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 چکیده
ی از درآمدهای دولت را به خود اعمدههرچند درآمد حاصل از فروش نفت خام بخش 

و میزان این سهم از درآمد  کندیماست، مالیات نیز بخشی از مخارج را تأمین صاص دادهاخت

است. مطابق ادبیات موجود سیستم مالی  بحث قابلبه عنوان یکی از موضوعات اقتصادی 

، از این رو شناخت شودیمبر رشد اقتصادی محسوب  رگذاریعوامل تأثکشورها از جمله 

 تواندیمبخش مالی و درآمدهای مالیاتی حائز اهمیت بوده و چگونگی روابط تجربی بین 

ی و تحقق اهداف رشد اقتصادی همراه با کاهش مصرف گذاراستیسمسئولین اقتصادی را در 

ی بانکی و بورس بر درآمدهای مالیاتی هاتیفعال هدف این مطالعه بررسی اثر نفت یاری نماید.

یری گو بهره های گستردهروش خود توضیح با وقفهاز در این راستا با استفاده  است. در ایران

ی بانکی و بورس بر درآمدهای مالیاتی در هاتیفعالاز مدل مطالعه روشیزا تاها و همکاران، 

نتایج به دست آمده از  های فصلی برآورد شده است.به صورت داده 2933-2931 دوره زمانی

بانکی و بورس بر در آمدهای مالیاتی  یهاتیفعالتخمین مدل، حاکی از تأثیرات متفاوت 

دهی های بانکی و بورس که به طور مستقیم در مالیاتهایی از فعالیتکه  بخشاست. به طوری

  داری دارند.مالیاتی اثر مثبت و معنی کنند بر درآمدهایمشارکت می

 .ARDL، درآمدهای مالیاتیهای بانکی، بورس، فعالیت های كلیدی:واژه

 JEL: H24،O16 ، .O40 یبندطبقه
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 مقدمه -1
ترین نوع آن از نظر اقتصادی ترین و مناسبدر بین انواع درآمدهای دولت، مالیات مقبول

تأمین مخارج جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی از اهدافی است که همواره  است.

گذشته افزایش های است، در کشور ما طی دهه بوده مرداندولتو  زانیربرنامهمورد توجه 

ست امالی در بودجه دولت سبب شده  انضباطی نفتی در کنار عدم توجه کافی به درآمدها

های که درآمدهای مالیاتی جایگاه مناسبی در بودجه نیابد. درآمدهای نفتی جزء سرمایه

های حال و آینده تعلق دارد، در صورت استفاده مصرفی و رعایت کشور است و به نسل

رفت. در همین راستا و به  بین نسلی، این سرمایه ملّی عمالً از بین خواهد نکردن عدالت

ی اقتصادی هایگذاراستیسو  هااتیمالی آورجمع منظور شناسایی عوامل تأثیرگذار بر

مناسب، مطالعات تجربی زیادی در کشورهای مختلف صورت گرفته است. در این میان، 

 فزونروزایر بخش مالی اقتصاد با توجه به رشد یکی از مباحث مهم، موضوع چگونگی تأث

هر . بخش مالی دارای دو بخش بازار پول و سرمایه بوده و استبر درآمدهای مالیاتی ، آن

نال از کا تواندیم. بخش مالی، کنندیماز این دو بازار در رشد اقتصادی ایفای نقش  کی

نولوژی، زمینه را برای رشد و ی و تأمین منابع الزم برای رشد و پیشرفت تکگذارهیسرما

 شکوفایی اقتصاد فراهم نماید.

ی را به عنوان یک متغیر اصلی برای تولید و رشد اقتصادی مطرح کرده گذارهیسرماآنچه  

است، تنها نیاز ابتدایی به سرمایه برای شروع و ادامه فعالیت نیست، بلکه نقشی است که 

ی عامل سرمایه، درآمد واقعی نیز وربهرهفزایش . به دنبال اکندیموری سرمایه ایفا بهره

یابد. افزایش درآمد واقعی، از کانال افزایش تقاضای کل در طرف تقاضای اقتصاد افزایش می

افزایش مجدد  هانیاآید که هر دو انداز در طرف عرضه اقتصاد به دست میو افزایش پس

ن شرایطی نقش بازارهای مالی ی در اقتصاد را در پی خواهد داشت. در چنیگذارهیسرما

 شود. اقتصادی کشور نمایان میه در رشد و توسع

ی مالیاتی و در پی آن درآمدهای آورجمعبا توجه به نقش و اهمیت بخش مالی در 

ین اقتصادی را از مسئولتواند، یمدر اقتصاد ایران  هاآناقتصادی، بررسی عملکرد رشد

ها را در حل مشکالت و تأمین منابع برای ه و آنچگونگی اثرات سیستم مالی آگاه نمود

اصی های خیاستس اندازچشمگذاری و تخصیص بهینه منابع، کمک نماید. در سند یهسرما

برای بازارهای مالی در نظر گرفته شده است تا توانایی این نهادها در نهایت در خدمت 

واند تدرآمدهای مالیاتی می گیرد. شناختن جهت علیّت بین نظام مالی ورشد اقتصادی قرار
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در این ارتباط سؤال مهم این است که گذاری متفاوتی داشته باشد. کارکردهای سیاست

 در کشور ایران دارد؟ درآمدهای مالیاتیی بر ریتأثچه  ی بانکی و بورسهاتیفعال

 بر درآمدهای مالیاتی ی بانکی و بورسهاتیفعال ریتأثهدف اصلی این تحقیق، بررسی 

به صورت  2933-2931ر ایران است. در این تحقیق آمار و اطالعات برای دوره زمانی کشو

آوری شده و در روشی تحلیلی برای تخمین و برآورد اثرات فصلی برای کشور ایران جمع

(، 1929) 2تاها و همکارانا ی بانک و بورس بر مالیات مستقیم از الگوی روشیزهاتیفعال

های نکه از روش اقتصاد سنجی خودرگرسیونی با وقفهاست. ضمن ایاستفاده شده 

رس های بانکی و بوشود، تا رابطه بین فعالیتبرای برآورد مدل استفاده می 1ARDLتوزیعی

افزارهای مورد استفاده نرم مدت بررسی شود.مدت و بلندبر درآمدهای مالیاتی در کوتاه

 است.  4نسخه 4مایکروفیت و 3نسخه  9ایویوز

اضر به این صورت سازماندهی شده است که بعد از مقدمه، مروری بر ادبیات نظری مقاله ح

های تحقیق پایگاه داده ومدل تحقیق گردد. در بخش چهارم و تجربی موضوع ارائه می

یل های تحقیق تحلشود، سپس در بخش پنجم به تخمین مدل پرداخته و یافتهمیمعرفی 

 .شودمیجه مباحث ارائه و در نهایت جمع بندی و نتی گرددمی

 مبانی نظری  -2
د. کنندر مباحث متعارف علم اقتصاد، هر کشور را به دو بخش واقعی و مالی تقسیم می

کنندگان به مصرفبخش واقعی اقتصاد از یک سو، بیانگر جریان کاالها و خدمات از تولید

کنندگان(، )عرضه نکنندگاکنندگان و از سوی دیگر، جریان نیروی انسانی از جانب مصرف

به سمت تولیدکنندگان است. بخش مالی اقتصاد نیز شامل جریان وجوه، اعتبارات و 

انداز کنندگان(، مؤسسات اعتباری مالی کنندگان )پسسرمایه از ناحیه دارندگان و عرضه

گذاران و تولیدو صاحبان سرمایه به سوی تقاضاکنندگان وجوه و اعتبارات، یعنی سرمایه

 (.2933، 9)عیسویان کاالها، خدمات یا دولت است کنندگ

دهد. بازار پول و بازار را شکل می 1مالیهای مالی، بازارهای انجام مبادالت در بخش دارایی

دهی و وامسرمایه دو گونه مهم از بازارهای مالی است. بازار پول، بازاری است که برای وام
                                                 

1 Roshaiza Taha  et al. 
2 Auto Regressive Distributed Lag Method 
3 Eveiws 
4 Microfit 
5 Issawi (2010) 
6 Financial Market 
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ال به وجود آمده است. بازار سرمایه بازاری است مدت و معامله قابل انتقگیری منابع کوتاه

های بلندهای واحدهای تولیدی و تجاری و مقامات دولتی را در مورد وامکه در آن نیاز

شود. بنابراین وظیفه اصلی بازارهای مالی در اقتصاد متعارف، مدت تأمین میمدت و میان

و اطالعاتی در جهت گسترش  های معامالتیتخصیص بهینه منابع مالی با حداقل هزینه

 اقتصادی است.ها در بخش واقعی اقتصاد و در نتیجه کمک به رشد فعالیت

آوری درآمدهای مالیاتی، این پرسش همواره مطرح گذاری بخش مالی بر جمعدرباره تاثیر

 کشورهایداخلی در  شود که چرا درآمدهای مالیاتی به عنوان سهمی از تولید ناخالصمی

 یافته است؟ توسعه اقتصادهای از ترپایین توجهی قابل طور به وسعهت حال در

 رد کشورهای داند، دردیدگاه طرف تقاضا تفاوت در سلیقه و تقاضا را موجب این امر می

-هتوسع کشورهای از کمتر است ممکن عمومی هایکاال برای تمایل یا و نیاز ،توسعه حال

 کنند:می استدالل  (2000)2و زی تانزی اضا،تق طرف دیدگاه از حمایت در .باشد یافته

مالیاتی جهت تأمین مالی افزایش در اقتصادی نیازی به افزایش درآمد  توسعهبرای » 

 .«ودشمیبا افزایش توانمندی کشور این نیاز برآورده  توامهای عمومی نیست زیرا هزینه

 کشورهای در داخلیصناخال تولید عرضه، پایین بودن نسبت مالیات به دیدگاه سمت در

آوری درآمدهای مالیاتی نسبت داده به ناکارآمدی نظام مالیاتی در جمع توسعه حال در

 تالش تواندمی« سایه اقتصاد» یا و رسمیغیر بخش یک وجود خاص، طور به .شودمی

 هایتوان در نوشتهنظریه را می این گسترده ادبیات .کند مالیات را خنثی آوریدرجمع

 یافت. (1999) 4استیگلیتز و عمران و ،(1991) 9استیگلیتز ،  (2001)1و والی پیگوت

بت مث مالی اثر هایواسطه از استفاده برای انگیزه افزایش معتقدند (1993) 9لی و گوردون

 پتانسیل افزایش و رسمی بخش رشد باعث خود نوبه به این. دارد آوری مالیاتروی جمع

 سمت دو هر توسعه، حال در کشورهای در. شودتی میمالیا درآمد افزایش برای دولت

 ادغیررسمی اقتص بخش از طریق انقباض است ممکن( آوریفن و هاسلیقه) عرضه و تقاضا

 تولید به نسبت مالیات بردن باال موجب مالیات، مشمول اقتصادی هایفعالیت گسترش و

                                                 
1 Tanzi and Zee 
2 Piggott and Whalley 
3 Stiglitz 
4 Emran  and Stiglitz 
5 Gordon and Li 
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-جمع اقتصادی، یر توسعهمس طول در هابانک به اعتماد افزایش با .داخلی شودناخالص 

 این .رودمی باال داخلی ناخالص تولید به مالیات نسبت و شودمی ترآسان مالیات آوری

 اقتصادی را افزایش توسعه عمومی، هم بخش و بانکی بخش هم اندازه که دهدمی نشان

از طرف دیگر، . است الزم تربزرگ دولتی بخش برای تربزرگ بانکی بخش یک و دهد،می

ر د شود،می بزرگ بسیار هاییشرکت معامالت که شامل سهام بازار در عملیات دلیل به

سهام صورت  بازار در شده آوریجمع هایای از مالیاتاغلب کشورها بخش قابل مالحظه

 داخلیصناخال تولید به نسبت شده معامله سهام بازار کل ارزش افزایش بنابراین، گیرد.می

 ها گردد.درآمد مالیاتی دولتتواند موجب افزایش می

 پیشینه پژوهش -3
رغم اهمیت شود. علیای از مطالعات تجربی صورت گرفته بیان میدر این قسمت خالصه

بازارهای مالی در ایجاد درآمدهای مالیاتی، مطالعات اندکی در این زمینه انجام گرفته 

اقتصادی متمرکز رشد  است. مطالعات موجود نیز عمدتا بر رابطه توسعه نظام مالی بر

هستند. بر اساس جستجوی نویسندگان این مقاله، تنها سه مطالعه درباره تأثیر بازارهای 

 مالی بر درآمدهای مالیاتی وجود دارد.

 مطالعات خارجی -3-1
به  (VAR)خود رگرسیون برداری با استفاده از روش  ،(1992) 2آرستیس و همکاران

 افتهیو رشد اقتصادی در پنج کشور توسعه هابانک، سهامبررسی رابطه بین توسعه بازار 

 2313 -2333 یهاطی سال آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، و ژاپن( متحدهاالتی)ا

ت دوطرفه بین توسعه سیستم علیّوجود  دهندهنتایج حاصل از تخمین نشان پرداختند.

جود وآمریکا،  متحدهاالتیدر امدت عدم وجود رابطه بلنددر آلمان،  اقتصادی بانکی و رشد

ت یّعل در ژاپن و و رشد اقتصادی، بازار سهام دو سیستم بانکی، ت دو طرفه بین هرعلیّ

در  العهمط همچنین شواهدبود.  در بریتانیابانکی به رشد اقتصادی یک طرفه از سیستم 

ثبتی بر م ریتأث دو بازار سهام و سیستم بانکی که در بلندمدت هر بودفرانسه حاکی از آن 

 رشد اقتصادی دارند اما سهم سیستم بانکی بسیار بیشتر است.

اقتصادی  بانک و رشد ازار سهام،بدر مطالعه خود رابطه بین  ،(1991) 1کارکوویچ و لوین

با استفاده از رگرسیون مقطعی مورد مطالعه  2339-2333کشور در دوره  94را در 

                                                 
1 Arestis et al. 
2 Karkovic & Levine 
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مثبت  ریاقتصادی تأث ها بر رشدکه بازار سهام و بانک دادقراردادند. نتایج این مطالعه نشان

 .دارند یداریو معن

(، ارتباط بین توسعه سیستم بانکی، بازار سهام و عملکرد 1994) 2و همکاران جورج

 یروش اقتصادسنج یریکارگبا به 2333-2333اقتصادی در یونان را در طی دوره زمانی 

VAR  امور مالی و  ی بینداریمعنارتباط  ها،آننتایج طبق . اندمورد مطالعه قرار داده

مدل تصحیح خطا به  یریکارگبا بهها آن رشد اقتصادی در بلندمدت وجود دارد. همچنین

 شدر تواندیکه هر دو منابع مالی، بانک و بازار سهام در بلندمدت م انددهیاین نتیجه رس

است. عالوه بر این، سهم مالی بازار ها کوچک اقتصادی را ترویج دهد اگر چه اثرات آن

 تر است.کوچک یامالحظهسهام در رشد اقتصادی در مقایسه با بانک، به طور قابل

کیفیت بخش مالی و مالیات بر درآمد: »ای تحت عنوان (، در مطالعه1993) 1ایوانا پترسکو

مالیات بر  یآوردر جمع یاحل جدید برای مشکالت عمدهبا نگاه به یک راه ،«پنل شواهد

 پیشنهاد بیشتر مالیاتیبهبود بخش مالی منجر به درآمد برای ییهادرآمد مجموعه راه

 یدرآمدهای مالیاتبین کیفیت بخش مالی و انواع مختلف  به منظور آزمون رابطه .کندیم

ساخت یک شاخص مالی  .کندیماستفاده  سال24 به مدتکشور  31پانل از های داده از

افزایش در کیفیت  که دهدینشان م را از سیستم مالی نقطهاز پنج  یمعیارهایشامل 

و مالیات  شودیم مالیات بر درآمد و در نتیجه افزایش کل درآمد،موجب مالی  یهاواسطه

 .شودیممطرح  از تولید ناخالص داخلی یبر درآمد به عنوان سهم

 ریتأثبه بررسی  وش پانل پویاگیری از ری با بهرهامطالعه(، در 1993) 9لوینتل و همکاران

 اندپرداخته 2333-1999کشور طی دوره  24ساختار مالی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی 

ی داریعنم ریتأثو به این نتیجه رسیدند که توسعه مالی و ساختار مالی بر رشد اقتصادی 

 عه پرداختند.ی سری زمانی به بررسی این مطالهادادهدارد. ایشان همچنین با استفاده از 

 مثبت ساختار مالی بر رشد اقتصادی است. ریتأث دهندهنشاننتایج تحقیق 

جوسیلیوس  -با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن ،(1993) 4ادنان و سلیمان ،عرفان

 یهاعه مالی بر رشد اقتصادی کشور پاکستان طی سالسساختار مالی و تو ریبه بررسی تأث

                                                 
1 George et al. 
2 Ioana M. Petrescu 
3 Luintel et al. 
4 Irfan, Sulaiman & Adnan 
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لندمدت ارتباط بکه در  دهدینتایج حاصل از تخمین نشان م .زندپردایم 2339 -1993

 بین ساختار مالی و رشد اقتصادی وجود دارد. یداریمثبت و معن

های اقتصادی اثر بازار سهام را روی سطح رشد فعالیت (MRW1)(، با مدل 1929) 2کوری

 ه با افزایشکشور در حال توسعه بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است ک 99برای 

 های بازار سهام، رشد اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت.اندازه، نقدینگی و فعالیت

کیفیت بخش مالی و انواع  به منظور آزمون رابطهخود  (، در مطالعه2011) 9پترسکو

استفاده  سال 24 به مدتکشور  31 مربوط به یپانلهای داده از درآمدهای مالیاتیمختلف 

 .ه استدر نظر گرفت از تولید ناخالص داخلی یبه عنوان سهم را درآمد بر مالیاتکرده و 

اده استف از سیستم مالی گانهپنج معیارهایشاخص مالی شامل وی در تحلیل خود از یک 

 افزایش کلموجب مالی  یهاافزایش در کیفیت واسطه که نمود. نتیجه مطالعه این بود

 .شودیم درآمدمالیات بر و در نتیجه درآمد،

به  (OLS) 9ی از روش حداقل مربعات معمولیریگبهرهبا ، (1921) 4یوژانوا و همکاران

-1993ساله ) 23ساختار مالی بر رشد اقتصادی نیجریه برای یک دوره  ریتأثمطالعه 

حاکی از آن است که ضرایب پایه بانک و ضرایب  هاآن. نتایج مطالعه پردازندیم( 2331

سیونی ضرایب رگر کهیدرحالاقتصادی نیجریه دارند،  ثبتی بر رشدم ریتأثحقوقی  –مالی

 منفی بر رشد اقتصادی دارند. ریتأثبازار سهام و خدمات مالی  –پایه

درآمد و توسعه مالی: مالیات بر»عنوان  تحت اینامهانیپا(، در 1921) 1بویان ایلیوسکی

متفاوت برای اجرای مالیات  یسازوکارها، شامل سه مقاله مرتبط است که «نظریه و شواهد

که  . هدف این است که به لحاظ نظری و تجربی، آنچهکندیبررسی م ی آن راآورو جمع

تأثیر  فصل اول ، را بررسی کند.بردیمی باال مالیاتی برای افزایش درآمدهارا توانایی دولت 

ن بانک و پردازی رابطه بیبا اثبات و نظریه .مالیاتی استبخش بانکی بر درآمدهای

 221پانل در  یها، با استفاده از دادهآن آزمایش تجربی در نهایت بادرآمدهای مالیاتی، 

ها به عنوان شواهد تجربی سازگار با این ایده است که بانک 2339 -1993کشور در دوره 

ری آوهای بانکی برای جمعبخش مالیات دهنده در خدمت توسعه اقتصادی است و فعالیت

                                                 
1 Cooray 
2 Mankiw–Romer–Weil 
3 Petrescu 
4 Ujunwa et al. 
5 Ordinary least square 
6 Bojan Ilievski 
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 ریبه طور خاص، تأثبرای اجرای مالیات و  یفصل دوم، بررسی مکانیزم. است مالیات مهم

کشور  31پانل های دادهبا استفاده از شواهد  .است بازارهای سهام در سطح درآمدمالیاتی

دولت برای  ریثأت که توانایی سهام بازار درمبنی بر این است  2339 -1993در دوره 

نقش متفاوتی را در مجموعه درآمدهای مالیاتی بازی است و  افزایش درآمدمالیاتی مثبت

درآمدمالیاتی که باز بودن حساب  برمالی  یسوم و نهایی فصل اثر آزادسازکند. فصل می

 رب مالی در غلبه یآزادساز ری. تأثدرآمدهای مالیاتی داردسطح  بر سرمایه اثرات مثبت

 ر است.تکه عمق بخش بانکداری بیشاست کشورهایی 

در رابطه بین درآمد  یشواهد تجربی جدیدبه بررسی  (،1929) 2تاها و همکارانا روشیز

بانکی در سیستم مالی مالزی، با استفاده از بانکی و غیر یهاتیمستقیم مالیاتی و فعال

توزیعی خود بازگشت  یهابا استفاده از وقفهو  2333 -1993ماهانه برای دوره  یهاداده

(ARDL)  یک  دهندهها نشانتایج آن. نپرداختند هم انباشتگی روش آزمون مرزهایو

از  پس. استدرآمد در مالزی مالی و مالیات بر یهاستمیرابطه تعادلی بلندمدت بین س

سیستم مالی با استفاده از مدل  ومالیاتی  مدت بین درآمدکوتاه یپویا بررسی رابطه

یستم مالی بر درآمد س ریکه تأث دادنشان نتایج  (VECM) 1تصحیح خطای برداری

 درازمدت است. از ترقیمدت عممستقیم در کوتاه یهااتیمال

 مطالعات داخلی -3-2
(، با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی به بررسی تأثیرات توسعه 2939) 9نظیفی

دارد پردازد. وی اظهار میمی 2932تا  2993مالی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 

گذاران برای توسعه مالی معطوف به سیستم بانکی شده است و در ه توجه سیاستکه عمد

 آورد.نهایت رابطه منفی بین عمق مالی و رشد اقتصادی به دست می

ی اثر توسعه بازار بورس بر رشد اقتصادی امطالعه(، در 2931) 4و همکاران فخر حسینی

دهد که متغیر اندازه بازار سهام می. نتایج نشان دهدیمدر ایران را مورد مطالعه قرار 

ی و متغیر نسبت نقدینگی با نرخ رشد اقتصاد باشدینمعلـّیت گرنجری نرخ رشد اقتصادی 

 ی دارد که این علیّت از طرف نسبت نقدینگی به رشد اقتصادی است.علّرابطه 

                                                 
1 Roshaiza Taha et al. 
2 Vector Error Correction Model 
3 Nazifi (2004) 
4 Fakhr Hosseini et al (2007) 



 

 

 

 

 

 

  293                        2931/ بهار 2/ شماره چهارم/ سال اقتصاد کاربردی هاینظریهفصلنامه 

  

(، رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران طی دوره 2939) 2حسینی و همکاران

اند. نتایج این مطالعه حاکی از رابطه منفی توسعه را مورد تحقیق قرار داده 2313-1993

مدت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی مالی با رشد اقتصادی است. همچنین رابطه کوتاه

هد دبا استفاده از آزمون علیّت گرنجر بلوکی انجام شده است که نتایج حاصله نشان می

اشند. بتوسط بخش بانکی و رشد اقتصادی علّت یکدیگر نمی که اعتبارات تأمین شده

همچنین وجود رابطه علیّت دو سویه میان رشد اقتصادی و اعتبارات اعطایی به بخش 

 خصوصی و تعریف گسترده پول تأیید گردیده است.

هر چند در رابطه با توسعه کشور،  یعلم یهاگاهیشده در پاانجام یبر اساس جستجوها

تم مالی، سیاست مالی بر رشد اقتصادی مطالعات متعددی انجام شده است مالی، سیس

ی اطالعهمی مالیاتی در ایران درآمدهای بانکی و بورس بر هاتیفعاللیکن در رابطه با تأثیر 

  انجام نشده است. از این جهت انجام این مطالعه ضروری است.

 هاروش پژوهش و معرفی مدل -4
حقیق و روش برآورد آن اختصاص دارد. بدین صورت که ابتدا این بخش به معرفی مدل ت

آوری شده و شرح متغیرهای تحقیق بیان های جمعمدل، نمونه آماری و منابع آماری داده

 و مزایای آن به اختصار توضیح داده شده است. (ARDL) شده است. سپس روش تخمین 

شور ی مالیاتی کدرآمدهابر  ورسی بانکی و بهاتیفعال ریتأثدر این مطالعه برای بررسی 

 :شودیم( استفاده 2( و به صورت رابطه )1929)تاها و همکاران ا روشیز مدل زایران ا

 ln DTt = f(lnFBt + ln  FDt + lnCVt + lnSIt )   (2)                                      

 یبورس بر درآمدهاو  های بانکیتفعال یرتأث دو الگویبرای بررسی حساسیت نتایج، 

 (1921)بویان ایلیوسکی  و (1929) نتاها و همکارا یزاروشبر اساس مطالعه یاتی مال

 .تخمین زده شده است

ln DTt = f(lnFBt + ln  FDt + lnDDt )   (1)                                                

ln DTt = f(lnCVt + lnSIt  + ln  VTt)   (9)                                                    

 ها به شرح ذیل است:های آماری آنمنبع دادهی الگو و رهایمتغکه در آن شرح 

Ln DT: یه، بر حسب پا یمتبه ق یداخلناخالص یدتولبر  مستقیم اتلگاریتم طبیعی مالی

 های زمانی اقتصادی بانک مرکزی(.)اطالعات سری 2931ثابت  یمتبه ق یال ور یلیاردم

                                                 
1 Hosseini et al. (2012) 
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Ln FB: ها و مؤسسات اعتباری ای جاری بانکلگاریتم طبیعی تسهیالت اعطایی تبصره

از مجموع تسهیالت اعطایی ( الیر اردیلیمبر حسب )دولتی های غیرغیر بانکی به بخش

ای هر بانکی به بخشهای تخصصی و تجاری و مؤسسات اعتباری غیای جاری بانکتبصره

 های زمانی اقتصادی بانک مرکزی(.اطالعات سری)دولتی غیر

Ln FD لگاریتم طبیعی شاخص عمق مالی که با تقسیم نقدینگی بر :GDP ( یدتولجاری 

( به 2931ثابت سال  یمتبه قیال و ر یلیاردمیه، بر حسب پا یمتبه ق یناخالص داخل

 .اقتصادی بانک مرکزی(های زمانی اطالعات سری)آید دست می

Ln CV:  ای ه)شاخص الیر اردیلیم، بر حسب کل بازار سهام یارزش جارلگاریتم طبیعی

 عمده اقتصادی بانک مرکزی(.

Ln SI:  های عمده اقتصادی بانک مرکزی(.)شاخص سهام متیشاخص قلگاریتم طبیعی 

Ln VT:  ازمان بورس س) الیر اردیلیممبادالت بر حسب  یارزش جارلگاریتم طبیعی

 (.اوراق بهادار مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسالمی

Ln DD: های عمده اقتصادی بانک های جاری دیداری )شاخصلگاریتم طبیعی سپرده

 مرکزی(.

های فصلی است و نمونه آماری این به صورت داده 2933-2931دوره زمانی این پژوهش 

م با توجه به حج بعد از بررسی آزمون ایستایی حاضر در مطالعه مطالعه، کشور ایران است.

کوچک و به منظور برآوردهای نسبتاً بدون تورش از ضرایب بلندمدت از روش هم  نمونه

شود. بنرجی و های گسترده( استفاده می)روش خود توضیح با وقفه  ARDLانباشتگی

کارلو نشان ( با استفاده از روش شبیه سازی مونت 2339) 1ایندر( و 2339) 2همکاران

های کوچک تورش برآورد ممکن است بسیار قابل توجه باشد. روش اند که در نمونهداده

ARDL مدت موجود میان متغیرها، برآورد های پویای کوتاهبه دلیل در نظر گرفتن واکنش

های کوچک نتایج قابل اعتمادتری بدون تورشی از ضرایب بلندمدت بدست داده و در نمونه

ها این است که نیازی به همچنین مزیت این روش نسبت به سایر روش .هددارائه می

یکسان بودن درجه همجمعی متغیرهای موجود در مدل نیست و تنها کافی است که 

این است  ARDLهای روش و باالتر نباشند. از مزیت 1متغیرهای الگو انباشته از درجه 

                                                 
1 Banerjee et al. 
2 Inder 
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 مدت و سرعت تعدیلروابط پویا و کوتاه که عالوه بر برآورد روابط بلندمدت امکان برآورد

 (.2934، 1؛ تشکینی2933، 2سازد )نوفرستیمدت را فراهم میعدم تعادل کوتاه

توان به کمک یکی از های بهینه برای هریک از متغیرهای توضیح دهنده را میتعداد وقفه

 مشخص (HQC)و یا حنان کوئین  (SBC)، شوارتز بیزین (AIC)ضابطه های آکائیک 

( SBC)های بهینه با استفاده از معیار شوارتز بیزین کرد. در این پژوهش تعداد وقفه

 (.32-31 :2933مشخص شده است )نوفرستی، 

( استفاده شده 2331) 9بنرجی، دوالدو و مستر برای آزمون وجود رابطه بلندمدت از روش

 از یک باشد رابطهتر دار کوچکدر این روش اگر مجموع ضرایب متغیر وابسته وقفه است.

مدت بین متغیرها به سمت تعادل بلندمدت حرکت خواهد کرد. بنابراین فرضیه کوتاه

 آزمون به صورت زیر خواهد بود:
H0 : ∑ αi

p
i=1 − 1 ≥ 0                 H1: ∑ ai

p
i=1 − 1 ≺ 0 

یه ن این فرضتوان وجود رابطه بلندمدت را پذیرفت. آماره آزموصفر رد شود می اگر فرضیه

        است:به صورت زیر قابل محاسبه 

𝑡 =
∑ 𝛼𝑖−1

𝑝
𝑖=1

∑ 𝑆𝑒𝛼𝑖

𝑝
𝑖=1

                       

که
i

Se ها بیانگر انحراف معیار مربوط به ضریبiکمیت بحرانی این آماره باشد.ها می 

محاسبه شده است. در صورتی که آماره آزمون  (2331)دوالدو مستر  ،آزمون توسط بنرجی

t د، باشدوالدو مستر  بنرجی،تر از مقادیر بحرانی ارائه شده توسط بزرگ محاسبه شده

وجود  (.32-33 :2933توان فرضیه عدم وجود رابطه بلندمدت را رد نمود )نوفرستی، می

های اقتصادی مبنای آماری استفاده از مدلای از متغیرهای انباشتگی بین مجموعههم

برخوردار  باالییتجربی از شهرت  مطالعاتها در . این مدلاست (ECM) 4اتصحیح خط

 مدتآن است که نوسانات کوتاه تصحیح خطاهای ترین دلیل شهرت مدلهستند. عمده

 (.299 :2933)نوفرستی، دهند ها ارتباط میمتغیرها را به مقادیر تعادلی بلندمدت آن

شود، نشانگر سرعت تصحیح خطا و میل ضریب تصحیح خطا که با عالمت منفی ظاهر می

دهد در هر دوره چند درصد از عدم به تعادل بلندمدت خواهد بود. این ضریب نشان می

 شود.بلندمدت نزدیک می تعادل متغیر وابسته تعدیل شده و به سمت رابطه

                                                 
1 Noferesti (2010) 
2 Tashkini (2005) 
3 Banerjee, Dolado and Mestre 
4 Error Correction Model 
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 های پژوهشبرآورد مدل -5

 مون پایایی متغیرهاآز -5-1
و آزمون  (ADF)دراین قسمت به بررسی پایایی متغیرها با روش دیکی فولر تعمیم یافته 

باید متغیرها  ARDLشود، جهت تخمین مدل به روش پرداخته می( P-P)پرون  -فیلیپس

 کند.نتایج هر دو آزمون را ارائه می( 2)دارای درجه انباشتگی بیشتر از یک نباشند، جدول 

 (ppپرون)-و فیلیپس ( ADF)آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته (:4)دولج

 برای متغیرهای پژوهش
 PP  (مبدأ) باعرض از   ADF  آزمون (مبدأ) باعرض از 

 متغیر سطح تفاضل نتیجه سطح تفاضل نتیجه
I(1) *2639/19- 5459/0- I(1) *4383/8- -0/6922 Ln DT 

I(0) - *0618/5- I(1) */03409- 1817/9- Ln FB 

I(1) *8586/11- 1/5071 I(1) *9199/2- 9993/2 Ln FD 

I(1) *30/9208- -0/8767 I(1) *8/3030- -0/4838 Ln CV 

I(1) *4/56561- -2/8958 I(1) *6/0721- -1/7068 Ln SI 

I(0) - **3/8782- I(0) - **3/8908- Ln VT 

I(1) -10/6858 -2/0991 I(1) -9/5864 -2/2043 Ln DD 

 باشند.می %9و  %2بیانگر رد فرضیه صفر مبنی بر نامانایی به ترتیب در سطح  **و *  

 3Eviewsنرم افزار  های تحقیق،یافته منبع:

 (1992) هم انباشتگی بنرجی،دوالدو و مسترآزمون  -5-2
ه بهینه متغیر وابسته یک وقفباتوجه به معیار شوارتز بیزین و تخمین مدل، تعداد وقفه 

 ( به صورت زیر است:2مربوط به مدل )  tاست،کمیت آماره

 
( در سطح 2331) باتوجه به اینکه کمیت بحرانی ارائه شده توسط بنرجی، دوالد و مستر

 صفر مبنی بر عدم وجود رابطه باشد در نتیجه فرضیهمی -29/4برابر  %39اطمینان 

 .بلندمدت است ( دارای رابطه2رو مدل )بلندمدت رد شده و از این 

 بررسی فروض كالسیک  -5-3
( 2) ( ارائه شده است. با توجه به جدول2های تشخیص در جدول )نتایج حاصل از آزمون

 توانباشند، بنابراین میبیشتر می %9های محاسباتی از جایی که احتمال کلیه آمارهاز آن

 مینان حاصل کرد.( اط2از برقراری فروض کالسیک درمدل )
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  ARDL(1,0,1,0,1) مدل،   های تشخیصنتایج آماره :(2) جدول
 Fآماره  LMآماره  

 احتمال آماره احتمال آماره فروض کالسیک
 0/11 3/61 0/09 8/19 آزمون خودهمبستگی سریالی

 0/61 29/0 31/9 01/1 آزمون رمزی برای شناسائی شکل تبعی مدل
 - - 29/9 47/2 اخالل آزمون توزیع نرمال جمالت

 0/45 68/9 41/9 0/74 آزمون همسانی واریانس
 Microfit4 نرم افزار ،های تحقیقیافته :مأخذ

 بلندمدت  رابطه -5-4
بلندمدت و برقراری فروض کالسیک، نتایج تخمین مدل  پس از اطمینان از وجود رابطه

بهینه براساس معیار  ه، با یک وقفه به عنوان وقفARDLبه روش ( 2مدل )بلندمدت 

 ( ارائه شده است.3، در جدول )ARDL(1,0,1,0,1)شوارتز بیزین 
 ARDL(1,0,1,0,1)، نتایج حاصل از برآورد مدل(: 3ل)جدو

 ARDL(1,01,0,1)      (                Ln DT)متغیر وابسته 
 متغیر ضریب انحراف معیار احتمال

0/033 0/5399 0/8312 Ln FB 

0/042 0/4422 0/3845 Ln FD 

0/039 0/5668 0/9902 Ln CV 

0/047 0/3982 0/1214 Ln SI 

0/032 1/7015 -3/1575 A 

 Microfit4 نرم افزار ،های تحقیقیافته: مأخذ

دهد یک درصد افزایش در ضریب (، مقدار و عالمت ضریب نشان می3طبق جدول )

مد مالیاتی را به چه میزان  افزایش ها ثابت باشند، درآموردنظر در صورتی که سایر متغیر

-باشد معنی 99/9تر از دهد. درصد احتمال متغیر مورد نظر نیز زمانی که کمیا کاهش می

دار است. همان گونه که ( از لحاظ آماری معنی9است. پس تمامی متغیرهای جدول ) دار

سازگار است، های اقتصادی ( نشان داده شده است، عالمت ضرایب با تئوری3در جدول )

ورس های بانکی و بازار بای که در مبانی نظری و مطالعات تجربی اثر مثبت فعالیتبه گونه

 است.بر درآمدهای مالیاتی بیان شده 

 ولیدت عرضه، پایین بودن نسبت مالیات به دیدگاه سمت درآوری شده طبق ادبیات جمع

آوری نظام مالیاتی در جمعبه ناکارآمدی  توسعه حال در کشورهای در داخلی ناخالص
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شود. نتایج به دست آمده نیز حاکی از تأثیر اندک درآمدهای مالیاتی نسبت داده می

 درآمدهای مالیاتی از طریق بانک و بازار بورس است.

بازار سهام و بانک بر روی رشد اقتصادی اثر مثبت دارد و افزایش درآمدهای مالیاتی به 

 2لی و گوردون شد. داخلی موجب رشد اقتصادی خواهد عنوان سهمی از تولید ناخالص

-مثبت روی جمع مالی اثر هایواسطه از استفاده برای انگیزه افزایش معتقدند (1993)

 رایب دولت پتانسیل افزایش و رسمی بخش رشد باعث خود نوبه به این. دارد آوری مالیات

 بخش و بانکی بخش دو هر زهاندا که دهدمی نشان . اینمالیاتی می شود درآمد افزایش

 دهد.می اقتصادی را افزایش توسعه عمومی،

 (ECM)الگوی تصحیح خطا  -5-5
، ارائه مدل تصحیح خطاست که نتایج آن ARDLآخرین قسمت از تخمین مدل به روش 

سرعت تعدیل نسبت به تعادل بلندمدت  ( ارائه شده است. جمله تصحیح خطا4در جدول )

باید باید منفی باشد و از نظر آماری هم  ECM لحاظ نظری ضریب دهد. ازرا نشان می

باشد و از لحاظ می -48/9( ضریب تصحیح خطا برابر 4معنی دار باشد. باتوجه به جدول )

درصد از عدم تعادل  48دار است. بر اساس این ضریب هر سال حدود آماری معنی

دول با توجه به نتایج ج شود.یل میدرآمدهای مالیاتی برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعد

دار است، که مطابق با عالمت مثبت و از نظر آماری معنیها دارای (، ضریب متغیر4)

های تحقیق تأثیری مثبت بر درآمدهای تئوری اقتصادی است. به عبارتی افزایش متغیر

یک  دهندهتایج نشانن ( نیز که1929)تاها و همکاران ا در مطالعه روشیزمالیاتی دارد. 

از  پس ،استمالی و مالیات بر درآمد در مالزی  یهاستمیرابطه تعادلی بلندمدت بین س

سیستم مالی با استفاده از مدل  ومالیاتی  مدت بین درآمدکوتاه یپویا بررسی رابطه

سیستم مالی بر درآمد  ریکه تأث دادنشان نتایج  (VECM) تصحیح خطای برداری

 درازمدت است. از ترقیمدت عمکوتاهمستقیم در  یهااتیمال

ها از رقم مدت آنمدت همه متغیرهای توضیحی نسبت به ضرایب بلندضرایب کوتاه

توان گفت که اثر متغیرهای بانکی و بورس بر ، در نتیجه میکمتری برخوردار است

درآمدهای مالیاتی به مرور زمان افزایش یافته است و فعالیت های بانکی و بورس در 

 لندمدت اثرگذاری بیشتری بر درآمدهای مالیاتی دارند.ب

                                                 
1 Gordon and Li 
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طور کلی بحث نظری آثار توسعه مالی بر رشد اقتصادی بر این پایه استوار است که  به

، های اطالع رسانیچنانچه سیستم مالی بتواند به وظایف اصلی خود در مورد کاهش هزینه

منجر به رشد اقتصادی خواهد شد. ها عمل نماید، تر هزینهتسهیل مبادالت و بررسی دقیق

ای مالی در هبه عبارتی دیگر چگونگی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی به نقش واسطه

 کنند؛ بستگی دارد، کههای اقتصادی که اقدام به نوآوری میارزیابی و برآورد توان بنگاه

 مدیریت ریسک اندازها، تخصیص بهینه منابع،انجام این مهم از طریق جذب و تجهیز پس

-سرمایه بر نظارت گذاری،سرمایه هایفرصت درباره کسب اطالعات و توزیع مناسب آن،

های داد و ستد، تعیین ها وکاهش هزینهانتشار اطالعات و تحلیل صحیح آن ها،گذاری

و  ت )دادگردرست قیمت وجوه، سرمایه و نیز آسان نمودن داد و ستدها امکان پذیر اس

2همچنین  (.2933، 2نظری

R دهد پس از به حساب آوردن درجه آزادی، نشان می

 دهند. درصد تغییر در درآمد مالیاتی را توضیح می 14متغیرهای توضیحی کماکان 
    ARDL(1,0,1,0,1)مدل، ECM  (: نتایج حاصل از برآورد مدل4)جدول

 متغیر ضریب انحراف معیار tآماره احتمال

0/038 3/7791 0/1458 0/5510 dLnFB 

0/033 1/2664 0/2143 0/2717 dLnFD 

0/020 2/2212 0/4163 0/9247 dLnCV 

0/023 1/2019 0/1213 0/1458 dLnSI 

0/011 -4/8465 0/6834 -3/3121 dA 

0/000 -1/3589 0/3544 -0/4816 ECM(-1) 


2

R 0/41                F(5,49) = 7/3869(0/000) 
 Microfit4 نرم افزار های تحقیقیافتهمنبع: 

 آزمون پایداری ضرایب مدل -5-6
های پسماند تجمعی و مجذور پسماند تجمعی برای آزمون ثبات ساختاری در آماره

اطمینان قرار  ( ارائه شده است. چون هر دو نمودار در داخل فاصله1( و )2نمودارهای )

 اند، پس فرضیهدرصد عبور نکرده 9داری در سطح معنیهای تعیین شده دارند و از کرانه

توان رد کرد. بنابراین، ضرایب برآورد شده در دوره صفر مبنی بر پایداری ضرایب را نمی

 .مورد نظر دارای ثبات ساختاری بوده است

                                                 
1 Dadgar  et al. (2009) 
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 (1آزمون پسماند مجذور، مدل)و  آزمون پسماند تجمعی(: 1)نمودار   

 Microfit4 نرم افزار ،های تحقیقیافته منبع:

 یجنتا یتحساس یلتحل -6
وره د ی،وابسته، نمونه آمار یرمتغ ییربرآورد مدل به تغ یجاحتمال وجود دارد که نتا ینا

وارد، م یناز ا یکهر  ییرداشته باشد و با تغ یتمورد استفاده حساس یرهایمتغ یاو  یزمان

 یرأثتبه  یجنتا یتمرحله حساس دوبخش، در  ینکنند. لذا در ا ییرتغ یزحاصل ن یجنتا

 (1929تاها و همکاران ) یزاروشبر اساس مطالعه  یاتیمال یبورس بر درآمدهاو  هاییتفعال

همانند  یزقسمت ن ینقرارگرفته شده است. در ا ی(، مورد بررس1921)بویان ایلیوسکی  و

 هارائ هاآن یبنابر م یجصورت گرفته و نتا ییالزم، قبل از برآورد مدل نها هایقبل، آزمون

 ه است.شد

 (2نتایج حاصل از برآورد مدل ) -6-1
ln DTt = f(lnFBt + ln  FDt + lnDDt )      (1)مدل  

بلندمدت با استفاده از این  بلندمدت در مدل قبل، وجود رابطه همانند بررسی وجود رابطه

اتوجه به معیار شوارتز بیزین، شود. در این مدل نیز بروش و تخمین مدل پویا بررسی می

  Microfit4افزارباشد، باتوجه به خروجی نرمبهینه متغیر وابسته برابر یک می تعداد وقفه

ارائه شده توسط توجه به اینکه کمیت بحرانی  با است. -92/4آزمون مذکور  tکمیت آماره 

در نتیجه  باشد،می -99/4برابر  %39( در سطح اطمینان 2331) بنرجی، دوالدو و مستر

 ( دارای رابطه1بلندمدت رد شده و از این رو مدل ) صفر مبنی بر عدم وجود رابطه فرضیه

 .بلندمدت است
  

 Plot of Cumulative Sum of Squares
of Recursive Residuals

 The straight lines represent critical bounds at 5% significance level
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  ARDL(1,0,3,0) ، مدل  های تشخیصنتایج آماره :(5) جدول
 F آماره LM آماره 

 احتمال آماره احتمال آماره فروض کالسیک
 32/9 93/2 31/9 92/9 آزمون خودهمبستگی سریالی

 23/9 11/2 19/9 41/2 آزمون رمزی برای شناسائی شکل تبعی مدل
 - - 21/9 31/1 آزمون توزیع نرمال جمالت اخالل

 33/9 23/9 33/9 23/9 آزمون همسانی واریانس
 Microfit4 نرم افزار های تحقیقیافته :منبع

بیشتر  %9محاسباتی از  هایجایی که احتمال کلیه آماره( از آن5با توجه به جدول )

 ( اطمینان حاصل کرد.2توان از برقراری فروض کالسیک درمدل )باشند بنابراین میمی

بلندمدت و برقراری فروض کالسیک، نتایج بلندمدت، مدل  پس از اطمینان از وجود رابطه

ECM ( ارائه می2و پایداری ضرایب مدل ) .شود 
 ARDL(1,0,3,0)(: نتایج حاصل از برآورد مدل، 6)جدول

 ARDL(1,0,3,0)(                      Ln DTمتغیر وابسته) 

 متغیر ضریب انحراف معیار احتمال

0/007 0/5877 1/0428 Ln FB 

0/020 0/3205 0/3514 Ln FD 

0/382 0/6648 0/6002 Ln DD 

0/035 1/5598 -3/4002 A 

 Microfit4 نرم افزار های تحقیقیافتهمنبع: 

 ARDL(1,0,3,0)مدل، ECM (: نتایج حاصل از برآورد مدل 7)جدول  
 متغیر ضریب انحراف معیار tآماره احتمال

0/052 1/9154 0/3820 0/7317 dLnFB 

0/009 3/8343 0/3234 1/2004 DLnFD 

0/041 2/1032 0/2129 0/4477 DLnFD1 

0/000 2/8448 0/3094 0/8802 DLnFD2 

0/399 0/8505 0/4319 0/3674 dLnDD 

0/043 -2/0868 0/8631 -1/7925 dA 

0/000 -4/3135 0/1222 -0/5271 ECM(-1) 


2

R 0/58                  F(7,46) = 13/6007(0/000) 
 Microfit4 نرم افزار های تحقیقیافتهمنبع: 

یب مورد دهد یک درصد افزایش در ضر(، مقدار و عالمت ضریب نشان می1طبق جدول )

ها ثابت باشند، درآمد مالیاتی را به چه میزان  افزایش یا نظر در صورتی که سایر متغیر
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دار باشد معنی 99/9تر از دهد. درصد احتمال متغیر مورد نظر نیز زمانی که کمکاهش می

های دیداری بقیه جز متغیر سپرده( متغیرها دارای عالمت مثبت و به 1است. در جدول )

( نشان داده شده است، 1دار هستند. همان گونه که در جدول )ظ آماری معنیاز لحا

ای که در مبانی نظری و های اقتصادی سازگار است، به گونهعالمت ضرایب با تئوری

نتایج  است.های بانکی بر درآمدهای مالیاتی بیان شدهمطالعات تجربی اثر مثبت فعالیت

دار ( همخوانی دارد. معنی9به دست آمده در جدول )( با نتایج 1به دست آمده در جدول )

تواند ناشی از این باشدکه، در سیستم بانکداری ایران های دیداری مینبودن متغیر سپرده

ها، اوراق مشارکت، طال ها، سود سپردههای بانکی از جمله سپردهبخش اعظمی از فعالیت

 مالیات هستند. شوند معاف از ها نگهداری میو سکوکی که نزد بانک

دار باشد و از لحاظ آماری معنیمی -91/9( ضریب تصحیح خطا برابر 3با توجه به جدول )

درصد از عدم تعادل درآمدهای مالیاتی برای رسیدن به تعادل  91است که هر سال حدود 

 شود.بلندمدت تعدیل می

جز نظر آماری به  عالمت مثبت و ازها دارای (، ضریب متغیر3با توجه به نتایج جدول )

دار هستند، که مطابق با تئوری اقتصادی است. به عبارتی های دیداری معنیمتغیر سپرده

های تحقیق تأثیری مثبت بر درآمدهای مالیاتی دارد. متغیر شاخص عمق افزایش متغیر

مالی بیانگر نسبت حجم پول بر اساس تعریف وسیع آن یعنی نقدینگی به تولید ناخالص 

ر های اقتصادی دهای مالی رسمی به فعالیتاست. این شاخص بیانگر اندازه واسطهداخلی 

 شود.یک سیستم بانکداری است؛ با سه وقفه بهینه می

مدت مدت همه متغیرهای توضیحی نسبت به ضرایب بلندضرایب کوتاه( 2همانند مدل )

متغیرهای بانکی بر توان گفت که اثر ، در نتیجه میها از رقم کمتری برخوردار استآن

های بانکی و بورس در درآمدهای مالیاتی به مرور زمان افزایش یافته است و فعالیت

 بلندمدت اثرگذاری بیشتری بر درآمدهای مالیاتی دارند.

های پسماند تجمعی و مجذور پسماند تجمعی برای آزمون ثبات ساختاری در نمودار آماره

ده در دوره مورد نظر دارای ثبات ساختاری بوده ( ارائه شده است. ضرایب برآورد ش9)

 است.
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 (2(: آزمون پسماند تجمعی و آزمون پسماند مجذور، مدل)2) نمودار

 Microfit4 نرم افزار ،های تحقیقیافته منبع:

 (3) نتایج حاصل از برآورد مدل -6-2
 ln DTt = f(lnCVt + lnSIt  + ln  VTt)   ( 9مدل)                                         

بلندمدت در مدل قبل، وجود رابطه بلندمدت با استفاده از این  همانند بررسی وجود رابطه

شود. در این مدل نیز باتوجه به معیار شوارتز بیزین، روش و تخمین مدل پویا بررسی می

  Microfit4افزارخروجی نرمباشد، با توجه به بهینه متغیر وابسته برابر یک می تعداد وقفه

ارائه شده توسط با توجه به اینکه کمیت بحرانی است.  -58/3آزمون مذکور  tکمیت آماره 

در نتیجه  باشد،می -63/2برابر  %75( در سطح اطمینان 2331بنرجی، دوالدو و مستر )

 ای رابطه( دار3بلندمدت رد شده و از این رو مدل ) صفر مبنی بر عدم وجود رابطه فرضیه

 .بلندمدت است
  ARDL(1,0,0,0) مدل،   های تشخیصنتایج آماره :(8) جدول

 Fآماره  LMآماره  

 احتمال آماره احتمال آماره فروض کالسیک

 0/07 8/4185 0/12 0/92 آزمون خودهمبستگی سریالی

 0/53 3639/0 0/51 4347/0 آزمون رمزی برای شناسائی شکل تبعی مدل

 - - 55/9 79/5 نرمال جمالت اخاللآزمون توزیع 

 0/47 5114/9 46/9 5262/9 آزمون همسانی واریانس
 Microfit4 نرم افزار ،های تحقیقیافته :مأخذ

بیشتر  %9های محاسباتی از جایی که احتمال کلیه آماره( از آن3با توجه به جدول )

( اطمینان حاصل کرد. 3)توان از برقراری فروض کالسیک در مدل باشند، بنابراین میمی

بلندمدت و برقراری فروض کالسیک، نتایج بلندمدت ،  پس از اطمینان از وجود رابطه

 شود.( ارائه می9و پایداری ضرایب مدل ) ECMمدل 
  

 Plot of Cumulative Sum of Recursive
Residuals

 The straight lines represent critical bounds at 5% significance level
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 ARDL(1,0,0,0)، (: نتایج حاصل از برآورد مدل9جدول)

 ARDL(1,0,0,0)(                      Ln DTمتغیر وابسته) 

 متغیر ضریب انحراف معیار الاحتم

0/007 0/2245 0/6360 Ln CV 

0/046 0/20103 0/2754 Ln SI 

0/002 0/21220 0/3613 Ln VT 

0/005 1/3738 -8/8300 A 

 Microfit4 نرم افزار ،های تحقیقیافتهمنبع: 

  ARDL(1,0,0,0)، مدلECM از برآورد مدل  (: نتایج حاصل11جدول)

 متغیر ضریب ف معیارانحرا tآماره احتمال

0/041 2/5602 0/0767 0/1965 dLnCV 

0/033 2/1960 0/0528 0/1160 DLnSI 

0/022 2/9293 0/0651 0/1907 DLnVT 

0/002 -3/2364 0/8432 -2/7989 dA 

0/001 -3/5900 0/8608 -0/3090 ECM(-1) 


2

R 0/48                 F(4,49) = 9/3936(0/000) 
 Microfit4 نرم افزار های تحقیقیافته :منبع

دهد یک درصد افزایش در ضریب مورد (، مقدار و عالمت ضریب نشان می3طبق جدول )

ها ثابت باشند، درآمد مالیاتی را به چه میزان افزایش یا نظر در صورتی که سایر متغیر

دار باشد معنی 99/9تر از دهد. درصد احتمال متغیر مورد نظر نیز زمانی که کمکاهش می

دار هستند. همان ( متغیرها دارای عالمت مثبت و از لحاظ آماری معنی3است. در جدول )

های اقتصادی سازگار ( نشان داده شده است، عالمت ضرایب با تئوری3گونه که در جدول )

بر  سهای بورای که در مبانی نظری و مطالعات تجربی اثر مثبت فعالیتاست، به گونه

( با نتایج به دست 3است. نتایج به دست آمده در جدول )درآمدهای مالیاتی بیان شده 

تأثیر اندک شاخص کل قیمت سهام نسبت به سایر  ( همخوانی دارد.9آمده در جدول )

های متعددی باشد که به دالیل مختلف از معافیتوجود شرکتتواند ناشی از ها میمتغیر

ند، ضمن اینکه به دلیل عدم شفافیت در معامالت و انجام حسابرسیهای مالیاتی برخوردار

های مختلفی را برای کاهش مالیات های فعال در بورس روشهای صوری، عمده شرکت

گیرند. عالوه بر این، در ایران قیمت سهام بیشتر از متغیرهای واقعی متأثر از به کار می
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آنی دولت و نقدینگی سرگردان، دچار  هایگیریهای خارجی، عامل روانی، تصمیمشوک

 .های واقعی صنعت نیستنوسان است و بیانگر عملکرد بخش

دار است و از لحاظ آماری معنی -99/9( ضریب تصحیح خطا برابر 9باتوجه به جدول )

درصد از عدم تعادل درآمدهای مالیاتی برای رسیدن به تعادل  99است که هر سال حدود 

 د.شوبلندمدت تعدیل می

دار عالمت مثبت و از نظر آماری معنیها دارای (، ضریب متغیر9با توجه به نتایج جدول )

أثیری های تحقیق تهستند، که مطابق با تئوری اقتصادی است. به عبارتی افزایش متغیر

 مثبت بر درآمدهای مالیاتی دارد.

مدت یب بلندمدت همه متغیرهای توضیحی نسبت به ضراضرایب کوتاه( 2همانند مدل )

توان گفت که اثر متغیرهای بانکی بر ، درنتیجه میها از رقم کمتری برخوردار استآن

درآمدهای مالیاتی به مرور زمان افزایش یافته است و فعالیت های بانکی و بورس در 

های پسماند تجمعی و بلندمدت اثرگذاری بیشتری بر درآمدهای مالیاتی دارند. آماره

( ارائه شده است. ضرایب 4جمعی برای آزمون ثبات ساختاری در نمودار )مجذور پسماند ت

 برآورد شده در دوره مورد نظر دارای ثبات ساختاری بوده است.

 

 (3آزمون پسماند مجذور، مدل)و  : آزمون پسماند تجمعی(3) نمودار

 Microfit4 نرم افزار های تحقیقیافته منبع:

های انتخابی از بازار بورس و بانک در عین حال که های تحقیق ضریب متغیرطبق یافته

 ها زیاد چشمگیر نیست.میزان اثر گذاری آن ،های مالیاتی دارنداثری مثبت بر درآمد

 نتیجه گیری و توصیه های سیاستی -7
های بانکی و بورس بر درآمدهای مالیاتی در پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فعالیت

گیری  از های فصلی، و با بهرهبا استفاده از داده 2933-2931ه در کشور ایران طی دور

( پرداخته شده است. در این 1929) تاها و همکارانا روشیز مدل به کار رفته در مطالعه

بلندمدت بین متغیرهای  به برآورد و استخراج رابطه ARDLپژوهش با استفاده از روش 

ق های تحقیدست آمده و ادبیات موضوع، یافتهمدل پرداخته شد. با استفاده از نتایج به 

 Plot of Cumulative Sum of Recursive
Residuals

 The straight lines represent critical bounds at 5% significance level
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مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. همان طور که در بخش ادبیات موضوع اشاره شد، 

های بانکی و بورس، درآمدهای از لحاظ تئوریک انتظار بر این است که توسعه فعالیت

ش هزینه های چنانچه سیستم مالی بتواند به وظایف اصلی خود در مورد کاهمالیاتی 

نماید منجر به افزایش ها عمل تر هزینهاطالع رسانی، تسهیل مبادالت و بررسی دقیق

 درآمدهای مالیاتی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی خواهد شد. 

جایی که مدل به صورت لگاریتمی تصریح شده است، ضرایب بدست آمده کشش از آن

ج دهند. نتایهریک از عوامل اثرگذار برآن نشان می بلندمدت درآمد مالیاتی را نسبت به

بلندمدت بین متغیر لگاریتم مالیات مستقیم  دهد که رابطهها و برآوردها نشان میآزمون

-بر تولید ناخالص داخلی به عنوان نماینده درآمدهای مالیاتی و لگاریتم متغیرها و شاخص

ضریب عددی  ،زمانی مورد مطالعه دورهطی  ،های بانکی و بورس وجود دارد. براساس نتایج

 .تدار اسهای بانکی و بورس دارای عالمت مثبت است و از نظر آماری معنیلگاریتم متغیر

های انتخابی از بازار بورس و بانک در عین حال که اثری مثبت ضریب متغیر ،هاطبق یافته

 ها زیاد چشمگیر نیست.آنهای مالیاتی دارند ولی در عین حال میزان اثر گذاری بر درآمد

-پردهها، سود سسپرده مانندهای بانکی در سیستم بانکداری ایران بخش اعظمی از فعالیت

 . استشوند معاف از مالیات ها نگهداری میها، اوراق مشارکت، طال و سکوکی که نزد بانک

ت پا اسهای بورس حاکی از آن است که بورس ایران نسبتاً نواندازه کوچک ضریب متغیر

تر آن بر درآمدهای مالیاتی الزم است از طریق ایجاد ثبات و شفافیت و برای تأثیر گسترده

 های بین المللیهای جذب سرمایه در بورس و پیوند دادن آن به بورسدر بازار، به سیاست

های عرضه شده در بورس، به ای از شرکت. ضمن اینکه بخش قابل مالحظههمت گماشت

های مشمول مالیات نیز های مالیاتی برخوردارند و شرکتاز معافیت دالیل مختلف

 گیرند. بنا به دالیل فوق تأثیر ناچیزشگردهای حسابداری را برای کاهش مالیات به کار می

 و در عین حال مثبت متغیر شاخص قیمت سهام بر درآمدهای مالیاتی قابل درک است.

های بانکی و بورس بر درآمدهای مالیاتی اثر نتایج حاصل از تخمین مدل، فعالیت بنابر

های متفاوت بانک و بورس انجام در بخش داری دارند اما بسته به نوع فعالیتی کهمعنی

 تواند دارای تأثیر اندک یا زیاد باشد. ها میگذار بر آنشود و سیاست مالیاتی اثرمی

 ود: شگذاری ارائه میسیاست های تحقیق، موارد ذیل به عنوان پیشنهادهایبر اساس یافته
 گذاری در بخش مالیهای مناسب جذب، تقویت و تشویق سرمایهسیاست -

 اتخاذ پایه مالیاتی و سیاست مالیاتی مناسب در کشور  -
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