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     دهیچک
 شود می منتج کشورها درست سیاست و اقتصاد سالمت از که سالم و مناسب کار و کسب فضاي

 شد، خواهد منجر صنعتی توسعه و اقتصادي پایدار رشد صادرات، قبیل از اقتصادي مثبت نتایج به و
 يساختار مشکالت بر معموالً رانیا یمل اقتصاد ضعف علل درخصوص گرفته صورت يها یبررس در
 کـار  و کسـب  بر مؤثر يرهایمتغ کار و کسب يفضا است شده دیتأک دیتول طیشرا بودن نامساعد و

 اریبس ها آن تالش جهینت بر اما بوده ها بنگاه آن قدرت و تسلط از خارج که است ياقتصاد يها بنگاه
 . است مؤثر

 د عوامل و یتورم رکود ،یالملل نیب يها میتحر ریتأث تحت ما کشور کار و کسب يفضا امروزه
 ینسب يها تیمز بتوان تا دارد تیتقو يبرا مناسب يگذار استیس به ازین و شده دچار ضعف به گری

ـ  یکنـون  پررقابـت  يدرفضـا  لهینوسـ یبد و نمـود  لیتبد یرقابت تیمز به را کشور  منـافع  نیتـر  شیب
 يفضـا ( یطـ یمح عوامل دهند یم نشان یالمللنیب مطالعات. آورد ارمغان به کشور يبرا را ياقتصاد
 در امـا  دهند، یم شیافزا درصد 30 به کینزد را دیتول يها نهیهز کشورها از یبرخ در )کار و کسب

 کاهش درصد 5 حدود به یطیمح يها نهیهز است تر مناسب ها آن کار و کسب يفضا که ییکشورها
  . ابدی یم

 و ایـ پو اقتصاد يسو به حرکت و ینفت اقتصاد از ییجدا برنامه همواره که نیا به توجه با امروزه
 توجـه  مـورد  کشـور  امـور  اداره در افزوده ارزش بر اتیمال االخصوص و اتیمال نقش بودن مهم زین

 بـه  تر شیب اتیمال اخذ محل از دولت ییدرآمدزا سو کی از که ییجا آن از و است بوده دولتمردان
 از و اشـتغال  ،یفیک دیتول سطح شیافزا کار، و کسب يفضا رشد چون ياقتصاد جانبه همه توسعه

 بـاز  یرساختیز کوچک و بزرگ يها طرح و ها پروژه جادیا در یخارج گذار هیسرما جذب تر مهم همه
 يبرفضا مؤثر و یطیمح یاساس عامل کی خود زین افزوده ارزش بر اتیمال گر،ید يسو از و گردد یم

 کـار،  و کسـب  يهـا  شـاخص  یمعرفـ  و یبررسـ  ضـمن  مقالـه  نیا در شود، یم شناخته کار و کسب
ا  هـا  شـاخص  نیـ درا رانیا سهیمقا و اقتصاد يریپذ رقابت يها شاخص  و جهـان  برتـر  يکشـورها  ـب
 بـر  آن اثر و ارزش بر اتیمال تیمحور با اتیمال به مربوط يها شاخص یبررس به منطقه يکشورها

 ضـمن  و نموده یبررس را ياقتصاد عملکرد بر شاخص نیا آثار و پرداخته کشور کار و کسب يفضا
 يهـا  سـال  یطـ  کـار  و کسـب  يفضـا  با کشور یاتیمال نظام ارتباط تیوضع از روشن يفضا میترس

 کار و کسب يفضا بهبود بالتبع و یاتیمال نظام تیوضع بهبود جهت را یشنهاداتیپ 2005 - 2011
  .نمود خواهد ارائه

  JEL: H25، H20، K22 يبندطبقه

 تیمز ات،یمال شاخص ،یاتیمال نظام افزوده، ارزش بر اتیمال کار، و کسب شاخص: ها واژه کلید
   یرقابت
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   مقدمه - 1

 کشـورها  درسـت  سیاسـت  و اقتصاد سالمت از که سالم و مناسب کار و کسب فضاي

 توسعه و اقتصادي پایدار رشد صادرات، قبیل از اقتصادي مثبت نتایج به و دشو می منتج

 ياقتصـاد  راهبرد کی عنوان به امروزه کار و کسب يفضا بهبود شد، خواهد منجر صنعتی

 نیبرا یحت زین یبرخ و است يساز یخصوص راهبرد مکمل راهبرد نیا. است شده شناخته

ـ  یخصوصـ  بخش موانع رفع که باورند  سـت یبا یمـ  کـار  و کسـب  يفضـا  بهبـود  همـان  ای

 بـه  منجـر  دتوانـ  مـی  کار و کسب يفضا بهبود ن،یچن هم. شود يساز یخصوص نیگزیجا

 و نانـه ی کـارآفر  يهـا  فعالیـت  سـطح  شیافزا. گردد ینیکارآفر بر یمتک يها فعالیت جادیا

 تعـداد  شیافـزا  يبـرا  برنـده  شیپـ  یطـ یمح جـاد ی ا به جامعه کی در ینی کارآفر توسعه

 یطـ یمح يهـا  فرصـت  جـاد یا يا بـر  . دارد ازیـ ن ها شرکت رشد و يانداز راه و نانیکارآفر

 کـه  یمال و یقانون ،يادار ،ینظارت ي ها سیستم در موجود موانع ندتوان می ها دولت تر شیب

 ایـ  کـاهش  را کننـد  عمـل  کـار  و کسب به ورود در بازدارنده عوامل عنوان به است ممکن

 و کوچـک  يهـا  شـرکت  و ینیرکارآف رشد مانع کار و کسب نامناسب  طیمح. کنند حذف

 طیمحـ  از بـزرگ  يهـا  شرکت از شیب کوچک يها شرکت خصوص نیا در و است متوسط

  .نندیب یم بیآس وکار کسب نامناسب

 در وکـار  کسب فضاي بهبود در افزوده ارزش بر مالیات ریتأث یبررس  به مقاله نیا در

-رتبـه  در که داد خواهد نشان آمار تحلیل روش از استفاده با و است شده پرداخته ایران

 و کسـب  فضاي ساالنه يها گزارش قالب در کنون تا که( جهانی بانک مالیاتی هاي بندي

 نگردیـده  ملحـوظ  مالیـاتی  نظـام  فعلـی  شرایط) است شده منتشر ایران خصوص در کار

 يهـا  نهیهز کشورها از یبرخ در یطیمح عوامل دهند یم نشان یالملل نیب مطالعات. است

 کـار  و کسـب  يفضـا  کـه  ییکشورها در اما دهند یم شیافزادرصد  30 به کینزد را دیتول

 از یکـ ی. ابـد ی یمـ  کـاهش درصـد   5  حـدود  به یطیمح يها نهیهز است تر مناسب ها آن

 در مسـتمر  مطالعـات  و اتیمال بحث به ژهیو توجه کار و کسب يفضا بهبود در مهم عوامل

 يهـا  فعالیـت  بهبـود  طیشـرا  مناسب يها استیس اتخاذ با همواره تا باشد یم خصوص نیا

 تر کم در مردم ،یعیطب طور به. گردد فراهم یمال استیس مهم ابزار نیا لهیوس به ياقتصاد

ـ  می دارد که یاراتیاخت با دولت البته .پردازند یم اتیل ما دولت به یراحت به يکشور  دتوان

ـ  اتکاء که است داده نشان تجربه اما کند، وصول انیمود از را خود اتیمال  بـه  حـد  از شیب

 یموضـوع  بـا  ارتبـاط  در ژهیـ و بـه  آورد ینمـ  بـار  به را دلخواه جهینت شهیهم یقانون قدرت

 مـردم  یاجتمـاع  فرهنـگ  بـه  آن گـر ی د سـر  و اقتصاد به آن سر کی که اتیل ما چون هم

 .است متصل



      873کار و کسب يفضا بر افزوده ارزش بر اتیمال ریتأث یبررس  
 

 

 انیـ ب آن یخیتـار  نهیزم شده، پرداخته کار و کسب طیمح یمعرف به ابتدا مقاله نیا در

 کـار  و کسـب  يفضا بهبود منظور به یاسالم يجمهور نظام يها فعالیت سپس،. گردد می

. گـردد  مـی  یبررسـ  یکلـ  طور به نهیزم نیا در استفاده مورد يها شاخص تمام و شده مرور

 ت،یـ نها در و گرفتـه  قـرار  بحث مورد یاختصاص طور به اتیمال پرداخت شاخص آن، از پس

 و يریـ گ جـه ینت انتهـا  در و شـده  یبررسـ  یجهـان  يریپـذ  رقابـت  شـاخص  مختصر طور به

  . شوند یم ارائه شنهاداتیپ

  

   وکار کسب طیمح - 2

 امـا  گـذارد،  یمـ  ریتـأث  بنگاه عملکرد بر که است یعوامل مجموعه کار و کسب طیمح

 ابـد ین بهبـود  کار و کسب طیمح که یزمان تا و دهد رییتغ سهولت به ا ر آن دتوان مین ریمد

 یفـ یتعر در. ستین ریپذ امکان یخصوص بخش رشد یکل طور به و ها بنگاه عملکرد بهبود

 یمقرراتـ  و ينهـاد  ،یحقـوق  طیشـرا  ها، استیس از يا مجموعه را کار و کسب يفضا گرید

 از پـس  یجهـان  بانـک . اسـت  حـاکم  کـار  و کسـب  يهـا  فعالیـت  بر که است شده فیتعر

 و یاسـ یس طیشـرا  کننـده  انیـ ب يهـا  داده يآور جمـع  يراستا در 1980 دهه يها تالش

 نیـ ا بـه  و کـرد  يانـداز  راه را کـار  و کسـب  انجام پروژه 2001 سال در کشورها ياقتصاد

 کسب يها فعالیت بر دولت ماتیتصم ریتأث یقیتطب سهیمقا يبرا ياستاندارد ابزار ب،یترت

ـ  يها  سازمان کار و کسب يفضا یابی ارز يبرا حاضر، حال در. کرد جادیا کار و  یالمللـ  نیب

 يریـ گ میتصـم  بـر  هـا  شاخص نیا که اند تهپرداخ یمختلف يها شاخص یطراح به مختلف

 رانیا عی صنا ينوساز شرکت. است رگذاریتأث یالملل نیب ياقتصاد فعاالن و گذاران هیسرما

 گانـه  ده ابعاد با یشاخص یطراح به اقدام رانیا کار و کسب  تیوضع یبررس منظور به زین

 نامناسـب  کشـور  در کـار  و کسب طیمح تیوضع زین شاخص نیا اساس بر که است نموده

 طیمحـ  ،یمـال  ي بازارهـا  یگستردگ و سالمت شامل چارچوب نیا گانه ده ابعاد. باشد یم

 قـوا  ،یکیزیف يها رساختیز دولت، ییکارا و یبزرگ اقتصاد، بودن باز زانیم کالن، اقتصاد

 طیمحـ  ،يفنـاور  و علـم  رسـاخت یز) فـاوا  (اطالعـات  و ارتباطـات  يفناور کار، يروین نین

 )1390 ،يساالر(. باشد یم رقابت و انحصار و یاجتماع  -یاسیس

 بـه  را کـار  و کسـب  گسـترش  و دیتول شیافزا يبرا ازین مورد یطیمح طیشرا توان یم

 بـر  مـؤثر  يرهـا یمتغ کـار  و کسـب  يفضا گر،ید عبارت به. نمود ریتعب کار و کسب يفضا

 امـا  سـت ها بنگـاه  آن قـدرت  و تسـلط  از رج خـا  که است ياقتصاد ي ها بنگاه کار و کسب

 همـواره  یرقابت تیمز حفظ و کسب يبرا بنگاه کی. است مؤثر اریبس ها آن تالش جهیبرنت

 بتوانـد  تا دینما رصد را آن و بوده اریهوش کار و کسب يفضا راتییتغ به نسبت ستیبا یم
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 دهد انجام دیجد يزیر برنامه لزوم صورت در و داده رییتغ یدرست به را خود يها ياستراتژ

  .دارد وجود بنگاه توسط کار و کسب يفضا یبررس يبرا ییها روش راستا نیا در و

 یصـنعت  توسـعه  کی استراتژ يها حوزه از توان می را يگذار هیسرما کار و کسب يفضا

 و يور بهـره  چـون  یعـوامل  و بـوده  یرونـ یب عوامل تمام از یناش عمدتا که کرد یتلق رانیا

 تـو  يهـا  ظرفیت و دکنندگانیتول ياقتصاد يها يآزاد ،يگذار هیسرما کار، يروین اشتغال

 رقابـت  هیـ پا بـر  ياقتصـاد  توسـعه  گـر، ید ي سو از. دهد یم قرار خود ریتأث تحت را يدیل

 يریپـذ  رقابـت  بـر  مؤثر عوامل از کار و کسب طیمح سالمت و است استوار کشورها يریپذ

 حیصـح  اسـت یس و اقتصـاد  سالمت از منتج که سالم و روشن کار و کسب طیمح .باشد یم

 ياقتصـاد  رشد د،یمف صادرات لیقب از ياقتصاد مثبت يها جهینت به منجر و بوده کشورها

 فهرسـت  در سـت یبا یمـ  يجـد  طـور  بـه  کـه  اسـت  يمـوارد  از شود، یم یصنعت توسعه و

 سـت یبا یمـ  ياقتصـاد  توسعه و رشد شیافزا يبرا. ردیگ قرار دولت ياقتصاد يها استیس

  .ابدی تحقق امر نیا يبرا ازیموردن طیشرا
  

 

   کار و کسب فضاي يها شاخص   -2-1

 بانـک  در سـاالنه  صورت به 2003 سال از یگزارش در کار و کسب يفضا يها شاخص

 10 بـه  مـرور  بـه  اما بود شاخص پنج رندهیدربرگ ابتدا گزارش نیا. شود یم نی تدو یجهان

 . دارد دیتأک کار و کسب یقانون طیمح بر تر شیب و افتی شیافزا ری ز شرح به شاخص

 مختلف کشورهاي براي کار و کسب فضاي يها شاخص جهانی، بانک يها گزارش در

 قرار مقایسه و بندي رتبه مبناي که ئیها شاخص. است گرفته قرار مقایسه و ارزیابی مورد

 تمـامی ( 2مجوزهـا  اخـذ  ،)شـرکت  ثبـت  فرآیند( 1کار و کسب شروع از عبارتند گیرند می

 و اسـتخدام  ،) کارگـاه  یـک  انـدازي  راه و سـیس أت تـا  مجوز اخذ از الرعایه الزم فرآیندهاي

4مالکیت ثبت ،3کار نیروي اخراج
 اسـناد  دفـاتر  در دارایـی  ثبـت  جهـت  الزم فرآینـدهاي ( 

6گذاران سرمایه از حمایت ،5اعتبار اخذ ،)رسمی
 تجـارت  ،7مالیـات  پرداخت ،)سهامداران( 

 10 اسـتناد  مذکوربـه  بانـک  . 10فعالیـت  انحـالل  و 9قراردادهـا  بودن آور الزام ،8فرامرزي

  

 

1- Starting a Business 
2 - Dealing with Licenses 

3- Employing Workers 
4 - Registering Property 

5- Getting Credit 
6 - Protecting Investors 

7- Paying Taxes 
8 - Trading Across Borders 

9- Enforcing Contracts 
10- Closing a Business 
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 اي مقایسه صورت به و تعیین را مختلف کشورهاي کار و کسب سهولت رتبه فوق، شاخص

  . )Doing Business، 2013 گزارش( نمایدمی منتشر کشورها تمامی براي

 فرآینـد  یعنی( جدید فعالیت آغاز به مربوط يها چالش ،کار و کسب شروع شاخص

 طـی  بایـد  فعالیـت  آغـاز  بـراي  کارآفرین که است مراحلی تعداد شامل) شرکت یک ثبت

 سـرمایه  حداقل و هزینه نسبت و فرایند انجام براي الزم زمان متوسط شاخص این. نماید

  .دهد می قرار توجه مورد را ملی ناخالص درآمد سرانه به فعالیت آغاز براي نیاز مورد

 کارگـاه  واحـد  یـک  احـداث  بـراي  نیـاز  مـورد  مراحـل  تمـام  مجوزها اخذ شاخص

ـام  ارائه شامل مراحل این. کند می ثبت ساختمان صنعت حوزه در را استاندارد  اسـناد  تم

 بـه ) پـروژه  محیطـی  هـاي نقشـه  و احـداث  هـاي   طـرح  شامل( خاص پروژه آن با مرتبط

 تمـام  تکمیـل  هـا، گواهینامـه  و دسـتورات  مجوزها، ها،حساب مفاصا تمام کسب مقامات،

 تمـامی  شـاخص  ایـن  در. اسـت  نیاز مورد هاي  بازرسی تمام انجام و نیاز مورد هاي ابالغیه

 نیـز  شـده  منتقل یا اي وثیقه اموال ثبت و شهري خدمات دریافت براي نیاز مورد مراحل

  .گردد می محاسبه

 در مقـررات  بـودن  غیرمنعطف و سختی میزان مبین نیز کارگران استخدام شاخص

 بررسـی  پایـه  بـر  کـه  اسـت  پرسشهایی به پاسخ براساس شاخص این. میباشد زمینه این

 ایـام  در کـار  کـار،  سـاعت  میـزان  قـرارداد،  تنظـیم  در کارفرما و کارگر عمل آزادي میزان

 اخـراج  و اسـتخدام  هـاي  هزینـه  کـار،  نیـروي  اخراج و استخدام نحوه کارشبانه، و تعطیل

  .است گردیده تنظیم قبیل این از تیسئواال و کارفرما براي کار نیروي

 و مراحل تعداد شامل مالکیت حقوق ثبت سهولت میزان مالکیت ثبت شاخص

  .نماید می تعیین را مالکیت ثبت بر مترتب هاي هزینه

 حقوق و اعتبارات به نسبت افراد آگاهی به مربوط معیارهاي نیز اعتبار اخذ شاخص 

 .نماید می تعریف را گیرندگان وام و دهندگان وام قانونی

 مقابـل  در اقلیـت،  در سـهامداران  از حمایـت  میزان گذاران سرمایه از حمایت شاخص

  .نماید می يگیر اندازه را یشخص منافع يبرا شرکت اموال از مدیران استفاده سوء

 در باید متوسط يها شرکت که را عوارضی و ها مالیات ،ها مالیات پرداخت شاخص 

 تـأمین  هـاي  بیمه حق سهم و یمالیات يفشارها و اقدامات یا کنند پرداخت یکسال طول

  .کند یم ثبت را اجتماعی

 صـادرات  براي الزامی مراحل کلیه گردآوري به نسبت نیز فرامرزي تجارت شاخص

 کلیـه . اسـت  نمـوده  اقدام دریایی نقل و حمل طریق از کاال، استاندارد محموله واردات و

 زمان نیز و) کاال حمل تا گرفته پیمانکاران توافق از( کاال صادرات و واردات اداري مراحل

 و اسـناد  کلیـه  آن بر عالوه. دشو می ضبط و ثبت شاخص این توسط امور، انجام هزینه و
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 ضـبط  و ثبـت  نیـز  مرزهـا  بین شده مبادله کاالي مفاصاحساب صدور براي الزم مدارك

  .دشو می

 با داخلی شرکت که را ورشکستگی فرایند پیامدهاي و هزینه زمان، ،انحالل شاخص

 ورشکسـتگی  قـانون  ضعف میزان مبین موردنظر شاخص. کندمی بررسی است مواجه آن

  .است ورشکستگی فرآیند به مربوط اداري تنگناهاي و موجود

 بـروز  هنگـام  در قراردادهـا  کـارایی  میزان مبین ها قرارداد بودن آور الزام شاخص

 ردگیـري  قابـل  قرارداد به التزام کارایی شاخص دراین. باشدمی افراد میان حقوقی دعاوي

  .است

  

   رانیا کشور رتبه و یجهان بانک کار و کسب طیمح یابیارز  -3

 مـورد  در یبـ یترک شـاخص  پنج با 2003 سال در کار و کسب يفضا گزارش بار نیاول

 هیـ ته کشـور  185 مورد در یبیترک شاخص ده با 2013 سال در اما شد، انیب کشور 133

 .است شده

 گذشـته  سـال  پـنج  در که است شده موجب ها آن ساالنه انتشار و ها شاخص نیا هیته

 يبـرا  زیـ ن گـذاران  هیسـرما  و ردیـ گ صـورت  جهـان  يکشـورها  در اصـالح  200 حـدود 

 یبرخ ییشناسا يبرا جه،ینت در. ندینما توجه يبند رتبه نیا به یالملل نیب يگذار هیسرما

 فعـاالن  و گذاران هیسرما نزد کشور وجهه بهبود يبرا و کشور کار و کسب يفضا مشکالت

 .نمود تالش ها شاخص نیا بهبود جهت در ستیبا یم یخارج ياقتصاد

 گـذاران  اسـت یس و پـردازان  هینظر 1980 دهه يابتدا در اگر گفت توان می یکل طور به

 کـار  و کسـب  يفضا بهبود 1990 دهه اواخر از داشتند دیتأک يساز یخصوص بر ياقتصاد

ـ ا. اسـت  بـوده  ياقتصـاد  يگذار استیس و يپرداز هینظر محافل یکانون موضوع  رییـ تغ نی

 یشـرق  ياروپا و نیچ تجربه مانند ياقتصاد تحوالت محصول يگذار استیس در چارچوب

 هرنانـدو . اسـت  گـر ید يسـو  از ياقتصاد دیجد اتینظر طرح و سو کی از سابق يشورو و

 بخـش  موانـع  رفـع  يبـرا  يگـذار  اسـت یس و کـار  و کسب يفضا مفهوم طرح در 1 دسوتو

 داشـته  نقـش  اقتصـاددانان  همه از شیب ياقتصاد توسعه یاصل راهبرد عنوان به یخصوص

     .است شده يگردآور هیسرما راز و  گرید راه کتاب دو در او مطالعات محصول که است

 و کسـب  يفضـا  لیـ تحل به 1990 دهه اواخر از دسوتو يها شهیاند هیبرپا یجهان بانک

 بهتـر  يفضا به را 2005 یجهان توسعه ساالنه گزارش و پرداخت مختلف يکشورها در کار

 عملکـرد  بر آن ریتأث و کار و کسب يفضا لیتحل به گزارش نیا. داد اختصاص کار و کسب

 کشـور  53 در بنگـاه  هزار 30  از کار و کسب موانع شناخت يبرا. است پرداخته ياقتصاد

  .دیگرد منتشر حاصل جینتا و آمد عمل به ینظرسنج توسعه حال در
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 نیـی تع کشـورها  گـر ی د بـا  کشـور  هـر  وکار کسب طیمح سهیمقا و يریگ اندازه يمبنا

 يهـا  فعالیت از کی هر دادن انجام مراحل و نهیهز زمان، حسب بر کشور هر رتبه. گردد می

 مراحـل  تعـداد  و تر شیب تیفعال کی دادن انجام سرعت قدر هر. شود یم مشخص گانه ده
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 در آن رتبـه  و تـر  مناسـب  کشـور  آن وکـار  کسب طیمح باشد، تر کم آن يا نهیهز و يادار

  .است بهتر کشورها گرید با سهیمقا

 و کسـب  طیمحـ  لیـ تحل به 1990 دهه اواخر از دسوتو يها شهیاند هیپا بر یجهان بانک

 گـروه  دو در را وکـار  کسـب  موانع یجهان بانک گزارش. پرداخت مختلف يکشورها در کار

 کار و کسب سهولت یبررس منظور به نهاد نیا. کند یم یبررس بازار تیفیک ای دولت رفتار

 یبررسـ  يا سـه یمقا صـورت  بـه  را مختلـف  يکشـورها  ،) کـار  و کسـب  طیمح لیتحل ای( 

 ارائـه  وکـار  کسـب  طیمحـ  بهبود يا بر ییراهکارها کشورها تجارب از استفاده با و کند یم

 .دهد یم

 سـهولت  ،یجهان بانک یابی ارز اساس بر شود یم مشاهده )1( جدول در که طور همان

 يهـا  سـال  در. دارد ینامناسـب  تیوضـع  کشـورها  گـر ید با سهیمقا در رانی ا در وکار کسب

ـ ا رتبه 108 بیترت به شاخص نیا در رانیا رتبه 2005-2007  سـال  در و بـود  135 رانی

 و 2010 يهـا  سـال  در رانیـ ا رتبـه . افـت ی تنزل 142 به رتبه نیا کشور 181 نیب 2009

ـ ا رتبـه  بهبـود  دهنده  نشا که دهیرس 129 و 131 به بیترت به کشور 183 نیب 2.11  رانی

ـ . باشـد  یمـ  یکل طور به  موجـود  مشـکالت  لیـ دل بـه  2013 و 2012 يهـا  سـال  در یول

   است کرده دایپ تنزل 145 و 144 به رانیا رتبه ياقتصاد

  
 کار و کسب انجام شاخص براساس جهان در رانیا يبند رتبه - 2 جدول

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  سال

  145  144  129  131  142  135  131  119  108  رتبه

  185  185  183  183  181  178  175  155  133  کشورها تعداد
Source: www.doingbusiness.org.2013 

  

   رانیا در کار و کسب يفضا بر مؤثر عوامل یبررس -4

 بـه  بـوده  مـؤثر  کار و کسب طیمح بر که را یعوامل نیتر مهم توان می یکل نگاه کی در

 یاخالق مسائل و یقانون عوامل ،يورآ فن ،یالملل نیب ،ياقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس عوامل

 تـر  مهـم  کـه  است یمختلف يها حوزه از متأثر وکار کسب يفضا. کرد يدبن طبقه یارزش و

 بازارهـا،  يمـد آ کـار  دولت، ییکارا و تیحاکم اقتصاد، بودن باز درجه از عبارتند ها آن نی

 طیمحـ  و تیریمد کار، بازار يریپذ انعطاف ،یالملل نیب مسائل ،یاسیس – یاجتماع طیمح

 چـون  هـم  ییرهـا یمتغ يبرمبنـا  کشـورها  اقتصاد بودن باز ،يورآ فن توسعه جهت مستعد

 کشـور  اقتصـاد  در ییندهایفرا بروز و ظهور ساز نهیزم دتوان می که است الملل نیب تجارت

ـ  يهـا  بنگـاه  دیتول سطح شیافزا جهت زهیانگ جادیا آن ثمره و شود  و یابیـ  تیـ مز و یداخل

 در کـه  یعـوامل  به توجه .باشد یجهان يها صحنه در رقابت منظور به ها بنگاه يساز تیمز

  شـدن  لیقا تیاهم صراحت به بوده، مدنظر کشورها کار و کسب شاخص محاسبه نهیزم
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 روشـن  را کـار  و کسـب  يفضا بر نگاه نیا ریتأث و تجارت به کشورها نگاه و تجارت بحث به

 .سازد یم

 سـهولت  رتبـه  یعنی یکل طور به رانیا رتبه  شد مشاهده )3( جدول در که طور همان

 131 بـه  142 از يا رتبـه  11 بهبـود  بـا  2009 سال به نسبت 2010 سال در کار و کسب

 بـه  يا پله 2 بهبود با رانیا رتبه و داشته ادامه زین 2011 سال در بهبود روند نیا و دهیرس

 در مـورد  نیا در شده نیتدو يها شاخص در. است دهیرس جهان کشور 183 انیم از 129

 کـه  دهیرس جهان کشور 185 انیم از 145 به يا پله 16 تنزل با رانیا  رتبه 2013 سال

 مواجـه  کـاهش  بـا  و يمرز برون تجارت مجوز، اخذ ،يانداز راه و سیتأس يها شاخص در

  .است بوده

  
  رانیا کار و کسب يها شاخص خالصه -3 جدول

  مراحل  عنوان
  سال

2009  2010  2011  2012  2013  

 کی يانداز راه

  کار و کسب

  7  6  6  7  8  مراحل تعداد

  13  8  8  9  28  )روز( زمان

 درآمد از  درصد(  الزم نهیهز

  )سرانه
4.6  3.9  4  3.8  3.3  

 درآمد از  درصد(  هیسرما حداقل

  )هیسرما
1  0.8  0.8  0.7  0.5  

 افتیدر

 يمجوزها
  ساخت

  16  16  17  17  19  مراحل تعداد

  320  320  322  322  670  )روز( زمان

 درآمد از  درصد(  الزم نهیهز
  )سرانه

514.2  365.2  382.3  355.6  262.3  

 استخدام

  کارکنان

 تا 0(استخدام يدشوار شاخص

100(  
11  11  

 عدم

  محاسبه

 عدم

  محاسبه

 عدم

  محاسبه

 تا 0( کار ساعات ثبات شاخص

100(  
27  27  

 عدم

  محاسبه

 عدم

  محاسبه

 عدم

  محاسبه

  50  50  )100 تا 0( اخراج يدشوار شاخص
 عدم

  محاسبه

 عدم

  محاسبه

 عدم

  محاسبه

  29  29  )100 تا 0( اشتغال ثبات شاخص
 عدم

  محاسبه
 عدم

  محاسبه
 عدم

  محاسبه

  87  87  )دستمزد يها هفته( اخراج نهیهز
 عدم

  محاسبه
1058.5  788.4  

  تیمالک ثبت

  9  9  9  9  9  مراحل تعداد

  36  36  36  36  36  )روز( زمان

  10.5  10.5  10.5  10.5  10.6  )ییدارا ارزش از سهم( الزم نهیهز

  4  4  4  4  4  )10 تا 0( یقانون حقوق شاخص افتیدر
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  مراحل  عنوان
  سال

2009  2010  2011  2012  2013  

  5  4  4  3  3  )6 تا 0( ياعتبار اطالعات شاخص  اعتبارات

  درصد( یعموم ثبت اعتبار پوشش

  )بزرگساالن
21.7  31.3  22.7  26.5  25.9  

 یخصوص اعتبار اداره پوشش

  )بزرگساالن  درصد(
0  0  4.5  24.4  31.9  

 از تیحما

  گذاران هیسرما

  7  5  5  5  5  )10 تا 0( تیشفاف شاخص

  4  4  4  4  4  )10 تا 0( ریمد تیمسئول شاخص

  0  0  0  0  0  )10 تا 0( سهامدار يدعو شاخص

 0( گذار هیسرما از تیحما شاخص

  )10 تا
3  3  3  3  3.7  

  20  22  22  سال در تعداد
 عدم

  محاسبه

 عدم

  محاسبه

  344  344  344  )سال در ساعت( زمان
 عدم

  محاسبه

 عدم

  محاسبه

  اتیمال پرداخت

  44.1  44.2  44.2  اتیمال کل نرخ
 عدم

  محاسبه

 عدم

  محاسبه

  17.8  17.9  -   ) درصد( سود بر اتیمال
 عدم

  محاسبه
 عدم

  محاسبه

  25.9  25.9  -   اعانات و کارگر بر اتیمال
 عدم

  محاسبه

 عدم

  محاسبه

  0.4  0.4  -   ) درصد( ها اتیمال ریسا
 عدم

  محاسبه
 عدم

  محاسبه

 برون تجارت

  يمرز

  7  7  7  7  7  )تعداد( صادرات يبرا مدارك

  25  25  25  25  26  )روز( صادرات يبرا زمان

 يازا به دالر (صادرات يبرا نهیهز

  )نریکانت هر
1011  1061  1090  1275  1470  

  8  8  8  8  8  )تعداد( واردات يبرا مدارك

  32  32  32  38  39  )روز( واردات يبرا زمان

 يازا به دالر( واردات يبرا نهیهز

  )نریکانت هر
 -  1076  1735  1885  2100  

 قرا ياجرا
  ردادها

  39  39  39  39  39  مراحل تعداد

  505  505  505  520  520  )روز( زمان

  17  17  17  17  17  )یبده از  درصد( نهیهز

 و کسب خاتمه

  کار

  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  )سال (زمان

  9  9  9  9  9  )ییدارا از درصد( نهیهز

  23.1  23.1  23.1  23.1  23.1  یابیباز و میترم نرخ
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 گرفته نظر در یمراحل شاخص هر يبرا شود، یم مشاهده )3( جدول در که طور همان

 جـدول  نیـ ا. تاس گرفته قرار یبررس مورد رانیا تیوضع مراحل نیا از کی هر در و شده

 2013 و 2012 يهـا  سال در گوناگون يها شاخص در را مختلف مراحل شیافزا ای کاهش

ـام  در شـود  یمـ  مالحظـه  کـه  طور همان. دهد یم نشان 2009 سال به نسبت  مراحـل  تم

 افتـه ی بهبـود  کشـور  تیوضع ساخت يمجوزها افتیدر و کار و کسب يانداز راه به مربوط

 و کـار  و کسـب  کی يانداز راه يبرا الزم نهیهز جز هب( ها شاخص نیا تمام نیچن هم است،

 بـدون  ایـ  انـد  افتهی بهبود  چنان هم )اند افتهی شیافزا که مجوزها افتیدر يبرا الزم نهیهز

 جـز  هبـ ( گـذاران  هیسرما از تیحما يها شاخص در کشور تیوضع ن،یچن هم. اند بوده رییتغ

 يسـو  از. اسـت  بـوده  رییـ تغ بـدون  کار و کسب خاتمه و )گذار هیسرما از تیحما شاخص

 مربـوط  مراحـل  در و رییتغ کی تیمالک ثبت يها نهیهز و مراحل در 2013 سال در گر،ید

 سـال  در نیچنـ  هم ،گردد می مشاهده رییتغ سه اعتبارات افتیدر و يمرز برون تجارت به

 و اعتبـارات  افـت یدر ات،یـ مال پرداخـت  قراردادهـا،  ياجـرا  يها شاخصریز در زین 2013

  .گردد می مشاهده یاندک راتییتغ زین يمرز برون تجارت

 در کـار  و کسـب  نامناسـب  طیمحـ  از یناشـ  مشکالت مذکور يآمارها به توجه با لذا 

 تیـ فعال سـمت  بـه  ياقتصـاد  فعـاالن  دادن سوق ،ها آن از یکی که آن گرید آثار و ران،یا

 کـه  ییکشـورها  در دهنـد  یمـ  نشان مطالعات نیبنابرا کند یم دایپ نمود. است ینیرزمیز

 ،هـا  بنگـاه  يریپذ رقابت کاهش. است تر بزرگ ینیرزمی ز اقتصاد دارند مدآناکار يادار نظام

 کسب نامناسب طیمح جینتا گرید از یررسمیغ بخش گسترش و ها شبکه يگیر لشک عدم

  .است کار و

ـ  را هـا  شـرکت  ایـ  نامناسب کار و کسب طیمح  ایـ  کـرد  خواهـد  بـزرگ  انـدازه  از شیب

 از را بـزرگ  و کوچـک  يهـا  شـرکت  نیب تعامل امکان و کوچک اندازه از شیب را ها شرکت

 کـه  چـرا  دارد دنبـال  بـه  را هـا  شرکت نامناسب یشدگ بزرگ سو کی از یعنی برد یم نیب

ـ  رقابـل یغ مشـکالت  بسپارند يگرید به را کار اگر کنند می تصور ياقتصاد فعاالن  یکنترل

 تخصـص  هـا  آن در کـه  است ییواحدها شیافزا ،يتصور نیچن جهینت و شد خواهد جادیا

  )1390 يساالر ابوذر(. شوند یم یاضاف نهیهز متحمل رو نیا از و ندارد وجود

  

 کار و کسب يفضا جادیا در دولت نقش و شده ییاجرا و یقانون اقدامات -5

  مناسب

 ي ها نهیزم در کشور در موجود نیقوان و مقررات میتنظ اقتصاد در ها دولت یاصل نقش

 مقـرارت  و ضـوابط  يدارا دولـت  يکشور هر در .باشد یم. .. و یاجتماع ،ياقتصاد مختلف

 از یبرخـ  .کند یم مصروف ضوابط آن به دنیرس ي برا را خود تالش تمام که است یخاص
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 اعمـال  يادیـ ز اریبسـ  مقـررات  و کننـد  مـی  دخالـت  موجـود  يهـا  نهیزم تمام در ها دولت

 ها جنبه تمام در را خود و ندگیر می یخصوص بخش از را اراتیاخت جهت نیا از و کنند می

 چـه  هـر  ودهد  می کاهش اقتصاد در را ییا کار دولت حد از شیب دخالت. کنند می ریدرگ

ـ  در را يتر کم انهیگرا مداخله نین قوا دولت و باشد آزادتر یخصوص بخش  داشـته  رو شیپ

 کشـور  کـار  و کسـب  طیمح بهبود يبرا. دهد ادامه خود يها فعالیت به دتوان می بهتر باشد

 کشـور  در کـه  است یچندسال یالملل نیب يها گزارش به توجه با کار و کسب يفضا بهبود

 اقـدامات  نیـ ا. اسـت  گرفته صورت یاقدامات نهیزم نیا در و است گرفته قرار  توجه مورد

 .است گرفته قرار اشاره مورد ادامه در که است يارگذ قانون يها نهیزم در تر شیب

 بهبـود  بـر  انقـالب  معظـم  رهبـر  يسـو  از آن هیابالغ در 44 اصل یکل يها استیس  -

  .است شده دیتأک صراحت به کار و کسب يفضا

 یاساس قانون 44 اصل یکل يها استیس ياجرا قانون 

 يمجوزهـا  حـذف  قیطر از مجوز صدور و يگذار هیسرما عیرتس و لیتسه )7( ماده  −

 است داده قرار مدنظر را عیسر ییپاسخگو و ي رضروریغ

 موانـع  رفـع  و ینیکـارآفر  مسـاعد  يفضـا   جـاد یا سینو شیپ نیتدو بر) 91( ماده − 

 .است نموده دیتأک کار و کسب

 توسعه چهارم برنامه 

 کـار  و کسـب  يفضـا  بهبـود  يابـر  مختلف يها استیس اتخاذ به را دولت )41( ماده -

 .است ه کرد مکلف

 .است نموده دیتأک يریپذ رقابت بهبود بر )37( ماده  −

 توسعه پنجم برنامه 

 طیمحـ  ثبـات  بـر  دیـ تأک بـا  کار و کسب يفضا بهبود بخش )ياقتصاد( پنجم فصل -

. ..و يفنـاور  و یعلمـ  ،یحقـوق  ،یارتبـاط  و یاطالعات يها رساختیز لیتسه کالن، اقتصاد

  )78. 69 مواد(

 اقدامات ریسا

 و يگـذار  هیسـرما  بهبـود  منظـور  بـه  یملکـ  قـه یوث سپردن الزام عدم قانون بیتصو  -

 1380 سال در یصادرات و يدیتول يها طرح در تر شیب اشتغال

 کـارا  و يدیل تو يها طرح ياجرا يها نهی هز کاهش و یبانک اعتبارت لیتسه قانون   -

 1386 درسال ها بانک یی

  1386 سال در یصنعت و يدیتول موانع یبرخ رفع قانون -

 قـوه  در یخصوصـ  بخـش  در يگـذار  هیسـرما  موانـع  یبررسـ  هدف با يمرکز جادیا  -

  1386  سال در هیقضائ
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  1388  سال در يساز یخصوص يبرا رقابت يشورا لیتشک  -

. دکننـ  مـی  فـا یا اقتصـاد  در را نقـش  نیتـر  مهـم  یاتیمال يها استیس میتنظ با ها دولت

 اتیـ مال کـاهش  ایـ  و شیافـزا  و اتیـ مال نـرخ  بـردن  نیـی  پـا  و بـاال  از اسـتفاده  با ها دولت

 نـرخ  یبررسـ  کـه  آورند وجود به اقتصاد در را تعادل ندتوان می ياقتصاد مختلف يها بخش

 کـار  و کسـب  يفضـا  يبنـد  رتبـه  يبرا یشاخص دتوان می مختلف يکشورها در ها اتیمال

  .شود محسوب کشورها

 ،یدولتـ  يهـا  دسـتورالعمل  و ها نامه نییآ ،یدولت بودجه به مربوط نیقوان دولت، عامل

 را دارد اقتصـاد  در يریانکارناپـذ  ریتأث که را. .. و اتیمال ها، نهی هز در دولت نفوذ و دخالت

 هـا  آن در اتیـ مال و نـه ی هـز  سطح که یی کشورها شود یم ینیب شیپ. کند یم يریگ اندازه

 اتیـ ل مـا  نهیزه سطح که باشند یی کشورها به نسبت يبهتر رشد نمود يدارا است تر کم

 آن باشد تر شیب يادرا ریپاگ و دست مقررات و نیقوان چه هر نیچن هم. است باال ها آن در

 یراحتـ  به ها شرکت طیشرا نیا در که چرا دگیر می يتر شیب فاصله یجهان رقابت از کشور

 .ابدی یم کاهش ها آن در رقابت سطح و کنند تجارت ندتوان مین

 
   اتیمال تیاهم - 6

 نشان باستان، رانیا خیتار مطالعه. دارد ساله هزار چند یقدمت رانیا در اتیمال وصول

 شـده  یمـ  اخذ یجنس ای و ينقد صورت به ییها اتیمال هخامنشان دوران در کهدهد  می

 بـر  انیاشـکان  دوره در مـثال . کـرد  تجربه را ییها  شرفتیپ یاتیمال نظام نیا از پس. است

 دوران تـا  اما. شد یم يآور جمع نهاسر اتیمال انیساسان دوران در و شد یم وضع گمرکات

 ،23 کردبچـه، (. شـود  ینمـ  دهید دینام یاتیمال تحول را آن بتوان که يرییتغ تیمشروط

1380(  

 لیتشـک  را دولـت  درآمـد  از يا عمـده  بخش نفت درآمد گذشته يها دهه یط هرچند

 نیـ ا زانیـ م کـه  است داده پوشش را یدولت يها نهیهز از يدرصد   زین اتیمال است، داده

 يدرآمـدها  نیتـأم  عـدم . باشـد  یم بحث قابل ياقتصاد موضوعات از یکی عنوان به سهم

 از هـا  اتیـ مال ژهیـ و بـه  دولـت  يدرآمـدها  کنـد  رشـد  اثـر  در یاپیپ يکسر جادیا و دولت

 یتیحـاکم  يهـا  نـه یهز یمال نیتأم منبع نیتر مهم اتیمال. است مسئله نیهم يامدهایپ

 بـه  یمتک دولت بودجه رانیا در که نیا به توجه با. شود یم محسوب يکشور هر در دولت

 دولت منابع نیتأم در اتیمال نقش است، یعیطب منابع و نفت فروش از حاصل يدرآمدها

 يهـا  تـالش  وجـود  بـا . باشد پررنگ است ستهیشا کهچنان  آن نتوانسته تاکنون آن اداره و

 اقتصاد یوابستگ ات،یمال پرداخت فرهنگ اشاعه جانبه همه توسعه يراستا در دولت ریاخ

 کرده کمرنگ شرفتهیپ يکشورها گرید به نسبت را رانیا در اتیمال پرداخت نقش نفت به
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 برجسـته  زیـ ن و ینفتـ  اقتصـاد  از یجیتـدر  ییرها يها برنامه که است یحال در نیا. است

 مـردم  و دولتمردان توجه مورد شیپ از شیب اکنون کشور امور اداره در اتیمال نقش کردن

 همـه  توسـعه  بـه  تـر  شیب اتیمال اخذ محل از دولت ییدرآمدزا واقع، در. است گرفته قرار

 از و اشـتغال  ،یفـ یک دیـ تول سـطح  شیافزا کار، و کسب يفضا رشد چون ياقتصاد جانبه

 سـبک  و نیسـنگ  يهـا  طـرح  و هـا  پـروژه  جادیا در یخارج گذار هیسرما جذب تر مهم همه

ـ ا بـه  نسـبت  مسـئوالن  شـود  یمـ  مشـاهده  که چنان وآن گردد یبازم یرساختیز  امـر  نی

 یبررسـ  بـه  ادامـه  در فـوق  موراد به توجه با. اند داده قرار دستورکار در را یعیوس اقدامات

 تحقق جهت در دولت تعهدات شدن گسترده. شود یم پرداخته ها اتیمال پرداخت شاخص

 آمـد  در عادالنـه  عیـ توز و اشـتغال  شیافـزا  هـا،   متیق ثبات ،ياقتصاد رشد چون یاهداف

 طـرق  از کـه  دارد یم وا را ها دولت که است کرده مواجه يصعود يروند با را یدولت مخارج

 نیتـر  مهم از یکی عنوان به اتیمال راستا، نیا در. ندینما اقدام آن یمال نیتأم به گوناگون

 ییابزارهـا  نیبهتـر  از اتیـ مال. اسـت  بوده توجه مورد شهیهم ها دولت یمال نیتأم يها راه

 و ياقتصـاد  منابع صیتخص خود، يها نهیهز نیتأم هدف سه آن توسط ها  لت دو که است

  .دهند یم پوشش را درآمد مجدد عیتوز

  

  افزوده ارزش مفهوم  -1- 6

 خـدمات  و کـاال  دیـ خر و بنگـاه  فـروش  انیـ م تفاوت ،يتجار بنگاه کی افزوده ارزش

 يا واسـطه  معـامالت  يمنها معامالت کل ،یمل سطح در. است ها ه بنگا گرید از يا واسطه

 نیبنـابرا . اسـت  برابـر  دیـ تول عوامل به ها پرداخت گرید و بهره اجاره، دستمزد، مجموع با

. شود یم برابر یداخل ناخالص دیتول با یمل اقتصاد سطح در ها بنگاه افزوده ارزش مجموع

  :داد نشان ریز صورت به توان می را روابط نیا

   افزوده ارزش)= معامالت کل - يا واسطه معامالت= (دستمزد+  بهره+  سود+  اجاره+  استهالك

  

 افزوده ارزش بر اتیمال وضع ضرورت  -2- 6

 تحقـق  يبـرا  نفت درآمد که شد مشاهده یاسالم انقالب يروزیپ از پس يها سال در

 نیـ ا بنـابر  د،یـ آ ینمـ  حساب به یمطمئن درآمد ،یمل استقالل نیتأم و ياقتصاد اهداف

 توسـط  دولـت  يجـار  يهـا  نـه یهز و ابدی کاهش ینفت يدرآمدها به یوابستگ ستیبا یم

 یمل ارزش با يها هیسرما از نفت چون هم ینیرزمیز منابع. نگردد نیتأم ینفت يها درآمد

 يربنـا یز ساخت يبرا آن از دیبا فقط و باشد یم ندهیآ و حال نسل به متعلق که هستند

 دولـت  يجار يها نهیهز امکان، حد تا دیبا رو نیا از. گرفت ياری کشور اقتصاد و صنعت

 يجـار  يهـا  نـه یهز بـر  یاتیـ مال يهـا  درآمد اگر و گردد نیتأم یاتیمال يها درآمد توسط
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 حـال  در. گرفـت  کار به ییربنایز و یعمران يها نهیهز امور در توان می ابد،ی یفزون دولت

 نیتـأم  را دولـت  يجـار  يهـا  نـه یهز ندتوان مین یاتیمال يها درآمد رانیا کشور در حاضر

  .دارد وجود کشور یاتیمال ستمیس در که است یبزرگ ضعف نیا که دینما

 بخـش  دولت، درآمد کل از یاتیمال يدرآمدها بودن زیباناچ ما کشور در بیترت نیبد

 هـر  لیـ دل نیهمـ  به. ابدی یم ینفت يدرآمدها به اختصاص کشور کل بودجه از يا عمده

 بـه  را مـا  اقتصـاد  شـود،  وارد نفـت  مـت یق بر یلالمل نیب يبازارها در که ینوسان و شوك

 يداریناپا و یثبات یب کی با را دولت درآمد موضوع نیهم. دهد یم قرار ریتأث تحت شدت

 نیبـ  کـه دهـد   مـی  نشـان  کشور یاتیمال بالقوه تیظرف یبررس نیچن هم. کند یم مواجه

 از یحـاک  و دارد وجـود  یتـوجه  قابل شکاف بالفعل، يها یوصول و یاتیمال بالقوه تیظرف

 موجـود،  مشـکالت  رفـع  و یاتیـ مال نظـام  اصـالح  جهت در يریتداب اتخاذ با که است آن

  .داد کاهش را ینفت يدرآمدها به اتکا و داد شیافزا را یاتیمال يها یوصول توان می

 بخـش  نیتـأم  بـه  قـادر  سـتم یس نیـ ا ،یاتیمال ستمیس مشکالت بردن نیب از بدون

 و یمحصول تک اقتصاد از ییرها به ازین رو نیا از. بود نخواهد دولت يها نهیهز از يا عمده

 ینفتـ  يدرآمـدها  بـه  دتوان مین دولت و است مشهود کامال ینفت يدرآمدها به یوابستگ

 نظـام  در افـزوده  ارزش بـر  اتیـ مال چـه  چنـان . بنگـرد  داریپا يدرآمد منبع کی عنوان به

 یپ در را مثبت اثر دو شود یم ینیب شیپ شود، اجرا مؤثر ينحو به و برقرار کشور یاتیمال

 يدرآمـدها  یوصـول  و شـود  یمـ  پر میرمستقیغ يها اتیمال یخال يجا اول، :باشد داشته

  .ابدی یم شیافزا یاتیمال

 نظـارت  از موجـود  وضـع  در که ياقتصاد مبادالت رهیزنج يها حلقه از ياریبس دوم،

 یهیبـد . گـردد  مـی  متحـول  شـالوده  از کشور درآمد بر اتیمال ستمیس و یاتیمال سازمان

 اهـداف  م،یمسـتق  ریـ غ يهـا  اتیمال از یناش درآمد شیافزا بر عالوه صورت نیا در است

 محقـق  يمـؤثرتر  وهیشـ  بـه  زیـ ن درآمد بر اتیمال ستمیس نظر مورد یاجتماع -ياقتصاد

  .شد خواهد

  

   کار و کسب يفضا در افزوده ارزش بر اتیمالۀ محاسب روش  -3- 6

 مثـال  کیـ  قالـب  در کـار  و کسـب  يفضـا  قالـب  در افزوده ارزش بر اتیمالۀ محاسب

 در را نـان  دیـ تول نـد یفرآ. گردد مشخص آن ياجرا روند که شود یم داده حیتوض يعدد

 گندم کشاورز، است، شده لیتشک مرحله چهار از عیتوز - دیتول رهیزنج نیا. دیریبگ نظر

 شـده  آورده) 3-2( جدول در یفرض مثال نیا اتیجزئ. فروش خرده و نانوا ابان،یآس کار،

 کـه  را ییدهایـ خر ارزش و فـروش  ارزش ب،یـ ترت به جدول نیا از دوم و سطراول. است

 يازا در ابانیسٱ نمونه، يبرا. دهند یم نشان شده انجام مرحله هر در کننده دیتول توسط
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 نانوا به الیر 700 ارزش به را شده آرد گندم ودهد  می کشاورز به الیر 400 گندم دیخر

  .فروشد یم

  
  1) الیر( افزوده ارزش بر اتیمال محاسبه روش 3- 2 جدول

  جمع  فروش خرده  نانوا  ابانیآس  کشاورز  هستند اتیمال مشمول مشاغل همه

  3050  1000  950  700  400  ها روشف  1

  2050  950  700  400  0  دهایخر  2

  1000  50  250  300  400  افزوده ارزش  3

  100  5  25  30  40  افزوده ارزش بر اتیمال  4

  

 در شـده  اسـتفاده  ينهادهـا  دیـ خر و بنگـاه  انیـ م تفاوت مرحله، هر در افزوده ارزش

 افـت یدر الیـ ر 950 نـان  فروش بابت از و پردازد یم الیر 700 آرد يبرا نانوا. است دیتول

 ارزش) 3-2( جـدول  از سـوم  سـطر . است الیر 250 يو افزوده ارزش نیا بنابر کند، یم

 که يا افزوده ارزش به افزوده ارزش بر اتیمال. دهد یم نشان را دیتول از مرحله هر افزوده

 الیـ ر 5 یفروشـ  خـرده  نمونـه  يبرا. دگیر می تعلق شود، یم خلق دیتول از مرحله هر در

 نشـان  را یاتیـ مال یبـده  مقـدار  چهارم فیرد. پردازد یم اتیمال) الیر 50 ازدرصد  10(

 هـر  در هـا   یپرداخت مجموع از افزوده ارزش بر اتیمال اعمال از یناش کل درآمد. دهد یم

 کننـده  مصـرف  انیـ پا در. است الیر 100 فوق مثال در مقدار که دیآ یم دست به مرحله

  .پرداخت خواهد فروش خرده به نان دیخر بابت الیر 1100

 فـروش  ارزش بـا  شده خلق يها افزوده ارزش مجموع که است مشخص مثال نیا در

 يرودرصـد   10 معـادل  یاتیـ مال نـرخ  اگـر  پـس . است برابر) فروش خرده فروش( یینها

 را اتیـ مال نـوع  نیـ ا. شـود  یم يآور جمع اتیمال مقدار همان شود، اعمال یینها فروش

  .نامند یم فروش خرده بر اتیمال

  

   مصرف و دیتول در ییکارا بر افزوده ارزش بر اتیمال ریتأث  -4-6

 يبرمبنـا  افزوده ارزش بر اتیمال که یاصول جهان در یاتیمال هیپا عیتوز نحوه از جدا

. آورد خواهـد  وجـود  به را ییها  تفاوت یجهان مصرف و دیتول ییکارا در شود، یم اجرا آن

 جینتـا  اصـل  دو باشـند،  داشـته  يواحـد  یاتیـ مال نرخ کشور تمام اگر که که است واضح

 نیـ ا بـه  توجه بدون مشمول، يکاال هر يرو اتیمال نرخ که چرا. داشت خواهند یکسانی
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 یمختلفـ  يهـا  نـرخ  کشـورها  اگـر  امـا . است کسانی شود، یم مصرف ای دیتول کجا در که

  .دارند یمتفاوت ییکارا اصل دو نیا باشند داشته

 مـت یق متفـاوت،  يهـا  نـرخ  و مقصـد  اصـل  يمبنـا  بـر  افـزوده  ارزش بـر  اتیمال در 

 امـا . بـود  خواهـد  کسـان ی) آزاد تجـارت  بـا ( کشـورها  نیب يتجار يکاال هر دکنندهیتول

 ریغ و يتجار محصوالت نیب کننده مصرف ینسب يها متیق و کننده مصرف يها متیق

 منجر یجهان مصرف در ییکارا عدم به امر نیا و بود خواهد متفاوت کشور هر در يتجار

 هـر  کننـده  مصـرف  يهـا  مـت یق مبدا، اصل يمبنا بر افزوده ارزش بر اتیدرمال. شود یم

  .بود خواهد برابر آزاد تجارت با کشورها نیب در يتجار محصول

 و يتجار محصوالت نیب کننده دیتول ینسب يها متیق و کننده دیتول يها متیق اما 

 یجهـان  دیـ تول در ییکـارا  عدم به امر نیا و بود خواهد متفاوت کشور هر در يتجار ریغ

 نباشـد  کسـان ی يهـا  کشـور  انیـ م در یاتیمال يها نرخ که یوقت نیا بنابر. شود یم منجر

 مصـرف  و دیـ تول در ییکـارا  عـدم  انیم مبادله گرید اصل به یاتیمال اصل کی از حرکت

  . داد خواهد جهینت را یجهان

  

   افزوده ارزش بر اتیمال ییکارا - 5-6

  : شود یم ریز مشخصات با يها اتیمال نیگزیجا اغلب افزوده ارزش بر اتیمال

  کارا ریغ يها اتیمال - 1

 زند یم هم بر را کننده مصرف انتخاب که ییها اتیمال - 2

 شودند یم مضاعف يبند اتیمال سبب که ییها اتیمال - 3

 متعدد يها نرخ با ییها اتیمال - 4

  يا هیسرما يها کاال و صادرات بر اتیمال - 5

 کنند می تیتقو را واردات که ییها اتیمال - 6

 هستند همراه فساد با مواقع یبعض در که یمیقد يها اتیمال - 7

 بـودن  یعموم البته. استیدن جیرا يها اتیمال از یکی افزوده، ارزش بر اتیمال ياجرا

 هـر  یزنـدگ  از یبخشـ  دیـ با زیچ آن که ستین معنا نیا به) اتیمال خصوص به( زیچ هر

 عالوه. دارد وجود افزوده ارزش بر اتیمال بودن یعموم يبرا يادیز لیدال یول شود کس

 يهـا  کشور يبرا خصوص به را افزوده ارزش بر اتیمال ییاجرا مسائل انهیرا انقالب نیا بر

 اریبسـ  انـه یرا بـا  افـزوده  ارزش بر اتیمال تیریمد که چرا است، کرده متحول ،تر کوچک

 .است شده تر ساده
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 کشـورها  از یبرخـ  لیـ دل نیبد. ستین ساده عموم يبرا افزوده ارزش بر اتیمال فهم

 سـتم یس وزلنـد ین و کانـادا  مـثالً . اند دهیبرگز افزوده ارزش بر اتیمال يجا به يگرید اسم

  .اند دهینام 1خدمات و کاالها بر اتیمال را  خود افزوده ارزش بر اتیمال

 

  ها اتیمال پرداخت شاخص یبررس  -7

 ارهایمع نیا که شود یم محاسبه و نییتع ار،یمع سه اساس بر اتیمال پرداخت شاخص

 اتیـ مال پرداخـت  يبـرا  شـده  صـرف  زمان سال، کی در اتیمال پرداخت تعداد از عبارتند

 داده نشـان  سـود  از يدرصد   صورت به که اتیمال کل نرخ و سال کی در ساعت برحسب

  .شود یم
  

  اتیمال پرداخت تعداد  -7-1

 و پرداخـت  روش شـده،  پرداخـت  عوارض ها، اتیمال تعداد کل ات،یمال پرداخت تعداد

 فـروش  بـر  اتیمال مانند مصرف بر اتیمال شاخص، نیا. شود یم مل شا را پرداخت دفعات

 درآمـد  بـر  هـا  اتیـ مال از دسته نیا چه اگر. دگیر می بر در زین را افزوده ارزش بر اتیمال ای

 سـتم یس از شـرکت  يریگیپ يراستا در زین را یمضاعف يادار بار اما ستند،ین مؤثر شرکت

 ثالـث  اشـخاص  توسـط  کـه  ییهـا  اتیـ مال خصوص در. د نینما یم لیتحم آن بر یاتیمال

 پرداخـت  بـار  کی فقط شود یم پرداخت بار نیچند یط ها اتیمال نیا و گردد می پرداخت

 کی در و مشترك صورت به عوارض ای اتیمال چند ای دو که يموارد در. گردد می محاسبه

  . گردد می محاسبه پرداخت کی تنها زین شوند یم پرداخت واحد شکل

  

 شده صرف زمان  -7-2

 ار،یـ مع نیـ ا .ها اتیمال پرداخت يبرا سال در شده ثبت ساعات از عبارتست زمان اریمع

 از عمده نوع سه (پرداخت عدم ای) پرداخت و کردن یگانیبا کردن، آماده يبرا که را یزمان

 بـر  اتیـ مال هـا،   شـرکت  درآمـد  بـر  اتیمال شامل کسورات نیچن هم و است الزم ها اتیمال

 حق سهم و رانیبگ حقوق ي ها اتیمال شامل مشاغل ي ها اتیمال و افزوده ارزش ای فروش

 اطالعات همه يآور جمع مدت شامل يساز آماده زمان. ندک یم محاسبه را یاجتماع مهیب

 بـه  دیـ با يا جداگانـه  يحسـابدار  دفاتر اگر .است پرداخت قابل اتیمال محاسبه يبرا الزم

 زمـان  رد،یـ گ صـورت  يا جداگانـه  محاسـبات  ای گردند ينگهدار یاتیمال محاسبات منظور

 محاسـبه  یصـورت  در یاضـاف  زمان. شود محاسبه ستیبا یم زین موارد نیا يبرا شده فرص

 یکـاف  یدرخواسـت  یاتیـ مال يهـا  مـه اظهارنا لیتکم يبرا شرکت يها ب حسا که شود یم

  

 

1- Goods and Services tax(GST) 
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 ت محاسـبا  و یاتیـ مال يهـا  فـرم  کـردن  کامـل  يبرا الزم زمان شامل یگانیبا زمان. نباشد

 ازیـ موردن زمـان  از اسـت  عبـارت  زین پرداخت مانز. است (online) در پرداخت ای ازیموردن

  .شود یم گرفته نظر در زین ها  ریتأخ زمان آن در که یاتیمال اداره برخط پرداخت يبرا

  

  کل اتیمال نرخ  -7-3

 پرداخـت  قابـل  یقـانون  کسورات و ها پرداخت ها، اتیمال مبلغ مجموعه کل اتیمال نرخ

 از يدرصـد   صـورت  بـه  نرخ نیا .دینما یم محاسبه را تیفعال دوم سال در شرکت توسط

 حـق  سـهم  و هـا  اتیـ مال انـواع  جمـع  شـامل  ها اتیمال مبلغ کل. شود یم داده نشان سود

 ییهـا  اتیـ مال. اسـت  یاتیـ مال يها معافیت کسر و محاسبه از پس پرداخت قابل يها مهیب

ـ  افزوده ارزش بر اتیمال فروش، بر اتیمال مانند  شـرکت  توسـط  کـه  درآمـد  بـر  اتیـ مال ای

 نیـ ا شـامل  محاسبه مورد يها اتیمال. گردد مین محاسبه اریمع نیا در شوند ینم پرداخت

 بـر  اتیمال ،یاجتماع يها مهیب حق سهم شرکت، سود ای درآمد بر اتیمال :باشد یم ها گروه

  ،گردد می پرداخت کارفرما طستو که مشاغل بر اتیمال و ییدارا انتقال و نقل ای ییدارا

 يهـا  نـه یهز ماننـد ( کوچـک  يهـا  اتیـ مال ریسـا  و یمـال  برگـردش  اتیمال نیچن هم

  .رندیگ یم قرار محاسبه و توجه مورد زین) هینقل لیوسا و سوخت بر اتیمال و يشهردار

 و اتیـ مال پرداخـت  شـاخص  2013 سـال  کـار  و کسـب  يفضـا  گـزارش  بـه  استناد با

 منطقـه  در و  OECD عضـو  يکشـورها  بـا  سـه یمقا در شـاخص  نیا به مربوط يارهایمع

MENA  است دهیگرد ارائه )2( جدول در .  

 ذکـر  بـه  الزم. اسـت  بـوده  روبـرو  یجیتدر اصالحات با یاسالم يجمهور یاتیمال نظام

 نظـام  در شـده  انجـام  اصـالح  نیتـر  مهـم درصد  25  به ها شرکت اتیمال کاهش که است

 زیـ ن يتصـاعد  اتیمال و است شده نییتعدرصد  10  درآمد بر اتیمال. است رانیا یاتیمال

 تـر  کـم درصد  10 اند شده رفتهیپذ بورس در که ییها شرکت. استدرصد  54   تا 12 نیب

 .استدرصد  54  رانیا در درآمد بر اتیمال نرخ نیباالتر. زندپردا یم اتیمال

 در که است بوده  107  با برابر  2009  سال در اتیمال پرداخت شاخص در رانیا رتبه

 در امـور  انجـام  مراحـل . اسـت  دهیرسـ  129 بـه  يا رتبـه  22  تنـزل  بـا  2013  سـال 

ـ ا محاسـبه  يهـا  سـال  تمام در رانیا کشور اتیمال به مربوط يها رشاخهیز  هـا  شـاخص  نی

 پرداخـت  تعـداد   2013  سال در که يطور به است نداشته یتنزل ای بهبود و بوده يمساو

 بـه  مهیب حق و اتیمال یکل نرخ و ساعت 344 زمان مدت شاخص و پرداخت و 20 سال در

 است دهیرس 44.1
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  MENA و OECD کشورهاي و ایران در مالیات پرداخت شاخص به مربوط معیارهاي - 2 جدول

معیار

  کشور

مالیات پرداخت معیارهاي

 و ها مالیات انواع

کسورات

 پرداخت

) تعداد(

 قانونی نرخ)ساعت( زمان

(%) مالیات

 مالیات کل نرخ

)سود از درصدي(

 هاي پرداخت  ایران

جتماعیا تأمین

122402325.9

 درآمد بر مالیات

شرکت

1322517.9

 و نقل مالیات

دارایی انتقال

1_50.4

 چک بر مالیات

)تمبر حق(

0ریال 200_1

_6723فروش مالیات

 يها نرخ1دارایی بر مالیات

متفاوت

_

44.2_22344جمع

 کشورهاي متوسط

MENA منطقه

33.3_22.8216.3جمع

 کشورهاي متوسط
OECD

45.3_13.4210.5جمع

  2013 سال  Doing Business گزارش: مأخذ

  

  اقتصادي مناطق سایر و ایران در مالیات انواع نرخ -3 جدول

 برمالیات  اقتصاديمنطقه

(%)سود

 تأمین بیمه حق

(%) اجتماعی

 ها مالیات سایر

(%)  

کلی نرخ

(%)مالیات

2011.17.638.7واقیانوسیه شرقی آسیاي

11.826.110.248.1مرکزي آسیاي و شرقی اروپاي

20.414.613.648.6کاراِِِئیب منطقه و التین آمریکاي

12.916.34.133.3آفریقا وشمال خاورمیانه

17.524.43.445.3یافته توسعه کشورهاي

18.17.514.740.4جنوبی آسیاي

21.513.23266.7آفریقا صحراي جنوب

17.925.90.444.2ایران
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  2013 یال 2006 يها سال یط یبررس مورد يکشورها انیم در رانیا اتیمال شاخص رتبه -5 جدول

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  سال
  129  125  115  115  107  -  -  -  رتبه

  20  20  20  22  22  22  22  22  )سال در( ها پرداخت تعداد
  344  344  344  344  344  344  344  344  )سال در ساعت تعداد( زمان مدت

 مهیب حق و اتیمال یکل نرخ
  )سود از درصد (

44.2  44.2  44.2  44.2  44.2  44.1  44.1  44.1  

  

 مالیات پرداخت معیارهاي  

  
 

 کسورات و ها مالیات انواع
 پرداخت

 )تعداد (
 زمان

 )ساعت(
 قانونی نرخ

 (%) مالیات

 مالیات کل نرخ
 ازدرصدي (

 )سود

 ایران

 25.9 23 240 12 اجتماعی تأمین يها پرداخت

 17.8 25 32 1 شرکت درآمد بر مالیات

 0.4 5 _ 1 دارایی انتقال و نقل مالیات

 0 ریال 200 _ 1 )تمبرحق ( چک بر مالیات

 _ 3 72 6 فروش مالیات

  1 دارایی بر مالیات
 يها نرخ

 متفاوت
_ 

 44.2 _ 344 22 جمع

    کشورهاي متوسط
 MENA  منطقه

 33.3 _ 216.3 22.8 جمع

  

 شنهاداتیپ و يریگ جهینت -8

 کامـل  یاتیمال نظام نیا که گرفت جهینت توان می ران،یا یاتیمال نظام عملکرد مرور با

 نیـ ا يبـرا  یمناسـب  ریتدب اگر. برند یم رنج شدت به یضعف نقاط و مشکالت از و ستین

 خواهـد  رو شیپ یاساس و بزرگ یاتیمال تحول کی قطع طور به شود، دهیشیاند مشکالت

 بـاال  ،یاتیـ مال فرهنگ بودن نییپا: از عبارتند کشور یاتیمال نظام مشکالت از یبرخ. بود

 مشـکالت  تـوان  مـی  چـه  اگـر  یاتیـ مال يهـا  معافیت بودن ادیز و یاتیمال يها وقفه بودن

 ترین عمده را شده ذکر مشکالت بتوان دیشا اما نمود، اضافه باال فهرست به زین را يگرید

 بـا  ریـ اخ يهـا  سـال  بـه  نسـبت  رانیـ ا یاتیـ مال نظام بازهم نیا وجود با اما. دانست ها آن

 یاتیــمال نظــام در شده انجام اصالحات نیتر مهم از. است بوده روبرو يا گسترده اصالحات

 ییاجرادرصد  3  نرخ با 1387  سال دوم مهین در که افزوده ارزش بر اتیمال ياجرا رانیا

 دارد میمستق ریغ يها اتیمال در ییسزا به سهمدرصد  6 نرخ با 92 سال در اکنون هم و

تغییر تغ

در 
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درصد  25 بهدرصد  54  از ها شرکت بر اتیمال دیشد کاهش گرید شده انجام اصالحات از

  از اشــخاص درآمــد بــر اتیمال نرخ. استدرصد  25 بهدرصد  64  از یدولت يها شرکت و

 در کــه ییهــا شــرکت. افتی کاهشدرصد  35  تادرصد  15   بهدرصد  54 تادرصد  12

 گــزارش براســاس. پردازند یم اتیمال تر کمدرصد  10 اند شده رفتهیپذ بهادار اوراق بورس

 اعــالم ســوددرصد  44.2 معادل رانیا در اتیمال یکل نرخ 2009 سال کار و کسب يفضا

 منطقـه  يبرا رقم نیا متوسط .است شده اعالم درصد  44.1 با برابر زین 2013 سال در که

MENA عضو يکشورها در ودرصد  33.3 با برابر OECD  اسـت درصـد   45.3 بـر  بالغ .

 منطقــه ي کشــورها در رقم نی ا و استدرصد  17.9 معادل رانی ا در سود بر اتیمال نرخ

 نــرخ. سوداســتدرصــد  17.5 معادل OECD عضو ي کشورها در ودرصد  12.9 معادل

 منطقـه  ي کشـورها  در رقم نیا. استدرصد  25.9 رانی ا در یاجتماع نیتأم يها پرداخت

 ,Doing Business اســتدرصــد  24.4 زیــن OECD عضــو يکشورها در ودرصد  16.3

 اتیــمال و مــهیب از کارفرمــا ســهم شــامل که یاجتماع نیتأم يها پرداخت البته)  (2013

 کشــورها از ياریبســ در. شــود ینم محسوب ها اتیمال جزء رانیا در ست ا کارکنان حقوق

 در تنهــا مسأله نیا رانیا در اما دارد عهده بر را کارکنان حقوق بر اتیمال از یسهم کارفرما

 . است صادق یبازنشستگ و درمان ي ها مهیب مورد

 ساده ها اتیمال که یهنگام باشند داشته توجه ستیبا یم زانیر برنامه و گذاران استیس

 جــادیا رشــد يبــرا  افــزوده ارزش بر اتیمال چون هم یاتیمال يابزارها و باشند عادالنه و

 يبــرا ییهــا روش به قسمت نیا در. برد خواهند نفع دولت هم و ها بنگاه هم ندینما زهیانگ

   :گردد می اشاره اقدام نیا

 ها بنگاه تر شیب تعامل مستلزم ات،یمال متعدد انواع از يبرخوردار ها اتیمال تجمع  −

 تنــوع تعــداد رایــز هســتند، یناراضــ مســئله نیا از عموماً ها بنگاه .است یاتیمال ادارات با

 درحــال و ریــفق يکشــورها در مســئله نیــا کــه کند یم تر شیب را ها آن دردسر ها اتیمال

 ارزش بر اتیمال و درآمد بر اتیمال با سهیمقا در ها اتیمال ریسا بر رایز است تر شیب توسعه

 ارزش بـر  اتیـ مال همجون يها اتیمال به اتکا صورت در لذا. دارند يتر شیب ياتکا افزوده

 .است برو رو کار و کسب طیمح یعموم اقبال با بردرآمد اتیومال افزوده

 یاتیــمال يهــا معافیــت ارائه ژهیو ازاتیامت و ها معافیت کاهش و مناسب ياجرا  −

 هــا معافیــت نیا از که ییها بنگاه نظام، نیا در .گردد می یاتیمال هیپا فیتضع عث با خاص

 کاسته نظام نیا تیشفاف از ن،یبنابرا. بپردازند يتر شیب اتیمال مجبورند ستندین برخوردار

 صیتخصــ در اخــتالل باعث یاتیمال تیمعاف اعطاء. ودش یم تر نهیپرهز آن تیریمد و شده

 رایــز شــود یمــ ییجــو رانــت يبرا زشیانگ جادیا موجب ها  طرح نیا. شود یم منابع نهیبه

  . بپردازند يتر کم اتیمال درآمدها در يدستکار مانند ییها روش با خواهند یم ها گاهبن
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مربــوطگستردهومتعددمراحلحذف یاتیمالپروندهلیتشکمراحللیتسه − 

 کـاهش کنـد  یمـ  یاتیـ مالنیقـوان  تیـ رعاصرفبنگاهکهرایزمانمدتاتیمالپرداختبه

بــاافــزودهارزشبر اتیمالاسترداد ،يریپذ قانونشیافزايبراانگلستانکشوردر. دهد یم

نیــادر هــا بنگــاهعمــلســهولتموجبضوعمونیاواستریپذامکان فرمکیتنهاارائه

استشدهخصوص

 بــاال اتیمال اخذ ،یبرخ اعتقاد به یاتیمال نرخ لیتعد با یاتیمال هیپا گسترش  −

 دیــبا امــا شود، حیتصح بودجه يکسر و شده نیتأم یعموم خدمات تا است يضرور يامر

 یاتیــمال يهــا نرخ اما است، يضرور يامر دولت يبرا درآمد جادیا هرچند که داشت توجه

 بلکـه  دیـ نما ینمـ  نیتـأم  ریـ فق و توسـعه  حـال  در يکشـورها  در را هـدف  نیا معموالً باال

 هیــپا جــهینت در و شــده یررســمیغ اقتصــاد بــه ها بنگاه انتقال سبب ها نرخ نیا برعکس،

 توجــه دیبا گر،ید يسو از. شود یم يآور جمع زین يتر کم درآمد و شده تر کوچک یاتیمال

 نیــا باشند، ساده یاتیمال تیریمد که دهند یم جهینت یهنگام تر نییپا يها نرخ که داشت

 فیتضــع ســازند یمــ کوچــک را یاتیمال هیپا که ییها معافیت لیدل به ندتوان می اصالحات

 .گردند

 یمــال بــار. شــود یمــ کــار و کسب يفضا ییایپو و یشاداب موجب یاتیمال نظام اصالح

 نشـان  ریـ اخ يهـا  یبررسـ . کنـد  یمـ  يگـذار  هیسـرما  بـه  قیتشو را ها بنگاه تر، کم اتیمال

 افزوده ارزش بر اتیمال لیقب از میرمستقیغ يها اتیمال در کاهشدرصد  10  که دهند یم

  . شود یمدرصد  7  تا يگذار هیسرما شیافزا سبب

 شنهاداتیپ
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 و مــهیب حــق پرداخــت ارتبــاط تیوضــع نمودن مشخص منظور به يزیر برنامه  -10
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