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 مقدمه-۱

، حجوم ۳، نورخ ارز2، اشوتغا ۱توان به نورخ توورمهاي اقتصاد کالن ميترين متغيراز مهم

درآمودهاي  ۷، توليود ناخوالد داخلوي۶، صوادرات    اردات5، نرخ رشد اقتصواد4نقدينگي

که هوه ايون متغيرهوا در سوطل ملوي بسويار نام برد  ...  ۹گااري، مييان سرمايه۸د لت

 باشند.   تأييرگاار بر ر ي رزاه   توزيع درآمد ميبوده مهم 

توان به اين نکته پي برد که آنچه کوه با نگاهي اجوالي به اين متغيرهاي اقتصادي مي

هاي اقتصوادي در مورد قدرت اقتصادي يک کشور   رزاه مردم کشور يا ديگر شاخد

ها را در هستند که ديدگاهنهفته است   اين متغيرها  شود در اين متغيرهاصقبت مي

  بوه هووين خواطر شناسواوي موامول  دنوکنمورد کل اقتصاد يک کشوور تعيوين مي

  ر ي اين متغيرها الزم   ضر ري است. يتأييرگاارتاييرگاار   هوچنين مييان 

از جولوه هاي اقتصادي در بين توام متغيرهاي اقتصادي متغيري که ر ي توام بخن

  هوچنووين درآموودهاي د لووت   گااري سوورمايهانووداز، پسميوويان ، رزوواه اجتوووامي

هوواي ماليوواتي   کاالهووا   اقووالم   نرخ ۱0گوواار اسووت ماليوواتتأيير بنوودي سوواالنهبودجه

  لاا بايد در تعيين نرخ ماليات   درآمدهاي مشوو  ماليوات  باشدمشوو  ماليات مي

 .با دقت بسيار مول کرد

گااري، چه به منظور ابياري جهت سياستاموا  ماليات چه به جهت کسب درآمد   

ها از يوک سوو بوا توجوه بوه اصوابت کند، مالياتآيار متفا تي را بر اقتصاد تقويل مي

ابجواوي درآمد جامعه تأييرگاار هستند   از سوي ديگور بوا ج مالياتي بر شرايط توزيع

 منابع از بازاري به بازار ديگر، آيار تخصيصي را به هوراه دارند.

هاي ، درآمود  تعدد قوانين حواکم هاي نظام مالياتي کشورر ما به دليل ضعفدر کشو

مالياتي نتوانسته يبات اقتصادي   مدالت اجتوامي را در کشور به ارمغان آ رد. به نظر 

ايجاد يک يبات اقتصادي مطلوب ، هاي مالياتيرسد د لت به منظور ازياين درآمدمي

 لوي ؛ هاي مالياتي را ازوياين دهودبايد درآمد  هوچنين تأمين کسري بودجه کشور 

هاي ماليواتي سوبب نرخ نامناسب هاي مالياتي بسيار زياد، ازياينزرار ي هوچونيلدال

نومي بار مالياتي درصودي از   کنند شود که ماليات پرداخت مينارضايتي ازرادي مي

بوه بررسوي  تققيقوات متعودديکشند که زرار ماليواتي دارنود. جامعه را به د ش مي

ها پرداختند، سندمو )تغييور نورخ بهوره بور تغييرات نرخ بهره   ماليات بر سود سپرده

تغييور نورخ مسون )(؛ ۱۹۸0(، کينک )تغيير نرخ ماليوات بور سوود ۱۹۸5پس اندازه 

تغييور اورباک )(، ۱۹۶۹تغيير نرخ ماليات بر سود   استيگليتي )( ۱۹۶۸ماليات بر سود 

   آنوو مر(، 2002)تغيير نورخ ماليوات بور سوود  کوينا (، ۱۹۸۱نرخ ماليات بر سود 

(؛ کفايي   خير انودين )تغييور 20۱2انداز هوکاران )تغيير نرخ ماليات بر سود   پس

                                                           
1 Inflation 
2 Employment 
3 Exchange Rate 
4 The Volume of Liquidity 
5 Economic Growth Rate 
6 Export and Import 
7 Gross Domestic Product (GDP) 
8 Government Revenues 
9 The Amount of Investment 
1 0 Tax 
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(، ۱۳۸۹انداز (، صوصامي   خادم غويي )تغيير نرخ بهره پس۱۳۸۹انداز نرخ بهره پس

را مورد بررسي قرار دادند؛ تققيو   ،(۱۳۹0آزادسازي نرخ بهره حسن زاده   اکبري )

حاضر سعي دارد در قالب يک الگوي تعاد  موومي تصادزي به بررسي توأيير ماليوات 

  پرداخته خواهد شد.بر سود سپرده 

هاي بانکي در ايوران داراي د  موانع اصولي بوه به طور کلي اخا ماليات از سود سپرده

 اسوالمي جوهووري اساسوي انونقو 5۱طب  اصول  موانع قانونی: باشد.شرح زير مي

 مگور شودنوي  ضع مالياتي نوع هيچ»که صراحتاً بيان  ،(۱2/0۹/۱۳5۸مصوب) ايران

 قوانون موجوب بوه ماليواتي تخفيوف   بخشوودگي   معازيوت موارد. قانون موجب به

خود اين اصل از قانون اساسي بوه طوور  اضول لوي م رزوع موانوع  «.شودمي مشخد

کند، در بقث ماليوات بور هاي بانکي را ر شن ميقانوني در اخا ماليات از سود سپرده

تووان بوه آن اشواره هاي بانکي يک مانع   مشکل قانوني   اساسي کوه ميسود سپرده

هواي قوانون ماليات ۱45 مواده 2باشود بنود ترين موانع قوانوني اجورا ميکرد   اصلي

است. طب  اين ماده قانوني   بندهاي مربوط بوه آن  (۳۱/04/۱۳۹4 مصوب)مستقيم 

با هدح جاب منابع مردمي، ازياين پس انداز ملي   جهت دهي مناسب منابع بانکي 

هاي بوانکي براي ازياين توليد ملي   دستيابي بوه اسوتقال  اقتصوادي، سوود سوپرده

 اشد.بمعاح از ماليات مي

نظاران در قباال ااارای مالیاات بار ساود دوم: مخالفت بعضی از صااح  

تصويب ايون قوانون باموث  : به مقيده برخي از مخالفين اين طرح،های بانکیسپرده

هوا خواهود شود؛ زيورا هاي آنهوا   خور س سوپردهانداز در بانکنگراني صاحبان پس

اقتصادي کشور   با اين استدال  که هاي گااران، تقت تأيير  اقعيتبسياري از سپرده

ها   تورم  جود ندارد، نگوران کواهن ارزش تاتوي تناسبي ميان سود دريازتي از بانک

اندازهاي خود هستند؛ لاا در صورت تصويب قانوني مبني بور دريازوت ماليوات از پس

بوه هوم خووردن  اندازهاي مردم از سيستم بوانکي،هاي بانکي، خر س پسسود سپرده

ها، ازياين سفته بازي   سوداگري در بازار ارز، طوال   ميان منابع   مصارح بانکتعاد

انضوباطي اقتصوادي در تور بوه بي  بازارهاي غيرشفاح پولي   مالي   دامن زدن بين

  ضعيت زعلي کشور را موجب خواهد شد.

هاي اخير در کشور ما براي کاهن سهم درآمدهاي نفتوي از بودجوه سواالنه طي سا 

ستاني قانوني   ملوي انجام شوده اسوت. يکوي از اقسوام دامات بسياري براي مالياتاق

هاي بوانکي اسوت اخا ماليات از سود سپرده شودمي اکثر کشورها اخادر  ي کهماليات

هواي مسوتقيم سوود قوانون ماليات ۱45اين در حالي است که در ايران براساس ماده 

هاي بانکي از پرداخت ماليات معواح اسوت. معازيوت ماليواتي سوود حاصول از سپرده

ها در شرايطي برقرار است که بخون  اقعوي اقتصواد ملويم بوه گااري در بانکسپرده

 .اخت ماليات استپرد

 ؛هاي اخير بارها مطرح گرديده اسوتهاي بانکي طي سا امکان اخا ماليات از سپرده

ها باقي مانده   هيچگواه سطل تقليل   اظهارنظر در خبرگياري اما اين بقث صرزاً در

در زضاي دانشگاهي کشور به صورت جدي مورد کنکاش   تقليل قرار نگرزته اسوت. 

ظهارنظرهاي ژ رناليستي بر مليه  ضع ماليات بر سپرده يا سود طي اين مدت توامي ا

و  از جوله سازمان اموور ئهاي مسبا تکايب رسوي دستگاه مها بوده   سرانجاسپرده

ترين داليل مخالفت با اموا  ماليات مالياتي به بوته زراموشي سپرده شده است. موده
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 هوا بوه بازارهواي ديگورسرازير شدن آنها   ها از بانکها، امکان زرار سپردهبر سپرده

 کنند. مي منوان

کوه  را گااران قسوتي از درآموديهاي بانکي سپردهبا اخا ماليات از سود سپرده لي 

بابوت ماليوات بپردازنود يعنوي از دسوت دادن بايد گيرد ها تعل  ميهاي آنبه سپرده

ها خواهود بوود. پردهقسوتي از سود سپرده که اين اتفاق به منيله کاهن نرخ سود س

گااران توأيير بگواارد   در نتيجوه تواند بر رزتار سوپردهها ميکاهن نرخ سود سپرده

  د گرزت.نتقت تأيير قرار خواه   ديگر متغيرهاي اقتصادي هاحجم سپرده

سواير هاي بانکي   آياري که بور بنابراين الزم است تأيير اموا  ماليات بر سود سپرده

بررسي شود. در اين تققي   ضع ماليوات بور  با دقت داردهاي مهم اقتصادي شاخد

هاي بانکي   آيار   تبعات آن   ارتباط اموا  اين نوع ماليوات را بوا ديگور سود سپرده

مورد بررسوي  ،گااري، نرخ ارز(هاي اقتصادي )نرخ تورم، رشد اقتصادي، سرمايهمتغير

 گيرد.   ارزيابي قرار مي

بخون  4ز مقدمه که به بررسي مسئله   ضر رت تققي  پرداخوت در اداموه در پس ا

ديگر ابتدا مباني نظري   پيشينه تققي  مورد بررسي قرار خواهد گرزت در اداموه در 

بخن سوم ر ش تققي  تشريل گرديده   در نهايت در بخن چهارم اقدام به بورآ رد 

 پرداخته خواهد شد. مد    اراوه نتايج سياستي   پيشنهادات مديريتي
 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق-۲

در ادبيات اقتصادي، برقراي ماليات دخالت در مکانيسم بازار بوده   داراي ايرات 

ناکارايي تخصيصي   زيان رزاهي است که در اين بررسي، امکان برقراري ماليات به 

شود در کنار زيان رزاهي، موضوع درآمد منوان هيينه برقراري ماليات مقسوب مي

در امور مورد نياز جامعه صرح شده   ايرات  مي تواندناشي از ماليات قرار دارد که 

البته درآمد مالياتي د لت با کاهن دسترسي زر شنده  ؛رزاهي مثبتي را بوجود آ رد

توانند با هاي کارا ميد لت شود؛ اماخنثي ميکننده به درآمد   ازياين هيينه مصرح

کننده   از هيينه مصرح بينتخصيد صقيل منابع ناشي از ماليات، رزاه جامعه را 

ن ترتيب زيان رزاهي ناشي از تخصيد ناکاراي منابع را يزر شنده ازياين دهند   به ا

هوچنين مال ه بر اهويت کارايي د لت، مسئله مهوي که در خصوص  ند؛جبران نواي

ها در هدايت بانکي مستليم بررسي است کارايي بانک هايماليات بر سود سپرده

گااري است. در اين خصوص نيي اگر بپايريم که ها به امر توليد   سرمايهسپرده

نوايند در آن صورت کاهن ها در تخصيد منابع سپرده، بهتر از مردم مول ميبانک

ده   زيان سپرده ناشي از برقراري ماليات به ناکارايي در تخصيد منابع منجر ش

ها نتوانند در هدايت سپردها اما اگر بانک ؛دهدالاکر را مورد تاويد قرار ميرزاهي زوق

به سوت توليد، رزتار بهتري در مقايسه با مردم داشته باشند در آن صورت برقراري 

 .ماليات منجر به تخصيد بهتر منابع شده   منازع اجتوامي به هوراه خواهد داشت

رغم اينکه منابع درآمدي خود را اخا ماليات از سود سپرده، ملي در  اقع د لت با

هاي الزم براي جامعه بپردازد که با زرض تواند به تهيه زيرساختازياين داده   مي

اما از طرزي با  ؛گردگااري بخن خصوصي ميکارايي د لت، موجب ازياين سرمايه

ها دهي بانکقدرت تسهيالت ها کم شده  اموا  ماليات بر سود سپرده، حجم سپرده

 گردد.گااري   توليد مييابد که خود موجب کاهن سرمايهکاهن مي، ) مرضه پو (
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در  اقع با برقراري ماليات بر سود سپرده، خانوارها  (.۱۳۹۶)خدادادکاشي   جاني، 

کنند با تغيير در ترکيب مقتواي دارايي از کاهن مايدي حاصل از سعي مي

گااري در سبد جلوگيري نوايند که حاصل آن کاهن مييان سپردههاي خود دارايي

دارايي خانوار است. با کاهن حجم سپرده، هيينه تسهيالت ازياين   حجم آن 

ها، موجب کاهن ها در هدايت سپردهيابد که با زرض کارايي بانککاهن مي

با  د داشتيير منفي خواهأگردد   از اين طري  بر رشد اقتصادي تگااري ميسرمايه

منايت به مراتب زوق، بررسي امکان برقراري ماليات بر سود سپرده مال ه بر تقليل 

ايرات کارايي   مقاسبه زيان رزاهي ناشي از اموا  ماليات، مستليم بررسي ايرات 

در ادبيات نظري آيار  .باشدگااري   توليد نيي مينهايي برقراري ماليات بر سرمايه

نخست اير  .گيردد سپرده در د  حوزه مورد بررسي قرار ميتخصيصي ماليات بر سو

گيري مصرح بين انداز که در قالب مباحث تصويمماليات ماکور بر مييان پس

هاست که در يير ماليات بر ترکيب سبد داراييأشود   ديگري تاي مطرح ميد ره

 .باشدها ميدارايي هاي مورد انتظار از بازده   ريسکشيير ماليات بر ارزأارتباط با ت

 هگيرنده )متقاضي تسهيالت(   يا قرض دهنددر گر ه نخست ازراد جامعه يا قرض

هستند. به ازرادي که مقداري از درآمد خود در د ره جاري را براي  ،گاار()سپرده

شود. تغييرات اين نرخ بهره کنند، بهره پرداخت ميانداز ميمصرح در د ره آتي پس

ها باشد موجب تغيير در ترکيب شي از برقراري ماليات بر بهره سپردهتواند ناکه مي

گردد. ايرات جانشيني   درآمدي ناشي از مي ؛انداز(مصرح د ره جاري   آتي )پس

تغييرات نرخ بهره براي قرض گيرنده در يک جهت بوده   ازياين نرخ بهره موجب 

ت به اينکه ايرات درآمدي   گردد، اما با منايمي ؛(يانداز منفکاهن در قرض )پس

باشند، اير نهايي تغييرات نرخ جانشيني زرد قرض دهنده در جهت مخالف هم مي

. در ادامه مد  (۱۳۹4)خدادادکاشي   جاني،  اندار  ي نامشخد استبهره بر پس

DSGE :مرتبط با تققي  اراوه شده است 

 

 بخش خانوارها
دارد    اريکند، پو  در اختيکند، مصرح ميکند، کار ميم يزندگ تينهاهر خانوار بي

 بد ن ريسککه نرخ بازده  يبانک ،کندانداز مي، پسبانکانداز خود در با سپردن پس

خانوارها جهت  کنند.يها مصرح را انتخاب مکند. در هر د ره، خانوادهرا پرداخت مي

دارند از هايي که پين ر ي ماکييوم کردن مطلوبيت خود با توجه به مقد ديت

 نوايند. ر ابط زير تبعيت مي

max𝔼t ∑ βi

∞

i=0

[(
𝐶𝑡+1

1−𝜎

1 − 𝜎
) +

𝛾

1 − 𝑏
(

M𝑡+1
1−𝑏

Pt

) − χ
𝑁𝑡+𝑖

1+𝜂

1 + 𝜂
] 

M𝑡+1مصرح خانوار،  𝐶در اين رابطه 
1−𝑏

Pt
مرضه نير ي کار  𝑁تقاضاي حقيقي پو    

در تابع مطلوبيت مثبت بوده که به ترتيب مکس  𝑏   𝜂   𝜎باشد. پارامترهاي مي

کشن تقاضاي پو ، مکس کشن مرضه نير ي کار   مکس کشن جانشيني بين 

باشد که بين صفر   يک اي ميمامل تنييل بين د ره 𝛽د ره اي مصرح هستند. 

 در اين رابطه مولگر انتظارات است.  𝐸است. 

 سازي تابع مطلوبيت زوق دارد. اکيميمبا توجه به مقد ديت زير سعي در م خانوارها
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𝐶𝑡 +
𝐷

𝑃𝑡
+

M𝑡

Pt

+ Ta𝑡 ≤
wt

𝑃𝑡
Nt + 1 + r𝑡−1

𝑑
𝐷𝑡−1

𝑃𝑡
+

Mt−1

P𝑡

 

                                                                                                      (20۱۱ Senbeta :( 

کنند   در قبا  ها مرضه ميخدمات به بنگاهخانوار نير ي کار را براي توليد کاالها   

   Ta𝑡گيرند. خانوارها بخشي از درآمد را مصرح، بخشي را ماليات آن دستويد مي

شوند. در به صورت سبد دارايي نگهداري ميها اندازکنند. پسانداز ميمابقي را پس

 جود دارد. (، M)  پو   (D) سبد دارايي خانوارها، سپرده بانکي   ا راق مشارکت

خانوارها از اين مقل نيي کسب درآمد دارند. در نتيجه سود سپرده بانکي   ا راق 

گردد. با توجه به سهم کم ا راق مشارکت   مشارکت به درآمد خانوارها اضازه مي

برابري آن با سود سپرده، ا راق مشارکت   سپرده بانکي در قالب يک متغير  ارد 

نرخ سود سپرده   ماليات پرداختي خانوار به د لت    در اين رابطهاند. مد  شده

اند. در نهايت بر اساس تابع الگرانژ   مشت  توامي مقادير به صورت  اقعي اراوه شده

 .۱گرددمعادالت حاصل مي F.O.Cشرايط  𝐶𝑡،Mt−1،Ntگرزتن از متغيرهاي تصويم 

 بخش بانکی
حداکثر سود است. بانک از يک هر بانک هوانند يک بنگاه اقتصادي دنبا  کسب 

ي پايرزته   از طرح ديگر با نرخ بهره𝑟𝑑 هاي خانوارها را با نرخ بهرهطرح سپرده

آ رد. زرض بر اين است دهد   از اين مقل سود به دست ميها  ام ميبه بنگاه r باالتر

توان را ميهاي خانوارها شود. سپردهها پرداخت ميهاي بانکي به بنگاهي  امکه کليه

 گااريهاي سرمايهالقسنه که زاقد بهره بوده   سپردههاي جاري   قرضبه سپرده

(d) سازي باشند، تقسيم کرد. با توجه به هدح تققي    سادهکه داراي بهره مي

شوند. گااري که داراي بهره هستند در مد  لقاظ ميهاي سرمايهمد ، تنها سپرده

ها   درآمدهاي بانک در نظر گرزته نشده است. جهت ساده سازي، ساير هيينه

 :مبارت است از t يدر د ره j بنابراين تابع سود بانک
𝐹𝑗𝑡 = 𝑟𝑡𝐾𝑗𝑡 − 𝑟𝑡

𝑑djt 

باشد. هدح بانک ها ميبه بنگاه j هاي پرداختي بانک ام𝐾𝑗𝑡 در اين رابطه، مبارت

 :توان نوشتبنابراين مي ؛کردن ارزش حا  جريان سودهاي انتظاري است حداکثر

max 𝐹𝑗𝑡 = E𝑡 ∑ 𝛽𝑡𝜆𝑡𝐹𝑗𝑡

∞

𝑡=0

 

بنابراين، تابع هدح  ؛باشدمامل تنييل سودهاي آينده مي𝛽𝑡𝜆𝑡  در اين رابطه مبارت 

 :بانک به صورت زير است

max 𝐹𝑗𝑡 = E𝑡 ∑ 𝛽𝑡𝜆𝑡(𝑟𝑡𝐾𝑗𝑡 − 𝑟𝑡
𝑑djt)

∞

𝑡=0

 

 

سپردههاي مردم را به صورت تخيرهي از طرح ديگر، هر بانک موظف است درصدي از 

 .نگهداري کند نيد بانک مرکيي   نيد خود در صند ق بانک، (R) قانوني   اضازي
𝑅𝑗𝑡 = 𝑟𝑟𝑑𝑗𝑡 

ع کل تسهيالت ، مجوو jي قانوني   اضازي است. در ترازنامه بانکنرخ تخيره rr در اين رابطه

شد. لاا هر بانک هاي بانکي بامجووع کل سپردهبانکي بعال ه تخاير قانوني   اضازي بايد برابر 

 :با قيد زير ر به ر  است

                                                           
 در صورت صالحديد دا ر مقترم توامي ايبات ر ابط قابل اراوه مي باشد.  ۱
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𝐾𝑗𝑡 + 𝑟𝑟𝑡𝑑𝑗𝑡 = 𝑑𝑗𝑡 

سازي تابع هدح تابع با توجه به تابع هدح مقد د به قيد ماکور اقدام به ماکييوم

دهيم. در نهايت بر اساس تابع الگرانژ   مشت  نووده   تابع الگرانژ را تشکيل ميخود 

𝐾𝑡ز متغيرهاي تصويم گرزتن ا ،𝐷t  شرايطF.O.C گردد.معادالت حاصل مي 

 کنندگانتولید
 ن ر يزرض بر  جود رقابت انقصاري است. از ا نيييوکين يهاي تعاد  موومدر مد 

 کي. شوديم جهت لقاظ نوودن رقابت انقصاري در مد ، د  نوع بنگاه در نظر گرزته

رقابت  بازار ي کاالي  اسطه هستند که درکنندهديهاي تولها، بنگاهدسته از بنگاه

 يينها کاالي يکنندهديهاي تولي د م بنگاه. دستهکننديم ديانقصاري اقدام به تول

نوع ا    هايدات بنگاهيگر مول نووده   تولجوع کيها هوانند بنگاه ني. اباشنديم

ها بنگاه ني. ازر شنديم کنندهبه مصرح يينووده   به صورت کاالي نها دارييرا خر

 نديزرآ يستيبا بنگاه در بقث نيبنابرا ؛کننديبه صورت رقابت کامل مول م

 .رديحداکثرسازي هر د  نوع بنگاه مد نظر قرار بگ

 تولیدکننده کاالی نهایی

 هايبنگاه شده توسط ديتول يي جود دارد که کاالهاي متوا ياست بنگاه نيزرض بر ا

را  يينها ها کااليآن بي  از ترک کنديم دارييکاالهاي  اسطه را خر يدکنندهيتول

بنگاه نومي  جود دارد که کاالهاي  .زر شديکنندگان منووده   به مصرح ديتول

کند   با استفاده از جوعگر شود را خريداري مينشان داده مي jاي که با  اسطه

 .(۱۳۹5)منظور   تقي پور،  کندکاالي نهايي را توليد مي ديکسيت استيگليتي

𝑌𝑡 = (∫ 𝑌
𝑗𝑡

(
𝜃−1

𝜃
)
𝑑𝑗

1

0

)

𝜃
𝜃−1

          𝜃 > 1 

𝑌𝑗𝑡 اي بيانگر کاالي  اسطهj    است اي کشن جانشيني يابت بين کاالهاي  اسطه

کند، خريد خود را از کاالهاي  اسطه با است. بنگاه توليدکننده کاالي نهايي سعي مي

 اسطه طوري تعيين کند که سودش حداکثر شود   توجه به قيوت کاالهاي متوايي 

هاي در نتيجه تابع تقاضا براي مقصو  متوايي توليد شده توسط هر يک از بنگاه

  اسطه به صورت تيل است:

                                                                             𝑌𝑗𝑡 = (
𝑃𝑗𝑡

𝑃𝑡
)

−𝜃

𝑌𝑡  

تابعي از قيوت نسبي jکه تقاضا براي کاالي 
𝑃𝑗𝑡

𝑃𝑡
نسبت قيوت آن به قيوت کاالي )  

(   توليد کاالي نهايي است   با تقويل شرط سود صفر براي توليدکننده کاالي نهايي

 نهايي، قيوت کاالي نهايي به صورت تيل خواهد بود:

                                                                     𝑃𝑡 = (∫ 𝑃𝑗𝑡
1−𝜃𝑑𝑗

1

0
)

1

1−𝜃
 

ي کاالها است که به آن شاخد ي زوق در حقيقت جوع  زني قيوت هوهابطهر

 .گويندکننده ميقيوت مصرح

 یپول استیدولت و س

 ي خود است   بانکاست که هدح د لت متوازن نگه داشتن بودجه نيزرض بر ا

؛ ابديخود دست  يکه د لت به هدح اصل دينوايبه نقوي مول م يين مرکيي
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 به اهداح رشد يگااري پولاستيس  يدارد تا از طر يبانک مرکيي سع ن،يهوچن

 درآمدهاي  يمخارس د لت از طر شودي. زرض مابدي  کنتر  تورم دست  اقتصادي

 . در صورت توازن بودجه ازگردديم نيمتأ  درآمد حاصل از زر ش نفت  ياتيمال

 استي  بانک مرکيي قادر به اموا  س ازتدياتفاق نو يد  منبع، خل  پول نيا  يطر

 اما چنانچه با  جود ؛ي د لت خواهد بودبودجه تيبد ن در نظر گرزتن مقد د يپول

 استقراض از بانک  يد لت از طر ازتديد  منبع درآمدي، کسري بودجه اتفاق ب نيا

 ني. با اکنديم نيي خود را تأمخل  پو  است کسري بودجه يکه به معن مرکيي

 يين به د لت ياست که زر ش ارز حاصل از درآمدهاي نفت نينکته قابل توجه ا  جود

 ي د لت بهبودجه دير  آنچه در ق نياز ا شود؛يمنعکس م يپول يهيخود در پا

   استقراض از يدرآمدهاي نفت بيترک شود،يمنعکس م يپول هيپا راتييتغ صورت

 ياضير انيب بيترت نيبه ا(. ۱۶۹: ۱۳۹۱ ،يجاني  کو انيبانک مرکيي است )توکل

 ي د لت مبارت است از:بودجه دقي

𝐺𝑡 = 𝑇𝑏𝑡 + 𝑇𝑎𝑡 + 𝑂𝑅𝑡 +
(𝑀𝑡 − 𝑀𝑡−1)

𝑃𝑡
 

 .باشونديدرآمد د لوت حاصول از زور ش نفوت م ORحجم پو     Mرابطه،  نيا در

 کند:يم ر ييمرتبه ا   پ وياتورگرس نديزرآ کيمخارس د لت از  ميکنمي زرض
𝑙𝑛𝐺𝑡 = 𝜌𝐺𝑙𝑛𝐺𝑡−1 + (1 − 𝜌𝐺)𝑙𝑛�̅� + 𝜀𝐺𝑡 

𝝆𝑮ماندگاري شوک در طو  زمان،  يانيمG    مقدار با يبات مخارس د لوت𝜺𝑮𝒕يينوو 

 .باشنديم ديسف

 ا   مرتبوه وياتورگرسو نديزرآ کياز (، OR) يشود درآمدهاي نفتيزرض م نيهوچن

 (.۱۳۸۹  هوکاران،  ي)متوسل کننديم ر ييپ
𝑙𝑛𝑂𝑅𝑡 = 𝜌𝐺𝑙𝑛𝑂𝑅𝑡−1 + (1 − 𝜌𝐺)𝑙𝑛𝑂𝑅̅̅ ̅̅ + 𝜀𝑂𝑅𝑡 

 وياتورگرس نديزرآ کياز  tي نرخ رشد حجم پو  در د ره شوديزرض م نيهوچن

  ابسته است. يکه به رشد درآمدهاي نفت کنديم ر يپي ا   مرتبه

𝑙𝑛𝑀𝑡 = 𝜌𝑂𝑅𝑀𝑙𝑛𝑀𝑡−1 + (1 − 𝜌𝑂𝑅𝑀)𝑙𝑛�̅� + 𝜀𝑀𝑡 

 

𝝆𝑶𝑹𝑴 دهودي  رشد حجم پو  را نشوان م يدرآمدهاي نفت نيب يهوبستگ بيضر .

 تورنيبو يبه نوسوانات پوول يباشد ارتباط درآمدهاي نفت شتريب بيضر نيا چقدر هر

 (.۱۳۸۹  هوکاران،  ي)متوسل است

 لوداک از ر ييبه پ DSGEهاي در ساخت مد  لوريتي قامده يمنوان کاربرد مول به

جهت  ريز به صورت لوريي تاز قامده(، 2005  کارلستر م   زارست )( 2004) لي  س

 .شودي  هدح گااري نرخ بهره استفاده م يپول استيس
�̂�𝑡

𝑑 = 𝜌�̂�𝑡−1
𝑑 + 𝜔(1 − 𝜌)�̂�𝑡−1 + 𝜓(1 − 𝜌)�̂�𝑡−1+𝜐𝑑 
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تم يمقودار لگوار yانقوراح توورم از مقودار هودح آن،  تميمقدار لگار πرابطه  نيا در

�̂�𝒕از مقدار هدح آن  ديتول انقراح
𝒅 يبانک انقراح نرخ سود سپردههاي تميمقدار لگار 

بوه  مرکيي ها بانکهستند که بر اساس آن يبيضرا ω   Ψهستند.  داريپا تياز  ضع

از نورخ  درصودي ρ. ددهيها  اکنن نشان ماز مقدار هدح آن ديانقرازات تورم   تول

اسوت.  کيو   ن صفريکه ب دهدياز د رهي قبل است را نشان م يکه تابع يسود بانک

  𝝊𝒅در معادلوه  مرکيي توسط بانک يهاي بانکنرخ سود سپرده رييجهت کنتر    تغ

 است. دهيلقاظ گرد

 سوپرده ،برابر با نرخ بهره )سود( ديبا يبانک التينرخ بهره )سود( تسه رانياقتصاد ا در

الوکالوه ي ح نوهيدرصد هي 2   سکيدرصد ر کي ت،يريدرصد سود مد کيبه اضازه 

 .(۱۳۸4 دآباد،ينوشت )ب توانيم نيبنابرا ؛باشد
𝑟𝑡 = 𝑟𝑡

𝑑 + 0.04+𝜐𝑟 
𝝊𝒓توسوط بانوک مرکويي در معادلوه يبانک التينرخ سود تسه رييجهت کنتر    تغ 

 است. دهيگرد لقاظ

 کوالن رهوايينرخ بهره بور متغ راتييتغ ريتأي يحاضر، بررس  يآنجا که هدح تقق از

 لقواظ هاي  ارده به مد به منوان شوک ينرخ سود بانک راتييلاا تغ ؛اقتصادي است

 ر يپيو ي ا  مرتبوه وياتورگرسو نوديزرآ کيها از شوک نيا شوديزرض م شونديم

 .کننديم
𝑙𝑛𝑣𝑟 = 𝜌𝑑𝑙𝑛𝑣𝑟𝑡−1 + (1 − 𝜌𝑑) ln 𝑟�̅� +𝜀𝑟𝑡 

𝒗𝒓است.  يبانک التي ارده به نرخ سود تسه شوک𝝆𝒓طو  ماندگاري شوک در يانيم 

 . باشنديم ديسف يينو𝜺𝒓𝒕   داريپا تيمقدار شوک در  ضع𝒗𝒓زمان، 

𝑙𝑛𝑣𝑑 = 𝜌𝑑𝑙𝑛𝑣𝑑𝑡−1
+ (1 − 𝜌𝑑) ln 𝑣𝑑̅̅ ̅ +𝜀𝑑𝑡 

𝒗𝒅است.  يهاي بانک ارده به نرخ سود سپرده شوک𝝆𝒅 ماندگاري شوک در يانيم 

 .باشنديم ديسف يينو 𝜺𝒅𝒕   داريپا تيمقدار با شوک در  ضع𝒗𝒅زمان  طو 

 

 شرط تسویه بازار
 در مد  حاضر د  شرط تسويه براي رسيدن به تعاد   جود دارد:

𝑌𝑡 + 𝑂𝑅𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 + 𝐺𝑡 

 مال ه درآمودهايبوه ديوي کول )کول تولبازار کاال آن است که مرضوه يهيشرط تسو

 ،(يگااري   مخارس د لتوهيبا تقاضاي کل )جوع مصرح، سرما ،از زر ش نفت( حاصل

 برابر باشد.
 

 پیشینه تحقیق ۲-۲

 براي مطلوب اقتصادي شرايط تعيين" اقدام به ؛(۱396اانی و همکاران ) سیاوش

نوودنود.  "ايوران اقتصاد با هاآن تقليل تطبيقي   بانکي سپرده سود بر ماليات اموا 

 احتوا  که داد نشان هگوناي مرحله د  ر يکرد اساس بر الگو برآ رد از حاصل نتايج

 يبوات بواال، سورانه درآمود داراي کوه کشوورهايي در سوپرده سود ماليات بر برقراري

 اسواس بور هوچنوين ؛اسوت تربين پايين هستند، نقدينگي حجم   بيشتر اقتصادي

 مجوري در کشوورهاي سوپرده سود ماليات نرخ مييان هکون ر ش د م مرحله نتايج

نقدينگي  حجم   د لت اندازه با   مستقيم رابطه اقتصادي يبات شاخد با ماليات اين
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 بور ماليوات نرخ مييان که داشت آن بر داللت نتايج اين بر مال ه. دارد معکوس رابطه

 براسواس هوچنين ؛دارد مالي ساختار   سرانه درآمد با معکوس Uرابطه  سپرده سود

 2۷ مجوري در کشوورهاي سوپرده سوود بر ماليات نرخ خطي، رگرسيون الگوي نتايج

   5/۱2ترتيوب  به ماليات برقراري صورت در ايران   کشورها ساير براي   بوده درصد

 رقم سپرده سود بر ماليات مجري کشورهاي به نسبت که شودمي برآ رد درصد 5/۱0

 .باشدمي پاييني

منظور بررسوي امکوان برقوراري ماليوات بور سوود به  (؛۱394خدادکاشی و اانی )

هاي ساالنه دهسپرده در ايران   تقليل هيينه   منازع ناشي از اين امر با استفاده از دا

شده است. نتايج حاصل از ايون بورآ رد نشوان موي  ( برآ رد۱۳52-۱۳۹۱براي د ره )

  در  ۱۳۸۹دهد که با زرض اموا  يک  احد ماليات بور نورخ سوود سوپرده در سوا  

 برابر با نتيجه، ازياين نرخ سود به مييان يک درصد، زيان رزاهي ناشي از اخا ماليات

باشد. در حوالي ميليارد ريا  مي ۱۹0۷۶ميليارد ريا    درآمد د لت به مييان  ۳۱۳۷

ز يوک ا 0.0۳  بار مالياتي متقاضي تسوهيالت تنهوا  0.۹۷گاار که بار مالياتي سپرده

ر آن هاي اين تققي  داللت بوهوچنين يازته ؛سپرده خواهد بود  احد ماليات بر سود

 گااري نقون مثبتوي را ايفوا ها به سووت سورمايهها در هدايت سپردهدارد که بانک

ي نوايند در حالي که مخارس د لت )که بخشوي از آن ناشوي از درآمودهاي ماليواتمي

کوه  بر اين دريوازتيم گااري بخن خصوصي دارد. مال هيير منفي بر سرمايهأت ،است(

ري گااري د لتي در ايرگااگااري بخن خصوصي در مقايسه با سرمايهکارايي سرمايه

سپرده،  تر است. اين نتايج گوياي اين  اقعيت هستند که ماليات بر سودبر توليد بين

 موجب انقراح در تخصيد منابع شده   زيان اجتوامي را در پي خواهد داشت.

تقليول اقتصوادي "تقت منواناي در مقاله ؛(۱394) عرفانیشمسیان،کردلوئی و 

هاي مقققين در اين تققيو  ماليوات بور سوپرده "بانکيهاي امکان ماليات بر سپرده

ه منووان بوبوانکي را هاي بانکي را به منوان ماليات بر داراوي   ماليات بر سود سپپرده

ايين   هاوي را بوراي مبوالپ پواند   بخشوودگيماليات بر درآمد مورد بررسي قرار داده

در اداموه  انودقورض القسونه در نظور گرزتههاي گااريهايي را بوراي سوپردهمعازيت

 ۱۳۶2-۱۳۹2هاي بانکي طي سا هاي مقققين با بررسي ر ند ازيايشي حجم سپرده

بوه ايون ها ملي رغم نرخ بسيار باال تورم   در نتيجه منفي بودن سوود  اقعوي سوپرده

هاي بر حجم سپردهتأييري است که منفي بودن نرخ  اقعي سود بانکي  نتيجه رسيده

طقوه   من 50بانکي در ايران ندارد در ادامه با بررسي نرخ توورم   نورخ سوود  اقعوي 

هاي به اين نتيجه رسيدند که نورخ سوود  اقعوي سوپرده 20۱۳کشور جهان در سا  

 منطقوه   کشوور مثبوت ۱5کشور   منطقه بررسي شده منفوي   تنهوا  ۳5بانکي در 

 اخواها ماليات از سود سپردهها رغم منفي بودن سود  اقعي سپرده لي ملي ؛باشدمي

   ضووعمو ينظر يبررس   ليتقل از بعدگردد   لاا با توجه به مطالب بيان شده   مي

 بور   هدانسوت ياقتصواد هيتوج قابل راها سپرده سود از اتيمال اخا متقن ليدال اراوه

 .کندمي ديتاک آن ياجرا

 ريتوأي "در تققيقوي تقوت منووان  ؛(۲0۱7) ۱صدیقی احمد شدان و یمصطف صبا

بوه بررسوي  "ياسالم ريغ   ياسالم اقتصاد از يشواهد: يبانکهاي سپرده بر بهره نرخ

                                                           
1 Saba Mushtaqn and  Danish Ahmed Siddiqui 
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تايير نرخ بهره در کشورهاي اسالمي   غير اسوالمي کورده اسوت. بوازه زمواني موورد 

انتخاب نوودند   هوچنين نرخ بهره  اقعي ساالنه  20۱4-۱۹۹۹تققي  را بازه زماني 

هاي بوانکي بوه توليود به صورت درصد را به منوان متغير نرخ بهوره   نسوبت سوپرده

گااري بوانکي بوه منووان ناخالد داخلي را به صورت درصد به منوان شاخد سوپرده

 فاده قرار گرزتمتغيرهاي اصلي به هوراه متغيرهاي کوکي در طراحي مد  مورد است

اقودام بوه تخووين مود  بوراي هور د  گور ه  Panel ARDL   بوا اسوتفاده ازر ش

کشورهاي منتخب نوودند. مقققين به اين نتيجه رسيدند که هم در بلند مدت   هم 

دار بوور ر ي حجووم در کوتوواه موودت نوورخ بهووره در کشووورهاي اسووالمي تووايير معنووي

غير مسولوان نورخ بهوره در بلنود مودت   هاي بانکي ندارند  لي در کشورهاي سپرده

 داري دارد. هاي بانکي تايير مثبت   معنيکوتاه مدت بر ر ي سپرده

 در بهووره نوورخ ريتووأي "در تققيقووي کووه تقووت منوووان ؛(۲0۱6)۱ماکینااده ، حساان

 انجام دادند به طور خالصوه "(20۱۳ تا 2000) هيجرين يتجارهاي يبانکهاي سپرده

هاي سوپرده در بهوره نورخ ريتواي يبررس-۱ اهداح زير بودند:توان گفت که دنبا  مي

 نيبو 20۱۳ توا 2000هاي سوا  نيبو ايوآ نکوهيا نييتع-2 هيجرين يتجارهاي يبانک

 آموده .دارد  جوود يتووجه قابولاي رابطوه هيوجرين يبانکهاي سپرده   بهرههاي نرخ

هاي سوپرده با يمنف رابطه بهره نرخ که ندگرزت جهينت نيچن نويسندگان مقاله حاضر

 ي لو؛ است مثب رابطه يدارا يداخل ناخالد ديتول که يدرحال دارد يتجارهاي بانک

 نيب را يارتباط گونهچيه بيضرا يبرا آمده بدست t نکهيا به باتوجه   ترنيب دقت با

   بهوره نرخ نيب که گرزت جهينت توانمي دهدنوي نشان  ابسته   مستقل يرهايمتغ

 چيهو يبوانکهاي سوپرده   يداخلو ناخوالد ديتول نيب نيهوچن   يبانکهاي سپرده

 نيوا از ريوغ يموامل به يبانکهاي سپرده راتييتغ لاا   ندارد  جود يداريمعن ارتباط

 ديوبا گوريد موامول در را يبوانکهاي سوپرده در رييوتغ ملوت   است  ابسته رهايمتغ

 .کرد جستجو

 

 روش تحقیق و تخمین مدل-4

بعد از تصريل مد  مورد نظر براي ايون تققيو  در زصول سووم   آشونايي کامول بوا 

توايير گواار هاي   اين زصل با در نظر گرزتن توام جوانب   متغير DSGEهاي مد 

 ،(DSGE) در اقتصاد داخلي اقدام به طراحي بک مد  تعاد  موومي پوياي تصادزي

. در قسووت ا   شووديم  برآ رد الگوي مد  مورد نظر پرداختوه  براي اقتصاد ايران

بر سود  اتيمال ياجرا اير شوک  ارده به اقتصاد به دليل اين زصل تغييرات حاصل از

ي متغيرهاي اقتصادي ايران را با اسوتفاده از نورم ازويار داينور بر ر  يبانک يهاسپرده

 يناخالد داخلو ديتورم   تول هاي  سپس از بين اين متغيرها متغير کنيممي برآ رد

را به منوان د  متغير هدح اين تققي  مورد پوژ هن   بررسوي بيشوتر  رانياقتصاد ا

مناسب براي کاهن تاييرات منفي   ازوياين تواييرات هاي قرار داده   اتخات سياست

اطالمات مورد استفاده  مثبت حاصل از اجراي اين نوع ماليات را بررسي خواهيم کرد.

 ۱۳۶۸-۱۳۹۷ي زصولي بوراي د ره زمواني هوادادهاين مطالعه بر اسواس زرا انوي در 

                                                           
1 Hassan, Olanrewaju Makinde 
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 a20۱۷داينور تقوت مقويط متلوب  ازويارنرمبرآ رد الگوهاي مد  از  منظوربه. است

 .شوديماستفاده 

 برآورد بیزینی پارامترهای مدل
توا  ۱۳۶۸د ره زمواني  زصوليهواي در اين مطالعه، به منظور برآ رد معادالت از داده

با توجه به استفاده نشودن از متغيور نورخ . در اقتصاد ايران استفاده شده است ۱۳۹۷

بهره در اقتصاد ايران، از نرخ رشد نقدينگي به منوان متغير جوايگيين اسوتفاده شوده 

هوچنين، براي مقاسبه شکاح توليد به صورت تفا ت توليد ناخالد داخلي از  ؛است

مقاسبه نرخ  به منظور .شودريک پرسکات استفاده ميتوليد بالقوه از ر ش زيلتر هود

اسوتفاده  ۱۳۹0تورم از شاخد بهاي کاالها   خدمات مصرزي به قيووت پايوه سوا  

ماليوات )درآمدهاي مالياتي د لت شامل درآمد حاصل از ماليات مسوتقيم . شده است

ي مربووط هاکليه داده. است ،(بر اشخاص حقوقي، ماليات بر درآمد   ماليات بر ير ت

حجوم نقودينگي،  به توليد ناخالد داخلي   شاخد بهاي کاالها   خدمات مصورزي،

مخارس جاري   موراني د لت، بدهي د لت به بانک مرکيي   درآمد نفتوي از سوايت 

 . بانک مرکيي   نواگرهاي اقتصادي بانک مرکيي دريازت شده است

شوود کوه در ين استفاده مويبراي برآ رد پارامترهاي مد  از ر ش بييدر اين تققي  

شود   ايون مقوادير آن مقادير ا ليه براي پارامترها به منوان توزيع پيشين تعيين مي

. شوودهاي  اقعي ترکيوب مويا ليه با نتايج برآ رد حداکثر درستنوايي بر اساس داده

اگر اطالمات ا ليه در توزيع پيشين کامل   دقي  بوده   تخوين حداکثر درستنوايي 

( بنوديدرجوه)اند کوکي به تخوين مد  کند ر ش بييين تبديل به کاليبراسيون نتو

نادرست   غير دقيو  بووده باشود ر ش  شود؛ اما اگر اطالمات توزيع پيشين کامالًمي

در حالوت بينوابيني ر ش بيويين . شودبييين تبديل به ر ش حداکثر درستنوايي مي

 .درستنوايي استتلفيقي از د  ر ش کاليبراسيون   حداکثر 

براي مقاسبه مقادير لگاريتم خطي شده متغيرها )انقراح از  ضعيت پايدار متغيرها( 

𝜆بوا  (HP)پرسوکات -کوا   زيلتور هودريک –با استفاده از ر ش بالنچارد  = 677 

ها استخراس گرديده اسوت. قبول از تخووين پارامترهواي اجياي سيکلي، لگاريتم داده

هايي که به صورت سهوي بوده يا نيازي به برآ رد شاخد مد  الزم است پارامترها  

ندارند را کاليبره کرد. اين پارامترها از طري  مقادير  ضعيت پايودار متغيرهوا بدسوت 

هوا در ها به منوان مقوادير  ضوعيت پايودار آنهاي اين نسبتآيند   ميانگين دادهمي

ندارد. براي برآ رد بييي پارامترهاي ها  جود شود   نيازي به برآ رد آننظر گرزته مي

مد  ابتدا بايد توزيع، ميانگين   انقراح معيوار پيشوين پارامترهوا تعيوين گوردد. در 

(، توزيع   ميانگين پيشين   پسين پارامترهاي مود  گويارش شوده ۱جد   شواره )

ا است که مقادير ميانگين پسين، برآ رد پارامترهاي مد  با استفاده از ر ش بيويين ر

 دهد:نشان مي

 مدل یپارامترها نیپس و نیشیپ عیتوز: ۱ادول شماره 

 عيتوز

 پارامتر

 نيانگيم

نيشيپ  
نيپس نيانگيم  توضيقات مقدار 

خانوارها خرده فروشان و دولت: پانل الف  

۶۶2.۱ گاما  4۸۳.۱  1.936 
سامت  ۸ پارامتر ابيار ا قات زراغت

  معاد  يک سوم ر ز
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۸۹۳.2 گاما  25۳.2  نرخ نهايي جانشيني کاالي نهايي 5.000 

0۷2.۱ گاما  5۸.۱ ر تنبرگ وتيق ضيپارامتر تعو 0.750   

۱24.0 گاما  ۱2۱4.0  0.2∗Y 
 مخارس کل د لت  

 (نسبتي از توليد کل)

تولید :پانل ب  

5۹0.0 بتا  ۶۱۳4.0  سهم سرمايه از توليد 1/3 

۸.0 بتا  ۷۸2.0  سهم خانوارها از درآمد کار 0.990 

2۶0.0 بتا  2۶5.0  هيينه تعديل سرمايه 0.5882 

۷۹۸.0 بتا  ۷۷۸.0 درصد ۱0استهالک ساالنه 0.025   

بخش بانکی :جپانل   

-۹۶۷.2 نرما   ۳4.2-  هيينه نهايي پس انداز 0.0008356 

معکوسي گاما  042۷.0  4۶.0  هيينه نهايي  ام 0.0004954 

معکوسي گاما  0۹2۷.0  04۳.0 سپردهکشن جانشيني  (4450.8) 7154.56   

05.0 گاماي معکوس  050۹.0  کشن جانشيني  ام (260.23) 260.36 

فرآیند شوکه: پانل د  

 اتورگرسيو مخارس د لت 0.92   

۹۶۸.0 بتا  ۹۶۷.0  اتورگرسيو بهره  ري 0.96 

۸۹۳.2 گاما  25۳.2  پارامتر سياست تورم 1.38 

0۷2.۱ گاما  5۸.۱  پارامتر سياست شکاح توليد 0.62 

۱24.0 گاما  ۱2۱4.0  پارامتر سياست نرخ بهره 0.86- 

۸.0 بتا  ۷۸2.0  0.98 
اتورگرسيو سياست بهره  ري  ام 

 بانکي

2۶0.0 بتا  2۶5.0  انقراح معيار شوک پولي 0.0058 

۷۹۸.0 بتا  ۷۷۸.0  انقراح معيار شوک مخارس د لت 0.02 

۸۹۹.0 بتا  ۹0۱.0  انقراح معيار شوک بهره  ري 0.018 

 ثبات مدل

 آزمون تشخيصوي زنجيوره موارکوح مونوت کوارلو ،نتايج مهم آزمون داينريکي از 

(MCMC)۱ تخوين پارامترهاي الگو  جود نودارد    دهد مشکلي دراست که نشان مي

سوازي متر پووليس ازويار داينور چنودين بوار شبيهنرم. ها قابل اتکوا هسوتندتخوين

نتايج اين  اگر. کندنقطه آغاز ميدهد   هر بار کار خود را ازيک هستينگي را انجام مي

يا به سوت يکوديگر هوگورا  ها شبيه هم بوده  ها منطقي باشد، بايد رزتار آنزنجيره

دهد کوه بوه را در نووداري مجيا اراوه مي Interval ،m2، m3داينر سه شاخد . شوند

 اريوانس  گشوتا ر سووم  درصودي از ميوانگين، ۸0ترتيب بيوانگر زاصوله اطوينوان 

هووين  2مترها اسوت. نوودارهواي اسوتخراجي بوا منووان تشوخيد چنود متغيورهپارا

نوودارها با ماهيت مشابه هستند که شناخت کلي بر اساس مقادير  يوژه از مواتريس 

 ،(۱شوواره )هوان طور کوه در نووودار  دهدکو اريانس هر پارامتر اراوه مي - اريانس

اند که بيانگر خوبي نشان داده شده است اين د  منقني به سوت يکديگر هوگرا شده

 برازش مد  است:

                                                           
1 Markov Chain Monte Carlo 
2 Multivariate Diagnostic 
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 آزمون تشخیصی چند متغیره بروکز و گلمن :۱ شماره نمودار

برابور  هاي متغيرهاي کالن اقتصادي با استفاده از تابع مکس العول آني برخي متغيرهاي مهم الگوو دردرادامه پويايي

 .گيردهاي  ارد شده مورد بررسي قرار ميتکانه
 مختلف هایشوکبه  فرآیند واکنش متغیر تولید: ۲ادول شماره 

 مورد بررسی هایشوکواکنش متغیر تولید به  نوع شوک تحلیل

سياست پولي بر رشد اقتصادي  تأيير شوک

مثبووت امووا ني لووي اسووت کوواهن شوودت 

 Crodingتواند ناشي از اير ايرگااري مي

Out  .نرخ بهره باشد 

نوع شوک= سياست پولي 

 انبساطي

 
ر ي  سياسوت موالي انبسواطيشووک تايي 

 مثبت 2د ره  در ابتدا مثبت بوده   تاتوليد 

که به دليل ازياين تقاضوا از ازيايشي است 

 لوي بعود از د ره د م باشد مي طرح د لت

  بعد از مودتي  باشدمي مثبت  لي کاهشي

 .شودمي خنثي

نوووع شوووک= سياسووت 

 مخارس مالي انبساطي

 

در ابتدا به اندازه تايير شوک ماليات بر سود 

کوه بوه دليول کواهن باشود مي منفي۱0%

ها به بخون توليود بوه دهي بانکقدرت  ام

 لي بوه  ؛باشدمي گااريملت کاهن سپرده

مثبوت مر ر اين تايير منفي از بين رزتوه   

  گردد.مي بر به تعاد  گرديده   نهايتاً

نوع شوک= شوک سووت 

 ماليات بر سود
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 مختلف هایشوکبه  گذاریفرآیند واکنش متغیر سرمایه: 3ادول شماره 

 نوع شوک تحلیل
مورد  هایشوکبه  گذاریواکنش متغیر سرمایه

 بررسی

شووووکت سياسوووت پوووولي توووايير 

در  گااريسوورمايهانبسوواطي ر ي 

 %۸ابتدا به دليل ازياين نقودينگي 

 لي به مر ر زمان   باشد مي مثبت

 گاارياشباع شدن ظرزيت سويمايه

کاهن اقتصاد تايير مثبت شر ع به 

تا اينکه بعد از گاشت مدتي نووده 

 شودمي خنثي

 نوع شوک= سياست پولي انبساطي

 

سياست مالي انبساطي  تايير شوک

  بوا منفي  لي  گااريسرمايهر ي 

گاشت زمان از شدت توايير منفوي 

خنثوي نووي  لويشوود  مي کاسته

 شود.

نوع شوک= سياست مخوارس موالي 

 انبساطي

 
مثبت اما شوک ماليات برسود تايير 

گاارد مي گااريسرمايهر ي  ني لي

 لي به مر ر زمان اين تايير از بوين 

   شووووودمي خنثوووويرزتووووه   

 بوه حالوت قبول بور گااريسرمايه

 گردد.مي

بور  اتيشوک سوت مالنوع شوک= 

 سود

 

 مختلف هایشوکفرآیند واکنش متغیر مصرف به : 4ادول شماره 

 مورد بررسی هایشوکواکنش متغیر مصرف به  نوع شوک تحلیل

شوک سياست پولي انبساطي ر ي مصرح 

در ابتوودا مثبووت بوووده  لووي ايوون مثبووت 

باشد به طوري بعد از گاشوت مي کاهشي

 شود.مي از بين رزته   خنثيمدتي 

نوع شوک= سياسوت پوولي 

 انبساطي

 

شوک سياست مالي انبساطي ر ي مصرح 

تواند بوه دليول مي کهدر ابتدا منفي بوده 

ازياين تورم بخاطر ازياين سوت تقاضا از 

 لي بوه مور ر زموان از ؛ طرح د لت باشد

اين  شود.مي خنثيتايير آن کاسته شده   

امر مويد نتيجه جبران ريکاد يي در توابع 

 مصرح ايران باشد.

نوع شوک= سياست مخوارس 

 مالي انبساطي
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 تواييرشوک سياست ماليات بر سود ابتودا 

کوه ايون  گوااردمي مثبت بر ر ي مصرح

توانووود بوووه دليووول کووواهن مي توووايير

 لي  ؛  ازياين مصرح باشد گااريسپرده

به مر ر زمان اين تايير کاهن يازته   بعد 

 شود.مي از مدتي منفي

شووک سووت  نوع شووک=

 بر سود اتيمال

 
 مختلف هایشوک: فرآیند واکنش متغیر تورم به ۵ادول شماره 

 مورد بررسی هایشوکواکنش متغیر تورم به  نوع شوک تحلیل

شوک سياست پوولي انبسواطي بور 

بوده  لوي  منفير ي تورم در ابتدا 

 به مر ر زمان از مييان تايير کاهن

در نهايوت بوه    يازته مثبوت شوده

خوود بازگشوت  تعاد  بلنود مودت

اين اصل خنثوي پوو   .نووده است

 در اقتصاد ايران است.

نوووع شوووک= سياسووت پووولي 

 انبساطي

 
شووووک سياسوووت مخوووارس موووالي 

انبساطي ر ي تورم در ابتودا منفوي 

 لي بوه مور ر زموان از مقوداد بوده 

 تايير کم شده   بعد از مدتي خنثي

 شود.مي

نوع شوک= سياست مخارس مالي 

 انبساطي

 
بر ر ي توورم شوک ماليات بر سود 

 لووي بووا  ؛باشوودمي در ابتوودا مثبووت

گاشت زمان از مييان تاييرگوااري 

 شووود.مي کاسووته شووده   خنثووي

ازووياين پووو  در جريووان موجووب 

ازياين سرمت گوردش پوو  شوده 

است، کوه ايون امور بوه نوبوه خوود 

 توان موجب تورم گردد.مي

 اتيوشوک سوت مالنوع شوک= 

 بر سود

 

 

 امعبندی و ارائه پیشنهادات سیاستی-۵

الگووي  اقدام به طراحي يوک در نظر گرزتن توام متغيرهاي اصلي تاييرگاار بر اقتصاد ايران ققي  در ابتدا بادر اين ت

 بخون خوانوار، پونجدر طراحوي ايون مود  ايم. نووودهاقتصاد ايوران را  براي (DSGEتعاد  موومي پوياي تصادزي )

داينور  ازي نوه بدسوت آموده بوا اسوتفاده از معوادالت لقواظ گرديود ت  بخن نفو بانک مرکيي د لت   توليدکننده،

بندي   بعد از جوع باشد.مي۱۳۶۸-۱۳۹۷زصلي براي د ره زماني هاي داده مطالعات براساس زرا انيسازي شد خطي

مود    بوا درنظور   ارد شده بههاي شوکالعول آني حاصل از تقليل پارامترهاي بدست آمده   هوچنين توابع مکس

بور ر ي  بوانکيهاي اخا ماليات از سود سوپردهتوان به اين نتايج دست يازت که مي گرزتن توام شرايط اقتصاد ايران

در کاهن مصرح شوده   لواا موردم ازياين مصرح   سپس بامث بامث ابتدا داشته   هوچنين  مثبتنرخ تورم تايير 

داشوته بووده  تأيير مثبت   ني لي گااريسرمايهکنند   هوچنين تايير اين شوک ر ي انداز ميتر پسبينند مدت بل
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شوده رشود اقتصوادي در بلند مدت موجب تقويت توليد   موجب کاهن  در کوتاه مدت هوچنين اين سياست است.

 التيتسوه سوود نرخ نيازيا ران،ي. در اقتصاد اکنديرد م راني  شا  را در اقتصاد ا نونيمک يهيزرضاست؛ در نتيجه 

در نتيجه با توجه به اينکوه ماليوات بور سوود در  .ابدييکاهن م در کوتاه مدت گااري   رشد اقتصاديهيسرما ،يبانک

هاي ماليواتي جديود   بلند مدت موجب ازياين رشد اقتصادي گرديده است الزم است اين نوع ماليات به منوان پايوه

تواند کشوور را از اتکوا  بوه درآمودهاي نفتوي   هوچنين مي در دستور کار قرار گيرداتي جديد براي د لت منبع مالي

 گردد:برهاند   کشور را براي رسيدن به اقتصاد بد ن نفت ياري نوايد   لاا پيشنهاد مي

 .گردداجرا   شرايط اقتصادي کشور  هابا توجه به سواب  ساير کشور ن نوع مالياتاي الف:

 .شفازيت کامل در سيستم بانکي حاکم شودقبل از اجرا اين نوع ماليات  ب:

-معازيت گااريسپرده پاوينسطوح  اي در بانک دارند برايحوايت از قشر ضعيف   کساني که اندک سپرده براي ج:

  هاي مالياتي در نظر گرزته شود.

ها پلکواني ازوياين يابود توا اهوداح بوازتوزيع ماليواتي اجراووي شوود.گوااريحجم سوپردهنرخ ماليات با توجه به  د:
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