
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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یاتی فرار مال   گیري شکل   هاي زمینه   و   ها بسترها، مشوق 
یاسر سلیمانى1

دولت  ي از منابع درآمد   ي ا بخش عمده   ، در تمام کشورها 
ات ی سهم مال   ، البته   . شود ی م   ن ی تأم   ات ی اخذ مال   ق ی از طر 

استکشورها متفاوت    ن بی در    ی عموم   ي از کل درآمدها 
م  به    زان ی و  اقتصاد   سطح آن  ساختار  و  آنها  ي توسعه 

مال   . دارد   ی بستگ  سهم  تأم ت ا ی هرچه  در  مخارج  ن ی ها 
قابل  زان ی به م   ي اقتصاد باشد، آثار نامطلوب    شتر ی دولت ب 

ي در کشورها  ، ل ی دل   ن ی . به هم کمتر خواهد بود  ی توجه 
ا در  ه ات ی ، مال توسعه درحال   ي کشورها  برخالف   شرفته ی پ 

طور به دارند و   بسزایی  ار ی مخارج دولت نقش بس  ن ی تأم 
ن ی تأم   ق ی طر   ن ی عمده مخارج دولت از ا   قسمت  ی ب ی تقر 

اهداف    تحقق   براي دولت   ، ی مال   ن ی . عالوه بر تأم د شو ی م 
درآمد و ثبات    ع ی منابع، توز   ص ی تخص   ی عن ی   ، گانه خود سه 

 .  د کن   استفاده   ات ی تواند از اهرم مال ی م   ي اقتصاد 
يدرآمدها  يبرا شده بیانهاي  مزیت رغمبه

وصول  ،یاتیرمالیغ يدرآمدها  با سهیمقا در یاتیمال

y.solemani@isu.ac.ir                       1-   عضو اندیشکده اقتصاد سیاسى دفاع و امنیت، دانشگاه امام صادق علیه السالم، تهران، ایران

بوده روروبه یمشکالت با همواره درآمدها گونهاین
افتهیتحقق  سطح داشتن فاصله دالیل از یکی  .است 

یاتیمال فرار  دهیپد وجود آن، یواقع سطح از اتیمال
کلیبه  .است  پرداخت عدم به مالیاتی فرار طور 

   .شودیم اطالق مالیات از قسمتی یا تمام غیرقانونی
تواند ی است که از چند جهت م   ي ا مسئله   ی ات ی مال   فرار 

دولت را در    یی توانا   نکه ی . نخست ا باشد   اثرگذار بر اقتصاد  
ن   ات ی مال   ي آور جمع  برآوردن  کاهش  ي ا بودجه   ي ازها ی و 

، ی ات ی مال   ي با کاهش درآمدها   ی ات ی مال   . در واقع، فرار دهد ی م 
تواند از  ی و م   دهد ی قرار م   ر ی را تحت تأث  ی ات ی بار مال   ع ی توز 
گز   محدود   ق ی طر  دولت،    ي ها نه ی کردن  انتخاب  مورد 
با مشکل روبه   ی مال   است ی س  فرار   نکه آ . دوم  رو سازد را 
منف   ي سر ک ی تواند  ی م   ی ات ی مال  ي برا   ز ی ن   گر ی د   ی تبعات 

بار بر بودجه    ل ی تحم   مثال،   ي برا   ؛ اقتصاد به دنبال داشته باشد 
ع ی توز   ، ي اقتصاد   ي ها ي ر ی گ م ی تصم   در مشکل  ایجاد  دولت،  

مالیات  ابزاري  کارآمد  براي  اجراي  سیاست هاي  اقتصادي، اعم  از  توزیعی  و  مالی  و  حتی  هدایت  اقتصاد  در  مسیر  اهداف  
کالن،  مانند  تثبیت  اقتصادي، ایجاد  اشتغال،  رشد  اقتصادي  و  بهبود  رفاه  اجتماعی ، به شمار  می آید. همچنین  درآمدهاي  
مالیاتی مطمئن ترین و سالم ترین نوع درآمد براي دولت  است .  ب ا توجه  به  رشد چشمگیر  فرار  مالیاتی  در  ایران، در این  
گزارش، ضمن بررسی ع لل و زمینه هاي شکل گیري فرار مالیاتی   که   به دو دسته عوامل اقتصادي   و عوامل اجتماعی 
تقسی م  می شو ند، با در نظر گرفتن مالحظات امنیت  اق تصادي، راهکارهایی  براي کاهش فرار مالیاتی و جلوگیري از آن  
پیشنهاد می شو د   که   شامل  ارتقاي فرهنگ مالیاتی، تسهیل  شر ایط پرداخت مالیات براي م ؤ دیان ، ت دو ی ن   قانون   با   ضمانت 
اجرا ي   قو ي   برا ي   برخورد   با   متخلفان ، شناسایی مؤدیان مالیاتی، افزایش  شفا فی ت   در  نظا م   مال ی ات ی   کشور ،  محدود و هدفمند 

کردن معافیت هاي مالیاتی   و  آشنایی با تجارب عملی و رویه هاي اجرایی نظام هاي مالیاتی سایر کشورها س ت.  
 کلیدواژه :  اجتناب از پرداخت ما لی ات،   اقتصاد ز ی رزم ی ن ی ،   طرح جامع ما لی ات ی ،   فرهنگ   مال ی ات ی. 



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

بسترها، مشوق ها و زمینه هاى شکل گیرى فرار مالیاتى
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  سرمایه   انباشت   و   انداز پس   بر   منفی   تأثیر   و   ثروت   ناعادالنه 
  افزایش   به   مالیاتی   فرار   خصوص،   این   در .  خصوصی   بخش 
  کردن   تر بزرگ   با   رو، ازاین   و   شود می   منجر   تحریفی   مالیات 
  غیرتولیدي   هاي فعالیت   سمت   به   را   منابع   زیرزمینی،   اقتصاد 
.  آید می   شمار   به   اقتصادي   رشد   براي   مانعی   و   دهد می   سوق 

  هاي سیاست   اثربخشی   بر   تواند می   مالیاتی   فرار   نهایت،   در 
  اقتصاد   وجود   که   دلیل   این   به   باشد،   اثرگذار   نیز   اقتصادي 
  و   کند می   رو روبه   مشکل   با   را   سیاستمداران   زیرزمینی 
  اعمال   مناسبی   و   درست   اقتصادي   سیاست   شود می   موجب 

  شامل  را  هایی فعالیت )  زیرزمینی (   غیررسمی   اقتصاد .  نشود 
 به  اما  بوده،  قانونی  درآمد،  منبع  و  ماهیتی  نظر  از  که  شود می 

 و  قوانین   برخی  رعایت  عدم  و  مالیات  پرداخت  عدم  علت 
 نشده  گزارش  رسمی   هاي مقام  به  و  ثبت  دولتی،  مقررات 

  و   اقتصاد   غیررسمی   بخش   به   زدن   دامن   نتیجه،   در   است 
  منابع،   رفتن   بین   از   کشور،   از   سرمایه   گریز   آن،   گسترش 
  کاران خالف   حضور   و   کثیف   هاي پول   ورود   براي   جذابیت 

  است؛   مالیاتی   فرارهاي   پیامدهاي   جمله   از   اقتصاد   عرصه   در 

  حتی   یابد،   گسترش   و   تداوم   و   شود   نهادینه   اگر   وضعیت   این 
  رشد .  شود   منجر   سیاسی   و   اجتماعی   هاي بحران   به   تواند می 
  رشد   باعث   کار،   این   زشتی   رفتن   بین   از   و   مالیاتی   فرار 
  مؤدیان   درست   همکاري   عدم   و   دولت   به   مردم   اعتمادي بی 
  کل   متوجه   تواند می   آسیب   این   که   شود می   مالیاتی   سازمان   با 

  و   قضایی   اجرایی،   هاي دستگاه   حکومت،   ارکان 
  موضوع،   این   اهمیت   به   توجه   با .  شود   گذاري قانون 

  بسترها،   شناسایی   ضمن   گزارش،   این   در   کوشیم می 
ی، به مالحظات  مالیات   فرار   گیري شکل   هاي زمینه   و   ها مشوق 

بپردازیم. در   این موضوع  به  توجه  اقتصادي عدم  امنیت 
 شود.  پایان راهکارهایی براي کاهش فرار مالیاتی ارایه می 

 
 مالیات  پرداخت  از  و اجتناب  مالیاتی  فرار  تمایز   - 1

 پرداخت از اجتناب و  مالیاتی فرار بین مفهومی تمایز

 انیمؤد  رفتار بودن ی رقانونیغ ای یقانون  به مالیات

، تفاوت فرار مالیاتی  1. شکل شماره  شودیم مربوط
 دهد. را نشان می مالیات پرداخت از و اجتناب

 مالیات     پرداخت از اجتناب و  مالیاتی فرار  تمایز -1  شکل 

امتناعمثال،براي؛استقانونازتخلفنوعیکمالیاتیفرار•
درآمدهايمورددردرستگزارشارایهازمالیاتیمؤديیک

.شودمیمالیاتپرداختمشمولکهخودسرمایهیاکارازحاصل
فرار مالیاتی

قانوندرقانونیخألهايازمالیاتپرداختازاجتناب•
کاهشمنظوربهفرددیگر،عبارتبه.گیردمینشأتهامالیات
؛دگردمیگریزهايراهدنبالخود،مالیاتپرداختقابلیت

سرمایهدرآمدقالبدرراکارنیرويدرآمدهايمثال،براي
.رندبرخوردامالیاتبرايتريپاییننرخازکهدهدمینشان

پرداختاجتناب از 
مالیات 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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پرداخت  اجتناب  در  مؤدي   ندارد  ی ل ی دل  مالیات،  از 

 تمام ناچار  به  او  ، زیرا باشد   شدن  افشا  احتمال  نگران  مالیاتی 

غیرواقعی  شکل  به  ، البته  ، آن  ات یی جز  با  را  خود  مبادالت 

اجتناب   . کند ی م  ثبت  و  ادداشت ی  پرداخت  بنابراین،   از 

 دور  با  فرد  ی ات ی مال  تعهدات  کاهش  براي  و  قانونی  مالیات، 

تقلب اما  ، است  ی قانون  ف ی ظرا   از  کامل  استفاده  ا ی  قانون  زدن 

خالف اعمال  به  ي عمد  مبادرت  و  ی رقانون ی غ  ی ات ی مال  فرار  ا ی 

و  کسورات  فروش  و  درآمد  ی رواقع ی غ  گزارش   مانند  قانون 

د ی با  آرمانی  شرایط  در  مالیاتی  . نظام هاست اظهارنامه  م ی تنظ 

 . باشد  داشته  را  ی ات ی مال  فرار  نوع  دو  هر  با  مقابله  ت ی قابل 

مالیاتی   فرار  پیدایش  هايزمینه -2
 مالیاتی  نظام  هر  مشکالت  ترین اساسی  از  یکی  مالیاتی  فرار 

بنابراین،  عوامل  یابی، ریشه   ضمن  دارد  ضرورت  است، 

در  و  شناسایی  اقتصادي  مخرب  پدیده  این  شیوع  در  مؤثر 

زمینه   . شود  ریزي برنامه  آن  رفع  این  در  بسیاري  عوامل 

آنها  ترین مهم  از  برخی  وجود دارد که در این قسمت به 

دسته  دو  به  توان ی م  را  عوامل  و  دالیل  این   . شود ی م  اشاره 

. کرد  بندي تقسیم  اقتصادي و عوامل اجتماعی  عوامل   ی کل 

فرار مالیاتی    معضل اي آن است که  بندي دلیل چنین تقسیم 

ردریشه اقتصادي ندا   تنها   مانند بسیاري دیگر از معضالت 

گیري و تداوم آن مؤثرند که به  و عوامل دیگري در شکل 

 پردازیم. می   عوامل اجتماعی   آنها در قالب 

عوامل اقتصادي مؤثر بر فرار مالیاتی  -2-1

هر در  مالیاتی فرار گسترش و رواج شک  بدون

طیشرا  نیا و است ياقتصاد طیشرا از تابعی کشوري

ترینمهم ادامه، در  .دارد یکشور بستگ هر ساختار به

. شود یم مالیاتی بررسی فرار بر مؤثر اقتصادي عوامل

 عوامل اقتصادي مؤثر بر فرار مالیاتی   -2شکل 

این   از  هریک  بررسی  به  ادامه،  عوامل  در 

 پردازیم. می

مالیاتی نرخ مالیات و بار -1-1-2

فرار  علل  ترین مهم  از  مالیاتی  بار  و  هاي باالي مالیات نرخ 

می  مالیاتی  شمار  مال   . آیند به  نرخ  اقتصاد،  کی   ات ی در 

ط، ی شرا   ر ی عبارت شناخته شده است که «با ثابت بودن سا 

اقتصاد    ات ی مال   یی نها   ي ها نرخ هرچقدر   باشد،  باالتر 

   کند». ی حرکت م   ی ن ی رزم ی به سمت اقتصاد ز   شتر ی ب 

را افزایش   فعالیت  هزینه  اقتصاد  در  مالیات  نرخ 

می از    ،بنابراین  ؛دهدافزایش  را  بنگاه  است  ممکن 

اینکه  بازدارد فعالیت   بنگاه   یا  شود  به   باعث 

نتیجه،    ؛آورد  يرو  غیررسمیهاي  فعالیت  فراردر 

شاداد خواهد افزایش را مالیاتی لیدل  ن یهم  به  دی. 

از جذابتاسیس  نیب  دگاهید  نیباشد که ا  ت یگذاران 

به دنبال انجام   کهی  برخوردار است و آنها زمان  یخاص

نرخ مالیات و بار مالیاتی

نرخ تورم

بیکاري

آزادسازي تجاري

اندازه دولت

دهندگاندرآمد مالیات

مشکالت تریناساسی از یکی مالیاتی فرار
بنابراین، مالیاتی نظام هر  ضرورت است، 

 در مؤثر عوامل یابی،ریشه  ضمن دارد
 شناسایی اقتصادي مخرب پدیده این شیوع

.شود ریزيبرنامه آن  رفع  در و



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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زم در  مال  نهیاصالحات  شخص   اتیاخذ  درآمد  ی از 

را   اتیمال  یینها  يهانرخ  کنندیم  یافراد هستند، سع

 .دهند شیرا افزای اتیمال هیکاهش و پا

مالیاتی   فرار  بر  مثبتی  تأثیر  نیز  مالیاتی  بار 

توسط  که  است  وجوهی  میزان  مالیاتی  گذارد. بار می 

بار  قسمت  دو  به  مقدار  این   . شود می  پرداخت  افراد 

میزان  پولی،   بار  . است  تقسیم  قابل  واقعی  بار  و  پولی 

بوده  قابل  مالیات  مشمول  توسط  که  وجوهی 

که  است  وجوهی  میزان  واقعی  بار  اما  است،  پرداخت 

شود.  می  پرداخت  نهایی  کننده پرداخت  توسط 

کمتري  بخش  یابد، می  افزایش  بار مالیاتی  که  هنگامی 

افراد  و  ماند می  باقی  افراد  براي  یافته درآمد تحقق  از 

آورند  روي  هایی فعالیت  سمت  به   دهند می  ترجیح 

بنابراین،    . باشد  بیشتر  آن  در  مالیات  از  فرار  امکان  که 

اقتصاد  بخش  در  فعالیت  افزایش  به  بیشتر  مالیاتی  بار 

ی ات ی مال  فرار  خود نوبه به  که  شود ی م   زیرزمینی منجر 

 . داد  خواهد  ش ی افزا  را 

نرخ تورم -2-1-2

دهد؛ افزایش را  حقیقی مالیاتی بار تواندمی تورم

 اقتصاد در فعالیت براي کافی  انگیزه بنابراین،

 یاثر قابل توجه  . در نتیجه،آوردمی فراهم را زمینیزیر

 ی عموم  سطح  شی. با افزادارد  یاتیفرار مال  شیبر افزا

.رندیگ یخط فقر قرار م  ریخانوارها ز  رخیب  ها،متیق

ورود به   زهیانگ  درآمد،  حداقل  تأمیندر    یفقر و ناتوان

دهد که خود به فرار یم  شیرا افزا  ین یرزمیاقتصاد ز

وجود عالوه بر این، با.  شودیمنجر م  شتریب  یاتیمال

درآمد نکند، تغییر اسمی درآمد که صورتی در  و تورم

یافت، خواهد کاهش آینده  در  تصرف قابل حقیقی

کنندگانپرداخت  پولی، توهم نبود فرض  رو، باازاین

همان  به مالیات پرداخت از فرار با کوشندمی مالیات

بنابراین،     .برسند قبل واقعی تصرف قابل درآمد میزان

ت که با افزایش تورم، توان نتیجه گرف طور کلی میبه

 یابد. فرار مالیاتی افزایش می

بیکاري -3-1-2

ي مشکالت اقتصاد  ترینبزرگاز    یکی قرن حاضر    در

معضلجوامع کشورهااست   يکاریب  ،  در  جهان  ي. 

بسیم   يکاریب  سوم، خطرات  متوجه   ياریتواند  را 

عامل بیکاري با افزایش سطح   .دکنجامعه و اقتصاد  

با بیکاري، رشد.  رابطه مستقیم دارد  زیرزمینی اقتصاد  

به   غیرقانونی،  هايحوزه  در  فعالیت انگیزه ایجاد

ز  شیافزا اقتصاد  م  ین یرزم یحجم  که یکمک  کند 

 .باال منجر خواهد شد یاتیمال فرارخود به نوبهبه

تجاري آزادسازي -4-1-2

دیگري   عامل   اقتصاد،   بودن   باز   و   تجاري   هاي محدودیت 

افزایش .  دارد   مالیاتی   فرار   بر   مهمی   اثر   که   است 

زیرزمینی   اقتصاد   گسترش   باعث   تجاري   هاي محدودیت 

شود می   باعث   تجاري   هاي محدودیت   اعمال .  شود می 

انجام   قاچاق   و   غیرقانونی   صورت   به   صادرات   و   واردات 

کاهش   با   همچنین .  شود   مالیاتی   فرار   افزایش   باعث   و   گیرد 

هاي تعرفه   ها، بندي سهمیه   مانند   تجاري   هاي محدودیت 

کاهش   را   کاال   قاچاق   هاي فعالیت   حجم   توان می ...  و   باال 

بر   عالوه   توسعه، درحال   کشورهاي   در .  داد 

نیز   اي غیرتعرفه   هاي سیاست   از   اي، تعرفه   هاي محدودیت 

شامل   اي غیرتعرفه   هاي سیاست .  شود می   استفاده 

طور به   اقالم   از   برخی   صادرات   یا   واردات   ممنوعیت 

با   تجاري   رابطه   کردن   محدود   یا   قطع   موقت،   یا   دایمی 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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صادرات   یا   واردات   مقدار   بندي سهمیه   خاص،   کشورهاي 

با   مقابله   راه   یک   بنابراین، .  است .  . . و   کاالها   از   تعدادي 

قانونی   هاي محدودیت   کاهش   زیرزمینی،   اقتصاد   گسترش 

در   تجاري   هاي محدودیت   که   آنجا   از   همچنین .  است 

گسترش   اصلی   عوامل   از   یکی   توسعه درحال   کشورهاي 

خود نوبه به   تجاري   آزادسازي    بنابراین،   است،   کاال   قاچاق 

   . شد   خواهد   مالیاتی   فرار   کاهش   باعث 

ولتد اندازه -5-1-2

ن یاز مطالعات، اندازه دولت و شدت قوان ياریدر بس

ی نیرزمیزبه اقتصاد    ش یگرا  یو مقررات از علل اصل

سا اقتصاد  است  بیان  هیو  افزایش  .شده 

مقررات و  قوانین شدت و تجاري هايمحدودیت

اندازه  افزایش از ناشی که معامالت بر شده اعمال

مالیاتی  فرار گسترش اصلی عوامل از  یکی دولت بوده، 

درحال  در و قوانین  اعمال  .است توسعهکشورهاي 

يبرا  افراد  زهیانگ  جادیدر ا  یعامل مهم شدید، مقررات

اقتصاد غ به  این صورت،   است  یررسمیورود  و در 

قاچاق طریق  از و غیرقانونی شکل  به بیشتر معامالت  

مالیاتی   فرار  اندازه شدید افزایش به  که گیردمی انجام

مالیاتشود.  می منجر دهندهنشان تواندمی همچنین 

 با .باشد دولتی هايبنگاه و خصوصی بخش وضعیت

 دولتی  هايشرکت اعظم بخش اینکه در ایران به توجه

حوزه   نفت حوزه در  مالیات، کنندهپرداخت هاي و 

موضوع کنند،می فعالیت  مرتبط تواندمی این 

مالیاتی منابع  پایداري براي خطري  زنگ  دهندهنشان

علت به نفتی درآمدهاي شدن کم با زیرا،  باشد  دولت

درآمدهاي از بخشی خودکار، صورت به تحریم

 .یابدنمی تحقق  نیز دولت مالیاتی

دهندگانمالیات درآمد  -6-1-2

دهندگان  ات ی درآمد مال   ، ی ات ی از علل فرار مال   گر ی د ی  ک ی 

درآمد    ن ی ب   مثبت   ا ی   ی وجود رابطه منف   ص ی . تشخ است 

نظریه،   براساس   . است   ی تجرب   مسئله   ک ی   ی ات ی و فرار مال 

رود ی م   انتظار   ، باشد   شتر ی ب   دهندگان مالیات هرچه درآمد  

مال  از    شتر ی ب   ز ی ن   ی ات ی فرار  درآمد  سویی،  باشد.  هرچه 

به  ورود   احتمال   ، باشد   تر پایین   دهندگان مالیات 

که  شود ی م   شتر ی ب   زیرزمینی و    غیررسمی   ي ها ت ی فعال 

هرچند    ، ن ی بنابرا   د. ش   خواهد   ی ات ی فرار مال   باعث افزایش 

بر  تأثیرگذار از علل مهم    ی ک ی   دهندگان مالیات درآمد  

مثبت    ا ی   ی منف   رابطه   ک ی وجود    اما است،    ی ات ی فرار مال 

مال   دهنده مالیات درآمد    ن ی ب  فرار  با   ی ات ی و  به  د ی را 

رابطه  ی بررس   راي مثال، ب   ؛  د کر   ن یی تع   ی صورت تجرب 

ي قا ی در آفر   ی ات ی و فرار مال   دهندگان مالیات درآمد    ن ی ب 

. این در حالی  دهد مثبت را نشان می   اي رابطه   ی، جنوب 

ی است. مطالعات انجام  منف   بوده که این ارتباط در ترکیه 

درآمد   ن ی ب اط مثبتی  ارتب دهد  شده در ایران نیز نشان می 

دار   ی ات ی مال   فرار   و   دهندگان مالیات  باید  ،  د وجود  اما 

کرد توج  ایران   در   درآمدي   هاي دهک   وضعیت   که   ه 

آمار  این دهک همچنین  .  است   نامشخص  مرکز  را  ها 

روز  به   سرعت به که این آمارها    آنجا تعیین کرده و از  

درآمدي دهک شوند،  نمی  پایین  احتساب    هاي  بدون 

سال اخیر، به    ها در دو و جهش قیمت   دورقمی تورم  

اما واقعیت آن است  د!  ان هاي ثروتمند صعود کرده دهک 

درستی از افراد  توان به بنابراین، نمی   د. ن ا که فقیرتر شده 

به  اینکه  مالیات گرفت،  ها درهمیشه دولت خصوص 

، زیرا اند نشینی کرده گیري از اصناف عقب زمینه مالیات 

وابست دولت  نفتی  منابع  به  ایران  در  همین    ؛ د ان ه ها  به 
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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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همین مورد  ند. در  ار به مالیات توجه خاصی ند   سبب 

مانند طالفروشان،  صنف   م ی هم شاهد  پردرآمدي  هاي 

بر ارزش مالیات  افزوده را پرداخت  هایی مانند مالیات 

درآمد مانند کارمندان بالفاصله  کنند، اما از اقشار کم نمی 

 شود. مالیات اخذ می 

عوامل اجتماعی مؤثر بر فرار مالیاتی  -2-2

فرار مالیاتی، عوامل تصادي مؤثر بر  قدر کنار عوامل ا 

از  دارد.  مالیاتی  فرار  در  بسزایی  تأثیر  نیز   اجتماعی 

توان به ی میبر فرار مالیات  مؤثرجمله عوامل اجتماعی  

 .موارد زیر اشاره کرد

یاتیبر فرار مال مؤثر  عی ا جتمعوامل ا  -3شکل  

در ادامه، هریک از عوامل یادشده و ارتباط آن با  

شود. فرار مالیاتی، بررسی می

سیستم   نبود  و   اطالعات  کامل  مبادله  عدم  -2-2-1

 مالیات اخذ در گیريپی و  نظارت

از ضعف  این  نظا ی  کنون هاي  یکی  ایران  در  مالیاتی  م 

او ی   سازمان اسناد و امالك است که هنوز به سامانه  

، هاي بانکی کنترل و دسترسی دقیقی ندارد م نظا هنوز به  

مؤثراجتماعیعوامل
مالیاتیفراربر

مالیاتاخذدرگیريپیونظارتسیستمنبودواطالعاتکاملمبادلهعدم

زمانسااینبهاطالعاتهیاراعدمومالیاتیامورسازمانبادولتیدستگاه هايهمکاريعدم

مالیاتیجامعطرحشدننعملیاتی

مالیاتیاطالعاتپایگاه هاينقص

مالیاتیامورسازماننبودنمستقل

معاونتیکحددریمالیاتامورسازمانبودنضعیف

مالیاتیمقرراتوقوانیندرابهاموپیچیدگی

اجراییضمانت هايبودنضعیفومالیاتیاظهارنامه هايتسلیمازاستقبالعدم

مالیاتوصولدرتأخیر

متنوعووسیعمعافیت هايوجود

قوانیناجراییضمانتفقدان

مالیاتاخذسنتیسازوکار

جامعهدرمالیاتیفرهنگگسترشعدم

براي  و  قانونی  مالیات،  از پرداخت  اجتناب 
زدن دور  با  فرد  ی ات ی مال  تعهدات  کاهش 
یقانون  ف ی ظرا   از  کامل  استفاده  ا ی  قانون 
یرقانون ی غ  ی ات ی مال  فرار  ا ی  تقلب  اما  ، است 

قانون خالف  اعمال  به  ي عمد  مبادرت  و 
 فروش  و  درآمد  ی رواقع ی غ  گزارش   مانند 

 . هاست اظهارنامه  م ی تنظ  و  کسورات 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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کشورهاي   در  مالیاتی  امور  سازمان  که  صورتی  در 

سیستم  تمام  به  سازمان پیشرفته  و  مختلف  ها  هاي 

شناسایی و  را    مؤدیان دسترسی دارند تا بتوانند مالیات  

این  ، در نتیجه   . جلوگیري کنند  فرار مالیاتی  دریافت و از 

مالیاتی و مستند نبودن    مؤدیان به عدم شناخت    ضعف 

منجر می  آنها  درآمد  که  میزان  مهم شود  از  ترین  یکی 

 رود. به شمار می بر فرار مالیاتی    مؤثر عوامل  

سازمان  با   دولتی  هايدستگاه   همکاري  عدم  -2-2-2

 سازمان این به اطالعات ارایه عدم امور مالیاتی و 

، هاي مستقیمقانون مالیات  169ماده  براساس حکم  

هاي اقتصادي و استقرار نظام شفافیت فعالیت  منظوربه

پایگاه اطالعات الزم است  یکپارچه اطالعات مالیاتی،  

 مؤدیانهویتی، همچنین اطالعات عملکردي و دارایی  

معامالتی،   اعتباري،  و  پولی  مالی،  اطالعات  شامل 

حسرمایه و  حقیقی  اشخاص  ملکی  و  در اي  قوقی 

 این،   براساس  سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شود.

که   تکلیف صریحی  کرده،   وضع  گذارقانونبرمبناي 

، سازمان امور مالیاتی مکلف به ایجاد پایگاه اطالعاتی

 شد. که شرح دادهاست   ايگونهبه

آنجا   سایر  از  همکاري  بدون  مالیاتی  سازمان  که 

ملی و محلی تحت هیچ شرایطی    هاي ها، مقام دستگاه 

پایگاه ضروري و   این  ایجاد  به  نخواهد    بااهمیت قادر 

با علم بر همین موضوع در ماده    گذار قانون   بنابراین،   بود، 

وزارتخانه   169 سازمان مکرر  دولتی،  ها،  هاي 

نهادهاي    هاي مؤسسه ها،  شهرداري  دولت،  به  وابسته 

ها وبانک   و نهادهاي انقالب اسالمی،   غیردولتی عمومی  

اعتباري، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور   هاي مؤسسه 

و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که این اطالعات را  

ه بدون قید و  ی مکلف به همکاري و ارا   ، در اختیار دارند 

معامالتی   و  اعتباري  و  مالی  هویتی،  اطالعات  شرط 

هاي دولتی  به دلیل عدم همکاري برخی دستگاه ، اما  کرده 

تاکنون این سامانه به صورت جامع تکمیل    ردولتی غی و  

امکان پیشگیري کامل از فرار    این،   براساس   نشده است. 

کامل فراهم نشده است. در صورتی    طور به مالیاتی نیز  

دستگاه  را  که  نیاز  مورد  اطالعات  به  طور به ها  کامل 

ز رقم فرار  یقین ا طور  به   ، ه کنند ی سازمان امور مالیاتی ارا 

 کاسته خواهد شد.   شدت به مالیاتی  

مالیاتی جامع  طرح نشدن عملیاتی -3-2-2

بدیهی است که در دنیاي پیچیده امروز، با استفاده از 

مالیات، شیوه اخذ  و  مؤدیان  شناسایی  سنتی  هاي 

استمرار نمی صورت  در  و  برد  جایی  به  راه  توان 

فرار مالیاتی   به  ی کهکنونهاي ناکارآمد  استفاده از شیوه 

ه است،  منجر شد  در کشور  هاي سوداگرانهو فعالیت 

نمیهیچبه بوجه  مؤثرتوان  مالیات    ه   عنوانبهبودن 

مهم از  بست. یکی  امید  دولت  درآمدي  منابع  ترین 

سیاست   این  براساس صحیح  درك  با  و  و  گذاران 

به حوزه مالیات،   ربوطل م ئ امسمسئوالن اقتصادي از  

به مالیاتی  تکالیف اجراي طرح جامع  از  یکی  عنوان 

برنامه سوم توسعه مقرر شده و از    59دولت در ماده  

است.    1383سال   گرفته  قرار  دولت  کار  دستور  در 

که  بی ملی  طرحی  چنین  اجراي  براي  طور بهتردید 

مبتنیقطع   رفتار  تغییر  و یک  اطالعات  فناوري  بر 

تمام ارکان سازمان امور مالیاتی   تنهانهارتباطات است،  

ساختار فرهاشامل  مقررات آ،  و  قوانین  یندها، 

انسانی باید    هاي فناوري و منابع موضوعه، زیرساخت

سایر   بلکه  شوند،  بنیادي  اصالحات  دستخوش 



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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دستگاهنارگا  و  ذيها  ضمن هاي  باید  نیز  ربط 

فر و  موضوعه  مقررات  و  قوانین  و یندآبازنگري  ها 

موجودرویه سنتی  طرح  زمینه  ،هاي  این  اجراي  ساز 

وجود گذشت حدود   با   هاما امروز  ،بزرگ و ملی باشند

ولیه طرح جامع مالیاتی، گیري ایده اسال از شکل  16

می نظر  دستگاهبه  از  بسیاري  در  هنوز  که -ها  رسد 

اندازي دست بر قضا برخی از آنها تأثیر بسزایی در راه 

دارند مزبور  موضوع   -طرح  ضرورت  و  اهمیت 

به نشده  همچنان  درك  جدي  است  درستی  اراده  و 

ربط و حتی  ن مسئوالن ذيبیبراي اجراي این طرح در  

در   .شوده نمیمشاهدهاي مزبور  دستگاه  ییبدنه اجرا

ضمن، براساس برخی اخبار منتشر شده، طرح جامع  

رغم تأکید مسئوالن مربوط بر اهمیت آن)، مالیاتی (به

 در عمل کنار گذاشته شده است. 

مالیاتی  اطالعات هايپایگاه نقص -4-2-2

و   بیمه  نظام  پیشرفت  علت  به  پیشرفته  کشورهاي  در 

و    ، داري بانک  درآمد  و  ثروت  درباره  کاملی  اطالعات 

واسطه به معامالت افراد حقیقی و حقوقی وجود دارد که  

ها درمیزان دارایی اعالم  هرگونه تخلف در    ، همین نظام 

اما در  ، گیري و مجازات است پی   ، حداقل زمان قابل کشف 

ازحد بیش رشد    ، از جمله ایران   توسعه، درحال کشورهاي  

ثبت  عدم  و  خدمات  انتقاالت    بخش  و  معامالت  دقیق 

موجب شده است اطالعات دقیقی از درآمد و ثروت افراد  

و ضعف اعتقاد مردم    مسئله وجود این    . در دسترس نباشد 

موجب عدم اعالم صحیح درآمد یا ثروت    ، به نظام مالیاتی 

مؤدیان گسترش فرار مالیاتی    ، ده که نتیجه آن ش واقعی افراد  

ی ات ی اطالعات مال   ي ها گاه ی پا در  به دلیل وجود نقص    . است 

امکان    ، در ایران امکان کشف تخلفات و به همین سبب 

ندارد  وجود  زیرا مجازات  همین    ،  در  مردم  مسئله منافع 

.  دارد وجود  ی  کنون تمایل به ادامه روند    ، به همین دلیل   ؛ است 

دهد ساختار مالیاتی  مطالعات مختلف نشان می    در ضمن، 

نظام کشور   کشورها   مالیاتی   هاي همانند  سایر  به    در 

کارآمدي نرسیده و عدم شفافیت معامالت اقتصادي به آن  

 . دامن زده است 

مالیاتی امور سازمان  نبودن مستقل  -5-5-2

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران،    51اصل    براساس 

22اصل  .  شود، مگر به حکم قانون نمی هیچ مالیاتی وضع  

اصل اساسی  قانون   امروزه   شده   ی که  فراموش  نظر  به 

د: «حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن  کن بیان می   است، 

و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي  

هاي با وجود این، برخالف الزام   . که قانون تجویز کند» 

تأکید متعارف    طور به ن،  قانون اساسی، در نظام مالیاتی ایرا 

بحث استقالل    سبب، به همین  .  بر منافع مالی دولت است 

یند رسیدگی مالیاتی، اجرا نشده  آ در فر   دادرس   طرفی بی و  

واقع .  است  به   ، در  ایران  مالیاتی  که  نظام  است  نحوي 

ها وجود ندارد و  ی در دادرس   واقعی   به معناي   «استقالل» 

امور مالیاتی)   نیل به    براي طرف اصلی دعوي (سازمان 

ابزارهاي    منافع مالی دولت، از تمام   تأمین اهداف مالیاتی و  

بر عدم استقالل و     موضوع گیرد که این  خود بهره می 

 . د تأکید دار ی مالیاتی  در فرآیند دادرس   طرفی بی 

شدت و  تجاري  هايمحدودیت  افزایش
 معامالت بر شده اعمال مقررات و قوانین 

بوده،  اندازه افزایش از ناشی که  دولت 
 فرار گسترش  اصلی عوامل از یکی

 .است توسعهمالیاتی در کشورهاي درحال



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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هايهیأت در موجود مشکالت عمده بنابراین، از

و هاهیأت این استقالل عدم،  مالیاتی اختالف حل

مراجع تمام در مالیاتی امور نماینده سازمان حضور

که2اداري عدالت دیوان استثنايبه دادرسی،   بوده 

صدور در طرفیبی حل هايهیأت رأي فرآیند 

این  .است کردهمواجه   خدشه با را مالیاتی اختالف

مالیاتی نظام هايچالش مشکالت و ترین مهم از نکته

در گرفته صورت  مطالعات و بررسی که بودهایران   در

در مالیاتی  است که نظام آن نیز مؤید کشورها سایر

قوه نظر زیر و سازمانیبرون کامالً کشورها بیشترر

 . است قضاییه

حد   در  امور مالیاتی  سازمان  بودن   ضعیف  - 6-2-2

معاونت  یک

ضعیف   کشور،   در   گسترده   مالیاتی   فرار   دالیل   از   یکی 

معاونت  یک   حد   در    مالیاتی   امور   سازمان   بودن 

ها سازمان   و   ها ارگان   از   بسیاري   که   طوري به   است، 

نظام .  نهند نمی   وقعی   سازمان   این   دستورات   به 

زیادي   هاي ضعف   و   است   تأسیس تازه   ایران   مالیاتی 

سوي   از  و  دارد  نیاز  زمان   گذشت  به   سویی،  از .  دارد 

که   است   خبره   و   متخصص   افرادي   نیازمند   دیگر، 

عادالنه   شکلی   به   را   مالیاتی   هاي زیرساخت   بتوانند 

ضعیف   هاي سیاست   همین .  کنند   برپا   کشور   در 

دارد،   وجود   مالیاتی    نظام   در   که   مشکالتی   و   کنونی 

راحتی   و   سادگی به   سودجو   افراد   شود می   باعث 

دولت   به   آن   پرداخت   از   و   کنند   فرار   مالیات   از   بتوانند 

 . زنند   باز   سر 

 تشکیل  سازمان  از  خارج  در  که  است   مرجعی  تنها  اداري،  عدالت  دیوان   - 1

 کند.   کمک  آن  استقالل  به  تواند می  زیادي  حدود  تا  موضوع  این  و  شود می 

قوانین  -7-2-2 در  ابهام  و  مقررات  پیچیدگی  و 

مالیاتی

قوانین   در  گسترده  و  مکرر  هاي مالیاتتغییرات 

غیرمستقیم و  در   ،مستقیم  موجود  مالیاتی  احکام 

سایر قوانین و   ،هاي سالیانهبودجه  ،هاي توسعهبرنامه

مالیاتی صادر   يهانامهآیینها و  در کنار آنها بخشنامه

دره موجب  قوانین  مشده  در  چندپارگی  و  ریختگی 

فساد زمینه  و  شده  کشور  و   ،مالیاتی  مالیاتی  فرار 

در اقتصاد کشور و درآمدهاي دولت    ثباتی بیهمچنین  

در حالی که بدون وجود قوانین    ،را فراهم کرده است

توان انتظار یک نظام مالیاتی کارآمد نمی  حریصساده و  

 . را داشت

این،   بر  پیچیدگی عالوه  دلیل  قانون  به  که  هایی 

برداشت    فرد برخی مواقع هر    ، دارد    م ی مستق   ي ها ات ی مال 

خواهد  از پرداخت مالیات دارد و می شخصی خود را  

شود در بسیاري از مواقع مشاهده می   . به آن عمل کند 

که یک ممیز با ممیزي دیگر برداشتی متفاوت از قانون  

از قانون و ممیز     مؤدي دارد و جالب است که برداشت  

است.خود  بیشتر به نفع  به سود  در راستاي دستیابی  

پیچیدگی  برداشت همین  و  گاهی  ها  شخصی  هاي 

کند و باعث  مشکالتی را براي مؤدي ایجاد می اوقات  

هی شود  می  به  . اختالف کشیده شود   هاي حل ت أ کار 

هاي متفاوت  کیفیت قوانین موجود و همچنین برداشت 

آن  پیامدهاي از  اقتصادي،   ثباتی بی   مانند   جدي   ، 

پیچیده   بوروکراسی   ایجاد    وکار، کسب   فضاي   نابسامانی 

. در پی داشته است   را   مالیاتی   فرار   نهایت،   در   و 
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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

بسترها، مشوق ها و زمینه هاى شکل گیرى فرار مالیاتى

40 

هاي مالیاتیعدم استقبال از تسلیم اظهارنامه  -2-2-8

دارد  گوناگونی  دالیل  اظهارنامه،  نکردن  . ارسال 

تواند این باشد که در ترین دلیل عدم ارسال، میرایج 

نبودن ثبت مؤدي، بهترین امکان براي    روزبهصورت  

ارسال نکردن اظهارنامه و پس از آن فرار از پرداخت 

است شده  فراهم  دیگرمالیات  دلیل  برخورد    ،.  عدم 

تواند به دلیل مالیاتی است که آن هم می   رانمأموقاطع  

مالیاتی به قوانین   مأمورانآشنایی و عدم تسلط کافی  نا

و   اجراي آنها باشد  مالیاتی و نداشتن مهارت کافی در

وانین مالیاتی و عدم اجراي  قاین مورد نیز به ضعف   

برمی در  آن  که  آن  قگردد  توضیح  به  قبل  سمت 

 پرداختیم. 

وصول مالیاتدر   تأخیر -2-2-9

-اقدام  تریناساسی ترین و  وصول مالیات یکی از مهم

، هاي هر کشور استهزینه   تأمین  برايها  دولت  هاي

مالیات    تأخیرو بدون    موقعبه  آوريجمعاز آنجا که  

برنامه دقیقریزيبر  اقتصادي توسط دولتهاي  ها تر 

گذاشت  تأثیر خواهد  این   ،انکارنشدنی  به  توجه 

 . دارد ي  زیادمباحث مالیاتی اهمیت    موضوع در حوزه

توان به منزله تأخیر بین در وصول مالیات را می هوقف

مالیات   مالیات و وصول  زمان تحقق درآمد مشمول 

 . کردبیان  توسط مؤدي

مختلفی   آثارزمانی در شرایط گوناگون    تأخیر این  

ترین  یکی از اصلی  .بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت

از تغییر  زیان قانونی در پرداخت    تأخیرهاي حاصل 

مالیات کاهش ارزش واقعی درآمدهاي وصولی دولت  

این  ، است بر  پرداخت   تأخیريین  چن  ،عالوه  در 

. شودمالیات به فرار مالیاتی نیز منجر می

هاي وسیع و متنوعوجود معافیت  -2-2-10

سیادولت برخی  اتخاذ  با  گاه  حمایتی ستها  هاي 

هاي مالیاتی، راه فرار مالیاتی را باز  مالیاتی و معافیت

کارآمد نیز    یکنند و در صورتی که سیستم اطالعاتمی

ار مالیاتی گسترش  شد، فردر نظام مالیاتی موجود نبا

معافیتیابدمی اعطاي  با  همچنین  مالیاتی،.   هاي 

می معاف  مالیات  پرداخت  از  این گروهی  و  شوند 

منجر    عموضو دولت  مالیاتی  درآمدهاي  کاهش  به 

ها با دقت الزم بنابراین، اگر اعطاي معافیت  .شودمی

مالیاتی  درآمد  کسب  براي  دولت  نگیرد،   صورت 

هاي دیگر جامعه  گروه  ه، فشار سنگینی را بموردنظر

درآمد مالیاتی، کاهش  یعنی براي جبران    ،  کندوارد می

نرخ بیشتري میزان  مالیاتی  از گروه  بر  هاي  که  هایی 

بهرهمعافیت مالیاتی  خواهد هاي  تحمیل  نیستند،  مند 

هاي مالیاتی گسترده، به تردید اعطاي معافیت. بیشد

و  مالیاتی و ضعف نظام اجرایی مالیاتی  یی نظامآناکار

 .شود منجر می حتی فساد در این بخش

هاي مالیاتی زیادي وجود دارد که در ایران معافیت

درآمدهاي فعاالن اقتصادي    :توان بهها میجمله آن  از

صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي،   -مناطق آزاد تجاري

سپرده خام، سود  مواد  برخی  صادرات  بانکی،  هاي 

مدارس  فعالیت  مطبوعاتی،  و  انتشاراتی  هاي 

. هاي فرهنگی و هنري اشاره کردغیرانتفاعی و فعالیت

عطایی در هاي امعافیت(تقریباً) تمام  ویژگی مشترك  

مالیات این است که  قانون  ایران  در  عموم طور  بهها 

که   حالی  در  ،می هستندیغیرهدفمند، غیرمشروط و دا

ارچوب مبانی نظري  هالزم است معافیت مالیاتی در چ 

 .و تجربی تصویب و اجرایی شود 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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قوانین  اجرایی فقدان ضمانت -11-2-2

توان به دو ها را میی قانون مالیاتیهاي اجراضمانت

اجرادسته ضمانت و  یهاي  اداري  کیفري    مجازاتی 

اجراضمانت  .دکرتقسیم   اداري در واقعی هاي  هب  ،ی 

صورت افزودن به میزان مالیات تعیین شده اعمال  و  

مییجز  عنوانبه خود   تلقی  مالیات  از  این  ی  شود. 

 مانندعموم  به سبب تخلفات مالیاتی  طور  به  مجازات

ارا یا   عموقبه ه  یعدم  اعالم  در  قصور  اظهارنامه، 

هیهاي مالی یا اراه صورتیپرداخت مالیات یا عدم ارا

مالی  صورت می  غیرواقعیهاي  در شود.  تحمیل 

در صورت تأخیر در پرداخت مالیات عالوه بر  ،  ضمن

جریمه، زیان دیرکرد بابت مدت عقب افتادن مالیات  

 ی،یهاي اجرادومین نوع ضمانت  .دشونیز اعمال می

از طریق اقامه دعوي   صرفاًکه    استکیفري    مجازات

در صورت تقلب  .گیردیا تعقیب متخلف صورت می

که   موردي  در  یا  مالیاتی  امور  در  از   مؤديجدي 

ممکن است   ،پرداخت جریمه نقدي  خودداري کند

 . تري براي وي در نظر گرفته شودسنگین  مجازات

قانون مالیات ب  شودمیها مالحظه  با بررسی  ه که 

عدم شفافیت قانون و   مانندها  اي از کاستیدلیل پاره

ضمانت فقدان  آن،  اجرایی  اجرایی فرآیندهاي  هاي 

اطالعات   تبادل  عدم  دستگاهبی الزم،  سایر  با ن  ها 

و مالیاتی  امور  با    ...سازمان  آن  صحیح  اجراي 

. ده استشرو هروب اساسی هايها و چالشدشواري

سازوکار سنتی اخذ مالیات -12-2-2

ها بهدر حال حاضر اخذ مالیات از مشاغل و شرکت 

. در  شود صورت غیرسیستماتیک و ممیزمحور انجام می 

مالیاتی انجام    مؤدیان این فرآیند که براساس خوداظهاري  

کم   شود، می  وجود  امکان  ممیزها  با  زدوبند  و  اظهاري 

نتیجه   دارد؛  مالیا   ، در  واقعی  نمی رقم  اخذ  درشود ت   .

که  ی،  کنون در سازوکار    ، واقع  دارد  احتمال وجود  این 

مالیاتی از مالیات آنها    مؤدیان ممیزها با دریافت مبلغی از  

 . کنند تري را از آنها اخذ  پوشی و رقم بسیار پایین چشم 

ه عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامع -13-2-2

مجموعهف مالیاتی،  طرز  رهنگ  از  و اي  بینش   تلقی، 

است  العملعکس مالیاتی  نظام  قبال  در  به افراد   .

دیگر آرمان  ، عبارت  برداشت،  بینش،  تلقی،   ها،طرز 

میزان  ارزش و  جاري  قوانین  اجتماعی،  هاي 

جمله  از  آگاهی،  و  که  تحصیالت  هستند   عواملی 

  .دهندمیفرهنگ مالیاتی را شکل 

اند که اگر در  در همه دنیا، مردم پذیرفته   تقریبًا امروزه  

کنند، باید هزینه  شان خدمتی دریافت می ا زندگی روزمره 

در  بنابراین، .  طور مستقیم یا غیرمستقیم بپردازند ه آن را ب 

-کنند، با رغبت مالیات می ازاي خدماتی که دریافت می 

مسئله ترین  ن دولت و مردم مهم بی فاصله    نبود .  پردازند 

دربه عبارت دیگر،  . در پرداخت با رغبت مالیات است 

اي مردم و دولت دو طرف نظام  هر سرزمین و جامعه 

. براي اینکه نظام مالیاتی با حداکثر کارآمدي و  اند مالیاتی 

یکدیگر   از  طرف  دو  هر  باید  شود،  همراه  اثربخشی 

باشند  داشته  جامعی  بدانند    که   زمانی   . شناخت  مردم 

به    ، ت مالیات، در نهای   پرداخت از  گرداندن    روي هرگونه  

آ  خود  برنامه ضرر  اجراي  مانع  و  رفاهی  نهاست  هاي 

پردازند و  مالیات را با رغبت می   مطمئنًا،  شود می دولت  

هايبه چشم خود آثار پرداخت مالیات را در همه زمینه 

و   درمان  تا  گرفته  آموزش  از  خود  اجتماعی  زندگی 

.  . . هاي ارتباطی و بهداشت، توسعه و عمران شهري، راه 



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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موضوعی  .  کنند می   مشاهده  ایران  در  مالیاتی  فرهنگ 

. که باید بیشتر به ترویج آن پرداخته شود   است   ي جدید 

-نباشد نمی   جاافتاده  ی ت اي فرهنگ مالیا وقتی در جامعه 

ن انتظار را از مردم داشت که هرکس به وظیفه  ای   توان 

 . د کن مالیات را پرداخت    موقع به قانونی خود عمل و  

نسبت به فرهنگ مالیاتی حاکم بر  شناخت و آگاهی 

سیاست  براي  تصمیم جامعه  مدیران  گذاران،  و  گیران 

.  برخوردار است  یی ریزي از اهمیت باال کشور در برنامه 

مالیاتی به توسعه اقتصادي    ي وجود یک فرهنگ پیشرو 

مدیران    ، از سوي دیگر کند.  می   زیادي کشور کمک    یک 

ار  دربرگیرنده  عوامل  مطالعه  و  آگاهی  فرهنگ  با  تقاي 

توانند فرهنگ مالیاتی را  مالیاتی حاکم بر جامعه بهتر می 

ک  دهند   نند مدیریت  توسعه  ایجاد یک    براي . تالش  و 

تأثیر تواند  فرهنگ مالیاتی پیشرو و قوي در کشور می 

ها، افزایش درآمدهاي دولت و  مهمی در کاهش هزینه 

داشته باشد که نتیجه آن افزایش   مؤثر هاي  ایجاد کنترل 

با ایجاد    . همچنین است عدالت اجتماعی و رفاه عمومی  

منسجم،   مالیاتی  نظام  درآمدهاي    اتکاي یک  به  دولت 

هاي جاري و عمرانی  نفتی کم و بخش عظیمی از هزینه 

د که در این راستا تقویت فرهنگ مالیاتی  شو می   تأمین آن  

 . رسد روري به نظر می موضوعی ض 

مالحظات امنیت اقتصادي -3
م اتیمال انتخاب  بر  ن  زان یها  در   و  کار  ي رویفراغت 

یبخش(   هیسا  کار در اقتصاد  يرویبر عرضه ننتیجه،  

مال که  اقتصاد  نم  اتیاز  وضع  آن  ) شودی بر 

کار   يروی ن  نهیهز  نیهرچه اختالف ب   را یز  ،تأثیرگذارند

ي روی ن  یافتیبنگاه و دستمزد در  يبرا  ی در بخش رسم

ا در  ب  نیکار  يشتر یب  اتیمال  دیبا  ،باشد  شتریبخش 

شود   ب  ایگرفته  سهم  است  ملزم  يبرا  يشتر یبنگاه 

کند  ی اجتماع  نیتأم اینپرداخت  در  هم  صورت،  . 

تیفعال  يبرا  ي باالتر  زه یکار انگ  يروی ن  هم  ها وبنگاه

در ی ناامن  ترتیب،اینبهدارند که  یررسمی در بخش غ

 .وجود خواهد آمداقتصاد به

امنیت   تأثیرگذاري   چگونگی   بررسی   براي 

افزایش   گفت،   باید   مالیاتی   درآمدهاي   بر   اقتصادي 

  را   الزم  منابع  تواند می   خود نوبه به  مالیاتی  درآمد 

وکار کسب  فضاي  ثبات  و  کنترل  نظارت،  براي 

کنار  در   اقتصادي  امنیت  افزایش  با  و  سازد  فراهم 

فضاي  رونق  بر  تأثیرگذار  ي ها مؤلفه  سایر 

و  ملی  درآمد  بیشتر  افزایش  به  وکار کسب 

امنیت   دیگر،   سوي   از   کند.  کمک  مالیاتی  درآمدهاي 

فضاي  بر  توانند می  آن  با  مرتبط  مقوالت  و  اقتصادي 

این  از  و  بگذارند   تأثیر   ملی  درآمد  و  وکار کسب 

دهند،  قرار  تأثیر  تحت  را  مالیاتی  درآمدهاي  طریق 

فضاي بر  تأثیر   با  اقتصادي  امنیت  بنابراین، 

را   خارجی   و   داخلی   گذاري سرمایه   وکار، کسب 

و   تولید   افزایش   به   موضوع   این   که   بخشد می   رونق 

به   نهایت،   در   و   مالیاتی   پایه   افزایش   و   ملی   درآمد 

. کند می   زیادي   کمک   مالیاتی   درآمدهاي   افزایش 

ی عامل مهم شدید، مقررات و قوانین  اعمال
ورود به اقتصاد    يبرا  افراد  زهیانگ   جادیدر ا

و در این صورت، معامالت   است  یررسمیغ
 طریق از و غیرقانونی شکل  به بیشتر
 شدید افزایش به که گیردمی انجام قاچاق
 شود. می مالیاتی منجر فرار اندازه



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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در  ی ات ی مال   ي آمدها در   دهد ی مختلف نشان م   مطالعات 

ضرورت   و   ست ی اقتصاد ن   ی ات ی مال   ت ی ظرف   اندازه به   ران ی ا 

از  ي ر ی و جلوگ   ی ات ی اصالح نظام مال   ي تالش دولت برا 

غ  اقتصاد  گسترش  و  ت ی امن   ش ی افزا و    ی ررسم ی رشد 

به  د ی با   ن ی همچن د؛  شو ی احساس م   ازپیش بیش  ي اقتصاد 

م   کرد نکته توجه    ن ی ا  از    ی وصول   ات ی مال   زان ی که  متأثر 

ياقتصاد   ت ی و فقدان امن   است در جامعه    ي اقتصاد   ت ی امن 

و  ی ن ی رزم ی ز  اقتصاد  حجم  ش ی افزا   موجب   خود خودي به 

 . شد  خواهد  ی ات ی مال  نسبت  کاهش 

ن ی قوان  وجود  بدون  ي اقتصاد  ت ی امن  به  ی اب ی دست 

. ست ی ن  ر ی پذ امکان  باثبات  و  شفاف  مقررات  و 

عوامل  تمام  عملکرد  مبناي  مقررات  و  قوانین 

ایجاد  از  که  قوانینی  داشتن  بدون  و  اقتصادي است 

ي اقتصاد  وکار کسب  ي فضا  در  ت ی امن  و  ثبات 

محقق   ي اقتصاد  ت ی امن  ي باال  سطوح  ، کند  ت ی حما 

تجارت،  به  مربوط  مقررات  و  قوانین  د. ش  نخواهد 

ترین مهم  از  کار  و  خارجی  گذاري سرمایه  مالیات، 

ي ارتباط اقتصاد  ت ی امن  موضوع  با  که  هستند  قوانینی 

تأمین و پایداري  شرط پیش  ترین مهم . دارند  زیادي 

،دارند  انتظار  اقتصادي  فعاالن  که  اقتصادي  امنیت 

است  در  جامع  قوانین  وجود  در  بتوانند  تا  کشور 

مبادرت  گذاري سرمایه  به  ي اقتصاد  امن  محیط 

را  خود  توجه   د ی با  گذاران سیاست  ، ن ی بنابرا  ورزند، 

معطوف  کشور  در  ي اقتصاد  ت ی امن  بر  مؤثر  عوامل  به 

کشور  در   ی ات ی مال  ي درآمدها  آن  ق ی طر  از  تا  ند کن 

. ابد ی  ش ی افزا 

بندي و راهکارها جمع
وابستگی بودجه دولت به درآمدهاي نفتی سبب شده 

رنگ نقش مالیات در بین درآمدهاي دولت کماست  

کارآمدي براي جذب آن مدنظر قرار   سازوکارو    شود

یکی از دالیل کوچک ماندن سهم درآمدهاي   .نگیرد

پدیده فرار   ،مالیاتی در مجموع منابع درآمدهاي دولت

است عبارت  .مالیاتی  فرار   وقتیتا    دیگر،   به  پدیده 

فعالیت اصلی  انگیزه  که  زیمالیاتی  در زمینی  رهاي 

اصالح قرار نگیرد،  ، مورد بررسی و  اقتصاد ایران است

وابستگی  هش  توان به گسترش درآمد مالیاتی و کانمی

بود  امیدوار  نفتی  درآمدهاي  به  عقیده   .بودجه  به 

محقق از  از    ،نابسیاري  یکی  مالیاتی  ترین مهمفرار 

افراد   اقتصاد   برايدالیل  در  فعالیت  به  آوردن  روي 

ترین  یکی از اساسی  به همین دلیل،    .استزیرزمینی  

عمده مالیاتی  و  نظام  هر  مشکالت  شمار  ترین  به 

مؤثر عوامل    ،یابیکه ضرورت دارد ضمن ریشه  آید می

براي در شیوع این پدیده مخرب اقتصادي شناسایی و  

 د.شو ریزيبرنامهرفع آن 

م مالیاتی در ایران  نظا ی  کنون هاي  یکی از ضعف 
و   اسناد  سازمان  سامانه  به  هنوز  که  است  این 

ی   امالك  به  و  هنوز  و  م نظا ا  کنترل  بانکی  هاي 
ندارد  دقیقی  سازمان    ، دسترسی  که  صورتی  در 

تمام   به  پیشرفته  کشورهاي  در  مالیاتی  امور 
هاي مختلف دسترسی دارند  ها و سازمان سیستم 

دریافت و  شناسایی و  را    مؤدیان تا بتوانند مالیات  
 . جلوگیري کنند  فرار مالیاتی  از 



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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مؤثر بر  عوامل   یی شناسا  با توجه به گزارش   ن ی در ا 

که   مالیاتی  عوام فرار  دسته  دو  اقتصادي به  نرخ(   ل 

، نرخ تورم، دهندگان مالیات   آمد در   ، بار مالیاتی و  مالیات  

اندازه دولت) و عوامل    ي تجار   ي آزادساز   ، ي کار ی ب  و 

جامعه ( اجتماعی   در  مالیاتی  فرهنگ  گسترش  ، عدم 

نقص   جامع   طرح   نشدن   عملیاتی  هاي پایگاه   مالیاتی، 

مالیاتی،    امور   سازمان   نبودن   مالیاتی، مستقل   اطالعات 

معاونت،  یک   حد   مالیاتی در   سازمان امور   بودن   ضعیف 

امور   سازمان   با   دولتی   هاي دستگاه   همکاري   عدم 

و  فقدان   این   به   اطالعات   ارائه   عدم   مالیاتی  سازمان، 

و  ع ی وس   ي ها ت ی معاف   وجود قوانین،    اجرایی   ضمانت 

یات ی و مقررات مال   ن ی و ابهام در قوان   ی دگ ی چ ی پ   ، متنوع 

براي  ر ی ز   ي راهکارها   ، شوند می   بندي تقسیم   .) . . و 

د: شو ی م   شنهاد ی پ کاهش فرار مالیاتی  

کشور  مالیاتی  نظام در افزایش شفافیت -

فرار   از   جلوگیري   راهکار   بهترین   رسد می   نظر   به 

.باشد   کشور   مالیاتی   نظام   در   شفافیت   افزایش   مالیاتی، 

حقیقی   افراد   درآمدي   منابع   و   اقتصادي   هاي فعالیت   اگر 

شود،   سازي شفاف   کشور   مالیاتی     نظام   توسط   حقوقی   و 

باید   بنابراین، .  ندارد   وجود   راحتی به   مالیاتی   فرار   امکان 

اندازيراه   کشور   در   اي یکپارچه   و   مالیاتی   جامع   سامانه 

تحت   را   کشور   مالی   اطالعات   و   ها پرونده   تمام   تا   شود 

همه   آنی   و   اي لحظه   صورت   به   و   دهد   قرار   پوشش 

استخراج   وسیله به   و   شناسایی   را   مالیات   مشمول   افراد 

را   افراد   دارایی   و   درآمد   میزان   آنان   مالی   اطالعات 

باشد   شفاف   افراد   درآمد   وقتی .  کند   محاسبه   و   مشخص 

درآمد کم   اقشار   از   مالیات   دریافت   براي   فقط   دیگر 

دنبال   به   که   دارانی سرمایه   از   و   شود نمی   گیري سخت 

طور به   کارگران   مانند   هستند،   مالیات   پرداخت   از    فرار 

در   شود؛ می   اخذ   مالیات   معین   زمانی   در   و   مستقیم 

کارهاي   قالب   در   مالیاتی   فرار   و   شویی پول   امکان   نتیجه، 

قالب   در   بنابراین، .  ندارد   وجود   ها خیریه   و   خدماتی 

در   را   مالیاتی   عدالت   اجراي   هاي زمینه   توان می   شفافیت 

. کرد   فراهم   کشور 

 هاي مالیاتی کردن معافیت محدود و هدفمند -

مالیاتی  معافیت  نظام  ایران،  در  مالیاتی  گسترده  هاي 

مورد   به یک  را  تبدیل    فرد منحصربه کشور  در جهان 

است.  اظهارات   کرده  امور  ی ر   براساس  سازمان  یس 

از    50حدود    کشور،   مالیاتی  ایران  اقتصاد  درصد 

مجموعه    منظور   هستند. به این   معاف پرداخت مالیات  

بازطراحی نظام    دنبال   به اقتصادي دولت و مجلس باید  

هدفمند  و  معافیت   مالیاتی  صندوق  کردن  باشند.  ها 

توصیه کرده بود که بهتر    2018المللی پول در سال  بین 

گذاري درآمدي، ایجاد  است کشورها در زمینه سیاست 

معافیت پایه  حذف  جدید،  مالیاتی  م هاي  ، الیاتی هاي 

سودآور و    ي هاي انحصار ویژه براي بنیادها و بنگاه به 

مالیات  وصول  بر    نند ک تجدیدنظر  ها  بهبود  را  آن  و 

افزایش نرخ مالیات مقدم بدانند تا در این راستا بتوانند  

تري توزیع کنند.  طور عادالنه فشار و بار تعدیالت را به 

نیز  ایران  راه   در  کارآمدترین  از  مبارزه    براي ها  یکی 

مالیات جدي  فرار  با  معافیت   ی، تر  مالیاتی  اصالح  هاي 

سازمان   که  در صورتی  است.  مختلف  امور  نهادهاي 

ها را به  مالیاتی بتواند در نهایت، هدفمندسازي معافیت 

میزان    که   هاي پربازده مرحله اجرا برساند و از بخش 

هم  ، درآمد کسب کند،  ی در آن بیشتر است مالیات   فرار 

هاي تولیدي و  تواند فشار مالیاتی بر شرکت می چنین  



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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و از این منظر کمک    هد مالیات بر سود آنها را کاهش د 

تولید و صنعت کند.    به بخش   شایانی 

براي  قوي   اجراي  ضمانت   با  قانون  تدوین  -

 متخلفان با برخورد

مالیاتی از سوي   مؤدیانسو و    مجریان قانون از یک

قانون   ايکنندهتعییننقش    ،دیگر صحیح  اجراي  در 

زیان  هازیرا تخلف هریک از آن  ،کنندها ایفا میمالیات

رو، ازایند.  کنرا متوجه دولت می  ناپذیريجبراناي  ه

الزم  دولت  حقه  حقوق  تضییع  از  جلوگیري  براي 

ن با توجه ا کیفري) براي مرتکب-(اداري  مجازاتیاست  

 .دشوبه ابعاد تخلف تعیین 

به  شده،اقدام  موازاتبنابراین،  بیان  با   هاي  باید 

 تشدید برخوردها با عوامل و عناصر فرارهاي مالیاتی،

بستر و شرایطی را فراهم ساخت تا گرایش به چنین  

ها،یکی از راه  به حداقل ممکن کاهش یابد.  هاییاقدام

تدوین قانون با ضمانت اجراي قوي براي برخورد با  

پس از اصالحات  رانیگذار در امتخلفان است. قانون

 يهااتیقانون مال  201در ماده    ،یاتیمال  نیمکرر قوان

قانون مزبور   هیاصالح   274ماده  و در    1380  می مستق

و  يانگار را جرم  ياقتصاد  دهیپد  نی ا  1394مصوب  

گذار  . قانونآن مشخص کرده است  يحبس برا   فریک

قانون   دهکرسعی   در  مالیاتی  فرار  از  تعریفی 

ارامالیات براساس  ه کندیهاي مستقیم  در ماده این،  . 

 کرده است:همین قانون مقرر  201

پرداخت، « از  فرار  قصد  به  مالیات  مؤدي  هرگاه 

عمداً به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و  

مالك   مالیات،  تشخیص  براي  که  مدارکی  و  اسناد 

، استناد هستند و برخالف حقیقت تهیه و تنظیم شده

تسلیم از  متوالی  سال  سه  براي  یا  اظهارنامه  نماید 

ترازنامه و حساب سود یاتیمال زیان خودداري   و  و 

 .»شودکند، مجرم شناخته می

تعریف جامعی از جرم فرار مالیاتی    یادشده تعریف  

که به عدم پرداخت مالیات  را  نیست و برخی از کارهایی  

می  نمی ،  شود منجر  هرگاه  ال، مث براي  دهد؛  پوشش 

تشخیص   مالك  که  مدارکی  و  اسناد  جعل  با  مؤدیان 

فعالیت  نیست،  خو مالیات  شغلی  موارد  هاي  از  را  د 

نخواهند    201مشمول ماده    ، ند کن معافیت مالیاتی قلمداد  

بیان  بود  مالیاتی مناسب آن است که  . در تعریف فرار 

شود «ارتکاب هر فعل که به قصد فرار مالیاتی صورت  

 . » گیرد و به پرداخت کمتر یا نپرداختن مالیات منجر شود 

این،   بر  کشورهاي  بیشتدر  عالوه   یافتهتوسعهر 

بسیار   وضع  سختمجازات  مالیاتی  فرار  براي  ی 

 است   کشورهایی  از  یکی  کانادا  ،مثال  براي  شود؛می

نظر   در   سنگینی  مجازات  مالیاتی  فرارهاي  براي  که

 دارایی  امور  سازمان  که  اینجاست  مهم  . نکتهگیردمی

 از  خارج  در   که  خود  اقتصادي  فعاالن  براي  کشور  این

گزارش   و  کندیم  نییتع   ات یمال  هم  دارند  قرار  کشور

 و  است  یرقانونیغ  ات یمال  سازمان  به   درآمدنکردن  

 زندان،  حکم  شامل  که  دارد  یپ  در  يجد  عواقب

 . شد خواهد ي فریک سابقه و مه یجر پرداخت

 است   کشورهایی  جمله  از  نیز  مریکاآ   متحده  ایاالت

دقیق   و   حساس   بسیار  مالیات  گرفتن  به  نسبت  که

موقع به  پرداخت  به  را  شهروندانشتنها  نه   و  شااست

رکرد ید  و  یاتیمال  میجرا  با  و  کندیم  بیترغ  اتیمال

ز ین  یاتیمالمأموران  بر    بلکه  ،کندیم   برخورد  آنها

 .نشوند  یاتیمال  مرتکب جرم  تا   کندیم  نظارتشدت  به
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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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فرار  برسد  نظر  به  از    شاید  بسیاري  همانند  مالیاتی 

آمریکا   باشد.اما در   نداشته رفتن    زندان   جرائم نیازي به 

فرد   و  است   ی ات ی مال   فرار   ی اصل   هاي تنبیه   از   ی ک ی   زندان 

و   بگذراند   زندان   در   را   سال   پنج   تا   ک ی   از   د ی با   مجرم 

گرفته   نظر   در   مواقع   بیشتر   در   ز ی ن   ی مال   مه ی جر   پرداخت 

پرداخت   مالیات   حجم   به   نیز   مالی   جریمه   مقدار  . شود ی م 

به   ناگزیر   مجرم   موارد،   اغلب   در   دارد، اما   بستگی   نشده 

 . شد   خواهد   ي نقد   مه ی جر  دالر   هزار   صد   چند  پرداخت 

 مالیاتی  مؤدیان  شناسایی -

با فرارهاي مالیاتیدیگر  یکی    ، از راهکارهاي مقابله 

زیرا کم نیستند واحدهایی که    ،است  مؤدیان شناسایی  

اما   ،شونددر مقام عمل مشمول پرداخت مالیات می

می  پنهانفعالیت   باعث  -پرداخت  جزءشود  آنها 

فرار   از آنجا کهمالیاتی قرار نگیرند.    مؤدیانکنندگان و  

و در    ارد د  مؤدیانمالیاتی رابطه تنگاتنگی با شناسایی  

شکوفایی ظرفیت مالیاتی از اهمیت باالیی برخوردار 

رویکردها   ترینمهمشناسایی این طیف یکی از  است،  

 رود. جلوگیري از فرار مالیاتی به شمار میبراي 

زیر   مالیاتی   مؤدیانشناسایی    برايراهکارهاي 

 :شودپیشنهاد می

   واحدیابی   مالیاتی   مؤدیانشناسایی طریق  از 

پوشش  تحت  جغرافیایی  محدوده  براساس 

 .واحدهاي مالیاتی صورت گیرد

   از اطالعات   مالیاتی  مؤدیانشناسایی استفاده  با 

 .ها باشدا و اتحادیههسایر دستگاه

   مالیاتی با ارسال اطالعات مربوط    مؤدیان شناسایی

فعالیت  سایر  به  اقتصادي  ادار   مؤدیان هاي  هايه به 

 . مالیاتی باشد   مأموران توسط    ربط ذي امور مالیاتی  

بررسی  منظوربه هاییعالوه بر این موارد، سیستم

داده سازمان موجود هايبیشتر  مالیاتیدر  نیاز هاي 

هايسازمان  که مشکالتی ترینمهم از یکی زیرا است،

مواجه با مالیاتی مؤدیان همکاري عدم هستند، آن 

بر مالیات صحیح پرداخت خصوص در مالیاتی

در است افزودهارزش هاداده این از نهایت، که 

در تسهیل  منظوربه را  مناسبی دانش توانمی

 کرد.  استخراج مؤدیان هايبازرسی 

 اجرایی  هايرویه  و  عملی  تجارب   با  آشنایی   -

 کشورها سایر مالیاتی هاينظام

مالیاتی   نظام   توسعه   هاي برنامه   اجراي   در   تردید،   بدون 

ییاجرا   ي ها ه ی رو   و   عملی   تجارب   با   آشنایی   کشور، 

ر ی مس   ن ی ا   در قبًال    که   کشورها   ر ی سا   ی ات ی مال   ي ها نظام 

در   را   ي د ی مف   اطالعات   و   ارب تج   تواند ی م   اند، نهاده   گام 

به   و   شرو ی پ   رات یی تغ   تر یق عم   درك   ، یی اجرا   ي ها وه ی ش 

در   و   کند   ی معرف   ی احتمال   اشتباهات   رساندن   حداقل 

. دهد   قرار   ی ات ی مال   گذاران است ی س   و   زان ی ر برنامه   ار ی اخت 

بس سازمان  يکشورها  از   ياریدر  يهاجهان، 

ین د. ابرخوردار هستن  ییاز درجه استقالل باال  یاتیمال

از  ایران  در  مالیاتی  امور  سازمان  که  است  در حالی 

 هايمعاونتیکی از    و  برخوردار نیستالزم  استقالل  

به   رود،و دارایی به شمار می  ياقتصاد  امور  وزارت

هاي دیگر از سازمان امور  ارگان  است که  همین دلیل

  شنوي ندارند.مالیاتی حرف

ها از با استفاده از رسانه  یتایمال  يهااغلب سازمان

 یعموم  ي هایآگاه  شی افزا  يبرا  يا بالقوه   ییتوانا

فعال به  اقدام  نیتمک  يهاتینسبت  به   هايو  مربوط 

از  استفاده  .برخوردارند   نیتمک  عدم  از  يریجلوگ



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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برا  می تنظ   ی کیالکترون  ي هاستمیس   ياظهارنامه 

  ل ی تبد  یجهان   دهیپد   کی و عمده به    یاصل   يهااتیمال

 يهاسازمان   از  یمین  از  شیب  ل  عمدر  شده است و  

 و  افزودهارزش  بر   اتیمال  يبرا  یبررس  مورد  یاتیمال

 استفاده  هاستمیس  نیا   از  اشخاص  درآمد  بر  اتیمال

اظهارنامهدکننیم پ  يها.   تدریجبهشده    م یتنظ  شی از 

به    بوده  توسعهدر حال   ارا  یکیو  ه یاز عناصر مهم 

  براي ( ی  اتیمال  يهاسازمان  یبرخ  یکی خدمات الکترون

اسپان  ،یلیش  ،مثال فنالند،   بدل)  سوئد  و  ایدانمارك، 

همچناست   هشد در   نیا  يریکارگهب  نی.  روش 

رو به گسترش    زیکشورها ن  گرید  یاتیمال  يهاسازمان

فرانسه    ک،یبلژ  ش،یکشورها مانند اتر  یبرخ  در.  است 

وجود ندارد و   یگونه آستانه گردش مالچیه  ایو اسپان

ملزم   یتمام اشخاص بدون توجه به آستانه گردش مال

. در هستند  افزودهارزشبر    اتینام در نظام مالبه ثبت

عالوه بر آستانه   ينام فعاالن اقتصادمالك ثبت  رانیا

دو   نیهست که ادغام ا  زین  تیلنوع فعا  ،یگردش مال

 هافزودارزشبر    اتینظام مال  شتریب  ییکارآ  يمالك برا

 است. مناسب 

مشوقیارا  استیس و   یاتی مال  يهاه  هدفمند 

توسعه سطح  با  دن  یافتگیمتناسب  در  به   ایکشورها 

م اعمال  متفاوت  بشودی صورت  در   ي هامشوق   نی. 

معافیارا  ران،یا  یاتیمال چشم    شتر یب  یمیدا  تیه  به 

بخش    یمیدا  تیمعاف  بین،دراین که    خوردیم

فعال  يکشاورز  قانون  81  ماده(  مرتبط  يهاتیو 

 »ب«  بند(  یرنفتیغ  صادرات  و)  میمستق  يهااتیمال

 ي درآمدها  کاهش  سبب  ،)پنجم  برنامه   قانون  104  ماده

  ا یجامع    یاتیمشوق مال  سویی،. از  است  شده  یاتیمال

کشورها  رهدفمندیغ اعمال    ای  افتهیتوسعه  يدر 

تمام  ای  شودینم بخش  يهاشرکت  به  در   يهافعال 

 ییهاکشورها مشوق   نی. در اردگیینم  تعلق   لفمخت

ترج نرخ  اعتبار   گذاريسرمایهاعتبار    ،یحی مانند  و 

مشوق   یاتیمال  ي هاتیمعاف  نی گزیجا  یاتیمال و 

حذف    ایکاهش    ،قتی. در حقاندشده  یاتیمال  یلیتعط

تعط  یمیدا  تیمعاف افزا  یاتیمال  یلیو  سطح   شیبا 

 .دارد میکشورها رابطه مستق یافتگیتوسعه

 مالیاتی  فرهنگ ارتقاي -

شد،  همان بیان  که  معناي  طور  به  مالیاتی  فرهنگ 

لزوم  و  مالیات  مورد  در  مردم  شناخت  و   باورها 

. هرگاه بتوانیم ضرورت پرداخت آن توسط آنهاست 

منطقی   دریافت مالیات از مردم را به صورت مستدل و

را در اختیار آنها هاي الزم  ،  آگاهینیمبیان کبراي آنها  

دهیم   و براي آنها به صورت شفاف توضیحبگذاریم  

هزینه  چه  صرف  مردم  از  دریافتی  مالیات  هایی که 

مالیات، دولت و مردم    شود و در صورت نپرداختنمی

دچار چه مشکالتی خواهند شد و همچنین مردم به  

دولت  که  برسند  باور  براي  مالیات    یک  را  دریافتی 

رفاه  و  اجتماعی  توسعه  و  جامعه  وضع  بهبود 

توان ادعا کرد که می  آنگاه  ،کندشهروندان هزینه می

پرداخت  براي  خوب  مالیاتی  فرهنگ  یک  مقدمات 

توسط   به  عامهمالیات  استمردم  آمده  در    .وجود 

و بسیاري دیگر    هلند  نروژ،  مانندیافته  جوامع توسعه

گ در اذهان عموم مردم نهادینه این فرهن  از کشورها،

دایره گسترده    که در قبال پرداخت مالیات،است  شده  

در   متأسفانهکنند.  و متنوعی از خدمات را دریافت می

مقابل، ایران،  نقطه  پرداخت   در  افراد،  از  بسیاري 



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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می خود  حق  را  مالیات  براي  نکردن  و  این دانند 

 زنند.ي میزیاد  هايدست به اقدام موضوع

هاي زیر  نظور ارتقاي فرهنگ مالیاتی باید اقداممبه

 مورد توجه قرار گیرد: 

در گام نخست جامعه باید خدمات داده شده از  -1

 قطع.  کند  لمس  دریافتی را آشکارا  هايمالیاتمحل  

قواعد    یقینبه ساختن  اجرایی  با  وضعی  چنین  در 

تا حدود بسیاري بر    توانمی  سازيفرهنگآموزشی و  

 غلبه کرد. تیفرار مالیا

یعنی باور   ،مقبولیت عامه نسبت به مفهوم مالیات  -2

ایجاد   را  مالیات  به  نسبت  عمومی  اعتقاد   وکرد  و 

 .گسترش داد

مردم نسبت به حکومت و شرایط سیاسی جامعه،    -3

 حکومت، ،  (به عبارت دیگر  نگاهی مثبت داشته باشند

  .)مورد پذیرش مردم باشد

در خصوص بین دولت و مردم  دوطرفهیک باور  -4

 . وجود داشته باشددهی  ستانی و مالیاتاهمیت مالیات

که    ترینمهم مالیاتی  یممواردي  سازمان  در  توان 

  نسبتاً  ایران به اجرا درآورد تا به یک فرهنگ مالیاتی

 :از اندعبارت یافتمناسب دست 

 هاي  گنجاندن موضوع مالیات در قسمتی از کتاب

 . درسی

 حمایت   انیرساطالع جلب  و  مداوم  و  درست 

 .عمومی

  مؤدیان مالیاتیبه مشاوره دادن  آموزش و . 

  قوانین سازيساده. 

 ادار سطح  در  نمونه  مؤدیان  کل   هايهمعرفی 

 . استانی

   زمینه در  تحقیق  و  پژوهش  فرهنگ  گسترش 

 . م مالیاتی ایراننظاهاي نارسایی

   التزام و  برخورد   مأمورانآموزش  به  مالیاتی 

 .همراه با احترام به تمام مؤدیانمناسب و 

 هاارتباط تنگاتنگ با مجامع صنفی و اتحادیه. 

 مؤدیان  براي مالیات پرداخت شرایط تسهیل -

پرداخت مالیات از   لشرایط براي تسهی  سازيآماده

ضرور می  هاییتدیگر  آن  اتکابه  با  که   تواناست 

را   مالیات  پرداخت  براي  افکار   درتمایل  و  اذهان 

تجاري، واحدهاي  و  صنوف  و  و   عمومی  صنعتی 

کرد  مختلف،تولیدي   تقویت  چشمگیري  میزان  ؛ به 

 گرفتن   نظر  در  یا  پرداختی  مالیات  تقسیط  ،براي مثال

 که  است  راهکارهایی  از  مؤدیان   براي  بانکی  تسهیالت

  ضرورت  این  ايشایسته  نحو  به  توانمی  آن  موجب  به

در   هاییدر سالیان اخیر اقدام  ،لیاتی کرد که البتهعم  را

شده   عملیاتی  راستا  تقویت است  این  با  باید  که 

 بیشتري همراه شود. 
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