکتی 1ای ناخالصدرآمد بهره

را  0خالص ای ناخالص، درآمدباالتر مالیات بر درآمد بهره هاینرخ، شودمیمطالعه در نظر گرفته 

که موجب کاهش در مصرف کاالها و تقاضای خدمات بانکی )یعنی کاهش  دهدمیکاهش 

دو طریق تحت تأثیر  را از هاسپردهه ، عرضهاسپرده. همچنین مالیات بر گرددمی( هاسپردهعرضه 

)از طریق  دهدمیرا افزایش  هاسپردهکه نرخ مالیات باالتر، هزینه فرصت : اول ایندهدمیقرار 

گذاران مستقیم( و دوم، درآمد خالص سرمایه گذاریسرمایهو  هاسپردهاختالف بین نرخ بازگشت 

انتخاب مالیات بر دستمزد و سود  که در دهدمی( نشان 1224) 0کینگ. دهدمیرا کاهش 

کار نسبت به دستمزد  توجه شود. اگر عرضه نیروی اندازپسکار و  باید به کشش عرضه نیروی

نسبت به نرخ بهره باال باشد، برای کاهش ناکارایی تخصیصی  اندازپسکشش باشد و کشش بی

نسبت به نرخ  اندازپسد. در صورتی که ناشی از اخذ مالیات، باید فقط از دستمزد مالیات اخذ شو

کار نسبت به دستمزد پرکشش باشد، مالیات بر بهره، بهترین  کشش باشد و عرضه نیرویبهره بی

  (.4410پایه مالیاتی است )خدادادکاشی و جانی، 
 

 خارجی مطالعات -2-1

به سه صورت انجام بانکی،  یهاسپردهدر قوانین مالیاتی کشورهای مختلف، اعمال مالیات بر سود 

  پذیرد:می

 یهاسپرده سود از مالیات به عنوان بانکی سود از تکلیفی که در این روش، بخشی مالیات وضع -1

 حساب به سود اصل واریز از پس بالفاصله تکلیفی این رویکرد، مالیات در. شودمی کسر بانکی

 . شودمی فرد کسر حساب از مالیات گذار،سپرده

 دریافتی سود میزان مالیات که در این روش، مشمول درآمد به عنوان هاسپرده سود احتساب -4

 شود اعالم مالیاتی مراجع به مالیاتی های قابل قبولهزینه و درآمدها سایر همانند انتهای سال در باید

 تعیین پرداخت قابل مالیات شده، قوانین تعریف اعمال و درآمدها از هاهزینه کسر با نهایت در و

 .شود

                                                                                                                                        
1. Tax on Bank Loans 
2. Tax on Banks’ Value-Added 
3. Tax on Gross Interest Income 
4. Banks’ Corporate Income Tax 
5. Disposable Income 
6. King (1980) 
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به  اما است، مالیاتی درآمد به عنوان سود احتساب بر اصل رویکرد، این ترکیبی که در رویکرد -1

 از پایه نرخ یک با تکلیفی مالیات سال، طول در دولت برای تأمین درآمد جمله از مختلف دالیل

 گرفته نظر در فرد مالیاتی درآمد به عنوان کسب شده نهایتاً سود اما. شودمی کاسته پرداختی سود

 بدین. شودمی لحاظ مالیاتی قبول های قابلبه عنوان هزینه شده پرداخت تکلیفی مالیات و شودمی

 پرداخت به فرد ملزم شود تعیین ،شودمیمحاسبه  چهآن از کمتر پرداختی مالیات اگر ترتیب

 به را مازاد میزان تدول باشد، محاسبه شده میزان از بیش پرداختی مالیات اگر و است التفاوتمابه

 (. 4417های مجلس شورای اسالمی، )مرکز پژوهش دهدمی عودت فرد

بانکی مانند سایر درآمدهای اشخاص است  یهاسپردهدر برخی کشورها، سود حاصل از  ،در نتیجه

 به بررسی، مطالعهبا توجه به هدف این ؛ لذا گرددمیو مالیات آن نیز مانند سایر درآمدها کسر 

 وضعپردازند، در کنار مطالعاتی که به می درآمد بررسی مالیات بر که به یخارجمطالعات برخی 

همچنین بخشی از مطالعاتی که  .شودمیبانکی اختصاص دارند، پرداخته  یهاسپرده دمالیات بر سو

ی های ریاضی انجام شده و مبناگیرند، مطالعاتی هستند که با استفاده از روشمورد بررسی قرار می

اند و برخی نیز مطالعاتی هستند که به بررسی ها در این زمینه قرار گرفتهبسیاری از پژوهش

 .اندبه صورت تجربی پرداخته هامالیاتهای مالی و انواع سیاست

 هایبانکدر  هابانکای به بررسی تأثیر مالیات بر سود در مطالعه (4411) 1چیورازو و میالنی

با  1224-4440های کشور طی سال 10بانک از  1044های بیش از ده از دادهاتحادیه اروپا با استفا

و مالیات بر  4اند. ایشان اثرات مالیات بر درآمد شرکتپرداختههای تابلویی استفاده از روش داده

که  دهدمیاند. نتایج نشان را بر سود قبل از کسر مالیات و اجزای آن بررسی کرده 1ارزش افزوده

دهند و افزایش این تحت تأثیر قرار می 0را از طریق اثر گذار 0هابانک خدمات، قیمت هاتمالیااین 

و به معنای مالیات بر خدمات بانکی  گرددمی، منجر به افزایش قیمت خدمات بانکی هامالیاتنوع 

 .شودمیهای تخصیصی است و موجب ناکارآمدی

های سیاست مالی با به بررسی اثرات شوکای در مطالعه (4417) 0هاتارای و ترزسیاکیویسزب

های فصلی استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی در اقتصاد انگلستان با استفاده از داده

                                                           
1. Chiorazzo & Milani (2011) 
2. Corporate Income Tax (CIT) 
3. Value Added Tax (VAT) 
4. Banking Output Prices 
5. Pass-Through Effect 
6. Bhattarai & Trzeciakiewicz (2017) 
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 مصارف و گذاریسرمایه که دهدمینتایج این تحقیق نشان  اند.( پرداخته1227-4411دوره )

 که حالی در شودمی مدتکوتاه در اخلید ناخالص تولید فزاینده ضریب باالترین به منجر دولت،

 در داخلی ناخالص تولید بر را اصلی اثر عمومی گذاریسرمایه و ایسرمایه درآمد بر مالیات

 مصرف، بر مالیات ،کندمیمیل  صفر اسمی به سمت بهره نرخ که زمانی. دارد بلندمدت

 بر مالیات و شدند اختهشن مالی ابزارهای مؤثرترین عنوان به عمومی مصرف و گذاریسرمایه

 در مالی سیاست اثربخشی همچنین .دارند را تأثیرگذاری کمترین سرمایه، و کار نیروی درآمد

 تقویت موجب اسمی هایچسبندگی و یابدمی کاهش باز، کوچک اقتصاد یک به مربوط سناریوی

 کاهش ار درآمد بر مالیات که حالی در شودمی مصرف یهامالیات و عمومی مخارج اثرات

 .دهدمی

و مخارج دولت در ژاپن با استفاده از الگوی تعادل  هامالیاتبه بررسی  (4412) 1اکائیو س کترا

 اند.( پرداخته1221-4414های )سال های فصلی مربوط بهبا استفاده از دادهعمومی پویای تصادفی 

دولت و  گذاریرمایهس، کاالهای عمومی، 4در این مطالعه، مخارج دولت شامل کاالهای شایسته

 و سه نوع مالیات که عبارتند از مالیات بر مصرف، درآمد نیروی شودمی 1انتقاالت درآمد یکجا

 شوند. ، در نظر گرفته می0ایکار و درآمد سرمایه

های مالیاتی و مخارج دولت ژاپن، نسبت به نوسانات که سیستم دهدمینتایج این مطالعه نشان 

مالیات  هاینرخو در واقع مخارج دولت و  دهندانباشته حساسیت نشان نمیهای اقتصادی و بدهی

ی هامالیاتبا توجه به . دهدمیمؤثر، به طور معناداری بر شکاف تولید و بدهی انباشته پاسخ ن

اند، در حالی که مالیات بر مصرف و های دولت در نظر گرفته شدهمتفاوتی که برای تأمین هزینه

ای، وضعیت اقتصاد را در اثر هستند، مالیات بر درآمد سرمایهکار تقریباً بی نیروی مالیات بر درآمد

و تأمین مالی از طریق مالیات بر درآمد سرمایه، در مقایسه با سایر  کندمیبلندمدت وخیم 

همچنین  .دهدمیمدت کاهش بلند، به طور قابل توجهی اثرات مخارج دولت را در هامالیات

اضافی  مخارجفزایش نرخ مالیات بر مصرف برای افزایش درآمد مالیاتی به منظور هنگامی که از ا

                                                           
1. Kotera & Sakai (2018) 
2. Merit Goods 

 باشد.های طوالنی مدت و آموزش میهای بهداشتی، مراقبتمنظور مراقبت
3. Lump-Sum Income Transfers 
4. Capital Income Tax 
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، به ترتیب در شودمیدولت استفاده  گذاریسرمایهیعنی مخارج بر کاالهای شایسته و  1دولت

 .مدت و بلندمدت تأثیرات مثبتی بر اقتصاد دارندکوتاه

مالیات بر بانکداری در  ت اقتصاد کالندر مطالعه خود به بررسی اثرا (4412) 4و همکاران بسکا

 بر سود بیشتر اند. ایشان مالیاتبا استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی پرداختهاسپانیا 

 مالیات، نوع سه این کهاست اند. نتایج حاکی از آن را در نظر گرفته 1هاوام و هاسپرده، بانک

 بر منفی اثر مالیات، نوع سه هر همچنین. ارندد اقتصادی کالن متغیرهای بر مشابهی اثرات

 انتقال طریق از 0هزینه و درآمد بین فاصله افزایش طریق از هابانک .دارند اقتصادی هایفعالیت

 هاینرخ به ها(،وام روی باالتر بهره هاینرخ وسیله )به هابنگاه و خانوارها به مالی هزینه از بخشی

 تولید در کاهش بلندمدت هزینه با دولت، درآمد افزایش .هنددمی نشان واکنش مالیات باالی

 سرمایه و هاسپرده اعتبارات، حجم در کاهش و هاوام بهره هاینرخ در افزایش داخلی، ناخالص

 تولید کشش توسط اقتصادی، فعالیت و دولت درآمد بین بستان -بده .آیدمی وجود به بانک،

 از مستقل تقریباً که شودمی داده نشان -2/4 به نزدیک لتدو سابق درآمد به نسبت داخلی ناخالص

  .است مالیات نرخ
 

 داخلی مطالعات -2-2

بانکی و تأثیرپذیری  گذاریسرمایه یهاسپردهبه بررسی اثر نرخ سود بر حجم  (4410فرد ) مینوئی

های فهبا استفاده از روش خودتوضیح با وق 1100-21طی دوره  هاسپردهآن از مالیات بر سود 

 اثر ،هاسپرده سود بر مالیات درصد واحد یک وضع که دهدمیپرداخته است. نتایج نشان  0گسترده

 دولت برای را توجهی قابل مالیات مقابل در و نداشته بانکی یهاسپرده حجم کاهش بر چندانی

 در اقعیو سود نرخ کاهش که دهدمی نشان بلندمدت معادله برآورد نتایج همچنین. کندمی فراهم

 اما شودمی بانکی بلندمدت گذاریسرمایه یهاسپرده حجم کاهش به مالیات، منجر اعمال صورت

 .بود نخواهد هاسپرده حجم در گسترده کاهش باعث

بانکی در ایران  یهاسپردهبه بررسی امکان برقراری مالیات بر سود  (4410خداداد کاشی و جانی )

اند. ایشان با محاسبه هزینه و فایده ناشی از اجرای این سیاست تهبا تأکید بر کارایی تخصیصی پرداخ

                                                           
1. Additional Government Expenditure 
2. Boscá (2019) 
3. An Additional Tax on Profits, on Deposits, and on Loans 
4. Markup 
5. Autoregressive Distributed Lags (ARDL) 
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 عرضه با مقایسه در سود، نرخ به نسبت تسهیالت نشان دادند که تقاضای 1104-21طی دوره 

 ،هاسپرده سود نرخ بر مالیات واحد یک اعمال بادارد و  بیشتری کشش سود، نرخ به نسبت سپرده

 میلیارد 12470 میزان به دولت درآمد و ریال میلیارد 1117 با برابر تمالیا اخذ از ناشی رفاهی زیان

 تسهیالت متقاضی مالیاتی بار و 27/4 برابر گذارسپرده مالیاتی بار که است، گردیده برآورد ریال

 سپرده که دهدمیبه عالوه، نتایج نشان  .بود خواهد سپرده سود بر مالیات واحد یک از 41/4 برابر

 نقش گذاریسرمایه به هاسپرده هدایت در هابانک و دارند گذاریسرمایه بر مثبت ثرا تسهیالت و

 دارد خصوصی بخش گذاریسرمایه بر منفی اثر دولتی گذاریسرمایههمچنین  .کنندمی ایفا مثبتی

 این از دولت مخارج افزایش و سپرده سود بر مالیات اخذ با دولت دهنده این است که نشان که

 با مقایسه درنیز  خصوصی بخش گذاریسرمایه. گرددمی خصوصی بخش یگزینجا طریق،

نتایج حاکی از آن است که با افزایش رشد  .دارد بیشتری کارایی دولتی، بخش گذاریسرمایه

 . یابدمیاقتصادی، میزان عرضه سپرده کاهش 

 یهاسپردهر سود سنجی وضع مالیات بها و امکانبه بررسی چالش (4410خداداد کاشی و جانی )

رابطه ضعیفی بین ثبات اقتصادی کشورها  دهدمیاند. نتایج این طرح تحقیقاتی نشان بانکی پرداخته

و اعمال این نوع مالیات در بین کشورهای بررسی شده وجود دارد. همچنین درآمد مالیات بر سود 

د کسری توانمیاست و درصد درآمد کل مالیاتی  44باشد و حدود سپرده، میزان قابل توجهی می

  بودجه دولت را پوشش دهد.

 اعضای مالیاتی قوانینطی پژوهشی، به بررسی  (4417های مجلس شورای اسالمی )مرکز پژوهش

 سود گروه، این عضو کشور 12 در دهدمینتایج نشان  پرداخته است. 44 گروه کشورهای

 شوندمی محاسبه مالیات مشمول درآمد ءجز یا و هستند تکلیفی مالیات مشمول بانکی یا یهاسپرده

 بررسی همچنین. است مالیات پرداخت از معاف ایران مانند درآمد این عربستان سعودی در صرفاً و

 نرخ سود بودن مثبت توانمین که دهدمی نشان کشورها این در بانکی یهاسپرده حقیقی سود نرخ

اجرای سیاست  کرد. در قلمداد بانکی یهاسپرده سود بر مالیات اخذ برای الزم شرط به عنوان را

 )حساسیت گذاریسرمایه یهاسپرده عرضه کشش مالیات بر سود سپرده بانکی، باید به

، توجه هاسپرده سود بر مالیات از تسهیالت گیرنده و بانکی نظام در بهره( نرخ به گذارانسپرده

اصالحات  این اثرگذاری تا برسد اجرا و تصویب به مالیاتی جامع است بسته ضروری. نمود

  .بیفتد اتفاق تدریج ساختاری، باید به تغییرات این همچنین. بهتر باشد ساختاری
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مالیات بر سود سپرده بانکی  وضع به تعیین شرایط اقتصادی مطلوب برای (4412جانی و همکاران )

الگو بر اساس رویکرد دو  اند. نتایج حاصل از برآوردها با اقتصاد ایران پرداختهو تحلیل تطبیقی آن

 در سپرده بانکی سود بر مالیات برقراری دهند که احتمالنشان می (4410) ای هکمنمرحله

 است و بیشتر پایین دارند، نقدینگی حجم و بیشتر اقتصادی ثبات باال، سرانه درآمد کشورهایی که

 اقتصادی ثبات شاخص با مالیات، این مجری کشورهای در سپرده بانکی سود مالیات بر نرخ میزان

دارد. همچنین نرخ این مالیات در  معکوس رابطه نقدینگی حجم و دولت اندازه با و مستقیم رابطه

ها در میانه دو حد بانک محوری و بازار محوری است. به کشورهایی باالست که ساختار مالی آن

به  .دارد مالی ساختار و انهسر درآمد با معکوس U رابطه سپرده سود بر مالیات نرخ عالوه، میزان

 خصوص در سپرده سود بر مالیات اعمال برای الزم شرایط برخی فاقد ایران، طور کلی، اقتصاد

 . است مالی ساختار و سرانه درآمد سطح اقتصادی، ثبات

بانکی در اقتصاد ایران  یهاسپردهبه بررسی اثر مالیات بر نرخ سود  (4412زاده و دشتبانی )خداوردی

نشان  ند. نتایجاهپرداخت 1104-20های ستفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طی سالبا ا

باعث کاهش میزان تولید در حدود یک  ،که اعمال مالیات بر نرخ سود سپرده بانکی دهدمی

. شودمیدرصد انحراف منفی از حالت پایدار شده و پس از طی دو دوره، واکنش مثبت آن شروع 

مدت، باعث خروج و در کوتاه گرددمیل این مالیات، موجب افزایش درآمد مالیاتی همچنین اعما

و پس از گذشت تقریباً دو دوره،  یابدمیشده و نقدینگی در جامعه افزایش  هابانکمنابع از 

 .یابدمیو جریان خالص سرمایه به داخل، کاهش  شودمیافزایش آن شروع 

دار بانکی بر رشد مدت یهاسپردهوضع مالیات بر سود به بررسی پیامدهای  (4441) 1عمادی

های و داده 4ایوقفه توزیع خودرگرسیون روشاقتصادی و تورم در اقتصاد ایران با استفاده از 

 واحد دو وضع که است آن از حاکی تحقیق این هاییافتهپرداخته است.  1112-27های سال

 طور به اقتصادی رشد که شودمی رد بررسی، سببمو دوره طی در ،هاسپرده سود بر مالیات درصد

 این وضع همچنین. یابد کاهش درصد 20/4میزان  به تورم و افزایش درصد 17/0میزان  به متوسط

 درآمد 1127 سال در که طوری به ،شودمی مالیاتی کل درآمدهای توجه قابل افزایش سبب مالیات

 خواهد بود. درآمدهای مالیاتی کل از درصد 40 حدود مالیاتی، پایه این از حاصل

                                                           
1. Emadi (2021) 
2. Autoregressive Distributed Lag (ARDL) 
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در زمینه اعمال مالیات بر سود  تاکنون کهی مرتبطارزشمند و مطالعات  با بررسیبه طور کلی 

 سود بر مالیات اعمال اثراتبیان کرد که  توانمی، سپرده بانکی در اقتصاد ایران انجام شده است

 بانکی سود نرخ در یا کاهش افزایش اثر با متفاوت اقتصادی، کارگزاران بر رفتار سپرده بانکی

ی تعادل جزئی هامدلبا استفاده از  . همچنیندارند متفاوتی اثرات سیاست، دو این و بود خواهد

از  هامالیات در مطالعه حاضر انواعبه بررسی آثار این سیاست به طور جامع پرداخت.  توانمین

مالیات بر  و کار ناشی از عرضه نیروی، مالیات بر درآمد و خدمات مالیات بر مصرف کاال جمله

و در واقع این سیاست به صورت یک بسته مالیاتی در  شودمیدرآمد ناشی از سرمایه در نظر گرفته 

با توجه به وضعیت جاری اقتصاد ایران در نظر گرفته  هامالیاتاین نرخ  که گرددمیمدل بررسی 

  سازگارتر باشد. ایرانکه با اقتصاد به نحوی است و جزئیات الگو  شودمی
 

 الگوی تحقیق -3

 به خصوصیات توجه با تصادفی پویای عمومی تعادل یهامدل تحلیلی چارچوب پژوهش، این در

 بانک، ،هابنگاه، خانوار هایبخش شامل . مدلیابدمی گسترش نفت، صادرکننده کشور اقتصادی

 باشد.بانک مرکزی می دولت و
 

 خانوار -3-1

صاد از تعداد زیادی خانوار تشکیل شده است و بر اساس دسترسی به بازارهای اقت شودمیفرض 

ای از خانوارها وجود دارند که با در واقع، سلسله. 1شوندمالی، به دو بخش ناهمگن تقسیم می

و بخشی  4شوند که بخشی از این خانوارها، خانوارهای ریکاردینمشخص می 

( از خانوارها را خانوارهای ریکاردین تشکیل هستند. نسبت ) 1خانوارهای غیرریکاردین

( از خانوارها را خانوارهای شوند و نسبت )مشخص می دهند که به صورت می

  شوند.مشخص می د که به صورت ندهریکاردین تشکیل می غیر

                                                           
های مالی مورد بررسی که سیاست( مطرح شده و در مطالعات متعددی 4444بندی، توسط منکیو ). این نوع تقسیم1

(، فورنی و همکاران 4447مطالعات متعددی از جمله گالی و همکاران ) گیرند، مورد استفاده قرار گرفته است.قرار می

بندی خانوار در مطالعات خود بهره بردند. مطالعات داخلی متعددی نیز از ( از این نوع تقسیم4442( و ایواتا )4442)

( به پیروی 4444( و توکلیان و همکاران )4412(، ایزدی )4417(، حقیقت و همکاران )4410کاران )جمله بیات و هم

 اند.بندی خانوار برای اقتصاد ایران استفاده کردهاز مطالعات خارجی ذکر شده، از این نوع تقسیم

2. Ricardian Households  
3. Non-Ricardian Households or Rule-of-Thumb Households or Hand-to-Mouth Households 
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 خانوار ریکاردین -3-1-1

( و نگهداری (، به بازارهای مالی دسترسی دارد و از مصرف کاالها )Rنوار ریکاردین )خا

(، از مطلوبیتش ) نیروی کارو با عرضه  نمایدمی( مطلوبیت کسب های پولی )دارایی

دگی خود را نسبت به قید . هدف خانوار این است که تابع مطلوبیت انتظاری طول زنشودمیکاسته 

ام به iحداکثر نماید. مطلوبیت انتظاری طول زندگی خانوار ریکاردین  1ای خودبودجه بین دوره

 باشد:صورت زیر می
 

    )1( 

 

و   ، و ای خانوار ریکاردینعامل تنزیل بین دوره عملگر انتظارات،  که 

و  4کار فریش کشش عرضه نیروی، ای مصرفبه ترتیب عکس کشش جانشینی بین دوره 

های شاخص ترکیبی دارایی . باشندخانوار می یپولهای داراییای تقاضای بهره عکس کشش

انواع سپرده نزد سیستم  و ()پولی است که میانگین هندسی نگهداری اسکناس و مسکوک 

 1است: ()بانکی 
 

     )4( 

سهم انواع سپرده  های پولی خانوار ریکاردین و سهم اسکناس و مسکوک در دارایی که 

ام iکاردین قید بودجه خانوار ری د.باشهای پولی خانوار ریکاردین مینزد سیستم بانکی در دارایی

  به صورت زیر خواهد بود:

                                                           
1. Intertemporal Budget Constraint 
2. The Frisch Elasticity of Labour Supply 

کشش ساعت کار عرضه شده نسبت به نرخ دستمزد در هر سطح از مطلوبیت نهایی ثروت )جاللی نایینی و همکاران، 

4412:) 

 
( از 4417( و پریمیوس )4417(، آگنر و سیلوا )4412و  4410اران ). مطالعات متعدد خارجی از جمله آگنر و همک1

پور و ( و لطفعلی4410مطالعات داخلی مانند درگاهی و هادیان ) اند.این شاخص در مطالعه خود استفاده نموده

  اند.( نیز به پیروی از مطالعات خارجی، از این شاخص در مطالعه خود استفاده نموده4412همکاران )
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 (1)  
  

کار  نیروی و کندمیشروع  () مانده تراز حقیقی پول را با tام، دوره iریکاردین  خانوار

 (با دستمزد معین ) ایواسطهتولیدکننده کاالهای  یهابنگاهدر اختیار دارد، که آن را به  ()

. خانوار در بانک نمایدمی( کسب )کار، درآمد  و از محل عرضه نیروی کندمیعرضه 

و درآمد حاصل از سود ناخالص سپرده در دوره گذشته  کندمی گذاریسپرده

. همچنین برای تأمین مخارج خود گیردمیبه وی تعلق  ،()

بخشی از درآمد خود را صرف و  کندمیدریافت  () سهیالتو مؤسسات مالی، ت هابانکاز 

 .نمایدمی () دوره گذشته با نرخ معین تسهیالتبازپرداخت 

 گذاریسرمایهبخشی را (، )بخشی از درآمد خود را صرف خرید کاالهای نهایی خانوار، 

. همچنین اوراق کندمینگهداری (، )ورت اسکناس و مسکوک و بخشی دیگر را به ص( )

خریداری کرده و درآمد حاصل از سود ناخالص اوراق مالی دولتی در دوره ( )مالی دولتی 

. بخشی از درآمد خانوار نیز به کندمیدریافت ( )گذشته 

 یهابنگاه صاحبان اصلیخانوار ریکاردین،  .یابدمیبعد انتقال  به دوره ()صورت سپرده 

به  () بانکسود و ( ) ایواسطهبنگاه  سودو است  و بانک ایواسطهتولیدکننده کاالی 

شکل  گذاریسرمایه. عرضه سرمایه از سوی خانوار ریکاردین و در قالب گیردمیخانوار تعلق 

، سرمایه مورد نیاز بنگاه تولیدکننده کاالی گذاریسرمایهاین خانوار با انجام مخارج  و گیردمی

. این خانوار، سرمایه کندمیو از محل سرمایه ارائه شده، درآمد کسب  دهدمیرا شکل  ایواسطه

)با  رف کاالنین خانوار، مالیات بر مصهمچ .دهدمی اجاره( اسمی  با نرخ) هابنگاهخود را به 

مالیات بر سود ناشی از ، (کار )با نرخ  (، مالیات بر درآمد ناشی از عرضه نیروینرخ 

( یعنی مالیات بر ( و مالیات بر درآمد ناشی از سرمایه )با نرخ بانکی )با نرخ  یهاسپرده

بانکی از فرآیند  یهاسپردهنرخ مالیات بر سود ناشی از  .ایدنممیبازدهی سرمایه را پرداخت 

  :کندمیبه صورت زیر تبعیت  خودرگرسیون مرتبه اول 
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 )0( 
 

 () ، بر اساس نسبتی از درآمدکندمیحداکثر مبلغ تسهیالتی که بانک به این خانوار پرداخت 

  1باشد:آن خانوار می
 

       )0( 
 

  :گیردمیو حجم سرمایه بر اساس رابطه انباشت سرمایه شکل  گذاریسرمایهارتباط بین 
 

    )0( 

 

( )و موجودی سرمایه  شودمیاضافه  ()به موجودی سرمایه ابتدای دوره  گذاریسرمایه

. هزینه تعدیل (باشددهنده نرخ استهالک موجودی سرمایه مینشان ) کندمیرا ایجاد 

که به  دهدمی. این تابع نشان گرددمیدر معادله انباشت سرمایه معرفی  () گذاریسرمایه

رود و صرفاً ، مقداری از آن در فرآیند تبدیل به سرمایه، از بین میگذاریسرمایهازای هر واحد 

 . 4شودمیاز آن به سرمایه تبدیل قسمتی 
 

 
 

  ریکاردین خانوار غیر -3-1-2

 ( به بازارهای مالی دسترسی ندارد و به جز درآمد ناشی از عرضه نیرویNRریکاردین ) خانوار غیر

هدف این خانوار این است که تابع مطلوبیت را  منبع درآمد دیگری ندارد.( ) کار خود

                                                           
کند، در مطالعات متعدد خارجی از جمله پانزی و ید مربوط به حداکثر مبلغ وامی که بانک به خانوار پرداخت می. ق1

(، 4410در مطالعات داخلی نیز درگاهی و هادیان ) ( آورده شده است.4412( و بسکا و همکاران )4412رابیتس )

( به پیروی از مطالعات خارجی، از این قید استفاده 4412نژاد )زاده و نوروزی(، قلی4412پور و همکاران )لطفعلی

 اند.نموده

های بدون ریسک خانوار باشد. زمانی که پردازد، باید برابر با نسبتی از داراییحداکثر مبلغ وامی که بانک به خانوار می

شود، نسبت آن مبلغ وام برای سادگی فقط به صورت نسبتی از درآمد حاصل از عرضه نیروی کار در نظر گرفته می

 شود.های بدون ریسک در نظر گرفته میبزرگتر از حالتی است که مبلغ وام به صورت نسبتی از دارایی
 120(، صفحه 4124توکلیان و صارم ) .4



  

 1041بهار و تابستان  ،هفتمبیست و  شماره ،چهاردهم سال گذاری اقتصادی،سیاست نشریه   124

 تمام درآمد خود را پس از کسر مالیات، مصرف جه خود حداکثر نماید، اماقید بودنسبت به 

 باشد:ام به صورت زیر میjریکاردین  . مطلوبیت خانوار غیرکندمی ()
 

       )7( 

  ام به صورت زیر خواهد بود:jریکاردین  قید بودجه خانوار غیر
 

     )2( 
 

 تجمیع -3-1-3

 به جامعه مصرف و کار ینیرو عرضه ،خانوار گروه دو از حاصل تقاضاهای و عرضه جمع با

کار جامعه از طریق میانگین وزنی متغیرهای متناظر و  کل مصرف و کل نیروی. آیدمی دست

 آید:روابط زیر به دست می
 

      )2( 

      )14( 
 

 لیدکننده تو یهابنگاه -3-2

بنگاه ها توسط محصول آنفعالیت دارند که  ایواسطهتولیدکننده کاالی  یهابنگاهای از زنجیره

  رسند.و به فروش میتولیدکننده کاالی نهایی ترکیب شده و به کاالی نهایی همگن تبدیل 
 

 تولیدکننده کاالی نهایی یهابنگاه -3-2-1

تولیدکننده  یهابنگاهی متمایز و ناهمگن عرضه شده توسط ای وجود دارد که کاالهابنگاه نماینده

گر ا خریداری و با استفاده از جمع( رکشش جانشینی بین کاالها ) با () ایواسطهکاالی 

 :فروشدو می کندمی( تولید ) ها را ترکیب کرده و کاالی نهایی همگنآن 1استیگلیتز-دیگزیت
 

     )11( 
 

                                                           
1. Dixit – Stiglitz 
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، میزان خرید خود () ایواسطهتولیدکننده کاالهای نهایی، با توجه به قیمت کاالهای  یهابنگاه

 کنند که سودشان حداکثر شود:را طوری تعیین می

     )14( 

 

ها به صورت عمومی قیمتسطح آید، به دست می از روابط فوق تقاضایی که تابع با جایگذاری

 :شودمیتعیین زیر 
 

       )11( 
 

 ایواسطهتولیدکننده کاالی  یهابنگاه -3-2-2

 ، کاالیهابنگاهفعالیت دارند که هر یک از این  ایواسطهتولیدکننده کاالی  یهابنگاهای از زنجیره

کار و سرمایه به کار  ، نیرویایواسطهی بنگاه تولیدکننده کاالکنند. متمایز و ناهمگنی تولید می

به صورت  ایواسطهرا تولید کند. تابع تولید بنگاه تولیدکننده کاالی  j ایواسطهتا کاالی  گیردمی

 باشد:زیر می
 

   )10( 
 

یند شوک تکنولوژی است که از فرآ کشش تولید نسبت به سرمایه است و   که

  کنند:به صورت زیر تبعیت می خودرگرسیون مرتبه اول 
 

 )10( 
 

 ، از بانک تسهیالت() های دستمزد و اجاره سرمایههر بنگاه برای پرداخت نسبتی از هزینه

  1:کندمیدریافت  ()
 

      )10( 

 

                                                           
 (4440( به پیروی از راونا و والش )4124پور و همکاران )لطفعلی. 1
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بنگاه و تسهیالت های تولید، میزان تقاضا برای نهاده توانمیسازی هزینه بنگاه از طریق حداقل

  هزینه نهایی را به دست آورد.
 

    )17( 

 

ل از حل صاست. نتایج حا ایواسطهنرخ بهره تسهیالت دریافتی بنگاه تولیدکننده کاالی  که 

 باشد:مسئله فوق به صورت زیر می
 

       )12( 

      )12( 

 

که سود  کندمیبنگاه با توجه به مقدار تقاضای بازار، قیمت محصول خود را طوری انتخاب 

این است که مجموع تنزیل شده جریان  ایواسطهمسأله پیش روی بنگاه  حاصله، حداکثر گردد.

  یابی بنگاه، به صورت زیر است:جه مسئله بهینهسود انتظاری آن را به حداکثر برساند و در نتی
 

      )44( 

 

  تابع سود اسمی بنگاه به صورت زیر خواهد بود:
 

     )41( 
 

 ایواسطهگر هزینه نهایی بنگاه تولیدکننده کاالهای بیان طور که در باال آمده است، همان

تولیدکننده کاالهای  یهابنگاه شودمیفی چسبندگی اسمی به مدل، فرض است و به منظور معر

که  گرددمیباشند. فرض برای تعدیل قیمت اسمی کاالی خود، با هزینه تعدیل مواجه می ایواسطه

به هنگام  ایواسطهتولیدکننده کاالی  یهابنگاهقیمت کاالها چسبندگی دارد، به این ترتیب که 
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(، بنگاه 1224) 1بها مواجه هستند. مانند روتمبرگ ود، با هزینه فهرستتعدیل قیمت کاالی خ

  با هزینه تعدیل زیر مواجه است: ایواسطهتولیدکننده کاالی 
 

     )44( 

 

ها نسبت سازی قیمتنرخ نمایه ، پارامتر هزینه تعدیل یا درجه چسبندگی قیمت و که 

  م دوره قبل است.به تور
 

  بانک -3-3

 .دهدمی تخصیص اعتبارات به را () هاسپرده و دهدمی انجام را گریواسطه عملیات بانک،

. نمایدمیپرداخت  ها نرخ سود و به آن کندمیبانک سپرده را از خانوارهای ریکاردین دریافت 

پرداخت  تسهیالت ایواسطهتولیدکننده کاالهای  یهانگاهبهمچنین به خانوارهای ریکاردین و 

( برای بازپرداخت . از طرفی بانک با نرخ نکول )نمایدمیدریافت تسهیالت را  سودکرده و نرخ 

اعطایی مواجه است و در صورتی که با کمبود منابع رو به رو شود، به استقراض از بانک  تسهیالت

رویه، نرخ جریمه و بانک مرکزی نیز برای جلوگیری از استقراض بی پردازدمی( مرکزی )

( را به عنوان ذخیره قانونی کنار rr) هاسپردهبانک درصدی از  .4گیردمی( را در نظر )

  منابع و مصارف بانک به صورت زیر خواهد بود: .گذاردمی
 

     )41( 
 

 
  :1به صورت زیر خواهد بود ( در هر دورهانک )سرمایه ب

 

     )40( 

 
                                                           
1. Rotemberg (1982) 

 (4124نژاد )( و غالمی و عباسی4104رگاهی )هادیان و د. 4
( و 4412و  4414اند، از جمله گرالی و همکاران )سازی بخش بانکی پرداخته. مطالعات خارجی متعددی که به مدل1

اند. در مطالعات داخلی نیز مطالعات مختلفی مانند درگاهی و ( نیز این رابطه را در نظر گرفته4412بسکا و همکاران )

 اند.( از این رابطه استفاده نموده4412زاده و همکاران )( و خلیل4412(، غالمی و عباسی نژاد )4410ن )هادیا
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منابع مورد  و  است دهنده مجموع سود واقعی ایجاد شده توسط عملیات بانکینشان که 

( به دارایی بانک ) اگر نسبت سرمایه .1کندمیگیری استفاده در مدیریت سرمایه بانکی را اندازه

، منحرف شود، بانک باید هزینه گرددمیزا معین ( که به صورت بروناز میزان مورد هدف )

در واقع میزان مورد هدف، همان حداقل نسبت کفایت سرمایه  .1بپردازد برابر با  4تعدیلی

و سپرده  تسهیالتمسئله بانک این است که میزانی از  .شودمیاست که توسط بانک مرکزی تعیین 

را با در نظر گرفتن قید منابع و   با عامل تنزیلشده انتظاری را انتخاب کند که تابع سود تنزیل

  مصارف بانک، حداکثر نماید:
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 :0دآیبط زیر به دست میبا حداکثرسازی سود بانک با توجه به قید آن، روا

    )40( 

    )47( 

      )42( 
 

                                                           
 شود.. حقوق صاحبان سهام دارای آورده نقدی بوده و بنابراین بر اثر تورم، ارزش آن کاسته می1

2. Quadric Cost 
 (4412. بسکا و همکاران )1
های ای حاکم بر الگو، مبتنی بر کنترل مقداری کمیتزی نیز آمده است، نظام بهرهطور که در بخش بانک مرکهمان. 0

پولی است؛ بدین معنی که بانک مرکزی با تعیین نرخ رشد پول بر اساس فاصله وضع مطلوب با وضعیت موجود 

تقاضای پول توسط  نماید. با تعیین حجم پول موجود در اقتصاد و میزاناقتصاد، میزان پول منتشر شده را کنترل می

ای را که متضمن تعادل این بازار باشد، کشف و بر اساس آن، عرضه و تقاضا را خانوار و بنگاه، بازار بدهی، نرخ بهره

ها و کارمزدهای فعالیت خود، تعیین نماید. شبکه بانکی نیز متناسباً نرخ سپرده و وام را با در نظر گرفتن هزینهمتعادل می

 نماید.می



 

 127 ...:رانیا در یاقتصاد یرهایمتغ بر یبانک یهاسپرده سود بر اتیمال اثر یابیارز و همکاران/ وش انیآقائ نژاد ایپر

 دولت  -3-4

. دولت 1کندمیهدف دولت، تأمین مالی مخارج خود است و بودجه را به صورت متوازن حفظ 

( و سایر درآمدها ) هامالیات( را از درآمدهای عمومی )مجموع مخارج خود )

( و استقراض از ( و درآمدهای مالی )اوراق مالی اسالمی )(( و فروش نفت ))

اقتصاد ایران، گیرنده قیمت نفت است  شودمیفرض  .کندمی(( تأمین بانک مرکزی )

ود به صادرات نفت است و بخش نفت و درآمدهای الملل، محدو تنها مبادله کشور با سطح بین

ضرب قیمت جهانی نفت در مقدار صادرات آن است( از فرآیند خودرگرسیون  نفتی )که حاصل

  کنند:به صورت زیر تبعیت می مرتبه اول 

            )42(  
 

شوک درآمدهای نفتی و سطح درآمدهای نفتی در حالت  دهندهبه ترتیب نشان و  که 

درآمدهای عمومی دولت به  باشد.می است. سهم دولت از درآمدهای نفتی برابر با  4پایدار

  صورت زیر خواهد بود:

      )14( 
 

  بود: د، به صورت زیر خواهدباشدرآمدهای حاصل از فروش نفت که متعلق به دولت می

       )11( 
 

سیاست مالی بوده و مخارج دولت از  مجریهمچنین دولت  برابر با نرخ ارز اسمی است. که 

  .کندمیبه صورت زیر پیروی  فرآیند خودرگرسیون مرتبه اول 

 )14( 
 

ت است. کسری بودجه دولت از مخارج منهای درآمدهای دهنده شوک مخارج دولنشان که 

آید که بخشی از کسری بودجه با فروش اوراق مالی اسالمی و بخشی نیز از دولت به دست می

 . گرددمیطریق استقراض از بانک مرکزی تأمین 

 مازاد بودجه دولت به صورت زیر خواهد بود:

                                                           
 (4444لیان و همکاران ). توک1

2. Steady State 
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     )11( 

   )10( 
 

 باشد:درآمد مالیاتی دولت به صورت زیر می
 

   )10( 
 
 

 بانک مرکزی -3-5

( و ذخایر خارجی بانک مرکزی ( بر حسب منابع، شامل دارایی داخلی )پایه پولی )

( و بدهی ( است که دارایی داخلی شامل خالص بدهی دولت نزد بانک مرکزی ))

  باشد:( میبه بانک مرکزی ) هابانک
 

       )10( 

       )17( 

      )12( 
 

ذخایر خارجی بانک مرکزی، عالوه بر مقدار دوره قبلی خود، به درآمد حاصل از فروش نفت نیز 

  بستگی دارد:

      )12( 
 

گذار پولی از قاعده تیلور ی تعادل عمومی پویای تصادفی، برای سیاستهامدلدر ادبیات مربوط به 

. در اقتصاد ایران به دلیل قانون بانکداری بدون ربا، این امکان وجود گرددمینرخ بهره استفاده 

که ابزار  ودشمی. فرض شودمیگذاری، روی نرخ رشد پایه پولی لحاظ ندارد و قاعده سیاست

گذاری پولی در اختیار بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی است و به صورت صالحدیدی سیاست

  د:نمایدر جهت رسیدن به اهداف خود یعنی کاهش شکاف تولید و تورم، به صورت زیر عمل می

     )04( 
 

به ترتیب تورم، تولید و نرخ رشد  و  ، نرخ رشد دارایی داخلی بانک مرکزی و  که 

های به ترتیب وزن و  ، دارایی داخلی بانک مرکزی در وضعیت حالت پایدار، و 
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ت پولی متعلق به متغیرهای تورم، تولید و نرخ رشد دارایی داخلی بانک مرکزی در اعمال سیاس

باشد که به نرخ رشد دارایی داخلی بانک مرکزی شامل بدهی دولت و سیستم بانکی می باشند.می

 :گرددمیصورت زیر تعریف 

      )01( 

 

 آمده است. (2)ای از الگو در نمودار مفهومی خالصه

 
 های تحقیقیافتهمنبع:                      

 ی الگو: نمودار مفهوم3نمودار 
 

 تسویه بازار -3-9

نفتی و نفتی، برابر با مجموع مصرف،  که جمع تولید غیرشرط تسویه بازار داللت بر این دارد 

  باشد.( میهای تعدیل )، مخارج دولت و هزینهگذاریسرمایه

     )04( 

 تحلیل نتایج تجربی -4

با استفاده از شرایط مرتبه یابی شده و امل اقتصادی بهینهتوابع هدف هر یک از عو قبل، بخشدر 

مرحله، با تعیین مقادیر ورودی مدل و این مجموعه روابط اقتصادی استخراج گردید. در اول، 

  سازی مدل انجام شده است.کالیبراسیون پارامترها، شبیه
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 : مقادیر کالیبره شده پارامترها2جدول 

 مطالعه ترمقدار پارام نام پارامتر

1/1 ای مصرف خانوارعکس کشش جانشینی بین دوره  (27) پور و همکارانیلطفعل 

17/4 فریشکار  کشش عرضه نیرویعکس  به نقل از توکلیان و  (27) پور و همکارانیلطفعل 

 (27) شاهمرادی

7/4 ای دارایی پولیکشش بهره  رپوبه نقل از داوودی و زارع (27) پور و همکارانیلطفعل 

(20) 

20/4 خانوار زمانینرخ تنزیل   (20) بیات و همکاران 

0/4 خانوارتسهیالت حداکثر نسبت   محاسبات محققین 

01/4 هابنگاه تسهیالتنسبت   محاسبات محققین 

40/4 سهم پول در سبد دارایی پولی خانوار  محاسبات محققین 

10/4 ریکاردین در جمعیت کشور سهم خانوار غیر  (4414)به نقل از ایواتا   (20) حقیقت 

1/4 مالیات بر دستمزد  مشورت با متخصصین حوزه مربوطه 

42/4 مالیات بر مصرف  سازمان امور مالیاتی توسط نرخ قانونی اعالم شده 

4/4 مالیات بر سرمایه  سازمان امور مالیاتی توسط نرخ قانونی اعالم شده 

440/4 نرخ استهالک سرمایه  (22) انعامی 

40/4 مایه در تولیدسهم سر  (22انعامی ) 

2/1 ایواسطهکشش جانشینی برای کاالهای تولیدکنندگان   (20) بیات و همکاران 

74/1 شدت چسبندگی  (20) بیات و همکاران 

02/4 ها نسبت به تورم دوره قبلسازی قیمتنرخ نمایه  (22) جاللی نایینی و همکاران 

1/4 نرخ ذخیره قانونی  ج.ا.ا. بانک مرکزیتوسط م شده نرخ قانونی اعال 

04/1 هابانکهزینه تعدیل برای   (20) و بهرامی یحسین به نقل از شاه (22انعامی ) 

42/4 هابانکنسبت کفایت سرمایه برای   ج.ا.ا. بانک مرکزی توسط نرخ قانونی اعالم شده 

00/4 سهم دولت از درآمدهای نفتی  (20) درگاهی و هادیان 

02/4 ی نرخ رشد پولیضریب خودهمبستگ  (20) بیات و همکاران 

71/1 یپول استیالعمل ستورم در تابع عکس تیاهم بیضر  (20) بیات و همکاران 

41/1 یپول استیالعمل سدر تابع عکس لیدتو تیاهم بیضر  (20) بیات و همکاران 

77/4 های دولتهزینه AR(1)پارامتر   (20) بیات و همکاران 

77/4 ولوژیتکنAR(1) پارامتر   (20) بیات و همکاران 

040/4 نفتی درآمدهای AR(1)پارامتر   (22) توکلیان و همکاران 

7000/4 نرخ ارز AR(1)پارامتر   (22) توکلیان و همکاران 

0/4 مالیات بر سود سپرده بانک AR(1)پارامتر   (22) توکلیان و همکاران - هامالیات مطابق سایر 

10/4 اضافه برداشتبرای  هابانکنرخ جریمه   ج.ا.ا. بانک مرکزی توسط نرخ قانونی اعالم شده 

140/4 نرخ نکول  محاسبات محققین 

40/4 نرخ استهالک سرمایه بانک  (22انعامی ) 
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 ارزیابی اعتبار مدل -4-1

 با الگو زایدرون متغیرهای تعدادی از گشتاورهای الگو، ارزیابی منظور بهدر این مرحله 

 سازیشبیه در الگو موفقیت شوند که از این طریق، میزانواقعی مقایسه می ایدنی گشتاورهای

مقایسه گشتاورهای حاصل از مدل با  .گیردمی قرار ارزیابی مورد های اقتصادیواقعیت

 (،1در جدول ) 1122تا  1121های فصلی متغیرها طی دوره زمانی گشتاورهای موجود در داده

سازی اطالعات متغیرها در اقتصاد ایران است. بنابراین، در ادامه هحاکی از موفقیت نسبی در شبی

  .شودمیمتغیرهای الگو در برابر تکانه مالیات بر سود سپرده بانکی بررسی  1العملتوابع عکس
 

 رهای مدل با گشتاورهای نمونه مورد بررسیومقایسه گشتا: 3جدول 

 نام متغیر
 موجود در الگو داده های واقعی

 انحراف معیار اف معیارانحر

40/4 تولید ناخالص داخلی بدون نفت  42/4  

14/4 سرمایه گذاری کل  11/4  

40/4 مصرف خصوصی  442/4  

 محاسبات محققین منبع:       

 

 ه مالیات بر سود سپرده بانکیآثار تکان -4-2

فرض  .ده استپرداخته شبانکی  یهاسپردهبه تحلیل آثار تکانه مالیات بر سود  در این مرحله،

 10و  درصد واحد 14به اندازه  بانکی یهاسپردهبه عنوان مالیات بر سود  مثبت هایتکانه شودمی

قتصاد با بر متغیرهای مهم ا هاتکانه این آثار نهایی وارد شود. به سیستم اقتصادی واحد درصد

  .شده است نشان داده( 14و )( 2) هایدر نمودارالعمل عکساستفاده از توابع 

به سیستم واحد درصد  14بانکی به اندازه  یهاسپردهمثبت مالیات بر سود  تکانهاعمال آثار 

  باشد:شرح زیر می بهاقتصادی، 

  و پس از طی  یابدمیانحراف مثبت از حالت پایدار افزایش  11/4تولید کل به میزان

 . رسدمیدوره، به حالت پایدار  2حدود 

  دوره، به  10و پس از  یابدمیاف از حالت پایدار افزایش انحر 47/4مصرف کل به میزان

 . گرددمیحالت پایدار باز

                                                           
1. Impulse Response Function 
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 یابندمیانحراف از حالت پایدار کاهش  4/1دهی بانک به میزان کل منابع قابل تسهیالت 

 . گرددمیدوره، به حالت پایدار باز 0و پس از حدود 

  انحراف از حالت پایدار افزایش  47/4به میزان  هابنگاهکل تسهیالت بانکی پرداختی به

 .گرددمیدوره، به حالت پایدار باز 7و پس از  یابندمی

  انحراف از حالت  47/1کل تسهیالت بانکی پرداختی به خانوار ریکاردین به میزان

 . گرددمیدوره، به حالت پایدار باز 7و پس از  یابندمیپایدار کاهش 

 از حالت پایدار  انحراف 11/1اردین به میزان در بانک توسط خانوار ریک گذاریسپرده

 . گرددمیدوره، به حالت پایدار باز 7و پس از  یابدمیکاهش 

  دوره، به حالت  2و پس از  یابدمیانحراف از حالت پایدار افزایش  410/4تورم به میزان

 .گرددمیپایدار باز

 دوره و تا  4و تا  کندمی انحراف از حالت پایدار 40/4شروع به افزایش از  گذاریسرمایه

دوره بعد به  0و تا  کندمیو سپس شروع به کاهش  یابدمیانحراف از حالت پایدار ادامه  402/4

 . گرددمیو مجدد در دوره بیستم، به حالت پایدار بر یابدمیو سپس کاهش  رسدمیحالت پایدار 

  0. این افزایش تا یابدمیانحراف از حالت پایدار افزایش  40/4موجودی سرمایه به میزان 

 .گرددمیدوره، به حالت پایدار باز 10و پس از  رسدمیانحراف معیار  10/4دوره ادامه دارد و به 

واحد درصد به سیستم  10بانکی به اندازه  هایسپردهآثار اعمال تکانه مثبت مالیات بر سود 

 باشد: اقتصادی، به شرح زیر می

  و پس از طی  یابدمیاف مثبت از حالت پایدار افزایش انحر 17/4تولید کل به میزان

 . رسدمیدوره، به حالت پایدار  2حدود 

  دوره، به  14و پس از  یابدمیانحراف از حالت پایدار افزایش  11/4مصرف کل به میزان

 . گرددمیحالت پایدار باز

 یابندمیکاهش انحراف از حالت پایدار  2/1دهی بانک به میزان کل منابع قابل تسهیالت 

 . گرددمیدوره، به حالت پایدار باز 7و پس از حدود 

  انحراف از حالت پایدار افزایش  11/4به میزان  هابنگاهکل تسهیالت بانکی پرداختی به

 .گرددمیدوره، به حالت پایدار باز 0و پس از  یابندمی

  اف از حالت پایدار انحر 2/1کل تسهیالت بانکی پرداختی به خانوار ریکاردین به میزان

 . گرددمیدوره، به حالت پایدار باز 7و پس از  یابندمیکاهش 
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 انحراف از حالت پایدار  4در بانک توسط خانوار ریکاردین به میزان  گذاریسپرده

 . گرددمیدوره، به حالت پایدار باز 7و پس از  یابدمیکاهش 

  دوره، به حالت  2و پس از  یابدمیانحراف از حالت پایدار افزایش  444/4تورم به میزان

  .گرددمیپایدار باز

 دوره و تا  1و تا  کندمیانحراف از حالت پایدار  40/4شروع به افزایش از  گذاریسرمایه

دوره بعد به  0و تا  کندمیو سپس شروع به کاهش  یابدمیانحراف از حالت پایدار ادامه  40/4

 . گرددمیو مجدد در دوره نوزدهم، به حالت پایدار بر دیابمیو سپس کاهش  رسدمیحالت پایدار 

  0. این افزایش تا یابدمیانحراف از حالت پایدار افزایش  40/4موجودی سرمایه به میزان 

  .گرددمیدوره، به حالت پایدار باز 10و پس از  رسدمیانحراف معیار  41/4دوره ادامه دارد و به 

 

 

 های تحقیقیافته منبع:

 واحد درصد و واکنش متغیرها 11های بانکی به میزان : تکانه مالیات بر سود سپرده6 مودارن
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 های تحقیقیافته منبع:                  

 واحد درصد و واکنش متغیرها 15های بانکی به میزان : تکانه مالیات بر سود سپرده11نمودار 
 

  ( آورده شده است.0خالصه در جدول ) ها به سیستم اقتصادی، به طورآثار اعمال این تکانه

. در واقع، اعمال یابدمیبانکی، مصرف کل خانوارها افزایش  هایسپردهبا اعمال مالیات بر سود 

بانکی، نرخ دریافتی سود را برای خانوار ریکاردین کاهش  هایسپردهسیاست مالیات بر سود 

. به دنبال انتقال مصرف خانوار کندمیتقل و این خانوار، مصرف خود را از آینده به حال من دهدمی

ریکاردین به زمان حال و به منظور پاسخ به تقاضایی که توسط این خانوارها ایجاد شده است، 

کار و سرمایه بیشتری نیز مورد نیاز است که  پذیرد و در نتیجه نیرویتولید بیشتری صورت می

. به دنبال این گرددمیای کاالی سرمایه کار و افزایش تقاضای منجر به افزایش تقاضای نیروی

 یابدمیای، دستمزد و هزینه اجاره سرمایه افزایش و کاالی سرمایه نیروی کارافزایش تقاضا برای 

. در اثر افزایش دستمزد، گرددمینیز  هابنگاهکه خود موجب افزایش هزینه نهایی پیش روی 

ریکاردین نیز با افزایش رو به  مصرف خانوار غیرو  یابدمیتوسط خانوار افزایش  نیروی کارعرضه 

 .شودمیرو 
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 : آثار اعمال این تکانه به سیستم اقتصادی4جدول 

 واحد درصد 01اعمال تکانه به اندازه  واحد درصد 01به اندازه  اعمال تکانه 

 نام متغیر
میزان انحراف از 

 حالت پايدار

دوره مورد نیاز 

برای بازگشت به 

 حالت پايدار

زان انحراف از می

 حالت پايدار

دوره مورد نیاز 

برای بازگشت به 

 حالت پايدار

 2 ، مثبت17/4 2 ، مثبت11/4 تولید کل

 14 ، مثبت11/4 10 ، مثبت47/4 مصرف کل

 7 ، منفی2/1 0 ، منفی4/1 دهی بانککل منابع قابل تسهیالت

کل تسهیالت بانکی پرداختی به 

 هابنگاه
 0 بت، مث11/4 7 ، مثبت47/4

کل تسهیالت بانکی پرداختی به 

 خانوار ریکاردین
 7 ، منفی2/1 7 ، منفی47/1

در بانک توسط خانوار  گذاریسپرده

 ریکاردین
 7 ، کاهش4 7 ، منفی11/1

 2 ، مثبت444/4 2 ، مثبت410/4 تورم

 1 ، مثبت40/4 4 ، مثبت40/4 گذاریسرمایه

 0 ، مثبت40/4 0 ، مثبت40/4 موجودی سرمایه

 محاسبات محققین منبع:

 

 هابنگاهنیز از طریق تسهیالت پرداختی بانک به  هابنگاهکه بخشی از سرمایه در گردش  جااز آن

افزایش  هابنگاه، با افزایش دستمزد و هزینه اجاره سرمایه، تقاضای تسهیالت توسط شودمیتأمین 

و افزایش کل تسهیالت  شودمی هابنگاهو این امر موجب افزایش تقاضای تسهیالت توسط  یابدمی

را به دنبال دارد. در واقع، با افزایش تولید ناشی از فشار تقاضا، بنگاه  هابنگاهپرداختی بانک به 

. اما خانوار ریکاردین تمایل به یابدمیتسهیالت بیشتری نیاز دارد و تقاضای تسهیالت بنگاه افزایش 

جبران نموده و تقاضای  نیروی کاررضه مصرف خود را با کاهش مصرف آتی و افزایش ع

که مصرف خانوار ریکاردین به زمان حال منتقل شده . به دلیل اینیابدمیتسهیالت خانوار کاهش 

دهی بانک کاهش یافته دار بانکی کم شده است، کل منابع قابل تسهیالتمدت یهاسپردهو حجم 

یکاردین، تقاضای سپرده خود را کاهش است. در واقع، با اعمال این سیاست مالیاتی، خانوار ر

بانکی با کاهش رو  یهاسپردهو حجم  یابدمیدر بانک کاهش  گذاریسپردهو در نتیجه،  دهدمی

. بانک پس از کسر نرخ ذخیره قانونی، یابدمیو پول نقد در دست خانوار افزایش  شودمیبه رو 

تولیدکننده  یهابنگاهه خانوار ریکاردین و را در قالب تسهیالت ب گذاریسپردهبقیه منابع حاصل از 

خانوار ریکاردین در بانک، موجب کاهش منابع قابل  گذاریسپرده. کاهش دهدمیاختصاص 

را در عرضه  هابانکو  شودمیدهی بانک دهی بانک و کاهش قدرت تسهیالتتسهیالت
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بانک مرکزی با اعمال  از هابانکسازد. همچنین استقراض تسهیالت، با محدودیت رو به رو می

از بانک مرکزی این است که با  هابانک. علت افزایش استقراض یابدمیاین سیاست، افزایش 

 هابانکو  یابدمیکاهش  هابانکدهی اعمال مالیات بر سود سپرده بانکی، منابع قابل تسهیالت

. با اعمال این مالیات، دهندبرای جبران کسری منابع خود، استقراض از بانک مرکزی را افزایش می

بانکی و افزایش  یهاسپردهبه کاهش  توانمی. از علل افزایش تورم یابدمیتورم نیز افزیش 

 یهاسپردهاز بانک مرکزی اشاره نمود. در واقع، با اعمال این سیاست و کاهش  هابانکاستقراض 

و از سوی دیگر، با  گرددمیبانکی، افزایش نقدینگی در دست خانوار، موجب افزایش تورم 

. از شودمیایجاد  ایکاالهای مصرفی و سرمایه ایبر تقاضا فشار افزایش نقدینگی در دست خانوار،

و این خود  یابدمیاز بانک مرکزی، پایه پولی افزایش  هابانکسوی دیگر، با افزایش استقراض 

  .گرددمیمنجر به تورم 
 

 و پیشنهادات سیاستی گیرینتیجه -5

بانکی با استفاده از الگوی تعادل  یهاسپردهمالیات بر سود  وضع پژوهش به بررسی اثر در این

بدین منظور، الگویی  .ه استعمومی پویای تصادفی بر متغیرهای کالن اقتصاد ایران پرداخته شد

دولت ، بانک، هابنگاه، رهای خانواکه شامل بخش همتناسب با شرایط اقتصاد ایران طراحی گردید

یابی توابع هدف و قیود هر یک از این عوامل اقتصادی مطرح و بهینهکه  باشدنک مرکزی میباو 

با تعیین مقادیر و سپس  با استفاده از شرایط مرتبه اول، مجموعه روابط اقتصادی استخراج شد. انجام

 الگو،برای ارزیابی  گرفت.سازی مدل انجام ورودی مدل و کالیبراسیون پارامترها، شبیه

که نتایج  شدندواقعی مقایسه  دنیای گشتاورهای با الگو زایدرون متغیرهای تاورهای تعدادی ازگش

توابع  در نهایت،سازی اطالعات متغیرها در اقتصاد ایران است. حاکی از موفقیت نسبی در شبیه

نشان  نتایج .گردیدالعمل متغیرهای الگو در برابر تکانه مالیات بر سود سپرده بانکی بررسی عکس

که  یابدمیبانکی، مصرف خانوار، اشتغال و تولید افزایش  یهاسپردهمالیات بر سود وضع با  داد که

از سوی دیگر، قدرت  د.باشگر افزایش سطح رفاه خانوار در صورت اعمال این سیاست میبیان

مرکزی  از بانک هابانکو به دنبال آن، استقراض توسط  یابدمیبانک کاهش  پرداختی تسهیالت

با اعمال مالیات بر سود سپرده  همچنین،. یابدمی)به منظور جبران منابع از دست رفته( افزایش 

 گذاریسپردهو  تجاری هایبانکبانکی، تقاضای تسهیالت و در نتیجه کل تسهیالت پرداختی 

بانک کاهش  پرداختی و در کل قدرت تسهیالت یابدمیخانوار ریکاردین در بانک کاهش 

 و کاهش تسهیالت پرداختی بهتولیدی  یهابنگاهبه  پرداختی تسهیالتبا افزایش  . به عالوه،ابدیمی
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با توجه به نتایج  .کندمیتجاری تغییر  هایبانکترکیب تسهیالت پرداختی خانوار ریکاردین 

و  دکنمیتغییر  هاسپردهبانکی، ترکیب  یهاسپردهحاصل از مدل، با اعمال سیاست مالیات بر سود 

که با توجه به عدم وجود ثبات در اقتصاد ایران، این مورد مورد انتظار  یابدمیمنابع بانکی کاهش 

که  گرددمیبوده است که این موضوع منجر به افزایش استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی 

ان شود. باید با کاهش نرخ ذخیره قانونی یا ذخیره احتیاطی و یا تغییر در نرخ تنزیل مجدد جبر

 یرهای اقتصادی را به دنبال دارد. باالتر این مالیات، واکنش شدیدتر متغ هاینرخهمچنین 

مالیات بر سود وضع که در کشورهایی که از ثبات اقتصادی الزم برخوردار نیستند، با توجه به این

لد اقتصادی مو های غیرها در بخشآن گذاریسرمایهو  هابانکسپرده موجب خروج منابع مالی از 

؛ توصیه اول در این زمینه ایجاد شودمیثباتی بیشتر در اقتصاد دامن زده و به این ترتیب به بی شده

بانکی، عالوه بر  یهاسپردهکه اثرات مالیات بر سود ثبات در اقتصاد است. به عالوه، با توجه به این

نیز اهمیت  گذاریسرمایهو  به سمت تولید هاسپردهدر هدایت  هابانککارایی دولت، کارایی 

نسبت به افراد، در تخصیص منابع  هابانکتوصیه دوم، کارآمدتر عمل کردن  کندمیای پیدا ویژه

ها وضع ی که مالیات بر آنیهاسپردهاست. در غیر این صورت، کاهش در حجم  هاسپردهحاصل از 

جه به چارچوب مدل و نتایج به با تو شده است، تخصیص ناکارای منابع را به همراه خواهد داشت.

ند برای سوق دادن منابع به بازارهای مولد و توانمیگذاران اقتصادی دست آمده، سیاست

های جامع مالیاتی مولد در اقتصاد، از طریق معرفی بسته جلوگیری از ورود منابع به بازارهای غیر

اتی مالی هایپایهنظر داشت که اعمال طور که اشاره شد، باید این مورد را در عمل کنند. البته همان

 د که ثبات در اقتصاد وجود داشته باشد. جدید باید در شرایطی اجرا شو

به این موضوع اشاره نمود که  توانمیبه منظور توسعه مدل و به عنوان پیشنهاد برای مطالعات آتی 

ار مسکن( در کنار سایر با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه )مانند اعمال مالیات در باز توانمی

مالیاتی، بسته مالیاتی جدیدی در نظر گرفت و از انتقال منابع به سایر بازارها جلوگیری  هایپایه

 نمود.
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Introduction: Reducing dependence on oil revenues and financing 

government expenditures from tax revenues have always been emphasized in 

the country's development plans. Increasing the role of taxes in financing the 

government budget, as a stable source, is one of the government's concerns. 

This has been evident in the development plans, especially since the Third 

Economic Development Plan. The dependence of the budgets of oil-

exporting countries on revenues from the oil export can have devastating 

effects on the economies of these countries such that a significant part of 

government revenues is subject to high fluctuations which are later 

transferred to government spending as a tool of fiscal policy. Fiscal 

instability of the government causes instability in essential public sector 

expenditures, which undermines the long-run growth. The existence of 

financial stability is a key to achieving macroeconomic stability/ It enables 

the continuation of expenditures related to public goods needed to lay the 

grounds for economic activities that ensure long-run economic growth. 

However, tax income is the most appropriate type of government revenue, 

and the higher the share of taxes in government spending, the less economic 

impact it will have. Compensation for the reduction of tax revenues due to 

exemptions causes the government budget to become more dependent on oil 

export revenues, which can have harmful effects for the country. The 

corrective approaches in tax laws with the aim of increasing tax revenues 

can be the introduction of a new tax base with two methods: reducing tax 
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rates and increasing the base. One of the tax exemptions granted in the 

Iranian tax system relates to the income from the interests on saving 

accounts and bank deposits. In this study, the impact of bank interest taxes 

on economic variables is investigated. So far, several domestic studies have 

been conducted in this field.  The model used in this research follows Boscá 

et al. (2019) and Gerali et al. (2010), but it is adapted to the conditions of the 

Iranian economy.  

Methodology: The impact of tax on bank interests on economic variables in 

Iran can have many positive and negative economic effects. Therefore, in 

this study, the impact of tax on income interest on macroeconomic variables 

is investigated. Given that this tax is imposed for the first time on the Iranian 

economy with no historical data, its effects can be examined in the 

framework of a dynamic stochastic equilibrium model. The innovation of 

this research is to generalize the analytical framework of dynamic stochastic 

general equilibrium models according to the economic characteristics of an 

oil-exporting country, including households, firms, banks, government and 

central bank. For this purpose, the model has been designed in accordance 

with the conditions of Iran's economy. The objective functions and 

constraints of each of these economic agents are introduced, optimized and 

used from the first-order conditions, a set of economic relations is extracted, 

and then the model is simulated by determining its initial values  and 

calibrating the parameters. To evaluate the model, the moments of a number 

of endogenous variables of the model are compared with the real-world 

moments, which results in relative success in simulating the variables in the 

Iranian economy. Finally, the reactions of the variables to the tax on interests 

are examined. 

Results and Discussion: The results show that, by taxing on the interest 

income of households, household’s consumption, national employment and 

production increases. On the other hand, the power of the bank’s loan 

payment decreases and, consequently, the borrowing by the banks from the 

central bank increases (in order to compensate for the lost resources). Also, 

by imposing a tax on interests, the demand for facilities and, consequently, 

the total payment facilities of commercial banks and the Ricardian 

household’s deposits in the bank are reduced, which leads to the reduction of 

the total power of banks to give loans. In addition, with the increase of 

facilities to firms and the reduction in the payment of loans to the Ricardian 

household, the composition of commercial bank assets will change. 

Conclusion: In countries with economic instability, the imposition of a tax 

on interests can lead to the withdrawal of financial resources from banks and 

their investment in non-productive economic activities, thus causing more 

instability in the economy. The first recommendation in this regard is that, 

before imposing such a tax, it is necessary to stabilize the economy. In 

addition, to measuring the effects of the tax on the interests of bank deposits 



 
 
The Journal of Economic Policy                     
Original Research Article/ Vol.14, No.27, Spring & Summer 2022 

on economic variables, the efficiency of the budget and the efficiency of the 

banks to direct the deposits to production and investment become 

particularly important. The results suggest that the allocation of resources by 

the banks should be more efficient, because the reduction in the amount of 

deposits may result in inefficient allocation of resources. 
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