
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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راهبردهاي رفع بیثباتی و ناپایداري در 
درآمدهاي مالیاتی

 1لی باریکانیع

چکیده
 را اقتصاد داراولویت اصالحات از یکی (2/6/1399دولت ) هیئت جلسه با تصویری ارتباط مقام معظم رهبری در

درآمدهای مالیاتی و همچنین  هایمزیتتوجه به اثبات اند. همچنین باکرده ذکر کشور بودجه ساختار اصالح

محورهای اجرای منویات  ترینمهم، یکی از 2کلی ابالغی اقتصاد مقاومتی هایسیاست 17صراحت بیان در ماده 

 مالیات درواقعاز مالیات برای اصالح ساختار بودجه است.  باثباتایجاد منابع درآمدی پایدار و  ،مقام معظم رهبری

 خرد و کالن هایسیاست اجرای برای مداکار ابزاری عنوانبه بلکه است مهم بودجه دارپای منابع تأمین در تنهانه

خواهد  زیادی تأثیر جامعه، در اجتماعی رفاه بهبود و اقتصادی رشد اشتغال، ایجاد اقتصادی، تثبیت مانند اقتصادی

سمت ( و حرکت به3کلی ابالغی اقتصاد مقاومتی هایسیاست 18عدم اتکا به درآمدهای نفتی )طبق ماده  داشت.

موجود در  هایناپایداریو  هاثباتیبیمد منتهی خواهد شد که بتوان اکار اینتیجهبه  در صورتیدرآمدهای مالیاتی 

 تیشفاف جادیاجمله راهکارهایی ازهای مالیاتی با ثبات، منظور دستیابی به درآمدبهدرآمدهای مالیاتی را از بین برد. 

و  یاتیمال یهاتیحذف معاف ،یاتیمال یهاتیدر معاف الیس تیریمد ،یاتیمال یهاثبات در نرخ ،یاتیدر مصارف مال

گردد.پیشنهاد می یستاناتینظام مال یهوشمندساز ی واتیها، گسترش عدالت مالهدفمند کردن آن

.ثباتی مالیاتیدرآمدهای مالیاتی، مالیات مستقیم، مالیات غیرمستقیم، معافیت مالیاتی، بی واژگان کلیدی:

 مقدمه
جنگ شامل سه واقعه مهم  ،بیستم در نیمه اول قرن

جهانی اول و دوم و بحران بزرگ اقتصادي اروپا و 

آمدن مشکالت  وجودبهموجب ( 1929-34) آمریکا

، 1934اجتماعی و بهداشتی در جامعه شده و از سال 

در حوزه جایگاه دولت  نقش و بحث اقتصاد کالن و

 ریزيبرنامه بیشتر خودش را نشان داد و ،اقتصاد

طرفداران  4در نظریه جان مینارد کینز هادولتاقتصادي 

 Ali_barikani_ali@yahoo.comتهران، ایران ،دکتراي اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس -1

ی.ت با افزایش سهم درآمدهاي مالیاتاصالح نظام درآمدي دول .2

نفت. به بودجه وابستگی قطع تا گازونفت صادرات از حاصل منابع از ملی توسعه صندوق سهم ساالنه افزایش .3

4. John Maynard Keynes, (1883-1946)

5. Joseph L. Afkari J. Economical schools, 1st ed. Tehran: Enghelab press and Education, 1989.

پدیده دخالت بیشتر  ترتیباینبه زیادي پیدا کرد.

هزینه بیشتر و نیاز به درآمدهاي  با در اقتصاد دولت

مطرح  هادولتبیشتر و یافتن منابع مالی بیشتر براي 

خصوص زمانی که اقتصاد در رکود قرار ه. بگردید

 ها باال استدرآمد دولت پایین و هزینه و گیردمی

(Joseph & Afkari, 1989)،  لزوم مدیریت و

و دستیابی به منابع جهت شناسایی  هادولت ریزيبرنامه

 .شودمیاحساس  ازپیشبیشدرآمدي، 



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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بندي کلی در ایران، درآمدهاي در یک طبقه

دسته درآمدهاي مالیاتی و  دولت شامل دو

 هاصل از فروش داراییحا هاي عمومیِدرآمد

وارد  ،منابع مالی عنوانبهاست. درآمدهاي دولت، 

آن مصارف  در مقابلقانون بودجه هر سال شده و 

که مصارف دولت رغم این. علیگیردمیدولتی قرار 

 ریزيبرنامهقابلدر حیطه اختیارات آن بوده و 

دلیل مالحظات و ملزومات اقتصادي و است، اما به

 هايشوک فارغ از با ثباتیاجتماعی، از روند 

بنابراین توصیه کلی  ؛بیرونی، برخوردار است

، استفاده دولت از منابع درآمدي نظرانصاحب

ر کشور است. مصارف پایدا تأمینپایدار، جهت 

منبع  نیدارتریو پا ترینباثبات یاتیمالدرآمدهاي 

. شوندمیتلقی  ایدر تمام دن هادولت يدرآمد

 تأمین يکه دولت برا یوجوه عنوانبه اتیمال

 ،کندمی افتیخود از شهروندان در هايهزینه

 يجهان امر يدر همه کشورها یبیتقر طوربه

 تأمین يراهکار برا پایدارترینشده است و  رفتهیپذ

 .شودمیمحسوب  یمل يدرآمدها شیبودجه و افزا

متمادي  هايسالدر خصوص اقتصاد ایران، در

هاي درآمدهاي حاصل از فروش نفت، گاز و فراورده

 موردنظر درآمد منبع ترینعمده عنوانبهنفتی، 

توجه با اما ه است،و استفاده بود مورداتکا هادولت

و همچنین  هاي اقتصادي خارجیشوک بروزبه 

 المللیبینرونق و رکود اقتصادي  هايچرخهوقوع 

که باعث نوسان در میزان تقاضا و قیمت نفت و 

 
 2، شماره 7سالمت و بهداشت اردبیل، دوره  هیبر تولید ملی کشور، نشر هاآن تأثیر(، مخارج و درآمد دولت و 1395مظفري، هاشم، ) .1

 .219-226(، صص نامهویژه)

و  قیمتثبات بر توان نمی ،شودهاي آن میفراورده

متکی  عنوان منبع اصلی درآمد دولت،به فروش نفت

 ،کشور اقتصاد ،ردو دهه اخینمونه در  عنوانبهبود. 

خود دیده به هر بشکه نفت ايمتفاوتی بر هاينرخ

از  نفت در این دو دهه است. دامنه تغییرات قیمت

 ازاي هر بشکهبه دالر 20دالر تا کمتر از  140بیش از 

 .تغییر(دامنه درصد  700)بیش از  شودمیرا شامل 

وابستگی درآمدهاي کشور به درآمدهاي  که آنجا از

دلیل نوسانات قیمت و مقدار فروش آن، به ،نفتی

دولت را در رسیدن به اهداف حاکمیتی با بحران 

بنابراین  ؛(1395، 1)مظفري نمایدمیمواجه 

منبع  عنوانبهند تواننمینفتی  نوسانرپُدرآمدهاي 

در  ،داخلی باثباتبراي مخارج تقریباً  اعتماديقابل

درآمدهاي مالیاتی  ،از طرف دیگر نظر گرفته شوند.

خاص خود  هايناپایداريو  هاثباتیبینیز داراي 

هستند که در این گزارش به آن پرداخته شده است. 

شناخت بهتر وضعیت فعلی درآمدهاي  منظوربه

دولت در ایران، ابتدا مروري کلی در آمارها و 

اطالعات منتشره توسط مراجع رسمی، در مطالب 

 .گیردمی مزیر انجا

 

 درآمدهای عمومی دولتوضعیت . 1
( مجموع و روند درآمدهاي عمومی 1در نمودار )

و  ايسرمایه هايداراییدولت به تفکیک واگذاري 

مالی به تصویر کشیده شده  هايداراییواگذاري 

 است.



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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 میلیارد ریال(: مجموع و روند درآمدهای عمومی دولت به تفکیک انواع )1نمودار 

1400هاي مجلس، قانون بودجه سال ، گزارش مرکز پژوهش: معاونت امور اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و داراییمأخذ

نمودار فوق مجموع درآمدهاي عمومی دولت طی 

( دو 1از نمودار ) .دهدمیرا نمایش  1380-1400 هايسال

از درآمدهاي  ايعمده: اوالً سهم شودمینکته مهم استنباط 

 ايسرمایه هايداراییعمومی دولت به میزان واگذاري 

 هايداراییحاصل از واگذاري  درآمدهايبستگی دارد؛ ثانیاً 

مختلف همراه  هايسالادي در ، با نوسان زیايسرمایه

ترسیم شده، روند غیرخطی هر یک  چیننقطهخط است. 

 ،نکاتتوجه به این با. کندمیاز درآمدها را مشخص 

 هايداراییدرآمد حاصل از واگذاري بررسی جزئیات 

 ( مجموع2. در نمودار )رسدمینظر ضروري به ايسرمایه

 هايدارایی واگذاري از دولت عمومی درآمدهاي روند و

 .شودمیانواع آن نمایش داده  تفکیک به ايسرمایه

 (ریال میلیارد) انواع تفکیک به ایسرمایه هایدارایی واگذاری از دولت عمومی درآمدهای روند و مجموع: 2 نمودار
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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

راهبردهاى رفع بى ثباتى و ناپایدارى در درآمدهاى مالیاتى 
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و تأملی را  توجهقابل( نکته بسیار 2بررسی نمودار )

 هايبنديتقسیمکه طبق این رغمعلی. کندمیاحراز 

از دو  ايسرمایه هايداراییواگذاري حسابداري ملی، 

نفتی و فروش سایر  هايفراوردهبخش فروش نفت و 

؛ اما در عمل این فروش نفت و شودمیتشکیل  هادارایی

نفتی است که مقدار درآمد حاصل از  هايفراورده

را براي دولت مشخص  ايسرمایه هايداراییواگذاري 

 ايسرمایه هايداراییکه فروش سایر  صورتیبه .کندمی

است. نکته مهم دیگري  تشخیصقابلدر تصویر  سختیبه

، گیردمیقرار  تأییدبازهم مورد  (،1همانند نمودار ) که

براي پی بردن به  نوسانات باالي درآمدهاي نفتی است.

اهمیت و سهم اتکاي درآمدهاي عمومی دولت به فروش 

( سهم درآمدهاي 3نفتی، در نمودار ) هايفراوردهنفت و 

نفتی از مجموع درآمدهاي عمومی دولت )بدون احتساب 

درآمدهاي مالیاتی( و کل درآمدهاي دولت )اعم از 

 ت.(، نمایش داده شده اسمالیاتی غیردرآمدهاي مالیاتی و 

 (درصد) دولت درآمدهای از نفتی درآمدهای سهم: 3 نمودار

 1400هاي مجلس، قانون بودجه سال ، گزارش مرکز پژوهش: معاونت امور اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و داراییمأخذ

که درآمدهاي نفتی  شودمی( مشخص 3در نمودار )

در مقاطعی از زمان )ابتداي دهه هشتاد و ابتداي دهه نود( 

خود درصد از درآمدهاي دولت را به 90حتی تا 

سهم رسم شده،  چیننقطهطبق خط اند. دادهاختصاص 

درآمدهاي نفتی از مجموع درآمدهاي عمومی دولت 

درصد بوده و سهم آن از کل  70نزدیک به متوسط  طوربه

با  .شودمیدرصد، مشخص  50مدهاي دولت کمتر از درآ

( سهم بزرگ درآمدهاي نفتی 3( تا )1بررسی نمودارهاي )

از درآمدهاي دولت و همچنین نوسانات باالي درآمدهاي 

که  گونههمان؛ بنابراین گرددمینفتی، کامالً مشخص 

عنوان شد براي مدیریت هرچه بهتر منابع و  ترپیش

مصارف دولت، باید نوسانات درآمدي دولت را به حداقل 

سوء نوسان درآمدهاي  آثاربراي جلوگیري از  .رساند

نفتی، ارجاع به درآمدهاي مالیاتی، گزینه جایگزین خواهد 

درآمدهاي مالیاتی را  ثباتیبیبود. ادامه مطالب، ثبات یا 

 .دهدمیرار ق بررسی مورد
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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

راهبردهاى رفع بى ثباتى و ناپایدارى در درآمدهاى مالیاتى          
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 درآمدهای مالیاتیوضعیت . 2
وضعیت درآمدهاي مالیاتی  ،اکنون و در ادامه مطالب

جایگزین درآمدهاي دولت،  ترینمهم عنوانبهدولت 

 روند و جموع( م4). در نمودار گیردمیقرار  بررسی مورد

 و مستقیم مالیات تفکیک به هادولت مالیاتی درآمدهاي

 ه شده است.ئارا، در بازه زمانی مشابه، غیرمستقیم

 (ریال میلیارد) مستقیم غیر و مستقیم مالیات تفکیک به هادولت مالیاتی درآمدهای روند و مجموع: 4 نمودار

 1400هاي مجلس، قانون بودجه سال : معاونت امور اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارایی، گزارش مرکز پژوهشمأخذ

و اجزاي درآمدهاي مالیاتی دولت  کل( 4نمودار )

. از نمودار فوق دو نکته مهم دهدمیرا نمایش آن 

در شرایط متفاوت رونق و رکود . اوالً گرددمیاستنباط 

لحاظ کلیات کشور، درآمدهاي مالیاتی هم به ياقتصاد

کرده تجربه صعودي را  مقادیرآن، اجزاي لحاظ و هم به

روند، نوسان و  رسم شده چینخطثانیاً طبق  است.

یک  ردرآمدهاي مالیاتی و هکل مقداري در  وخیزافت

داده است. در کنار هم قرار دادن نیز، رخ  از اجزاء آن

درآمدهاي این دو نکته مؤید مطالب قبلی است که 

اي در براي مدیریت منابع بودجه، هادولتمالیاتی براي 

آن نوسانات  تبعبهفت )و کنار نوسانات قیمتی ن

محسوب  انکاريغیرقابل ءجزدرآمدهاي نفتی(، 

و ناپایداري در درآمدهاي  ثباتیبیاما بروز  ؛شوندمی

 خواهد بود.دیدگاه غرض این مالیاتی، نقض

گیري با قاطعیت جهت کالبدشکافی و امکان نتیجه

، باید در رابطه با ناپایداري درآمدهاي مالیاتی بیشتر

هاي مستقیم و غیرمستقیم، هرکدام از مالیاتاجزاي 

تا نتایج گزارش  ؛بررسی قرار گیرند به تفکیک مورد

از استحکام استداللی بیشتري برخوردار باشد. نمودار 

درآمدهاي مالیاتی مستقیم اجزاي ترتیب ( به6( و )5)

مالیاتی غیرمستقیم را به تصویر و درآمدهاي 
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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

راهبردهاى رفع بى ثباتى و ناپایدارى در درآمدهاى مالیاتى 
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 (ریال میلیارد) مالیات انواع تفکیک به هادولت مستقیم مالیات درآمدهای روند و مجموع: 5 نمودار
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مستقیم دولت به سه گروه مالیات اشخاص  هايمالیات

 تقسیمقابلحقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت 

بیشترین سهم از درآمدهاي مالیاتی مستقیم به هستند. 

مالیات اشخاص حقوقی اختصاص دارد. کمترین سهم را 

در این نمودار نیز خط . دهدمینیز مالیات بر ثروت تشکیل 

. طبق دهدمیروند تغییرات متغیرهاي را نشان  چیننقطه

رکن از ارکان درآمدهاي  ترینمهمرسم شده،  چیننقطه

اما صعودي نوسان ي همراه با روندمالیاتی مستقیم دولت 

شکل کلی بهنوسانات مالیات اشخاص حقوقی د. شکل دار

 است. مستقیم شبیه هايمالیاتروند درآمد حاصل از 
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مالیات هاي مستقیم مالیات اشخاص حقوقی مالیات بر درآمد مالیات بر ثروت
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مالیات های غیرمستقیم مالیات بر کاال و خدمات مالیات بر واردات



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

راهبردهاى رفع بى ثباتى و ناپایدارى در درآمدهاى مالیاتى          
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 درآمدهاي روند و ( مجموع6در نمودار )

 انواع تفکیک به هادولت غیرمستقیم مالیات

 هايمالیاتمالیات نمایش داده شده است. 

و خدمات  هابه دو بخش مالیات بر کاال غیرمستقیم

. میزان و روند شودمیو مالیات بر واردات، تقسیم 

نیز همانند انواع قبلی  ي آنتغییرات اجزا

 اما همراه با ناپایداري درآمدهاي مالیاتی صعودي

 است.

( و قرار دادن 6( و )5با مشاهده نمودارهاي )

دست (، یک نتیجه مهم به4در کنار نمودار ) هاآن

. کل درآمدهاي مالیاتی و همچنین تفکیک آیدمی

آن، همگی داراي مقادیر صعودي در طول اجزاي 

نوسان هستند. با کسب  دارايروندي  لیزمان و

جایگزینی  لزوم بر تأکیدضمن  اينتیجهچنین 

 ي نفتی،ااتکا بر درآمده جايبهآمدهاي مالیاتی در

و  ثباتیبیتوان بار دیگر بر الزام بررسی می

 منظوربهکرد.  تأکید ناپایداري درآمدهاي مالیاتی،

 نوساناتتکمیل استنتاج مطالب، الزم است تا 

درآمدهاي مالیاتی و درآمدهاي نفتی از کل سهم 

سه قرار بودجه دولت، در کنار یکدیگر مورد مقای

 نفتی و مالیاتی درآمدهاي ( سهم7گیرد. نمودار )

 بررسی مورددولت را در بازه  درآمدهاي کل از

همچنین در این نمودار روند حرکت . دهده میئارا

هاي درآمدي نیز رسم شده تا هرکدام از این گروه

تري فراهم گردیده و نتایج صحیح مشاهدهامکان 

 اتکاتري حاصل شود.قابل

 (درصد) دولت درآمدهای کل از نفتی و مالیاتی درآمدهای سهم: 7 نمودار
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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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زمانی ( در بازه7بر اساس مشاهدات نمودار )

متوسط درآمدهاي  طوربهمشابه نمودارهاي قبلی، 

نفتی سهم بیشتري از مجموع کل درآمدهاي دولت را 

. همچنین نکته دومی که بار انددادهخود اختصاص به

، وجود نوسان زیاد در گیردمیقرار  تأکیددیگر مورد 

و ناپایداري  ثباتیبیو  سهم درآمدهاي نفتی

 است. در سهم درآمدهاي مالیاتی توجهقابل

قرار  تأییدمورد  آنچه تا این مرحله از مطالعه

سمت گرفته است؛ لزوم گذار از درآمدهاي نفتی به

کسب درآمدهاي مالیاتی است. حال آنچه باید 

در  ثباتیبیقرار گیرد، ثبات یا  دموردتردی

( نیز 7در نمودار ) که درآمدهاي مالیاتی است. آنچه

. بحث مهمی که در ادامه مطالب به شودمیمشاهده 

ایجاد ثبات بیشتر در  بررسی ،شودمیآن پرداخته 

درآمدهاي مالیاتی است. 

ثبات در درآمدهای مالیاتی شرایط ایجاد . 3
و افزایش آن 

منظور ایجاد ثبات در درآمدهاي مالیاتی و به

ي نظیر امکانات مالیاتی، پایه مواردها افزایش آن

 مدنظرمالیاتی و فرهنگ مالیاتی باید 

و شرایط آن بازنگري  گرفته قرار گذارانسیاست

تفصیل که هر یک از موارد مذکور در ادامه به شود

  شوند. میتوضیح داده 

مالیاتی امکانات. 3-1

شامل  هادولتامکانات مالیاتی در اختیار 

اطالعات مالی، ه ئاراو  آوريجمع هايپایگاه

 هايجریمهو  هامشوقستانی، ابزارهاي مالیات

مالیاتی است. پایداري درآمدهاي مالیاتی در ابتدا 

اطالعات مالی ه ئاراو  آوريجمع هايپایگاهبه 

ر مالی کشو هايفعالیتبسیاري از بستگی دارد. 

 مبتنی برحاضر مورد رصد قرار نگرفته و حالدر

مالیاتی مؤدیان است. توجه  هاياظهارنامه

پایگاه اطالعات مالی گسترش  به گذارسیاست

امکان فرار و مقاومت مالیاتی را به  تواندمی

 شدهریزيبرنامهاستفاده مناسب و  حداقل برساند.

مالیاتی نیز در همین  هايجریمهو  هامشوقاز 

پذیري و ثبات بینیپیشراستا عمل کرده و 

دنبال خواهد داشت. توجه به این درآمدهاي را به

 هايجریمهو  هامشوقنکته ضروري است که 

نباید محدود به موارد ریالی باشد؛  الزاماًمالیاتی 

در کشور سوئد که باالترین نرخ  مثال عنوانبه

رد، ضمانت پرداخت مالیات در جهان را دا

تسهیالت بانکی به افراد، میزان مالیات ساالنه افراد 

کسانی که فرار مالیاتی داشته یا  ترتیباینبهاست. 

، امکان دریافت تسهیالت کنندمیاظهاري کم

بزرگ بانکی را نخواهند داشت. این نوعی از 

بیهی در پرداخت مالیات و نسیاست تشویقی یا ت

 تأثیراولین قسمت اقتصاد که تحت

اتی و ناپایداری درآمدهای مالی ثباتیبی

، بودجه عمومی دولت است. گیردمیقرار 

مالیاتی کسری بودجه دولت و  ثباتیبی

مدیریت آن را با اشکال مواجه کرده و 

.سازدمی غیرممکنکنترل آن را 



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

راهبردهاى رفع بى ثباتى و ناپایدارى در درآمدهاى مالیاتى          
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گذار اثرمدهاي مالیاتی دولت آن ثبات درآ تبعبه

 است.

مالیاتی هایپایه. 3-2

دولت براي افزایش درآمدهاي  که صورتی در

 سمتگسترش پایه مالیاتی به جايبهمالیاتی خود 

مالیات حرکت  یعنی افزایش نرخ ترساده حلراه

گفت که به هدف افزایش درآمد  توانمی ،کند

 عدالتیبیمنجر به تعمیق  این امراما خواهد رسید؛ 

 چراکهخواهد شد.  اعتماديبیو افزایش 

فعلی در حالی شاهد افزایش  دهندگانمالیات

ی از تولید توجهقابلمالیات خود بودند که بخش 

ناخالص داخلی یا از پرداخت مالیات معاف 

 روازاینلیاتی هستند. هستند یا داراي فرار ما

خواهد  ترياصولی حلراهگسترش پایه مالیاتی 

مالیاتی ابتدا باید  هايپایه بازتعریفبود. براي 

 هاينرخ( ISIC) بنديطبقهطبق نیازهاي کشور و 

 هايفعالیتمالیاتی سابق اصالح گردند.  هايپایه

و براي برخی  شدهمعینمعاف از مالیات 

مالیاتی  هايپایهجدید اقتصادي،  هايفعالیت

 جدید تعریف گردد.

فرهنگ مالیاتی. 3-3

فرهنگ مالیاتی که در راهکارهاي مطالعه نیز بدان 

پرداخته شده است، هم به مؤدیان و هم به دولت 

اظهاري آن، نوعی فرار مالیاتی یا کم. مرتبط است

دالیل فرهنگ در مقاومت مالیاتی است. یکی از 

دولت در  عدم شفافیتدیان، ؤدر م مقاومت مالیاتی

 درآمدهاي مالیاتی کردمحل و نحوه هزینه

توان گفت که له میئتوجه به این مسبا .گرددبازمی

فرهنگ مالیاتی عالوه بر رفتار مردم، به رفتار 

ط اها در اداره امور و مصارف مالیات نیز ارتبدولت

درآمدهاي دولت از طریق  که صورتی در دارد.

 صورتبهشود،  تأمین دهندگانمالیات هايپرداخت

 یافته ارتقاگویی دولت نیز باید متقابل سطح پاسخ

 ؛و دولت باید مسئولیت اقدامات خود را پذیرا باشد

بنابراین اولین گام در اصالح فرهنگ مالیاتی و 

آن ایجاد ثبات و پایداري در درآمدهاي  تبعبه

گویی و پاسخ پذیريمسئولیتی، افزایش مالیات

ملت خواهد ـ  دولت به مردم و تقویت پیوند دولت

 بود.

 مالحظات امنیت اقتصادی. 4
آن  گذاربنیانمکتب کالسیک و  گذشته و برخالف

معتقد به سه وظیفه براي دولت  کـه« »آدام اسمیت

 هايزیرساختتحت عنوان امنیت، عدالت و ایجاد 

بود، »جان  عمومی کارهاي و آموزشی وبهداشتی 

ضعف  دلیلبهاین اعتقاد بود که  کینز« بر مینارد

عملکرد بازار آزاد و وجود اشتغال ناقص در عوامل 

 دولت ملزم به دخالت، مؤثرتولید و کمبود تقاضاي 

ر مالی کشو هایفعالیتبسیاری از 

مبتنی حاضر مورد رصد قرار نگرفته و حالدر

مالیاتی مؤدیان است.  هایاظهارنامه بر

پایگاه گسترش  به گذارسیاستتوجه 

امکان فرار و  تواندمیاطالعات مالی 

مقاومت مالیاتی را به حداقل برساند.



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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این رویکرد از طریق ابزارهاي مالی است.  قتصاددر ا

امروزي پس از پایان  یافتهتوسعهکشورهاي  درجدید 

بحران بزرگ مالی براي تضمین  جنگ جهانی دوم و

، 1کار گرفته شد )اخويبهبیکاري  از پرهیز واشتغال 

زمان و توسعه جوامع با پیدایش صنعت  رگذ(. 1385

آمدن فضاي رقابت و  وجودبهو توسعه صنایع مدرن، 

اقتصادي و غیراقتصادي  2ایجاد پیامدهاي خارجی

موارد باعث شده  سایر منفی به دالیل صنایع آالینده و

براي دولت  هاکالسیک موردنظر گانهسهکه وظایف 

ا ابطه بجدیدي در ر هاينظریهدچار تحول شده و 

 اقتصادي دولت مطرح شود هايفعالیتاقتصاد و 

، واگنر(. این نگاه توسط کسانی چون 1395)مظفري، 

 بسط و توسعه پیدا کرد.نیز  3و رابینسون ساموئلسون

ي خود هادولت ردم ازامروز، م جهاندر  ترتیباینبه

و ارتقاي درآمد را  معیشت وانتظار بهبود وضعیت 

ین امري برخورداري و ن؛ اما شرط برقراري چددارن

 ، باثبات و پایدار،منابع مالی مطمئناتکاي دولت به 

 است. براي برآورد انتظارات مردم

عموم مردم جزء  نظر ازموارد باال  که آنجا از

، هرگونه خللی شودمیوظایف الینفک دولت تلقی 

مالحظات امنیتی و  در انجام این وظایف اثرات و

برخی از این  اقتصادي را در پی خواهد داشت.

 :استمالحظات به شرح زیر 

عدم کنترل کسری بودجه و ایجاد فشارهای  -

یکی از عواملی که سبب خواهد شد تا اقتصاد  تورمی:

اتکاي  ،یک کشور سالم و همراه با رشد پایدار باشد

.هشتم چاپ بازرگانی، انتشارات ،(کاربردي) کالن اقتصاد ،(1385) ع اخوي، .1

2. Externality Effects

3. Wagner, Samuelson, Robinson

آن بر درآمدهاي دائمی است. درآمدهاي حاصل از 

فروش منابع طبیعی همواره با ریسک ناپایداري 

و وابستگی یک کشور به این درآمدها  اندمواجه

 اندازدستمسیر حرکت یک اقتصاد را با  تواندمی

 تأثیراولین قسمت اقتصاد که تحت. مواجه کند

، گیردمیاتی قرار و ناپایداري درآمدهاي مالی ثباتیبی

مالیاتی کسري  ثباتیبیبودجه عمومی دولت است. 

بودجه دولت و مدیریت آن را با اشکال مواجه کرده 

 است در حالیاین  .سازدمی غیرممکنو کنترل آن را 

 بینیپیشقابلیت دلیل درآمدهاي مالیاتی بهپایداري که 

 هايچرخ بودجه دولت و دتوانمیو مستمر بودن، 

 اقتصادي یک کشور را همواره در حرکت نگاه دارند.

در مقابل عدم کنترل کسري بودجه سبب خلق 

 فشارهايفشارهاي تورمی در کشور خواهد شد. 

دلیل اعمال تنگنا براي آحاد جامعه، سبب تورمی به

 ایجاد مشکالت امنیتی در بطن آن خواهد شد.

از دو  ایسرمایه هایداراییواگذاری 

نفتی و  هایفراوردهبخش فروش نفت و 

؛ شودمیتشکیل  هاداراییفروش سایر 

اما در عمل این فروش نفت و 

نفتی است که مقدار درآمد  هایفراورده

 ایسرمایه هایداراییحاصل از واگذاری 

.کندمیرا برای دولت مشخص 



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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ضریب افزایش توزیع ثروت و عدم توازن در  -

 ،دیگر یک مالحظه امنیت اقتصادي عنوانبه :جینی

اخذ مالیات سبب  پایداري و ثبات باید افزود که

درآمدي و  هاينابرابريجلوگیري از افزایش 

از  کوچکی جلوگیري از ثروتمند شدن بخش

دیگر و  اعظم در برابر فقیرتر شدن بخش ،جامعه

 ،مالیات درواقعدر راستاي افزایش عدالت است. 

ابزار کاهش فاصله طبقاتی است که امکان 

و کاهش این شکاف را فراهم  درآمدها توزیعباز

اقتصادي در جامعه  هاينابرابري. بروز کندمی

اعتراضی اجتماعی در سطح  هايکنشسبب خلق 

را  اقتصادي امنیت هايبحثکشور خواهد شد و 

قرار خواهد داد. تأثیرتحت

نارضایتی د گویی دولت و ایجاعدم پاسخ -

و ناپایداري درآمدهاي مالیاتی  ثباتیبی :مردمی

سبب اتکاي بیشتر دولت به درآمدهاي حاصل از 

نفتی خواهد شد.  هايفرآوردهفروش نفت و 

زمینه را براي  اتکاي دولت بر درآمدهاي مالیاتی،

کردن دولت و توسعه دموکراسی فراهم  گوپاسخ

منابع خود را بر فروش  هادولتهرچه . کندمی

نیاز به  ،نفت متمرکز کنند ازجملهمنابع طبیعی 

گویی به اقشار مختلف در راستاي تبیین پاسخ

حس  ترکمخود را  ايهزینهنحوه عملکرد 

دولت متکی به درآمدهاي  که صورتی در. کنندمی

گویی به عموم مالیاتی تکلیف بیشتري براي پاسخ

خود  هايهزینهریت ملت در زمینه نحوه مدی

از  هادولتفاصله گرفتن  .کندمیاحساس 

ملت ـ  گویی، سبب گسست پیوند دولتپاسخ

همراه خواهد داشت. شده و نارضایتی مردمی را به

قتصادي را بروز نارضایتی عمومی نیز امنیت ا

 تهدید خواهد کرد.

 ی پیشنهادیبندی و راهکارهامعج
زایش عواملی که موجب اف اخیر از هايدههدر 

به مخارج ارتقاي  توانمیدولت شده  هايهزینه

و  هابیماري بروز انواعسطح بهداشت عمومی، 

مراکز بهداشتی و اخت ، سهاآن کنیریشه ضرورت

، افزایش جمعیت و مسائل نظامی دفاع ملی درمانی،

و شهرنشینی و افزایش درخواست براي خدمات 

ایف دولت، در رابطه با وظ انتظاراتتغییر شهري، 

افزایش رفاه مردم و نیاز مردم به کاالهاي اهمیت 

گویی به براي پاسخ هادولتاشاره نمود.  عمومی

موارد  سایر وق واي جامعه در موارد فنیازه

. انجام هزینه هم پردازندمیی هایهزینه صرفبه

)مظفري، است ئن و مطم باثباتنیازمند منابع مالی 

زمانی . با مطالعه مقادیر و روند سري(1395

که این درآمدها  شودمیدرآمدهاي نفتی، مشخص 

برای ، هادولتدرآمدهای مالیاتی برای 

ای در کنار نوسانات مدیریت منابع بودجه

آن نوسانات  تبعبهفت )و قیمتی ن

 انکاریغیرقابل ءجزدرآمدهای نفتی(، 

و  ثباتیبیاما بروز  ؛شوندمیمحسوب 

ناپایداری در درآمدهای مالیاتی، 

خواهد بود.دیدگاه غرض این نقض



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

راهبردهاى رفع بى ثباتى و ناپایدارى در درآمدهاى مالیاتى 
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الزم برخوردار نیستند. براي  پایدارياز ثبات و 

کارشناسان  موردنظرمنابع دولت آنچه  تأمین

، کسب درآمدهاي مالیاتی براي دولت قرارگرفته

 موضوع ایران، در مالیات پرداخت و است. اخذ

و  ینپیش يهاسده به آن پیشینه و نیست ايتازه

 انواع البته که گرددبازمی هخامنشیان زمان بهحتی 

 دریافت هايروش و مالیات اخذ مرکزهاي مالیات،

در له ئمس ترینمهماست.  نبوده کنونی صورتبه آن

ثبات و پایداري درآمدهاي  ،چنین رویکردي

در ثبات  مؤثرمالیاتی دولت است. مسائل مرتبط و 

درآمدهاي مالیاتی در خالل مطالب مطرح شد؛ 

، این بخش مورد توجه قرار گرفتهآنچه در 

و ناپایداري درآمدهاي  ثباتیبیراهکارهاي رفع 

 دهیمالیات تکوین نظام یگرد عبارت بهمالیاتی و 

ي دستیابی به این هاستانی است. راهکارمالیات و

 :گرددمیه ئاراهدف به شرح زیر 

: ایجاد شفافیت در مصارف مالیاتی -

و آگاهی مردم از نحوه مصارف  رسانیاطالع

اقدامات مثبتی است که در جهت  ازجملهمالیات 

ترویج فرهنگ مالیاتی توسط امور مالیاتی در 

و این امر  انجام گیرد تواندمیکشور سطح 

در کشور  و پرداخت آن را اهمیت مقوله مالیات

در کنار دولت  زايیتشفاف اتاقدام. بردمیباال 

به  لیتماارتقاي سبب  یرفاه عموم شیافزا

مهم از  نی. اشودمی مؤدیان اتیپرداخت مال

و از  هادولتمنابع درآمد  ترینشاخص

 يامدهایاست که پ یاجتماع یزندگ هايضرورت

 ریجامعه را در مس تواندمیسازنده و مثبت آن 

 دهد. ياریو توسعه  شرفتیپ

افزایش  منظوربه: مالیاتی هاینرخثبات در  -

ایجاد  منظوربهدرآمدهاي مالیاتی دولت و یا 

در شرایط  توانمیثبات در این منابع مالی، 

متفاوت مالیاتی را  هاينرخمختلف اقتصادي، 

نحوي تعیین کرد که مجموع درآمدهاي مالیاتی به

پایدار و باثبات باشد؛ اما این کار هم اعتماد بین 

فرهنگ  کرده و به دارخدشهدولت و ملت را 

و همچنین قدرت  زندمیمالیاتی مردم صدمه 

و فعالین اقتصادي را  هابنگاهتدوین استراتژي 

وظایف  ترینمهم. یکی از کندمیدچار نقصان 

حکمرانی مدرن، ایجاد و حفظ ثبات سیاسی و 

 هاينرخاقتصادي است. از طریق ایجاد ثبات در 

 فرهنگ مالیاتی مردم را ارتقا توانمیمالیات، 

اقتصادي را افزایش  هايفعالیتداده و انگیزه 

 عنوانبهداد. با افزایش ابعاد اقتصاد که از آن 

؛ درآمدهاي مالیاتی شودمیکیک اقتصاد یاد 

فعال اقتصادي قابل  ترینبزرگ عنوانبهدولت نیز 

 و مدریت خواهد شد. بینیپیش

ثبات : مالیاتی هایمعافیتدر  مدیریت سیال -

 هايمعافیتمالیاتی تناقضی با سیال بودن  هاينرخ

مالیاتی ندارد. افزایش حجم اقتصاد کشور به افزایش 

. انجامدمیو پایداري درآمدهاي مالیاتی دولت 

در جهت افزایش فعالیت و سود اقتصادي  هادولت

اقتصادي که  هاينظریهتوجه به باند توانمی، هابنگاه

اتی وجود دارد، با اتکا به مالی گذارينرخدر زمینه 



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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اقدام کرده و در  ،1مبانی خاصی مانند منحنی الفر

 شدهتعیینپیشاز هايمعافیتموارد اعطاي هرگونه 

اعطاي  و مشخص، مدیریت متناسبی انجام دهند.

اقتصادي  هايفعالیتبه گسترش  هاسیاست گونهاین

 درنهایتدرآمدزا در بلندمدت منجر خواهد شد و 

 سهم درآمدهاي مالیاتی دولت را افزایش خواهد داد.

های مالیاتی و هدفمند کردن حذف معافیت -

در کشور از  یاتیمال عیوس يهاتیمعاف: هاآن

درآمدهاي مالیاتی از کل  بودن نسبت نییپا لیدال

 توجهی از. بخش قابلاست درآمدهاي دولت

و  ياقتصاد کشور مانند بخش کشاورز

از پرداخت  ،ژهیدر مناطق آزاد و و يگذارهیسرما

شدن  معنی وسیعکه بهمعاف هستند  اتیمال

هاي مالیاتی و ایجاد ناپایداري در معافیت

یکی از راهکارهاي  .درآمدهاي دولت است

ثباتی و ناپایداري نهادي براي کاهش بیپیش

هاي مالیاتی درآمدهاي مالیاتی، حذف معافیت

 يهدفمندساز صورت هدفمند است.به

در  تواندیاست که م یموضوع یستاناتیمال

اقتصاد کشور و  يرا برا یمثبت جیدرازمدت نتا

همراه به ییزاو اشتغال دیدر بخش تول خصوصاً

هاي هدفمند کردن معافیت. از طریق داشته باشد

 زهیانگ تیجذاب جادیبا ا تواندمیدولت  ،مالیاتی

 دیجد يفرصت کار جادیا يرا برا گذارانهیسرما

اشتغال کمک  شیراه به افزا نیدهد تا از ا شیافزا

تواند به تعادل بازار . همچنین این روش میکند

 کاالها و خدمات کمک کند.

 
1. Laffer curve 

2. Smith, A. (1937). The wealth of nations [1776] (Vol. 11937). na. 

از اصول و  یکی: گسترش عدالت مالیاتی -

 .است ياصل عدالت و برابر یاتیحقوق مال

صورت به دیدر جامعه با زین اتیپرداخت مال

بر اساس سه اصل  دیعادالنه باشد و مردم با

شده وضع يهااتیو تناسب مال یهمگان ،يبرابر

 براي تحقق عدالت مالیاتی .2ندیرا پرداخت نما

 نییتع :یک رعایت سه نکته ضروري است.

هاي دهکباشد که  ياگونهبه یاتیمال يهانرخ

استفاده  يشتریب اقتصاديکه از منافع درآمدي باال 

 اتیمال :د. دوپرداخت کنن يشتریب اتیمال ،کنندیم

وضع شود که ارزش  ییکاالها يبرا دیبا

 زین نآداشته و از درآمد حاصله از  يگذارهیسرما

: د. سهکشور صرف شو يدر جهت ثبات اقتصاد

 یاتیمال يهاتیعادالنه، معاف یاتینظام مال کیدر 

و  تیبه حداقل برسد و حما دیثروتمندان با يبرا

 يهاها مشمول اقشار و خانوادهيندمهبهر

با گسترش عدالت مالیاتی، درآمد جامعه شود. کم

از  دار،یاشتغال پا جادیتعهد ا يها در ازابنگاه

 .بهره خواهند برد یاتیمال تیمعاف

: هوشمندسازی نظام مالیات ستانی -

وصول  يمعنابه یاتینظام مال يسازهوشمند

 انیدؤم ياقتصاد يهازدادهیاساس ر بر اتیمال

اطالعات مربوط به  یاست و بر اساس آن، تمام

 ربطيذ يهااز دستگاه انیدؤم ياقتصاد تیفعال

کشور مورد استفاده  یاتیاخذ و در سازمان امور مال

 یاتی. سازمان امور مالردیگیو پردازش قرار م

صورت عادالنه اطالعات، به نیکشور با استناد به ا



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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فرض شیاظهارنامه پ ن،یو بر اساس قوان یمنطق و

 لیدلبه کهدهد یم هئو به آنان ارا دیرا تول انیدؤم

بودن اطالعات و وجود اسناد و مدارک  یواقع

و  يدؤم انیاعتراض و اختالف ممعتبر، امکان 

 .ابدییکاهش م زانیم نیبه کمتر یاتیسازمان مال

با عنوان نظام مدرن و هوشمند  ایتحقق آنچه در دن

انجام اقدامات  ازمندین شود،یمشناخته  یاتیمال

 وهیش نیو همچن یستاناتیدر نحوه مال نیادیبن

. با هوشمندسازي است یاتیمال يندهایفرا ياجرا

براساس اطالعات  اتیمال صیتشخ ،یاتینظام مال

انجام گرفته و  یو مستندات قطع یواقع

چه هر يمحورسمت عدالتبه یستاناتیمال

از  یاتینظام مال تیو وضع ابدییتر سوق متمام

جامع،  يهاصیسمت تشخبه یشکل سنت

 یزندگ يهاتیاقعبر و یو مبتن قیاعتماد، دققابل

 یاتینظام مال يمردم خواهد رفت. هوشمندساز

و اقتصاد  شودیم ياقتصاد يسازمنجر به شفاف

ثبات و پایداري در  ،يعدالت اقتصاد زیشفاف ن

 .خواهد داشتدنبال به درآمدهاي دولت را
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