
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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یاتیمعوقات و فرار مال یاقتصاد یتمالحظات امن
1عاطفه غالمی

چکیده
که  ییدر کشورها اما است، مالیاتی درآمدهای بر بودجه تأمین برای دولت تکیه و تمرکز کشورها از بسیاری در

 نظام مدیریتو  یاتیمال یتمرکز بر درآمدها آورند،میدست به ینفت یبودجه خود را از درآمدها هعمدطور به

نظام  یریتمشکل وجود دارد و کنترل و مد ینا ینفت یوجود درآمدها یلدلهم به یرانا درکمتر است.  یستانیاتمال

بر  یحبودجه به عدم نظارت صح ینتأم یعنوان منبع اصلبه یاتیمال یبه درآمدها یتوجهبی. یستن ینهبه یاتیمال

معوقات  یجادجمله به ا یکو در  یاتیمال یانعدم شناخت مؤد یاتی،گسترده مال هاییتوجود معاف ی،ستانیاتمال

کشور داشته  یاقتصاد یتبر امن یاریتبعات بس ین موضوعهممنجر شده است.  یاتیو گسترش فرار مال یاربس یاتیمال

 یهاتنش یجادا ی،کاهش رشد اقتصاد ی،گسترش شکاف طبقات یکاری،کاهش اشتغال و گسترش ب :جملهو دارد، از

 افزایش :جملهاز ییراهکارها ین،بنابرا کشور. یاقتصاد یتو مخدوش ساختن امن یدتهد یت،نهاو در یاجتماعیاسی ـ س

 استفاده با مالیاتی مؤدیان شناسایی مالیات، اخذ سازوکار بهبود رویه،بی مالیاتی هایمعافیت کاهش مالیاتی، هایپایه

 شناسایی هایرویه کردن الکترونیکی یاتی،از فرار مال یریو جلوگ یاتیکاهش معوقات مال یبرا مالی هایگردش از

.شوندیه مئدر کشور ارا مختلف نهادهای بین همکاری و هماهنگی ایجاد و مالیات اخذ و مالیاتی مؤدیان

.فرار مالیاتی، معوقات مالیاتی، امنیت اقتصادی، نظام مالیاتی واژگان کلیدی:

 مقدمه
جمله اهداف برقراری و حفظ عدالت اجتماعی از

ها در برنامه خود عمده اقتصادی است که دولت

مدنظر دارند. در همین راستا مالیات ابزاری است که 

صحیح در  صورتبهبا توزیع مجدد ثروت و درآمد 

تواند عدالت را برقرار و از گسترش فاصله جامعه می

مالیاتی کارآمد  طبقاتی جلوگیری کند. وجود یک نظام

تواند موجب کاهش فاصله طبقاتی شود، می تنهانه

تواند از بروز هرگونه مفاسد اقتصادی در این بلکه می

زمینه جلوگیری کند. از سوی دیگر، یک نظام مالیاتی 

at.gholami@ut.ac.irشگاه تهران، تهران، ایراندانشجوی دکترای اقتصاد دان -1

تواند امنیت اقتصادی را در جامعه برپا کند. کارآمد می

ی یک کاالی عموم مثابهبهواقع، امنیت اقتصادی در

بوده که تولید آن برای جامعه از عهده بخش 

ی که بخش در صورتخصوصی خارج است و 

یه را تولید کند ماگرانخصوصی بخواهد این کاالی 

با شکست بازار مواجه خواهد شد. به همین علت، 

ایجاد امنیت اقتصادی در جامعه برعهده نهاد دولت 

به آن مرتبط است  هر آنچهاست. امنیت اقتصادی و 

، تولید و درآمد ملی کشور از وکارکسبتواند بر یم

طریق درآمدهای مالیاتی تأثیر بسزایی داشته باشد. 



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

مالحظات امنیت اقتصادى معوقات و فرار مالیاتى 
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سویه نیست و درآمدهای مالیاتی البته، این، رابطه یک

را  وکارکسبخود امنیت اقتصادی و فضای نوبهبههم 

اگر  یاتیمال درآمدهای. دهندیقرار م یرتأث تحت

ها مناسب باشد، آن یعبازتوز و یآورجمع یدرستبه

 یعموم یترا کاهش و رضا یفاصله طبقات توانندیم

توجه به امروز با یایدر دن ،دهند. البته یشرا افزا

 یا،روز دن یبه ابزارها یباال و عدم دسترس یتجمع

 یامشکل شده و عده یکم یاتیمال یانمؤد ییشناسا

فرار  یبرا ینادرست هایدست به اقدام یاناز سودجو

خود  یهاداشتن پرداختمعوق نگه یو گاه یاتیمال

 یحاتیضمن توض ،گزارش یندر ا ،رواین. اززنندیم

و معوقات  یاتیفرار مال یدر خصوص تفاوت ماهو

 عمل این یاقتصاد یتو مالحظات امن تبعات یاتی،مال

  .شودمی داده شرح غیرقانونی

 تیمالیا معوقات و مالیاتی فرار . تبیین1
ی که نظام مالیاتی کارآمد نباشد و نتواند در صورت

دهندگان را کنترل کند، فرار یاتمالصحیح  صورتبه

مالیاتی و معوقات مالیاتی بسیاری را در این نظام 

شاهد خواهیم بود. فرار مالیاتی یک نوع فرار از قانون 

است. زمانی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش 

درآمدهای خود که مشمول  خصوصدر صحیح 

واقع، یک نوع عمل کند. درشوند، امتناع میمالیات می

غیرقانونی انجام داده که به عدم شناسایی او توسط 

های دولتی و مالیاتی کشور منجر شده است، اما مقام

یل اجتناب از پرداخت مالیات دلبهمعوقات مالیاتی 

ی هاءخالی از شوند که بیشتر معوقات مالیاتایجاد می

.1396 رضایی، .1

 عبارت به. گیرندمی نشأت مالیاتی قوانین در قانونی

 راه دنبالبه خود مالیاتی مؤدی که یدر صورت دیگر،

 ایجاد مالیاتی معوقات باشد، مالیات پرداخت از گریز

 گونهیچه مالیاتی مؤدی مالیاتی معوقات در. شودمی

و  ندارد اطالعات افشای احتمالخصوص در نگرانی

موجود از پرداخت  یقانون یهاءءاستفاده از خالبا سو

  .1کندیاجتناب م یاتمال

بر  یاتیو معوقات مال یاتیفرار مال. آثار 2
 یاقتصاد یتامن

صورت فرار چه به ی،از هر روش یاتعدم پرداخت مال

و  یاتمالصورت اجتناب از پرداخت هچه بو  یاتیمال

دنبال دارد به یاریبس یامدهایپ یاتی،معوقات مال یجادا

متأثر  یمختلف یایکشور را از زوا یاقتصاد یتو امن

ترین این پیامدها (، مهم1کند که در شکل شماره )یم

 ارائه شده است. 

زمانی که حجم فرار و معوقات مالیاتی 

یابد، تمایل در کشور افزایش می

های شهروندان به نگهداری دارایی

اقتصادی از خارجی بر اثر وجود ناامنی 

دلیل کاهش سو و کمبود عرضه بهیک

توان تولیدی کشور از سوی دیگر، باعث 

شود که ذخائر محدود ارزی در می

راستای تأمین مالی واردات کاالهای 

ای تخصیص نیابد.ضروری و سرمایه



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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معوقات مالیاتی وجود: پیامدهای فرار مالیاتی و 1شکل 

شود، (، مشاهده می1طور که در شکل شماره )همان

فرار مالیاتی و معوقات مالیاتی به گسترش فاصله طبقاتی، 

شوند که چگونگی جر میکاهش رشد اقتصادی و... من

دار شدن امنیت اقتصادی کشور از طریق تهدید و خدشه

شده توجه به موارد ارائهفرار مالیاتی و معوقات مالیاتی با

(، به تفکیک آمده است. 1در شکل شماره )

دولت  یو درآمدها یاتیمال درآمدهای کاهش✓

عدم پرداخت مالیات چه از طریق فرار مالیاتی و چه 

درآمدهای مالیاتی  طریق معوقات مالیاتی به کاهشاز 

شود. در و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می

ایران که با کسری بودجه نیز مواجه است، این پدیده، 

کند و به کاهش کسری بودجه دولت را تشدید می

ها و ریزیقدرت دولت در حمایت از برنامه

شود. این یشده در اقتصاد منجر مهای اعالمسیاست

برد موضوع نیز اعتماد عمومی به دولت را از بین می

 ی. در صورتکنددار میو مشروعیت دولت را خدشه

دولت  آن، تبعباال باشد، به یاتیکه معوقات و فرار مال

خواهد شد.  یدترمردم شد یتیو نارضا تریفضع

 دولت ناتوانی به دولت مالیاتی درآمدهای کاهش

عدم  نوپا، وموجود  یوکارهااز کسب یتحما یبرا

 یتینارضا بروز یت،نهادربه رفاه مردم و  یتوجه کاف

 .شد خواهدمنجر  مردمو اغتشاشات توسط 

گسترش فاصله طبقاتی✓

 وجود معوقات و فرار مالیاتی، نسبت درآمد در صورت

 این، که یابدمی کاهش داخلی ناخالص تولید به مالیاتی

 گروه برای زندگی هایهزینه فشار افزایش معنای به

فقراست. از سویی، هر گروهی که وضعیت بهتری 

رو وضعیت های پیشِنسبت به دیگران دارد، با فرصت

نتیجه، شکاف و فاصله بخشد و درخود را بهبود می

شود. نتیجه این نابرابری و طبقاتی بیشتر و بیشتر می

ارتی، توزیع نامناسب منابع، ناامنی اقتصادی است. به عب

تواند ناشی از نابرابری در سو، میناامنی اقتصادی از یک

کاهش پایه مالیاتی و  
درآمدهای دولت

گسترش فاصله 
طبقاتی 

رونق فعالیت های 
غیرمولد

ناسالم شدن اقتصاد

کاهش انگیزه 
سرمایه گذاری

کاهش رشد اقتصادی

ایجاد تنش های 
سیاسی ـ اجتماعی

کاهش تولید 
کاالهای عمومی و 
کاهش رفاه عمومی

افزایش بیکاری 



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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تواند این دسترسی به منابع باشد و از سوی دیگر، می

 . 1نابرابری و توزیع نامناسب را تشدید کند

کاهش رشد اقتصادی ✓

زمانی که حجم فرار و معوقات مالیاتی در کشور افزایش 

های ایییابد، تمایل شهروندان به نگهداری دارمی

سو و کمبود خارجی بر اثر وجود ناامنی اقتصادی از یک

دلیل کاهش توان تولیدی کشور از سوی دیگر، عرضه به

شود که ذخائر محدود ارزی در راستای تأمین باعث می

ای تخصیص مالی واردات کاالهای ضروری و سرمایه

خارجی کاهش  ارزحجم  میزان نیابد. در این صورت،

ای و کاهش واردات کاالهای سرمایه و با یابدمی

یابد و شدت کاهش میای، رشد اقتصادی بهواسطه

. 2کندامنیت اقتصادی را مخدوش می

افزایش بیکاری✓

ترین منابع درآمدی دولت، یکی از مهم عنوانبهمالیات 

های مالی دولت دارد و نقش مهمی در اجرای سیاست

تأثیر ی را تحتجمله بیکارمتغیرهای کالن اقتصادی از

دهد، زیرا با وجود و افزایش درآمدهای مالیاتی، قرار می

بخشی از این درآمدها در راستای ایجاد واحدهای 

کار تولیدی، گسترش صنایع و افزایش تولید داخلی به

گسترش صنایع و افزایش  خواهند رفت. طبیعتاً

یری نیروی انسانی است. کارگبهتولیدات، نیازمند 

ی که درآمدهای مالیاتی چه به طریق در صورتبنابراین، 

دلیل معوقات مالیاتی کاهش یابند، فرار مالیاتی و چه به

یری نیروی انسانی جدید دچار مشکل کارگبه تنهانه

خواهد شد، بلکه برخی از صنایع که نیازمند حمایت 

.1373 کمیجانی، .1

.مأخذ همان .2

با مشکل ( یاتیمال دولت هستند )از منبع درآمدهای

رخ  یکاریب یشو افزا یرون یلمواجه خواهند شد و تعد

 یدشود، چرخه محرک تول یادز یکاریب یخواهد داد. وقت

 سویی،. از کندمیبروز  یاقتصاد یو ناامن شودمیسست 

آوردن  روی و مردم یدیباعث ناام یزن یکاریب یشافزا

شود که این موضوع جوانان به کارهای غیرقانونی می

کند. اجتماعی را مخدوش میامنیت 

و کاهش رفاه  یعموم کاالهای تولید کاهش✓

 یعموم

ای عکس وجود بین رفاه اجتماعی و فرار مالیاتی رابطه

واقع، هرچه درآمدهای مالیاتی بیشتر باشند، دارد. در

یافته برای تولید کاالهای عمومی نیز یصتخصبودجه 

یابد و طبیعی است که با تولید کاالهای افزایش می

در یابد، اما عمومی، رفاه عمومی جامعه نیز افزایش می

ی که فرار مالیاتی و معوقات مالیاتی رخ دهند، صورت

یابد، به عبارت درآمدهای مالیاتی دولت کاهش می

ی تولید کاالهای یافته برایصتخصدیگر، بودجه 

یابد. از همین حیث رفاه عمومی عمومی کاهش می

ی که این روند در صورتیابد. جامعه هم کاهش می

ادامه داشته باشد، مردم اعتراضات خود را به هر روشی 

نشان خواهند داد و ناآرامی در جامعه پدید خواهد آمد 

و امنیت داخلی مخدوش خواهد شد.  

اجتماعی های سیاسی ـایجاد تنش✓

ترین پیامدهای فرار مالیاتی و معوقات یکی از مهم

های سیاسی ـ اجتماعی است. با مالیاتی، ایجاد تنش

آمدن و گسترش فاصله طبقاتی و انباشت ثروت  وجودبه



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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توسط گروهی خاص، افراد جامعه نسبت به این 

کنند و درخواست رسیدگی به این موضوع اعتراض می

های مناسب وجه به نبود زیرساختتموضوع را دارند. با

گیری فرار مالیاتی و معوقات مالیاتی، دولت در برای پی

ماند و ادامه ها ناتوان میرسیدگی به این درخواست

های ها و اعتراضات مردم موجب ایجاد تنشدرخواست

چنین شرایطی به  رخ دادنشود. سیاسی ـ اجتماعی می

 ای خاص منجرهایی برای عدهایجاد بسترها و فرصت

های مالی و جمله فسادشود و پیامدهای دیگری را ازمی

نهایت، به تهدید امنیت اقتصادی در پی دارد و در

 شود.اقتصادی کشور منجر می

 شدن ناسالم گذاری،سرمایه انگیزه کاهش✓

اقتصادی رشد کاهش و اقتصاد

 فراردارد.  یبر رشد اقتصاد یآثار مبهم یاتیمال فرار

 یجه،نتدر دهد؛یدرآمد دولت را کاهش م یاتیمال

الزم با کمبود  هایگذارییهسرما یصدولت در تخص

 یاتیفرار مال ،صورت ین. در اشودیبودجه مواجه م

 است ممکنو  شودیاقتصاد منجر م شدنبه ناسالم 

 خصوصی هایگذاریسرمایه و شخصی اندازهایپس

 حالتی، چنین در. 1دهد یشدر خارج از کشور افزا را

 گذاریسرمایه و شودیم خارج کشور از سرمایه

 این خودنوبهبه که یابدمی کاهش ایران در خارجی

.شودیم منجر کشور اقتصادی رشد کاهش به فرآیند

. دالیل بروز فرار مالیاتی و معوقات مالیاتی 3
توجه به پیامدهای فرار مالیاتی و معوقات مالیاتی بر با

دالیل  است یضرورامنیت اقتصادی و اجتماعی، 

هایی بیان شوند تا بتوان راهکارهای بروز چنین پدیده

ها را ارائه داد. عملیاتی برای جلوگیری از بروز آن

گرفته برای شناسایی های مختلف صورتبررسی

 صورتبهو معوقات مالیاتی  دالیل بروز فرار مالیاتی

 (، ارائه شده است. 2خالصه در شکل شماره )

: دالیل بروز فرار مالیاتی و معوقات مالیاتی2شکل 

ترین عوامل رونق بسیاری از اقتصاددانان یکی از مهم

زیرزمینی و فرار مالیاتی را پیچیده بودن قوانین و اقتصاد 

.2004 همکاران، و آنو. دل1

مقررات مربوط به نظام مالیاتی و بازارهای کار و کاال 

دانند. این قضیه )پیچیده بودن قوانین و مقررات( می

عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه 

عدم مبادله کامل اطالعات

نبود نظام نظارت و 

گیریپی

عدم تشخیص بهنگام و وجود 
ضعف در شناسایی مؤدیان 

مالیاتی 

ضعیف بودن ضمانت های 
اجرایی 

عدم استقبال از تسلیم 
اظهارنامه مالیاتی

وجود قوانین پیچیده و متعدد 
مالیاتی

وجود معافیت های وسیع و 
متنوع



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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آزادی و اختیار افراد را برای حضور در اقتصاد رسمی 

همراه موانع دهد. همچنین این پیچیدگی بهکاهش می

های موجود در بازار کار برای دیتتجاری و محدو

کارگران خارجی، به افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی منجر 

ها مقررات بیشتری وجود شود. کشورهایی که در آنمی

 ناخالص یدتولدارد، نسبت اقتصاد غیررسمی به کل 

ها بیشتر است. همچنین درآمدهای مالیاتی در داخلی آن

 . 1شدت پایین استاین کشورها به

رواقع، سیستم مقرراتی یک کشور با نظام گسترده د

اعطای مجوز به ایجاد زمینه بروز فساد در آن کشور 

شود. کشورهای مختلف نیز با درجات منجر می

گوناگون نظام مقرراتی اقتصاد خود باعث رشد 

شوند. ناگفته نماند که درجات گوناگونی از فساد می

رویه های بیفیتفرار مالیاتی، معوقات مالیاتی و معا

 شمار آیند. توانند نوعی فساد مالی بهمالیاتی هم می

 نبود و مالیاتی نهاد در موجود هایکاستی سویی، از

 بروز ساززمینه تواندمی کارا و دقیق نظارتی نظام یک

 مالیاتی فرهنگ ضعف همچنین . 2باشد مالیاتی معوقات

است که موجب عدم توجه مردم  یاز عوامل یگرد یکی

 و ضرورت پرداخت آن شده است.  یاتبه مال

ارسال نکردن  یاتی،فرار مال یجادا یلاز دال یگرد یکی

 یلدل ترینیجرا ،بتوان گفت یداست. شا یاتیاظهارنامه مال

نبودن  روزبهباشد که در صورت  ینا تواندیعدم ارسال، م

ارسال  یامکان برا ینبهتر مالیاتی، یانمؤد ثبت سامانه

فراهم  یاتنکردن اظهارنامه و پس از آن فرار از پرداخت مال

 یاتیعدم برخورد قاطع مأموران مال ،یگرد یلشده است. دل

1. Johnson et al, 1997.

2. Giles, 1997.

.کشور مالیاتی فرهنگ پایگاه .3

 یو عدم تسلط کاف ییآشنانا یلدلبه تواندیاست که آن هم م

 در کافی مهارتو نداشتن  یاتیمال ینبه قوان یاتیمأموران مال

 . 3باشد هاآن اجرای

 یتیحما هاییاستس یبا اتخاذ برخ یگاه هادولت

را باز  یاتیفرار مال یرمس یاتیمال هاییتو معاف یاتیمال

 ینکارآمد در ا یاطالعات یستمس یک کهینا یلدلبه. کنندیم

 یکی. یابدیگسترش م یاتیخصوص وجود ندارد، فرار مال

 یکاهش درآمدها رویه،یب یاتیمال هاییتمعاف آثاراز  یگرد

است.  یکاهش بودجه عموم یجه،نتدولت و در یاتیمال

خود فشار  یدرآمدها یشافزا یدولت برا امکان دارد

 بالطبع،وارد کند که  یدرآمد یهاگروه یررا بر سا یاتیمال

 هاییتمعاف ین،. بنابرایابدیکاهش م یاتینظام مال اییکار

معوقات  یجادو ا یاتیمال خود به فرار یلیبه هر دل یاتیمال

. شودمی موارد منجر یدر برخ یاتیمال

بندی و راهکارها جمع
در گزارش حاضر مالحظات امنیت اقتصادی فرار مالیاتی 

و معوقات مالیاتی ارائه شد. گرچه هم در فرار مالیاتی و 

هم در معوقات مالیاتی، مالیاتی به دولت پرداخت 

لحاظ مفهومی شود، اما این دو عمل با یکدیگر بهنمی

متفاوت هستند. فرار مالیاتی نوعی فرار از قانون است، اما 

دلیل اجتناب از پرداخت مالیات ت مالیاتی بهمعوقا

صورت آیند و یک نوع نپرداختن مالیات بهوجود میبه

رسمی است. این دو پدیده به دالیل گوناگونی در نظام 

کنند. عدم گسترش فرهنگ ستانی کشور بروز میمالیات

های اجرایی ضعیف بودن ضمانت مالیاتی در کشور،



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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پیچیدگی قوانین مالیاتی، وجود  قوانین مالیاتی، تعدد و

ترین عواملی های گسترده مالیاتی و... از مهممعافیت

هستند که زمینه را برای بروز فرار مالیاتی و معوقات 

کنند. از آنجا که درآمدهای مالیاتی در کشور ایجاد می

شوند. کاهش مالیاتی در راستای منافع عمومی مصرف می

همراه دارد، اقتصاد کشور به ها تبعات بسیاری را برایآن

افزایش فاصله  جمله: کاهش اشتغال و گسترش بیکاری،از

های سیاسی ـ طبقاتی، کاهش رشد اقتصادی، ایجاد تنش

اجتماعی، کاهش تولید کاالهای عمومی و کاهش رفاه 

به تضعیف اقتصاد داخلی،  عمومی جامعه. این موارد

ش اعتراضات اعتمادی مردم به دولت، گسترافزایش بی

شوند و امنیت اقتصادی کشور را مخدوش و... منجر می

رو، راهکارهایی برای اصالح نظام سازند. ازاینمی

 اند از:شوند که عبارتپیشنهاد می 1ستانی کشورمالیات

طور که همانرویه: بی مالیاتی هایمعافیت کاهش -

برای ی راه را نوعبههای مالیاتی گسترده بیان شد، معافیت

رو، اند. ازاینفرار مالیاتی و گسترش معوقات باز کرده

های غیرضروری که هیچ شود معافیتپیشنهاد می

های ای هم ندارند، برداشته شوند. مانند معافیتفایده

های فرهنگی ـ هنری پردرآمد، مالیاتی برای فعالیت

های های مالیاتی صادرات مواد خام و معافیتمعافیت

ها و ناشران. یک راه دیگر نیز اعطای ریتیمالیاتی سلب

در هاست. معافیت مالیاتی بر اساس کارآمدی سازمان

ها و واحدهای اجرای این روش، سازمان صورت

مندی از جهت بهرهتولیدی برای افزایش کارامدی به

های مالیاتی تالش خواهند کرد. معافیت

است که  ین. منظور ایرندقرار گ یاتیتحت فشار مال یدو مردم با یخصوص یهاکه بخش یستن ینکشور ا ستانیمالیات نظام اصالح از منظور. 1

 اخذ شود.  یاتمال اند،دهز باز سر آن پرداخت از دلیلی هر به و گیردمی تعلق هاآن به مالیات که اشخاصی از

 هایگردش از استفاده با مالیاتی مؤدیان شناسایی -

بگیران، کارمندان و کارگران جزء گروهی حقوقمالی: 

ها کسر هستند که قبل از دریافت درآمد خود، مالیات آن

ی است که میزان حقوق دریافتی در صورتشود. این می

ی که بسیاری از در صورتها باال و نجومی نیست. آن

ی از پرداخت راحتبهافرادی که درآمدهای باالیی دارند 

شود، رو، پیشنهاد میزنند. ازاینیات سر باز میمال

سازوکاری مبنی بر اخذ مالیات بر اساس گردش مالی 

صورت سیستماتیک تعریف و با حساب اشخاص به

اطالع قبلی از حساب آنان کسر شود. اگر بتوان این روش 

شده و با نظارت باالیی انجام داد، تمام مؤدیان را مدیریت

ها شوند و چون اخذ مالیات از آنمالیاتی شناسایی می

سیستمی است، فرصت البی و سوءاستفاده و رانت برای 

 یابد. عدم پرداخت مالیات کاهش می

تعدد و پیچیدگی قوانین نظام مالیاتی:  قوانین تسهیل -

که برخی اشخاص هم که  است یاگونهبهستانی مالیات

قوانین  دلیل وجود اینمایل به پرداخت مالیات هستند، به

کننده، متضاد و پر از ابهام، از کننده و سردرگمیجگ

شوند. در برخی موارد هم پرداخت مالیات منصرف می

دلیل وجود چنین قوانینی خود کارکنان امور مالیاتی به

شوند و همین ها با مشکل مواجه میدر اجرای آن

شود. از موضوع به کاهش درآمدهای مالیاتی منجر می

توجه به شود قوانین مالیاتی بایشنهاد میهمین حیث پ

نیازهای اساسی و ضروری در این نظام مورد بازبینی 

ها کم شود. همچنین پیچیدگی قرار گیرند و از تعداد آن

ها کاهش یابد تا در موقع برخورد با قانون نوشتاری آن



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

مالحظات امنیت اقتصادى معوقات و فرار مالیاتى 
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یل عدم فهم مناسب از آن، کارمندان در دریافت و دلبه

 مالیات دچار مشکل نشوند. مؤدیان در پرداخت 

 تسلیم برای انگیزشی هایمشوق و جرائم تعیین -

یکی از دالیل : اشخاص توسط مالیاتی اظهارنامه

کاهش درآمدهای مالیاتی، عدم تسلیم اظهارنامه 

ایجاد انگیزه  منظوربهمالیاتی توسط مؤدیان است. 

شود، برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی پیشنهاد می

هایی مانند تخفیف چند درصدی در مالیات، مشوق

ایجاد فرصت در پرداخت مالیات، قسطی کردن 

دیان مالیاتی که در زمان پرداخت مالیات و... برای مؤ

با صداقت ارائه  شده اظهارنامه مالیاتی خود رایینتع

کنند، در نظر گرفته شود. همچنین برای مؤدیان می

شده ارائه یینتعمالیاتی که اظهارنامه را در زمان 

دهند یا برخی از موارد اظهارنامه را با عدم نمی

ه شود. ای در نظر گرفتکنند، جریمهصداقت ارائه می

 مالیاتی مؤدیان شناسایی هایرویه کردن الکترونیکی -

 یشمشاغل، افزا یتوجه به گستردگبامالیات:  اخذ و

تمام  ییگوناگون، شناسا یوکارهاو کسب یتجمع

ه اظهارنامه ئو ارا یزیکیف یهابا روش یاتیمال یانمؤد

 یا یاتیمال یاناز مؤد یاریو بس یستن یرپذامکان یاتیمال

. زنندیسر باز م یاتاز پرداخت مال یا شوندینم ییشناسا

با استفاده  یکیالکترون یستمیس یهو ته یطراح ،روایناز

 مالیاتی مؤدیان شناسایی در تواندیاطالعات م یاز فناور

 تراکنش پوز، هایدستگاه بانکی، هایحساب از استفاده با

 .باشدمؤثر  آنان مالی هایگردش و

: مختلف نهادهای بین همکاری و هماهنگی ایجاد -

 از استفاده با مالیاتی مؤدیان دقیق شناساییمنظور به

 اقدام هرگونه و مالی گردش و بانکی هایحساب

 مختلف نهادهای بین هماهنگی ایجاد به نیاز آنان مالی

 و هابانک همکاری کردن ملزم ،رواین. ازاست

 ارائهمنظور به مالیاتی امور سازمان با مالی هایمؤسسه

 هایضرورت جملهاز مربوط افراد مالی یهاگزارش

  هاست.آن مؤدیان از مالیات اخذ و شناسایی
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