
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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یاتپرداخت مال یرشو پذ ینعدم تمکتحلیل 
مردم از سوي

1علي باريكاني

چكيده
عنوان يكي از ابزارهاي دولت از ديرباز در جامعه مطرح بوده و درآمدهاي حاصل از آن صرف امور رفاهي،ماليات به

زنند و داليل متعددياي از مردم از پرداخت ماليات سرباز ميشود، اما متأسفانه عدهاجتماعي و اقتصادي مردم شده و مي
شده است: مانند تبعيض در دريافت ماليات، نامشهود بودن آثار درآمدهايمنجر به سرپيچي از قانون در پرداخت ماليات 

اي و ... مالياتي در جامعه، عدم وجود شفافيت از محل خرج درآمدهاي مالياتي، وجود فرار مالياتي گسترده از سوي عده
ته باشد، دولت از محلرو انگيزه مردم براي پرداخت ماليات كاهش يافته است. اگر چنين روندي ادامه داشهميناز

پرورش،ودرمان، بخش آموزشوهاي حياتي مانند بخش بهداشتدرآمدهاي مالياتي دچار كسري بودجه شده و بخش
هاي عمراني و آباداني كشور و ... تأمين منابع نخواهند شد و اقتصاد كشور تضعيف شده و وابستگي به ساير كشورهاطرح

تشكيل بانك اطالعاتي جامع و فراگير از مؤديان مالياتي، تقويت ضمانتهكارهايي نظير رو راهميننتيجه خواهد شد. از
كردسازي و چگونگي هزينهاجراي قوانين براي برخورد با متخلفان، توسعه فرهنگ مالياتي در جامعه و افزايش شفاف

گردد.ماليات پيشنهاد مي منظور ايجاد انگيزه در جامعه براي تمكين و پذيرش پرداختدرآمدهاي مالياتي به
.درآمدهاي مالياتي، فرهنگ مالياتي، فرار مالياتي، عدم شفافيت در نظام مالياتي واژگان كليدي:

مقدمه
پرداخت ماليات بسيار داراي اهميت است و دولت از

هاي زيرساختي ودرآمدهاي مالياتي براي پروژه
مراني در مسير ايجاد رشد اقتصادي كشورهاي عطرح

عنوان يكي ازواقع ماليات بهكند. دراستفاده مي
ابزارهاي هدايت غيرمستقيم دولت از طريق تأثير بر

هايگذاريتواند در سياستهاي اقتصادي ميفعاليت
توسعه اقتصادي و صنعتي نقش كليدي ايفا نمايد.

اد هستند كه مالياتتقريباً تمام كارشناسان بر اين اعتق
ها براي پيشرفت كشورترين راهيكي از مطمئن

   Ali_barikani_ali@yahoo.comتهران، ايران ،دكتراي اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس .1

كه اتكا به درآمدهاي نفتي و تداومآيد. چراشمار ميبه
ها واين رويكرد سبب ناپايداري در بهبود شاخص

نحوي كهنوسان در رشد اقتصادي خواهد شد به
ترين منبععنوان اصلينوسان در درآمدهاي نفتي به

ها را باها و برنامه، بسياري از سياستدرآمد دولت
رو، بدون ترديدهمينكند. ازنااطميناني مواجه مي

ماليات و نظام مالياتي نقش مؤثرتري در روند توسعه
هايكشور دارند، اما نظام مالياتي كشور با چالش

روست كه باعث شده تقريباً تمامبسياري روبه
ق نگردد.بيني شده محقدرآمدهاي مالياتي پيش



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

تحلیل عدم تمکین و پذیرش پرداخت مالیات از سوى مردم 
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ها كه محور گزارش حاضريكي از اين چالش
نيز هست، عدم تمكين و پذيرش عامه مردم در
پرداخت ماليات است. البته عوامل بسياري منجر به
چنين رويكردي در جامعه شده است. در اين

كننده عدمگزارش ضمن پرداختن به عوامل ايجاد
عاتپذيرش مردم در پرداخت ماليات، پيامدها و تب

امنيت اقتصادي وجود چنين فرهنگي در جامعه
نهايت نيز راهكارهايي در جهتشود. درتبيين مي

افزايش انگيزه و فرهنگ مردمي براي پرداخت
شود.ماليات ارائه مي

ياتدر پرداخت مال مردم عامه . نگاه1
فرهنگ مالياتي متأثر از فرهنگ عمومي جامعه است.

هاي مالياتييافته با نظامامروزه در كشورهاي توسعه
آيدپيشرفته، سخن از فرهنگ مالياتي كمتر به ميان مي

عنوان يككه در اين كشورها پرداخت ماليات بهچرا
وظيفه يا اصل ترديدناپذير پذيرفته شده است و براي

يات پرداخت كنند، نيازي به ترغيب وكه مردم مالاين
هايتشويق نيست. در اين كشورها آثار و جلوه

پرداخت ماليات در زندگي شهروندان كامالً مشهود
هاي فرار مالياتي مسدودها و شيوهاست، همچنين راه

شده و هزينه ارتكاب به چنين جرائمي بسيار براي
مسئله توسعهحالمردم سنگين است، اما در جوامع در

نظام مالياتي و پرداخت ماليات توسط شهروندان
صورت نيست و فرايندهاي مرتبط با ماليات بابدين

هاي متعددي مواجه است و بناها و چالشدشواري
توسعهبه داليلي فرهنگ مالياتي در كشورهاي درحال

ترين عواملي كهبسيار ضعيف است. برخي از مهم

دنبال آن عدمي و بهمنجر به تضعيف فرهنگ ماليات
شود،تمكين و پذيرش مردم براي پرداخت ماليات مي

) ارائه شده است.1(در شكل شماره 

: داليل عدم تمكين و پذيرش مردم در1شكل 
پرداخت ماليات

شود،) مشاهده مي1طور كه در شكل شماره (همان
داليل بسياري بر عدم وجود انگيزه براي پرداخت

دم وجود دارد كه در ادامه هر يك بهماليات توسط مر
شوند.تفصيل توضيح داده مي

. وجود تبعيض در اخذ ماليات1-1
اي عدالتالزمه و شرط اول براي ترويج هر مقوله

است. به عبارتي مردم جامعه بايد مطمئن شوند كه
چارچوب قوانين مالياتي براي همه در نظر گرفته

شود وطور قطع نيز اجرا ميشده است و به
گونه تبعيضي ميان افراد جامعه وجود ندارد.هيچ

د،در صورتي كه چنين شرايطي وجود داشته باش

وجود تبعيض در
اخذ ماليات

نامشهود بودن آثار
پرداخت ماليات

وجود فرار مالياتي
گسترده

عدم وجود مجازات
سنگين براي فرار
و معوقات مالياتي

عدم وجود شفافيت
در محل خرج

درآمدهاي مالياتي

اتكاي بودجه به
نفت به جاي ماليات



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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دانند و مالياتمردم خود را مطيع قانون مي
كنند، اما متأسفانه در كشور چنينپرداخت مي

شرايطي وجود ندارد و اخذ ماليات از مردم
عنوان مثال در ايران برخالفآميز است. بهتبعيض

اغلب كشورهاي دنيا، بيشترين ماليات از افراد
شود، اين درحقوقي و توليدكنندگان گرفته مي

صورتي است كه در كشورهايي همچون آمريكا،
انگلستان، سوئد، دانمارك، فرانسه، آلمان و تركيه

شود.بيشترين ماليات از افراد حقيقي گرفته مي
توان بيان كرد كه در ايرانعنوان مثالي ديگر ميبه

مشاغلي چون معلمان جزء كارمندان دولت
محسوب شده و قبل از دريافت حقوق، ماليات از

گردد، اما در مقابل از مشاغلي مانندها اخذ ميآن
فروشان و ... كهپزشكان، وكال، طالفروشان، آهن

درآمدهاي بااليي در طول سال نسبت به معلمان
طبق قانونگردد. ي اخذ نميدارند، ماليات واقع

ها كه شاملبودجه گروه حقوق و دستمزدي
هزار 12كارمندان دولت و معلمان و ... هستند؛ 

پردازند، اما گروه مشاغلميليارد تومان ماليات مي
هزار ميليارد تومان ماليات پرداخت 9در مجموع 

كنند. مقايسه ميزان دريافتي اين دو گروه ومي
دهد كهخوبي نشان ميشده به ماليات پرداخت

.1آميز استضسازوكار اخذ ماليات تبعي

. نامشهود بودن آثار پرداخت ماليات2-1
ماليات يك نوع هزينه اجتماعي است كه شهروندان

ها بتوانند وظايف مندرجكنند تا دولتپرداخت مي
در قانون اساسي را در جهت توسعه اجتماعي و

1. https://www.mizan.news/fa/news/566116

. يكي از پيامدهاي اخذ مالياتاقتصادي محقق كنند
رفاهدر جامعه ايجاد رفاه براي آحاد جامعه است. 

يعني رسيدن به پيشرفت، صنعتي شدن، رفع فقر،
ايجادافزايش اشتغال، كاهش تورم و  رفع وابستگي،

هايتحوالت ساختاري و اصالحات در تمام بخش
جامعه و گذار از حالت نامطلوب زندگي گذشته به

است كه متأسفانه رفاه با اين معنا در هترشرايط ب
طور كامل ايجاد نشدهتنها بهكشور در طول زمان نه

است، بلكه در بعضي موارد كاهش هم يافته است،
مانند افزايش فقر، عدم اصالحات ساختاري، تورم

واقع همين داليل منجر به ايندائمي و ... . در
رداختاند كه بسياري از مردم جامعه از پشده

) نرخ1كنند. در نمودار شماره (ماليات اجتناب مي
هايي از رفاهعنوان شاخصتورم و بيكاري به
اند. همچنين در نمودار شمارهاجتماعي ارائه شده

) درآمدهاي مالياتي دولت ارائه شده است.2(

حجم درآمدهاي مالياتي دولت حداقل بايد دو
برابر ميزان محقق شده باشد كه اين فاصله

وب،درآمدهاي مالياتي محقق شده تا ميزان مطل
هاي مالياتيحجم فرار مالياتي و برخي معافيت

دهد. داليل بسياري منجر به فراررا نشان مي
ها عدمترين آنشوند كه يكي از مهممالياتي مي
ستانيسازي عمومي در حوزه مالياتفرهنگ

است كه اين موضوع منجر به بازتوزيع ناعادالنه
ثروت در كشور شده است.
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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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هايي از رفاه اجتماعيعنوان شاخص: نرخ تورم و نرخ بيكاري به1نمودار 

تورم الف) نرخ

، مركز آمار ايرانdata.worldbank.orgمنبع: 

بيكاري ب) نرخ

منبع: مركز آمار
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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
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درآمدهاي مالياتي (هزار ميليارد ريال): 2نمودار 

، درآمدهاي مالياتي سال8كل كشور بخش  1400بررسي اليحه بودجه سال هاي عملكرد مالي دولت و قوانين بودجه سنواتي/ منبع: گزارش
1399 

گردد) مشاهده مي2طور كه در نمودار شماره (همان
هاي مالياتي در طول زمان سير صعودي داشته ودرآمد

)1افزايش يافته است، اما مطابق نمودارهاي شماره (
نرخ تورم افزايش و نرخ بيكاري با نوساناتي اندك
تقريباً ثابت باقي مانده است. بررسي چنين

هايي گواه اين مدعاست كه مردم آثار پرداختشاخص
كنند بلكه شرايطيتنها رؤيت نمماليات را در جامعه نه

ها در بيشتر اوقات بدتر از گذشته نيزرفاهي براي آن
ها در تميكن ورو انگيزه آنهمينشده است. از

پرداخت ماليات كاهش يافته است.
. وجود فرار مالياتي گسترده3-1

طبق بيانات برخي مسئولين، حجم درآمدهاي مالياتي
ده باشد كهدولت حداقل بايد دو برابر ميزان محقق ش

اين فاصله درآمدهاي مالياتي محقق شده تا ميزان
هايمطلوب، حجم فرار مالياتي و برخي معافيت

دهد. داليل بسياري منجر به فرارمالياتي را نشان مي
ها عدمترين آنشوند كه يكي از مهممالياتي مي

ستاني است كهسازي عمومي در حوزه مالياتفرهنگ
بازتوزيع ناعادالنه ثروت در كشوراين موضوع منجر به 

هايپيگيريعنوان مثال اقدامات و شده است. به
سازمان امور مالياتي براي اخذ ماليات از پزشكان به

شدنقدم جاي پيشموفقيت نرسيده است و پزشكان به
كنند كه چرا ساير اقشاردر اين موضوع اظهار مي

ازمالياتي طور كلي سازمان امور دهند. بهماليات نمي
با اين دست خواهد ماليات اخذ كند،هر صنفي كه مي

شود كه حاكي از ضعف فرهنگيها مواجه مياستدالل
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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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به عبارتي وجود فرار مالياتي .در اين حوزه است
گسترده در جامعه آن هم از سوي اقشار پردرآمد،
انگيزه ساير مردم براي پرداخت ماليات را كاهش داده

زنند.پرداخت ماليات سربازميها هم از و آن
. عدم وجود مجازات سنگين براي فرار مالياتي4-1

و معوقات مالياتي
برخي از مردم با توجه به ميزان حجم فرار مالياتي موجود

دارند كه تا زماني كه اين حجم فرار مالياتي وجودبيان مي
گيرد،گونه برخوردي با مجرمين صورت نميدارد و هيچ

واقع وجود فرار مالياتي وپردازند. درز ماليات نميها نيآن
نوعيها بهمعوقات مالياتي و عدم برخورد با عاملين آن

باعث ايجاد سواري مجاني براي افرادي شده كه ماليات
پردازند و هزينه برخورداري آنان از امكانات رفاهينمي

جامعه به ساير مردم كه در پرداخت ماليات مشاركت
ينچن يجادا يبرا يدبدون تردتحميل شده است. دارند، 
. مانندوجود دارد يندر قوان ييهاءنقص و خال ي،رفتار

عدم وجود مجازات سنگين براي افرادي كه از پرداخت
كنند و يا عدم وجود ضمانت اجراييماليات اجتناب مي

قوي براي قوانين موجود، در صورتي كه با رصد
راحتيتوان مؤديان مالياتي را بهميهاي مالي افراد حساب

شناسايي نمود.
. عدم وجود شفافيت از محل خرج درآمدهاي5-1

مالياتي
هايپرداختخرج  ياز آنجا كه مردم از چگونگ

ينهزم يندر ا يتيهستند و شفاف اطالعيخود ب ياتيمال

.1399، مهدي طغياني، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس .1
.1395، مدير گروه بانكداري اسالمي پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي. 2
.1396نيا، وزير امور اقتصاد و دارايي (سابق)، . علي طيب3
.1393. مهدي تقوي كارشناس حوزه اقتصادي، 4

وجود آمده استها به، اين تصور در آنوجود ندارد
و در يستها عادالنه نط آنتوس ياتپرداخت مال كه
عدم تمكين و پذيرش پرداخت يتصورات ينچن يپ

.1گرفته استشكل  ماليات ميان عامه مردم در جامعه

.كرد ماليات در كشور بسيار مهم استنحوه هزينه
اند كه اگرمردم به اين باور رسيدهمتأسفانه بسياري از 

است اين منابع را حفظ كرده و خود هزينه كنند بهتر
. نظام مالياتي موجود2كه آن را به دولت بدهندتا اين

گونه اطالعاتي اقدامها بدون وجود هيچدر برخي سال
كرد اينبه اخذ ماليات نموده است و محل هزينه

. عدم3درآمدهاي مالياتي از شفافيت برخوردار نيست
وجود شفافيت از چگونگي هزينه كردن درآمدهاي

كه دراند با توجه به اينمردم آن را پرداختهمالياتي كه 
هاي اخير رفاه جامعه هم كاهش يافته است،سال

انگيزه مردم در پرداخت ماليات را كاهش داده است.
جاي ماليات. اتكاي بودجه به نفت به1-6

جاي ماليات سبب شده تااتكا بودجه به نفت به
دهند،ميمطالبات مردم هم از دولتي كه به آن ماليات 

وجود بيايد كه مالياتي كه ازباال رود و اين انتظار به
.4شود بايد خرج خود مردم شودمردم گرفته مي

يافته درآمدهاي مالياتيواقع در كشورهاي توسعهدر
دهند وبخش عظيمي از بودجه دولت را تشكيل مي

هاي هر ساله دولت خرجها و طرحدر برنامه
شوند، اما در ايران از آنجايي كه بودجه دولتمي

متكي به درآمدهاي نفتي است تا درآمدهاي مالياتي،



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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ي مالياتي براي خودمردم انتظار دارند تمام درآمدها
منظور بررسي ميزان سهمها هزينه گردد. بهآن

درآمدهاي مالياتي از توليد ناخالص داخلي نمودار
 ) ارائه شده است.3شماره (

:  سهم درآمدهاي مالياتي از توليدناخالص داخلي3نمودار 

هاي مجلس.) بانك جهاني و آمار درآمد مالياتي گزارشات مركز پژوهشGDPاس آمار (منبع: محاسبات پژوهش بر اس

مطابق نمودار فوق، سهم درآمدهاي مالياتي از
)GDP روندي كاهشي داشته 1387الي  1384) از سال

درصدي 2داراي جهش  1388الي  1378است. از سال 
روند كاهشي را 1392الي  1388جدداً از سال بوده و م

در پي گرفته است. بررسي سهم درآمدهاي مالياتي از
تا سال 1392دهد كه از سال مخارج دولت هم نشان مي

سهم درآمدهاي مالياتي از مخارج دولت افزايش 1396
به بعد روند سهم 1396داشته است، اما از سال 

لص داخلي، سير نزوليدرآمدهاي مالياتي از توليد ناخا
توان اذعان داشت كهرو ميهمينداشته است. از

درآمدهاي مالياتي تنها بخش كوچكي از مخارج دولت
دهند. بنابراين، اين ادعا كه بيشتر توليدرا پوشش مي

ناخالص داخلي كشور متكي به درآمدهاي نفتي است تا
ييد) قابل تأ3درآمدهاي مالياتي، مطابق نمودار شماره (

است. البته دليل چنين رخدادي به معوقات مالياتي، فرار
مالياتي گسترده و عدم شناسايي مؤديان مالياتي

گردد كه عدم تمكين و پذيرش عامه مردم دربازمي
هاي اخير به اين داليلپرداخت ماليات هم در سال

اضافه شده و در مجموع اين عوامل در كنار يكديگر
آمدهاي مالياتي نسبت به رشدمنجر به كاهش رشد در
اند.توليدناخالص داخلي شده

. مالحظات امنيت اقتصادي2
در كشورهاي مختلف براي تأمين بودجه، برخي از مردم

دستشوند و منابع بهكشور مشمول پرداخت ماليات مي
وري كشورآمده از اين طريق براي آباداني و بهره

اليات توسطرو پرداخت مهمينگردد. ازمصرف مي
مشمولين آن از ضروريات حركت در مسير توسعه
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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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كشور است، اما در اين بين برخي از مردم بنا به داليلي
كه در بخش قبل توضيح داده شد از پرداخت ماليات

رو درآمدهاي مالياتيهمينكنند و ازاجتناب مي
گردند. عدم تمكين و پذيرشبيني شده محقق نميپيش

ت ماليات تبعات بسياري براي اقتصادمردم براي پرداخ
و امنيت اقتصادي كشور دارد كه عبارتند از:

  باآسيب به بخش بهداشت و سالمت جامعه؛
تواندپرداخت ماليات توسط مردم، دولت مي

بخشي از بودجه خدمات درماني را تأمين نمايد
هاي پزشكي، تحقيقاتهاي مراقبتو در بخش

گذاريپزشكي و بخش تأمين اجتماعي سرمايه
ها را توسعه بخشد، اما زماني كه بنانموده و آن

بر هر دليلي مردم از پرداخت ماليات سرباز
بودجه مورد نياز براي بخش بهداشت و زنند،مي

مواقع اضطراري كه نياز درمان تأمين نشده و در
شديد به خدمات درماني وجود داشته باشد،

گويي بهبخش بهداشت و درمان قادر به پاسخ
نيازهاي مردم نخواهد بود و سالمت مردم به

افتد، آشكارترين نمونه چنينخطر خواهد مي
رونا ويروس بوده است كهاتفاقي زمان شيوع ك

هاي بيمارستاني پرشده و كمبود در دارو وتخت
شود.تجهيزات بيمارستاني در كشور مشاهده مي

  از ديگرآسيب به بخش آموزش و پرورش؛
پيامدهاي عدم تمكين و پرداخت ماليات توسط
عامه مردم، تضعيف نظام آموزش و پرورش است،

كردراي هزينهكه بخشي از جامعه مورد هدف بچرا
درآمدهاي مالياتي، نظام آموزش و پرورش است.
در صورتي كه درآمدهاي مالياتي محقق نگردند؛

طور مطلوبتوان بهنظام آموزش و پرورش را نمي
گسترش و توسعه داد و از آنجايي كه رسيدن به
توسعه كشور در گرو توسعه سرمايه انساني است،

ماليات توسطتوان گفت كه با عدم پرداخت مي
دنبال آن توسعهمردم توسعه سرمايه انساني و به

 كشور محقق نخواهند شد.

 هايايجاد مشكل براي دولت در تأمين هزينه
جمله ديگر تبعات عدم تميكن درازعمومي؛ 

پرداخت ماليات، ايجاد مشكل براي دولت در
هاي اداري،هاي عمومي مانند هزينهتأمين هزينه

دي، حقوق و دستمزد و ... اجرائي، اقتصا
واقع عدم تحقق درآمدهاي مالياتيشود. درمي

بيني شده منجر به كسري بودجه دولت وپيش
 شود.ها مينتيجه ناتواني در پرداخت هزينهدر

  نتيجه ديگر عدمگسترش فاصله طبقاتي؛
تمكين پرداخت ماليات، ايجاد شكاف طبقاتي در

پرداختجامعه است. افرادي كه ماليات 
نتيجةتنها از امكانات رفاهي كه دراند نهنكرده

پرداخت ماليات توسط ديگران بوده استفاده
اي از ديگرانكنند، بلكه به شكل غيرمنصفانهمي

يابد.گيرند و شكاف طبقاتي افزايش ميپيشي مي
 اي؛هاي توسعهتضعيف رشد اقتصادي و برنامه

ايتوسعه هاي عمراني وعدم تأمين بودجه طرح
هايمنجر به عقب ماندن كشور در اجراي طرح

هايشود. عدم حمايت از فعاليتبيني شده ميپيش
نتيجه توليد داخل تضعيفتوليد را در پي دارد و در

گردد و منجر به وابستگي به ساير كشورها برايمي
تأمين كاالها و اقالم ضروري خواهد شد.



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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ات نتايج وعدم تميكن مردم در پرداخت مالي
نتيجه تماميعواقب بسيار ديگري به دنبال دارد كه در

اين عوامل در كنار هم منجر به ضعف اقتصاد داخل
و تضعيف امنيت اقتصادي مورد نياز براي گسترش

روهمينشود. ازفعاليت اقتصادي در كشور مي
ضروري است راهكارهايي براي جلوگيري از عدم

داخت ماليات ارائه شودتمكين و پذيرش مردم در پر
كه در بخش بعدي به اين موضوع پرداخته شده است.

بندي و راهكارهاي پيشنهاديجمع
واقع داليل متعددي براي عدم تمكين مردم برايدر

پرداخت ماليات وجود دارد؛ مانند وجود تبعيض در
اخذ ماليات؛ در ايران از كارمندان دولتي قبل از

گردد در صورتي كهسر ميپرداخت حقوق ماليات ك
فروشان، صنفبراي مشاغلي مانند پزشكان، طال

اي درشدهكار منظم و تضمينفروشي و ... سازوآهن
اخذ ماليات وجود ندارد. نامشهود بودن آثار پرداخت
ماليات در زندگي اجتماعي از ديگر داليل است؛

هعنوان مثال مردم انتظار دارند با پرداخت ماليات رفابه
آنان در قالب كاهش بيكاري، كاهش تورم و ... 
افزايش يابد، اما متأسفانه با بررسي ميزان درآمدهاي

هاي رفاهي قضيه عكس بوده استمالياتي و شاخص
كه درآمدهاي مالياتي در طول زمان افزايشو با اين

اند. وجودهاي رفاهي بهبود نيافتهداشته اما شاخص
دم وجود مجازات سنگينفرار مالياتي گسترده و ع

پردازند هم منجر بهبراي افرادي كه ماليات نمي
كاهش انگيزه افراد براي پرداخت ماليات شده است.

اتكاي بودجه به درآمدهاي نفتي نيز اين انتظار را براي مردم
ايجاد نموده است كه تمام درآمدهاي مالياتي بايد براي خود

بودن محل خرج مردم هزينه گردد. از طرفي نامشخص
درآمدهاي مالياتي و عدم وجود شفافيت در اين حوزه نيز
باعث شده است كه مردم اعتمادي به دولت در پرداخت

كنند كهماليات نداشته باشند. به عبارتي آنان احساس مي
درآمدهاي مالياتي به تاراج رفته و براي گسترش رفاه اجتماعي

عدم پرداخت ماليات گردد.و سهولت زندگي آنان هزينه نمي
دليل عدم تمكين و پذيرش آن اثرات وتوسط مردم به

دنبال داشتهپيامدهايي براي اقتصاد و امنيت اقتصادي كشور به
است. آسيب به بخش بهداشت و درمان، آسيب به بخش

هايآموزش و پرورش، عدم تأمين منابع مورد نياز براي برنامه
طبقاتي در جامعه واي و رفاهي، گسترش فاصله توسعه

تضعيف رشد اقتصادي كشور از پيامدهاي اين موضوع هستند
نهايت منجر به ضعف اقتصاد داخل و تضعيف امنيتكه در

اقتصادي مورد نياز براي گسترش فعاليت اقتصادي در كشور
رو راهكارهايي جهت حل اين معضالت وهمينشوند. ازمي

شود كهاليات پيشنهاد ميايجاد انگيزه در مردم براي پرداخت م
به شرح زير است:

كردخصوص چگونگي هزينهسازي درشفاف-
يكي از داليلي كه منجر به عدم: درآمدهاي مالياتي

تمكين عامه مردم در پرداخت ماليات شده است، عدم
كرد درآمدهاي مالياتياطالع آنان از چگونگي هزينه

پردازند،كه ماليات را مردم مياست كه باتوجه به اين
نياز است كه از نحوه استفاده از آن اطالع داشته باشند.

اي الكترونيكيمانهگردد سارو پيشنهاد ميهميناز
كرد درآمدهايطراحي گردد كه نحوه و ميزان هزينه
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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

تحلیل عدم تمکین و پذیرش پرداخت مالیات از سوى مردم 

84

مالياتي در هر پروژه را به تفكيك و ريز جزئيات در
اختيار عموم مردم قرار دهد.

كهباتوجه به اين: توسعه فرهنگ مالياتي در جامعه -
ترين نقش را در اجراي قانوناراده و خواست مردم عمده

كند، مؤثرترين عامل موفقيت در اجرايمي ها ايفاماليات
قوانين مالياتي نيز همان فرهنگ مالياتي جامعه است. 
فرهنگ مالياتي داراي ماهيتي پوياست به اين معنا كه از 

شود و تدريج پيچيده ميگردد و بهوضعي ساده آغاز مي
كند. سير فرهنگ مالياتي مانند ساير راه تكامل را طي مي

صورت مستمر و با گي است و بايد بههاي فرهننظام
سازي صورت گيرد چرا كه در ريزي اين فرهنگبرنامه

سازي ممكن است با موانع طبيعي و يا مسير فرهنگ
گردد گروه رو گردد. بنابراين پيشنهاد مياجتماعي روبه

هاي فرهنگسازي در قالب تحقيقاتي مسئول تدوين برنامه
طريق رسانه، فضاي  تبليغات، جوايز و ... شده و از

ها و ها، دانشگاهمجازي و فضاهاي عمومي مانند پارك
  سازي آغاز گردد. حتي مدارس ابتدايي اين فرهنگ

تقويت ضمانت اجراي قوانين براي برخورد با  -
خوشبختانه قوانين تصويب شده در ايران : متخلفان

اي متنوع هستند و در زمينه عدم پرداخت در هر زمينه
ماليات [به هر دليل]، قوانين بسياري براي برخورد با 

كه 1394متخلفين وجود دارد. در قانون مصوب سال 
اجرايي شده است، اشخاصي كه 1395از ابتداي سال 
ين مالياتي قرارپردازند در زمره مجرمماليات نمي

دارند، اما متأسفانه ضمانت اجرايي قوانين در كشور
پايين است و هر ساله شاهد فرار مالياتي عظيمي در
كشور هستيم و همين موضوع منجر به كاهش انگيزه

روهمينسايرين براي پرداخت ماليات شده است. از

قضائيه در اين زمينه ورود كندگردد كه قوهپيشنهاد مي
ا مؤديان مالياتي كه به هر دليلي مالياتو ب
پردازند، برخورد قاطع و جدي داشته باشد. درنمي

صورتي كه اين اقدام صورت گيرد انگيزه مردم براي
يابد.عدم پذيرش پرداخت ماليات كاهش مي

تشكيل بانك اطالعاتي جامع و فراگير از مؤديان-
ياتي به عدمبخشي از محقق نشدن درآمدهاي مال: مالياتي

روهمينگردد. ازشناسايي دقيق مؤديان مالياتي بازمي
گردد بانك اطالعاتي جامعي از مؤديان مالياتيپيشنهاد مي

تشكيل گردد. از آنجايي كه امروزه تقريباً تمامي
توانهاي مالي افراد، قابل ثبت و ضبط هستند، ميتراكنش

مؤسسات مالي ها واين بانك اطالعاتي را با همكاري بانك
منظور شناساييهاي مالي افراد را بهتقويت نمود و تراكنش

مؤديان اصلي مالياتي و ميزان مالياتي كه بايد پرداخت كنند،
پيگيري نمود. تشكيل بانك اطالعاتي مؤديان مالياتي
صاحبان مشاغل و فعاالن اقتصادي، تسريع و تسهيل در امر

زان مشاركت مؤديانوصول ماليات، افزايش اعتماد و مي
مالياتي، جلوگيري از بروز تنش و برخوردهاي احتمالي بين

نهايت تحقق عدالت مالياتيمؤديان و مأموران مالياتي و در
دنبال دارد.و اجتماعي را به
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