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 چکیده
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مبادله و د هاي مادي و صفات حقوقی موریژگیوگیري هاي اندازههاي مبادله شامل هزینههستند. هزینه
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 مقدمه. 1
و رو  توجههاي مبادله صورت گرفته، نتایج حاکی از سهم قابلمنظور برآورد هزینهدر مطالعاتی که به
ها و حجم گسترده و روبه هباشد. براي بیان اهمیت این هزینمیها در فرایند تولید به رشد این هزینه

ها با سنجش اشاره کرد. آن )Wallis & North, 1986نورث ( والیس وتوان به مطالعه ها میرشد آن
 1870حسابدار و بانکداري براي دوره  هاي بیمه، امور مالی، گرفتن وکیل وهزینه :هایی از قبیلهزینه

درصد درآمد ملی به بخش مبادله  45بیش از  کهدر اقتصاد آمریکا، به این نتیجه رسیدند  1970تا 
 ه است. اختصاص دارد و طی صد سال گذشته تقریباً دو برابر شد

)، به پیروي از پژوهش نورث و والیس به Dollery & Leong, 1998(همچنین دالري و لیونگ      
اند. نتایج این پژوهش پرداخته 1991تا  1911هاي مبادله در اقتصاد استرالیا براي دوره سنجش هزینه

 کند. هاي والیس و نورث را تأیید میبه طور گسترده یافته
) با استفاده از مطالعه والیس و نورث در مورد Sulejewicz & Graca, 2005( گراکاو  سویلویچ     

هاي بخش مبادله براي اقتصاد لهستان و دالري و لیونگ در مورد استرالیا، به برآورد هزینه متحدهاالتیا
طور  بر این باورند که نتایج به آنهااند. ) پرداخته2002تا  1996تر (در یک دوره زمانی کوتاه

 بوده است.  ذکرشدههاي دو پژوهش ي نزدیک به یافتهامالحظهقابل
ایی، گرزیرا انباشت دانش، تخصص ؛کنندهاي مبادله نقش مهمی در عملکرد اقتصادي ایفا میهزینه

بنابراین  )؛Coase, 1998:73( هاي سرانه مبادالت استکار و رونق تجارت تابع معکوسی از هزینهتقسیم
دنبال داشته باشد. شناسایی  تواند رونق اقتصادي را بهبراي کاهش آن می سیاستگذاريهر گونه 

به  ها نیز منوطهاي مناسب اقتصادي براي مواجهه با این هزینهسیاستگذاريهاي تأثیرگذاري و کانال
 ها در هر اقتصاد است.شناخت انواع و میزان این هزینه

 ها در هر اقتصادمهم، شناخت مصادیق گوناگون این هزینه در برآورد هزینه مبادله یکی از مباحث
که  دباشهاي سرقفلی میهزینه ،هاي مبادله در بخش بازرگانی اقتصاد ایران. یکی از انواع هزینهاست

 گیر بازار ایران بوده است. ) از دیرباز گریبان1390صدر، ( ناکارآمدو  شفاف ریغبه دلیل ساختار مالکیت 
فروشی در سطح شهر کرمانشاه هدف این پژوهش، برآورد هزینه سرقفلی واحدهاي تجاري خرده

هاي هاي مبادله در سطح کالن و با استفاده از دادهدر مطالعات خارجی، عمدتاً هزینه. باشدیم
 هاي مبادله را در سطحمستقیم برآورد شده است. مطالعات داخلی نیز هزینه صورتبههاي ملی حساب

 اند. هاي غیرمستقیم برآورد نمودهکالن اما با استفاده از روش

بنگاه  40هاي گوناگون تأمین مالی )، هزینه مبادله مربوط به شیوه1385نصیري اقدم و نادران (
 دادند.  کوچک را به روش پیمایشی مورد بررسی قرار

 هايبررسی روند هزینه توصیفی، ضمن -)، با استفاده از روش تحلیلی1389صادقی و همکاران (
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ها در ایران هایی جهت سنجش این هزینهشاخص ،1385تا  1357هاي مبادله در اقتصاد ایران طی سال
ادله هاي مبها را بر هزینهمؤلفه مؤثر بر هزینه مبادله و نحوه تأثیرگذاري این مؤلفه 14 آنهادهند. می ارائه

هاي مختومه مربوط به چک شاخص آزادي اقتصادي، نسبت تعداد پرونده 5توصیف کرده و از این میان، 
هاي بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی، انحراف معیار نرخ تورم و برگشتی به جمعیت، نسبت هزینه

 اند. هاي مبادله برگزیدهمنظور بررسی روند هزینهشاخص نسبت نقد را به
هاي مبادله در سطح کالن ي روند تغییرات هزینه)، در پژوهش دیگر1391صادقی و همکاران (

هاي مختومه شاخص: اندازه دولت، نسبت تعداد پرونده 7را از طریق  1386تا  1375هاي طی سال
محل، نسبت هاي بیهاي عمومی، حاکمیت قانون، فساد اداري، صدور چکمرتبط با چک در دادگاه

  .اندگیري قرار دادهد اندازهبودجه عمومی به کل بودجه دولت و نرخ تورم مور
صورت در این پژوهش تالش بر آن است که روشی براي برآورد هزینه مبادله در سطح خرد و به

پس در و س شدهپرداختهمنظور، ابتدا به تعریف مفاهیم اساسی این پژوهش گردد. بدین  ارائهمستقیم 
ادامه روش تحقیق و نحوه گردآوري اطالعات و چگونگی محاسبه هزینه سرقفلی بسط و توضیح داده 

 شود.شود و نهایتاً به بیان و تحلیل نتایج حاصل از پژوهش پرداخته میمی
 

 تحقیق پرسشو  لهامس .2

 اقتصادي، تخصص و هاي مبادله، بسیاري از متغیرهاي اقتصادي از جمله، رونق تجارت، رشدهزینه
عیت منظور دستیابی به وضریزي بهبنابراین براي برنامه ؛دهدو تورم را تحت تأثیر قرار می کارمیتقس

هاي مبادله در اقتصاد ایران هستیم. گیري هزینهبهینه متغیرهاي فوق، نیازمند برآورد و اندازه
 هاي سرقفلی است.در اقتصاد ایران، هزینه آنهاهاي مبادله مصادیق مختلفی دارد. یکی از موارد هزینه

اي هدر اقتصاد ایران وجود دارد، این است که ابهام در مورد انواع مختلف هزینه جهت نیا ازمشکلی که 
در متغیرهاي مورد اشاره،  آنهانقش  يریگاندازهشود که ، سبب میآنهامبادله و میزان هر کدام از 

ریزي براي رسیدن به وضعیت بهینه دچار تبیین وضعیت و برنامه ،مبهم و نامشخص گردد و در نتیجه
 اخالل گردد. 

هاي سرقفلی واحدهاي تجاري در شهر این مقاله به دنبال دستیابی به یک برآورد از هزینه     
، هاین مقالپرسش اصلی  ،هاي مبادله است. بر این اساسهاي هزینهیکی از بخش عنوان بهکرمانشاه 

 هاي سرقفلی در واحدهاي تجاري شهر کرمانشاه چقدر است؟ میانگین هزینه اینکه از عبارت است
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 مفاهیم و مبانی نظري .3

هاي مبادله در شهر عنوان یکی از مصادیق هزینه گیري هزینه سرقفلی بههدف این پژوهش اندازه
 کنندمبادله را صفر فرض میهاي هاي اقتصادي هزینهها، در تحلیل پدیدهکرمانشاه است. نئوکالسیک

)North, 2005: 65هاي تر وجود هزینهتدریج فرض واقعیاما با ظهور و گسترش اقتصاد نهادي به )؛
مبادله مورد پذیرش قرار گرفت. این مقاله بر اساس مبناي نظري اقتصاد نهادي جدید و اهمیت 

ق گیري یکی از مصادیاست، به اندازههاي مبادله قائل شده بسزایی که این مبناي نظري براي هزینه
پردازد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، ابتدا اشارة کوتاهی به اقتصاد نهادي هاي مبادله میهزینه

دد. پس گرهاي مبادله تبیین میشود. سپس از طریق تحلیل مفهوم سرقفلی، ارتباط آن با هزینهمی
 شود.نظران اقتصاد نهادي بیان میاز آن، جایگاه هزینۀ مبادله از منظر صاحب

 
 اقتصاد نهادي .1-3

هاي توسط والتون همیلتون در یکی از نشست 1918اصطالح اقتصاد نهادي براي نخستین بار در سال 
بر  1940). این مکتب حداقل تا دهه Hodgson, 2000: 317انجمن اقتصاد امریکا مطرح گردید (

تقسیم  2و جدید 1در حال حاضر به نهادگرایی قدیم يد نهاداقتصاد امریکا تسلط داشته است. اقتصا
گردد. نهادگرایان قدیم به عنوان جریانی انتقادي و معارض نسبت به اقتصاد نئوکالسیک شناخته می

 ,Williamson(      ویلیامسون از سوي اصطالح اقتصاد نهادي جدید براي نخستین بار اند.شده

  ).Richtre, 2005: 1( ) به کار گرفته شده است1975

اي رشتهنهادگرایی جدید، یک دانش بین« نویسد؛کلین در توضیح اقتصاد نهادگراي جدید چنین می     
است که علم اقتصاد، حقوق، نظریۀ سازمان، علم سیاست، جامعه شناسی و انسان شناسی را با هدف 

. وي در رابطه با )Klein, 1999: 456(» نمایددرك نهادهاي اجتماعی، سیاسی و تجاري ترکیب می
و هدف آن  زبان اصلی این مکتب، اقتصاد است« :افزایداهداف مورد نظر نهادگرایی جدید چنین می

هاي ایجاد تغییر و اصالحات در آن و نیز اهدافی توضیح چیستی نهاد، چگونگی پیدایش و همچنین شیوه
» ي چه اهدافی سودمند است را نیز در بر دارداینکه یک نهاد مشخص برا .باشدمی ،کندکه برآورده می

)Klein, 1999: 456( . 
ویلیامسون با تأکید بر وجه تمایز این شاخه از نهادگرایی با نهادگرایی قدیم، اقتصاد نهادگرایی      

، نهادها آنکهاقتصاد نهادگرایی جدید بر دو اصل استوار است؛ اول « :دهدگونه توضیح میجدید را این
باشند. می ابزار اقتصادي قابل تحلیلهاي نهادي با استفاده از مشخصه اینکه،بسیار مهم هستند و دوم 

                                                                                                                   
1. Old Institutional Economics 

2. New Institutional Economics 



 1394 زمستانـ چهارم فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پایدار) ـ سال پانزدهم ـ شماره  

 

79 

سازد، اما همگی اقتصاددانان نهادگرا هاي نهادي متمایز میمورد اخیر، اقتصاد نهادگراي جدید را از سایر دیدگاه
 ).Williamson, 2000: 595» (در اهمیت نهادها توافق دارند

 هاي مبادله است. اقتصادیکی از وجوه تمایز اقتصاد نهادي با اقتصاد نئوکالسیک، اهمیت هزینه
را  هاي اقتصادي آنپدیده کند و در تحلیلهاي مبادله را متغیر مهمی تلقی نمینئوکالسیک هزینه

یت فراوانی براي نقش در ادامه اشاره خواهد شد، اهم همچنان کهگیرد. اما اقتصاد نهادي در نظر نمی
 هاي مبادله در عملکرد اقتصادي قائل است. هزینه

 

 سرقفلی .2-3

متون  که واردآن است که نهاد سرقفلی پیش از آنبررسی پیشینه تاریخی مفهوم سرقفلی حاکی از 
صورت عرفی در معامالت مردم معمول بوده است. عرف و عادات تجاري قانونی کشور ایران گردد، به

عنوان علت پیدایش حقوق مربوط به سرقفلی شناخته شده است؛ به بیان دانان بهتوسط حقوقمردم 
ري گذار به دلیل فراگیسرقفلی به معناي عام کلمه از جمله تأسیسات حقوقی است که قانون«دیگر 

و عمومی آن در مبادالت و معامالت تجاري و بازرگانی مردم ناچار به ورود در تعیین مبانی قانونی 
االجرا براي آن گردید و لذا بیش و پیش از هر عامل دخالت در تصویب قواعد امریه و مواد قانونی الزم

 ). 71: 1390، کین ینیحس» (دیگر بایستی عرف معمول در این نهاد را منظور داشت
ها در میان مردم و همچنین در متون قانونی حق سرقفلی به همراه حق کسب و پیشه و تا مدت     

حق سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت از نظر «شد. این در حالی است که می کاربردهبهتجارت 
هاي روشنی دارد، هر چند از لحاظ حقوقی ممکن است آثار مشابهی داشته ماهیت حقوقی تفاوت

 آنها). در میان مردم و متون حقوقی نیز هیچ نوع تفکیکی میان 86: 1389(عباسی داکانی، » باشند
رویه محاکم نیز سابقاً بر این منوال «شدند. حتی می کاربردهبهي یکدیگر جابهگرفت و صورت نمی

 »بود که از لحاظ احکام و آثار، فرقی بین حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت قایل نبودند
وم وشن شدن مفهمنظور رتنیدگی این مفاهیم، بهبنابراین با توجه به درهم ؛)94: 1384پورفرد، (عبدي

 نهاآصورت همزمان مورد بررسی قرار گیرد و وجوه اشتراك و تمایز سرقفلی بایستی این دو مفهوم به
 روشن گردد. 

براي اولین بار در متون  1317مصوب سال  مستغالت يبهااجاره لیتعدقانون نامه اجرایی در آیین
نامه براي اولین بار کلمه حق در این آیین«قانونی ایران از حق سرقفلی سخن به میان آمده است. 

سرقفلی و حق صنفی مطرح شده است لکن طرح این موارد از این باب بوده که، سردفتر را به درج و 
 سالهمتوان نتیجه گرفت که ظاهراً می ،ه این ترتیبدر سند اجاره ملزم کنند. ب آنهاتصریحِ نبودن 

سرقفلی و آثار آن باعث بروز اشکاالتی شده بوده و طرفین عقد اجاره هم عدم آن را در اسناد قید 
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). پس از آن، به دلیل 16: 1384(کشاورز، » کردند و بر این تصریح و قید، آثار مثبت مترتب بودهمی
نگ جهانی دوم و ورود متفقین به ایران، قانون اختیارات دکتر ظهور قحطی و گرانی به دنبال ج

این قانون حق  9در ماده «در مورد تنزل و تثبیت بهاي اجناس در ایران به تصویب رسید.  1میلسپو
کسب و پیشه و تجارت براي مستأجر، با شرایطی شناخته شده است. ... این حق مربوط است به سابقه 

بارت دیگر این حق، قایم به شخص است نه محل. ... همچنین مستأجر عمل یا نام مستأجر. به ع
ممکن است سابقه عمل یا نامی که داراي قیمت و اعتبار باشد، نداشته باشد. پس وجود حق کسب و 

 ). 23: 1384(کشاورز، » پیشه و تجارت امري محتوم یا مفروض نیست
ه متون قانونی محسوب د این مفاهیم ببعد از تصویب این قوانین که به نوعی، آغازي براي ورو

هاي مختلف، قوانین متفاوتی در این موارد به تصویب رسید که به طور خالصه طی سال گردند،می
 ) ارائه گردیده است.  1نتایج آن در جدول (

 
 سیر تاریخی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قوانین رسمی .1 جدول

 سرقفلی سال
حق کسب و 

 تجارتپیشه و 
 توضیحات

 يبهااجاره لیتعد قانون 1317
 مستغالت

 

ü  
 ).16: 1384کشاورز، ( اجارهتصریح بر نبودن حق سرقفلی در سند  

1339 

 قانون روابط مالک و مستأجر

 
- 

 
ü  

حق کسب و پیشه و تجارت در این قانون به طور قانونی و رسمی 
 ).27: 1384هستی یافت (کشاورز، 

1356 
 موجر و مستأجرقانون روابط 

- ü  
صراحتاً منسوخ گردید ولی حق کسب و  1339قانون مصوب سال 

 ).46: 1385پیشه و تجارت پذیرفته شد (ساعی، 

1363 ü  ü  
عنوان  56حق کسب و پیشه و تجارت در قانون موجر و مستأجر سال 

شرعی ندارد و اگر مقصود سرقفلی باشد طبق تحریرالوسیله عمل شود 
 ).48: 1385(ساعی، 

1365 - ü   30: 1384شود (کشاورز، ی منتفی میکلبهو تجارت  شهیپ وحق کسب.( 

1376 
 قانون روابط موجر و مستأجر

ü  - 
در این قانون صرفاً از سرقفلی سخن به میان آمده و اصطالح حق 

 ).94: 1384پور فرد، کار نرفته است (عبديکسب یا پیشه یا تجارت به

 نامحقق: استخراج و تلخیص توسط أخذم
 

به معنی  -روابط موجر و مستأجر مورد بحث قرار گرفته، سرقفلی 1356و  1339آنچه در قانون سال «
نیست. بلکه همان حق کسب و پیشه و تجارت است که وجود یا عدم سرقفلی و یا به  -آنچه در تعاریف آمده

                                                                                                                   
1. Arthur Millspaugh 
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 در بدو اجاره، بهعبارت دیگر پرداخت یا عدم پرداخت سرقفلی از ناحیه صاحب حق کسب و پیشه و تجارت 
 ).7: 1384(کشاورز، » مالک و موجر، فقط یکی از عوامل مؤثر در مقدار و میزان آن است

شده  بردهنام، تنها از حق سرقفلی 1376در مورد حقوق مذکور در سال  شدهبیتصودر آخرین قانون 
ان حق سرقفلی به ایجاد چنین حقی نیز، پولی که مستأجر در ابتداي مدت اجاره تحت عنو منشأ است.

همین  6زیرا در ماده  ؛پردازد، شناخته شده استپردازد و یا مستأجر ثانی به مستأجر اول میمالک می
غی تواند مبلهرگاه مالک، ملک تجاري خود را به اجاره واگذار نماید، می« کهقید شده است  صراحتبهقانون 

تواند در اثناء مدت اجاره براي ن مستأجر میرا تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید. همچنی
من در ض آنکهعنوان سرقفلی دریافت کند، مگر واگذاري حق خود، مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به

 ).103: 1389(عباسی داکانی، » عقد اجاره، حق انتقال به غیر از وي سلب شده باشد
حقی که بازرگان و کاسب نسبت به «تعریف شده است،  نیچننیادر فرهنگ معین، سرقفلی 

: 1382(معین، » آوري مشتري و غیرهکند به جهت تقدم در اجاره، شهرت، جمعمحلی پیدا می
معناي دقیق و واقعی سرقفلی،  دربردارندهاین تعریف  کهدانان بر این باورند ). اما برخی حقوق1869

با «باشند. چرا که وطه در بین مردم رواج داشته است، نمیبه مفهومی که پیش از تدوین قوانین مرب
توان نتیجه گرفت که مؤلفین می ،انجام شده 1320تألیف فرهنگ معین بعد از دهه  اینکهتوجه به 

اند. الجرم آنچه ایشان از لفظ در برداشت خود از کلمه سرقفلی تحت تأثیر جریانات اقتصادي بوده
اي جدا از نامیم و مقولهست که ما آن را حق کسب و پیشه و تجارت میهمان ا ،اندسرقفلی دریافته

 ). 5: 1384(کشاورز، » سرقفلی به مفهوم اولیه و تاریخی آن است
عوض وجهی است که «کند: اول مؤلف ترمینولوژي حقوق، دو معنی براي سرقفلی بیان می

ار خود در آن محل در رابطه با گیرد بابت سابقۀ کالیه آن محل میمستأجر محل کسب، از منتقل
دوم  و» گیردی است و درآمد نیست و مالیات به آن تعلق نمیئجلب ارباب رجوع، این جزو دارایی نامر

بها از مستأجر ساز در اولین عقد اجاره، عالوه بر اجارهعوض وجهی است که مالک محل کسب تازه«
). 2161: 1381(جعفري لنگرودي، » مد استگیرد. این پول درآمد است و مشمول مالیات بر درآمی

حقی است براي مستأجر : «کندگونه تعریف میهمچنین وي حق کسب و پیشه و تجارت را این
رگان باز آنکهکنند و لو ور و مطلق کسانی که از طریق اجاره محلی، کسب معاش میو پیشه بازرگان

 »مشتریان از عناصر سازنده سرقفلی نیستزیرا شهرت تجاري و وجود  ؛نباشند، با سرقفلی فرق دارد
). همچنین در تعریف دیگري از حق کسب و پیشه و تجارت، چنین 356: 1378ي، لنگرود يجعفر(

اند جري است که بتوأحق کسب و پیشه در واقع پاداشی براي نیروي کار یا مدیریت مست« :آمده است
رسد که در این تعریف، سعی به نظر می ). چنین3: 1390(صدر،» درآمد واحد تجاري را افزایش دهد

وي در ادامه این تمایز را چنین  کهينحوبهبر، برجسته کردن وجه تمایز بین حقوق مذکور بوده، 
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در عین حال نباید این امتیاز را که به خاطر مهارت، قابلیت و استعداد اشخاص « :دهدتوضیح می
نیروي کار جسمانی یا فکري ایشان است، با افزایش  آید، و در واقع نوعی بازدهی بهمزبور به دست می

درآمدي که براي یک واحد تجاري بر اثر افزایش تقاضا براي خدمات آن به وجود آمده و اصالً ربطی 
 ).3: 1390(صدر،» مشابه تلقی کرد ،جر نداشته استأهاي مستبه فعالیت یا نوآوري

 نیچننیاا ، سرقفلی رآنهام و بیان وجه تمایز بین کاتوزیان نیز با تأکید بر تمایز بین این دو مفهو
حقی است که به موجب آن مستأجر متصرف، در اجاره کردن محل کسب خود بر « :کندتعریف می

ت، اش را فروخگویند، تاجري سرقفلی مغازهشود. در عرف بازار نیز وقتی میدیگران مقدم شناخته می
شامل انتقال سرمایه تاجر و نام  هیچگاهر نمود. این مفهوم یعنی آن را تخلیه کرد و به دیگري واگذا

 ).62: 1356(کاتوزیان، » شودتجاري او نمی
ر ، هدارند اعتقادسرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت  حق دانان به تفاوت میاناغلب حقوق

در اکثر موارد  کهشود دانان این مطلب را متذکر میچند بررسی متون قانونی و یا تعاریف حقوق
ست، کار رفته اه ي دیگري بجابهی میان این مفاهیم تفکیک صورت نگرفته و اغلب یکی درستبه

 هاوقدانحقبا بررسی تعریفی که « :داردگونه بیان میدانان در این رابطه، اینیکی از حقوق همچنان که
د که اگر تشتت در آراء و اختالف گردروشنی آشکار میبه ،انداز معناي اصطالحی سرقفلی ارائه داده

ب توان مکتوم داشت که به نحو نسبتاً مشترکی مغلودر مبانی تعریف دارند لیکن با اندکی جسارت نمی
» اندگیرد) گردیدهوجه غالب اصطالح سرقفلی (که دامنه شمولش حق کسب و پیشه را نیز در بر می

) 2( جدولدر  ،ه تمایز میان این دو مفهومتر شدن وجومنظور روشن). به67: 1390، کین ینیحس(
 تفاوت مفهوم سرقفلی با حق کسب و پیشه خالصه شده است. 

. اندشدهگرفتهکار ي هم بهجابه، اغلب، این دو مفهوم به اشتباه شدهارائهرغم وجوه تمایز به 
توان می باشد.همچنین تعریف سرقفلی در بیشتر موارد شامل حق کسب و پیشه و تجارت نیز می

ست. حق کسب و پیشه مستند به ایجاد آنهاگفت: تفاوت حق سرقفلی و حق کسب و پیشه در منشأ 
 حق سرقفلی، کهیدرصورت ؛یک امتیاز خاص تجاري در یک محل خاص به دلیل مدیریت بهتر است

عریف ت اي ندارد. بر اساسنوع رانت حاصل موقعیت تجاري است که لزوماً با عملکرد مدیریت رابطه یک
مفهوم مورد نظر از هر چند  ؛هاي مبادله هستندهر دو مورد جزء هزینه (North, 1984: 97) نورث

و  1376از حق سرقفلی در قانون مصوب سال  شدهارائهحق سرقفلی در این پژوهش، همان مفهوم 
 یعنی وجهی که مستأجر ؛همچنین تعریف دوم جعفري لنگرودي در کتاب ترمینولوژي حقوق است

در جدول  ذکرشدهپردازد و همچنین تمامی خصوصیات به مالک و یا مستأجر دوم به مستأجر اول می
یق حق کسب و پیشه و تجارت، کند. این حق، لزوماً ارتباطی با مصاددر مورد آن صدق می ذیل

 شهرت تجاري، جلب مشتري، خالقیت و ... ندارد.  همچون
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 مقایسه مفهوم سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت .2 جدول

 حق کسب و پیشه و تجارت سرقفلی

جه به موقعیت محلی و کیفیت بنا و مبلغ و میزان این و
 ).7: 1384تجهیزات عین مستأجره بستگی دارد (کشاورز، 

حقی است مبتنی بر نوع کسب، شهرت و جلب مشتري و 
 ).45: 1387تابعی از درآمد کسبی (عزیزي، 

شود ابتدائاً و بدون رابطه استیجاري اعتبار و فرض می
  الحصول است.بنابراین قطعی ؛)109: 1384پورفرد، (عبدي

 واسطهبهتدریج و در زمان انعقاد قرارداد وجود ندارد و به
شود تداوم رابطه استیجاري براي مستأجر ایجاد می

 الحصول است.محتملبنابراین  ؛)109: 1384پورفرد، (عبدي

شود نه به مستأجر اول و لذا پرداخت می جرؤمبه مالک و 
شهرت تجارتی، رونق کسبی و اعتبار صنفی در تعیین میزان 

 ).7: 1384آن تأثیري ندارد (کشاورز، 

 به ،56قانون روابط موجر و مستأجر سال  19 مادهمطابق 
 :1384پورفرد، شود (عبديمستأجر متصرف پرداخت می

108.( 

کند و داوطلب مالک و موجر است که رقم آن را تعیین می
کشاورز، ( است موجراجاره مخیر در پذیرش یا رد پیشنهاد 

1384 :7.( 

میزان آن توسط دادگاه و با جلب نظر کارشناسی تعیین 
 ).108: 1384پورفرد، شود (عبديمی

: 1387به پیشه و یا کسب مستأجر بستگی ندارد (عزیزي، 
45.( 

مربوط به پیشه مستأجر و حتی در مواقعی پیشه خاص 
 ).45: 1387باشد (عزیزي، نامه) می(طبق اجاره

زمان و میزان سودآوري افزایش و یا  به قطعی نبوده و بسته ).45: 1387همواره پابرجا و قطعی است (عزیزي، 
 ).45: 1387یابد (عزیزي، کاهش می

 نمحققابندي و تلخیص توسط : جمعمأخذ

 
در نظام حقوقی و مطالعات اقتصادي سایر  1معادل حق سرقفلی در اقتصاد ایران، اصطالح گودویل     

ارزش فعلی سودهاي مازاد مورد انتظار شرکت «عنوان را به شود. لیکالما، سرقفلیکشورها یافت می
نماید. این سود اضافی به دلیل نگرش مطلوب نسبت به یک معرفی می» ، ناشی از مالکیتدر آینده

اعتماد، مکان مناسب گردد. تبلیغات و خدمات خوب، شهرت قابلشرکت (نام تجاري آن) کسب می
براي جذب مشتریان، مشتریان ویژه و کارکنان و مدیریت شایسته و باصالحیت در ایجاد این نگرش 

هاي فنی و مدیریتی مشتق هاي ناشی از مقیاس و مهارتسودهاي اضافی، از صرفه عالوهبه. نقش دارند
گیري چنین مفهومی شوند. از آنجایی که در مورد درآمدهاي آتی هیچ قطعیتی وجود ندارد، اندازهمی

). ارزش فعلی درآمدهاي پسماند آتی شرکت را Lycklama à Nijeholt, 2010: 20( مشکل است
عنوان ابزار مهم سنجش ارزش مبتنی بر مدیریت یک نامند. درآمدهاي پسماند بهسرقفلی مینیز 

مبتنی بر ارزش فعلی درآمدهاي پسماند آتی  گفتهشیپباشند. چون ارزش مفهوم شرکت مطرح می
بنابراین پیوند نزدیکی بین دو  ؛شودگیري میاست، لذا ارزش آن بر اساس عملکرد مدیریت اندازه

                                                                                                                   
1. Good will 
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  .)Schultz & Weiler, 2009: 1(م ارزش سرقفلی و عملکرد مدیریت وجود دارد مفهو

صورت هاي ناشناخته و نامشهود یک شرکت که بهدارایی :در تعریف دیگري چنین آمده است     
بازاري ناشناخته یک شرکت و ارزش بازاري حقوق صاحبان سهام همان  خالص اختالف بین ارزش

صورت داخلی ایجاد گردد و یا اینکه خریداري شود. تواند بهشود. این امتیاز میگیري میشرکت اندازه
از: نام خوب و شهرت شرکت،  اندعبارتشوند هایی از مواردي که موجب خلق چنین ارزشی مینمونه

سبت هاي شرکت نو توانایی افزایش ارزش دارایی اعتمادقابلکنندگان و کارکنان نیتأم جذب مشتري،
هاي شرکت به رقبا. در حالت دوم، سرقفلی تفاوت بین قیمت پرداختی و ارزش بازاري دارایی

عنوان شهرت تجاري . در برخی مطالعات دیگر نیز از آن به (Smith, 2003: 6)باشدشده مییداريخر
 ). Farrell & Fearon, 2005: 285ست (یاد شده ا

ط در قانون رواب شدهحیتصرخصوصاً مفهوم  -معناي رایج در اقتصاد ایران  به بنابراین سرقفلی
متفاوت است. شاید  ،شودفهمیده میگودویل با مفهومی که از  -1376مصوب سال  مستأجرموجر و 

کسب  حق کهیدرصورت. 1را معادل حق کسب یا پیشه یا تجارت در ایران در نظر گرفت گودویلبتوان 
ی از وجهتقابلدهد و بخش یا پیشه یا تجارت در اقتصاد ایران تنها بخشی از سرقفلی را تشکیل می

 آن ناشی از رانت حاصل از موقعیت تجاري و ضعف نظام توزیع است.
 
 هزینه مبادله .3-3

کوز مطرح شد. در واقع مباحث » ماهیت بنگاه«مفهوم هزینه مبادله براي نخستین بار در مقاله 
ه خود تا جایی ک گیري بحث گسترده هزینه مبادله گردیددر این مقاله مبنایی براي شکل شدهمطرح

در  الهکنم در آینده بیشتر به آن توجه خواهد شد، سهم این مقآنچه که فکر می«دارد کوز بیان می
). اهمیت واقعی این Coase, 1992: 716» (معرفی صریح هزینه مبادله به تحلیل اقتصادي است

 هاي اقتصاديهاي مبادله، با توجه به اهمیت لحاظ کردن این مفهوم در تحلیلمقاله در معرفی هزینه
هاي هزینه هاي اقتصادي در چارچوب اقتصاد متعارف با فرضروشن خواهد شد. چرا که تمامی تحلیل

کند: بیان می گونهنیاهاي مبادله را کوز اهمیت پرداختن به هزینه گیرد.مبادله صفر، صورت می
اقتصادي فعلی غایب است، فهم عملکرد  دله، که به طور گسترده از نظریهبدون مفهوم هزینه مبا«

یاست اي براي تعیین سپایهتوان تبیین و نظام اقتصادي غیرممکن است و بسیاري از مشکالت را نمی
 هايدهی برخی فعالیتچرا سازمان کهبا پرداختن به این مطلب  کوز . (Coase, 1988: 6)قلمداد نمود

هاي استفاده از عنوان هزینههاي مبادله را بهاقتصادي در یک بنگاه مفیدتر است تا در بازار، هزینه
                                                                                                                   

. الزم به ذکر است که مقایسه تطبیقی مفهوم سرقفلی در ایران با سایر کشورهاي دنیا خود نیازمند پژوهشی مستقل 1
 است.
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نظر  ، بهاست صرفهبهمقرونجاد یک بنگاه دلیل اصلی اینکه چرا ای«کند. سازوکار بازار معرفی می
ی دهسازمانترین هزینه بر است. برجستهبازار هزینه سازوکاراستفاده از  کهرسد این مطلب باشد می

یرد گ. هر مبادله که در بازار صورت میاستهاي مرتبط بازار، کشف قیمت سازوکاروسیله تولید به
 ). Coase, 1937: 390» (باشدهاي انعقاد قرارداد مینهزنی و هزیهاي چانهشامل هر دوي هزینه

توصیف » هاي اداره کردن سیستم اقتصاديهزینه«هاي مبادله را ) هزینهArrow, 1969ارو (
 ,Williamson( کندقلمداد می» هاي فیزیکیمعادل اصطکاك در سیستم«کند. ویلیامسون آن را می

هاي مبادله حقوق مالکیت، هزینه«به اشکال مختلفی از جمله ي مبادله را هانهیهز). نورث 19 :1985
دست آوردن منافع ناشی از تخصصی شدن و ه هاي بهاي انعقاد و اجراي قراردادها و هزینههزینه

مند شدن از هاي الزم براي بهرهکند. او با تأکید بر هزینه) تعریف میNorth, 1986: 9( »تقسیم کار
هاي تعیین و تصریح و تضمین هزینه« :کندگونه تعریف میاي مبادله را اینهمنافع مبادالت، هزینه

هاي سازمان سیاسی و اقتصادي اجراي قراردادها که زیربناي مبادالت هستند و شامل تمام هزینه
» دمند گردنکنند که از منافع تجارت بهرههاي اقتصادي ایجاد میباشند و این امکان را براي نظاممی

(North, 1984: 1)هایی است که براي هزینه مبادله مجموعه [تمام] هزینه«توان گفت: بنابراین می ؛
 ). 90: 1386 (دادگر، »انجام مبادله بایستی پرداخت شود

 کندهاي مبادله تلقی میعنوان هزینهبه راافزوده تولیدي مرتبط به مبادالت ارزشنورث نیز تمامی 
(North, 1984: 97). ترین بخش عنوان مهمتوان بهبه عقیده وي هزینه کسب اطالعات را می

 گیرد، شاملچرا که نقل و انتقاالتی که در یک مبادله صورت می ؛هاي مبادله، در نظر گرفتهزینه
هایی است که به خاطر آگاهی از ابعاد مختلف کاالها و خدمات مورد مبادله و همچنین آگاهی هزینه

سنگینی هزینه (کسب) اطالعات، کلید فهم هزینه معامالتی است «آیند. ه، پدید میاز طرفین مبادل
هاي حمایت کننده هاي با ارزش اقالم مورد مبادله و هزینههاي سنجش ویژگیکه خود شامل هزینه

اجتماعی،  هاي سنجش و اجرا، منشأ نهادهايحقوق و هدایت و اجراي قراردادهاست. این هزینه
هاي نورث همچنین با اشاره به برخی از انواع هزینه .)55: 1377 (نورث،» ادي هستندسیاسی و اقتص

قط ف« :شودکند، یادآور میمبادله، منابع عظیمی را که در هر اقتصاد به مبادالت اختصاص پیدا می
به جهی را توها و منابع قابلکافی است به عقل سلیم مراجعه کنیم تا به سادگی دریابیم که چه تالش

م تجاري، ئها، عالها، ضمانتنامهایم. تعهدنامهگیري، اجرا و نظارت بر قراردادها اختصاص دادهامر اندازه
سنجی، تعهدات حرکت سنجی وبندي، مطالعات زمانبندي و درجهیافته به دستهمنابع تخصیص

ر ننده حضور فراگیگري و البته کل نظام فرایند دادرسی، همگی منعکس ککارگزاران، داوري، واسطه
 ). 60: 1377 (نورث،» امر اندازه گیري و اعمال هستند

توجهی در هاي مبادله براي نخستین بار آغازگر اصالحات قابلبنابراین کوز با معرفی هزینه
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 کیکالسنئوکه شامل کنار گذاشتن فرض مبادالت بدون هزینه در اقتصاد  هاي اقتصادي گردیدتحلیل
هاي کسب اطالعات عنوان هزینهها توسط اقتصاددانان بزرگی همچون نورث و کوز به. این هزینهاست

ط هاي مرتبکشف قیمت آنهادر مورد کاالها و خدمات و سایر موارد مرتبط با مبادالت (که آشکارترین 
است. در واقع  معرفی گردیده آنهاهاي مصرفی در امر اجراي قراردادها و نظارت بر باشد) یا هزینهمی

تمامی منابع مورد استفاده توسط کسانی که به نحوي مرتبط با اجراي مبادالت هستند و براي 
 باشند.هاي مبادله میدهنده هزینهشوند، تشکیلگرفته می کاربهمندي از منافع مبادالت بهره

یبی هستند از باشند و همواره این نهادها ترکهاي مبادله تابع نهادهاي هر جامعه میهزینه
هاي نهادي در اما چارچوب ؛دهنده آندهنده هزینه مبادله و نهادهاي کاهشنهادهاي افزایش
کردن  مولدتر ریغباشند و در جهت ها میوجودآورنده این هزینهنیافته اغلب بهکشورهاي توسعه

 :دهدنه توضیح میگوهاي نهادي این جوامع را اینکنند. نورث چارچوبهاي اقتصادي عمل میفعالیت
هاي نه فعالیت ،کنند که مشوق توزیع مجددندهایی را تسهیل میها عمدتاً فعالیتاین فرصت«

ها هستند تا آورند تا شرایط رقابتی و بیشتر محدود کنندة فرصتبیشتر انحصار به وجود می ؛تولیدي
 سازمان هاییگیرد. ت صورت میاي که تولید را افزایش دهد به ندرگذاري آموزشی. سرمایهآنهاخالق 

شوند اما کاراتر از حیث غیرمولدتر کردن جامعه کاراتر می ،یابندکه در این شرایط نهادي توسعه می
). سرقفلی در اقتصاد 28: 1377 (نورث،» هاي تولیديو کاهش توان ساختارهاي مناسب براي فعالیت

شود. هرچند نورث، هاي مبادله مینهایران یکی از جمله نهادهایی است که باعث افزایش هزی
: 1377 نورث،( کندهاي مبادله تلقی میترین بخش هزینهعنوان مهمهاي کسب اطالعات را بههزینه

ترین بخش هزینه هاي سرقفلی عمدههزینه ،رسد در بخش توزیع اقتصاد ایراناما به نظر می ؛)55
 دهد.مبادله را به خود اختصاص می

هاي هاي مبادله حاکی از آن است که ارائه یک تعریف جامع از هزینهاز هزینهتعاریف متعدد 
اي نیست. چرا که مصادیق این ها باشد، کار سادهمبادله که دربردارنده تمامی مصادیق این هزینه

اي به جامعه دیگر تا حدودي، متفاوت ها با توجه به وجود ساختارهاي نهادي مختلف، از جامعههزینه
عنوان مثال در اقتصاد ایران به دلیل ناکارآمدي ساختار مالکیت، نهاد سرقفلی بر سیستم بهاست. 

اقتصاد ایران ). این نهاد منشأ پیدایش نوعی از هزینه مبادله در 1390است (صدر، شده توزیع تحمیل
گذاري ایهنامید. هزینه سرقفلی ناشی از هزینه فرصت سرم» هزینه سرقفلی«توان آن را شده است که می

ها که این بخش از هزینه (North, 1984: 97)واحدهاي تجاري در سرقفلی است. بر اساس تعریف نورث 
هاي مبادله است که در این پژوهش معرفی و پذیرد، جزء هزینهانجام مبادالت صورت می منظوربه

 گیرد.مورد بررسی قرار می
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 روش تحقیق و گردآوري اطالعات -4

اصلی پژوهش پاسخ داده خواهد  سؤال، به شدهيگردآوردر این پژوهش با استناد به شواهد آماري 
اطالعات و آمار مورد نیاز براي محاسبه هزینه سرقفلی در منابع اطالعاتی موجود و  ازآنجاکهشد. 
صورت مصاحبه هاي پژوهش از طریق روش میدانی بهوجود نداشت، بنابراین داده دسترسقابل

روش پیمایشی براي  کهآوري شده است. الزم به ذکر است واحد آماري جمع مسئولحضوري با 
رت صوشناختی اقتصاد نهادي بیشتر مطابقت دارد چرا که اطالعات بهاستخراج اطالعات با مبانی روش
  .(Hodgson, 1998)شود استخراج می وکارکسبهاي واقعی مستقیم و بدون واسطه از محیط

هاي غیرمستقیم هاي مبادله صورت گرفته، از روشمطالعاتی که در اقتصاد ایران روي هزینه     
را براي محاسبه » گذاريشکاف سرمایه«ران شاخص ، سامتی و همکاعنوان مثالاند. بهاستفاده نموده

 ). 112 :1383، همکارانسامتی و ( اندهاي مبادله مورد استفاده قرار دادههزینه
، هاي برگشتیهاي تأمین مالی بنگاه، چکهاي نقدینگی، شیوهو نادران، از شاخص اقدم يرینص     

عنوان شاخص هاي بانکی بههاي کوچک به وامی و دسترسی بنگاهبانک ریغهاي دسترسی به وام
 ). 96: 1385نادران،  و اقدم يرینص( اندگیري هزینه مبادله استفاده کردهاندازه
اند، از انحراف هاي مبادله با رویکرد منطق فازي پرداختهبه محاسبه هزینه که همکارانصادقی و      

 شدهیبررسهاي هاي چک به کل پروندهمعیار نرخ تورم، شاخص آزادي اقتصادي، نسبت تعداد پرونده
ؤثر عنوان عوامل مهاي امور عمومی به تولید ناخالص داخلی، بههاي عمومی و نسبت هزینهدر دادگاه

 ). 125: 1389، همکاراناند (صادقی و بر هزینه مبادله، براي محاسبه هزینه مبادله استفاده نموده
شاخص اندازه دولت، نسبت تعداد  :متغیر 7گیري از روش دلفی از در پژوهش دیگري با بهره     

شاخص هاي عمومی، شاخص حاکمیت قانون، شاخص فساد اداري، هاي مختومه در دادگاهپرونده
هاي بالمحل، شاخص نسبت بودجه عمومی به کل بودجه دولت و شاخص نرخ تورم، براي صدور چک

 ). 5: 1391، همکارانهاي مبادله استفاده شده است (صادقی و محاسبه هزینه
الزم به ذکر است که در تمامی این مطالعات، هزینه مبادله به شکل غیرمستقیم محاسبه گردیده      

صورت مستقیم و با استفاده از آمار است. نوآوري این پژوهش، برآورد هزینه مبادله (هزینه سرقفلی) به
 باشد.  و اطالعات دنیاي واقعی می

ایل نقلیه موتوري و موتورسیکلت شهر فروشی وسفروشی بجز خردههاي خردهتمام کارگاه
دهد. واحد آماري در این پژوهش، یک کارگاه کرمانشاه، جامعه آماري این تحقیق را تشکیل می

هاي رده در یکی از فعالیت 1381فروشی است که در زمان سرشماري عمومی کارگاهی در سال خرده
وتورسیکلت) شهر کرمانشاه اشتغال فروشی وسایل نقلیه موتوري و مفروشی بجز خرده(خرده» چ«
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بوده  1هاي اقتصاديبندي استاندارد فعالیتیکی از کدهاي چهار رقمی طبقه آنهاداشته و کد فعالیت 
بوده و همچنین  1391). زمان آماري اطالعات اقتصادي پژوهش، سال 1382مرکز آمار ایران، ( است
از نمونه با استفاده  آوري شدهار و اطالعات جمعباشد. آمآمارگیري در این تحقیق می زمان 1392بهار 

 شود.از استنباط آماري به کل جامعه (شهر کرمانشاه) تعمیم داده می
ا استفاده ب ابتدااي) است. بدین ترتیب که گیري در این پژوهش، تصادفی گروهی(طبقهنمونه روش

 50درصد، تعداد نمونه  80و سطح اطمینان  35/0گیري از فرمول کوکران، در سطح خطاي نمونه
هاي هاي هر طبقه به کل کارگاه. سپس، این تعداد نمونه به نسبت تعداد کارگاه2محاسبه گردید واحد

ها در هر د کارگاهتوزیع شده است. اطالعات مربوط به تعدا ISICاین بخش، بین کدهاي چهار رقمی 
ها در این رده، از نتایج حاصل از سرشماري عمومی و تعداد کل کارگاه ISICکد فعالیت چهار رقمی 

هاي الزم با توجه به تحوالت صورت گرفته در استخراج شده است. ضمناً تعدیل 81کارگاهی سال 
ادامه با توجه به اهداف تا کنون، صورت گرفته است. در  81نوع و تعداد واحدهاي تجاري از سال 

گیري هدفمند استفاده شده است. طبق این روش ابتدا کل جامعه آماري به پژوهش، از روش نمونه
، سپس با توجه به اینکه واحدهاي تجاري در شدهکیتفکدو منطقه، بازار اصلی شهر و سایر مناطق 

درصد تعداد نمونه در  60د، کننبازار اصلی شهر بیشترین حجم کاالهاي مصرفی مردم را تأمین می
درصد آن به سایر مناطق تعلق گرفته است. معیار تقسیم  40و هر کد فعالیت، به بازار اصلی شهر 

 باشد.مناطق، عرف منطقه می ریسا مناطق تجاري به بازار اصلی و
هاي پژوهش گیري با توجه به محدودیتتعداد نمونه و درصد خطاي نمونه کهالزم به ذکر است 

بر بودن بر بودن، زمانهزینه لیدل بهآوري اطالعات انتخاب شده است. چرا که ر رابطه با روش جمعد
رو در روش مصاحبه حضوري، در این پژوهش امکان کاهش سطح خطاي هاي پیشو محدودیت

 گیري و افزایش تعداد نمونه وجود نداشت.نمونه

ها بندي نمونهدر سطح نمونه، با توجه به طبقهدر نهایت، پس از انجام مصاحبه با واحدهاي تجاري 
 شود.در هر کد فعالیت و حجم جامعه آماري، اطالعات از طریق رابطه زیر به کل جامعه تعمیم داده می

 

 دهندهنشان Ni معرف هزینه سرقفلی واحدهاي تجاري در کل جامعه مورد بررسی،  که در آن، 
بیانگر متوسط هزینه سرقفلی واحدهاي تجاري در کد  iام و iتعداد واحدهاي تجاري در کد فعالیت 

                                                                                                                   
1. International Standard Industrial Classification (ISIC) 

ـــد، برابر جامعه آماري می کل تعداد Nانحراف معیار و  sنمایانگر دقت برآورد،  dرابطه کوکران که در آن  .2 باش

  =n       ):277: 1382است با (ازکیا و دربان آستانه، 
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 باشد. می ISICتعداد کدهاي  kام در سطح نمونه و iفعالیت 
 

 برآورد متوسط هزینه سرقفلی در واحدهاي تجاري شهر کرمانشاه .5

. باشدیمهزینه سرقفلی در واقع میانگین هزینه فرصت هر واحد تجاري براي سرقفلی محل کسب خود 
منظور برآورد متوسط هزینه سرقفلی واحدهاي تجاري در شهر کرمانشاه، از هزینه اجاره سرقفلی به

ین به ا براي نیل ،بنابراین وعنوان هزینه فرصت سرقفلی آن واحد تجاري استفاده شده هر واحد به
براي  خراج و هدف، ابتدا هزینه اجاره براي تمامی واحدها از نتایج مصاحبه با واحدهاي تجاري است

 گانه براي هر واحد برآورد گردیده، جدا صورتبهاند، هزینه اجاره واحدهایی که استیجاري نبوده
هزینه اجاره در نظر  عنوان مبناي محاسبهبراي هر واحد تا حد ممکن واحد مشابه به که صورتنیبد

ن امالك و مستغالت براي دستیابی ادر برخی از واحدها نیز از نظرات کارشناسان مشاور و شدهگرفته 
 ده است.ه سرقفلی واحد مورد نظر استفاده به عمل آمبه هزینه اجار

در سطح نمونه محاسبه و با توجه به تعداد  ISICسپس، متوسط هزینه سرقفلی در هر کد فعالیت 
، 81واحدها در هر کد فعالیت در سطح کل جامعه آماري بر اساس سرشماري عمومی کارگاهی سال 

 متوسط هزینه سرقفلی در هر کد فعالیت در سطح کل جامعه آماري محاسبه گردیده است.
 و فروشی بهینه شده هاي خردهگیري براي محاسبه هزینه سرقفلی در کل کارگاهنمونه همچنین

گرفته و میانگین  صورت محاسبهتنها براي افزایش دقت  ISICها بین کدهاي یع نمونهتوز ،بنابراین
میانگین هزینه سرقفلی  ،لذا در نهایت نبوده وتعمیم  قابل ISICی رقم چهارمحاسباتی براي کدهاي 

 ده است. ی در سطح نمونه محاسبه شفروشخردههاي در کل کارگاه
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  خالصه نتایج استخراجی از مصاحبه با واحدهاي نمونه در بازار اصلی شهر .3جدول 

 هزار ریال)مبالغ به (                                                                                                           

هزینه سرقفلی به ازاي 
 هر مترمربع در سال

هزینه سرقفلی 
 (سالیانه)

مساحت 
کارگاه 

 (مترمربع)

 ارزش سرقفلی

 برنوع واحدها 
 چهارکدهاي  اساس

 ISICی رقم

 ردیف

15400 385000 25 7000000 5221 1 

4933 74000 15 2000000 5223 2 

16667 300000 18 5400000 5223 3 

4933 148000 30 4000000 5223 4 

4400 132000 30 3000000 5223 5 

4400 52800 12 1200000 5223 6 

6233 74800 12 1700000 5223 7 

11250 180000 16 2080000 5223 8 

9000 117000 13 3250000 5271 9 

9000 144000 16 4000000 5271 10 

17775 320000 18 5000000 5273 11 

9000 180000 20 5000000 5273 12 

4684 145200 31 6200000 5275 13 

3680 55200 15 2400000 5275 14 

18000 180000 10 2200000 5275 15 

10000 180000 18 4000000 5275 16 

18824 320000 17 5000000 5276 17 

10829 444000 41 8000000 5277 18 

10667 192000 18 3000000 5279 19 

10667 192000 18 3000000 5281 20 

6667 60000 9 1080000 5285 21 

8000 96000 12 1200000 5288 22 

10000 240000 24 3000000 5288 23 

26667 320000 12 5000000 5292 24 

4364 144000 33 3000000 5295 25 

15960 159600 10 2000000 5299 26 

20000 420000 21 5250000 5299 27 

25600 640000 25 8000000 5299 28 

 میانگین 3784286 19 210557 11343

 هاي پژوهش: یافتهمأخذ
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 خالصه نتایج استخراجی از مصاحبه با واحدهاي نمونه در سایر مناطق شهر  .4جدول 

 هزار ریال)(مبالغ به 

هزینه سرقفلی به ازاي 
 هر مترمربع در سال

هزینه سرقفلی 
 (سالیانه)

مساحت کارگاه 
 (مترمربع)

 ارزش سرقفلی

 اساس برنوع واحدها 
ی رقم چهارکدهاي 

ISIC 

 ردیف

3700 111000 30 3000000 5221 1 

3692 48000 13 1300000 5221 2 

2215 28800 13 350000 5222 3 

4071 114000 28 1800000 5222 4 

1886 39600 21 2000000 5222 5 

1680 42000 25 2000000 5223 6 

2278 41000 18 500000 5223 7 

2400 48000 20 750000 5223 8 

2400 192000 80 3000000 5223 9 

3257 114000 35 3000000 5223 10 

1500 60000 40 1500000 5223 11 

1500 60000 40 1200000 5223 12 

1111 40000 36 1000000 5223 13 

1800 54000 30 600000 5223 14 

1800 27000 15 300000 5223 15 

760 30400 40 800000 5223 16 

1850 74000 40 2000000 5279 17 

1800 540000 300 6000000 5283 18 

1040 62400 60 2000000 5283 19 

1800 54000 30 600000 5283 20 

1800 21600 12 240000 5284 21 

2220 111000 50 3000000 5287 22 

 میانگین 1679091 44 86945 2116

 هاي پژوهش: یافتهمأخذ
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) اطالعات مربوط به ارزش سرقفلی و هزینه سالیانه سرقفلی براي هر یک از 4) و (3( جداولدر 
. هزینه سرقفلی براي واحدهاي استیجاري، معادل هزینه اجاره سرقفلی استدرج شده واحدهاي نمونه 

 شود، میانگین ارزش سرقفلیمشاهده می همچنان کهکند. باشد که هر واحد پرداخت میاي میسالیانه
حداقل مبلغ ارزش سرقفلی که میلیون ریال برآورد شده  3780ي مستقر در بازار اصلی شهر دهاواح

ارقام مشابه براي سایر مناطق به ترتیب برابر  وریال  ونیلیم 8000و حداکثر آن برابر با  1000برابر با 
د یانه هر واحاجاره سرقفلی) سال( یسرقفل نهیهزمتوسط  بوده ومیلیون ریال  6000و  240، 1680با 

میلیون  87میلیون ریال و در سایر مناطق برابر با  210تجاري در نمونه انتخابی در بازار اصلی برابر با 
 . 1ریال محاسبه شده است

و تعمیم  ISICی رقم چهار) متوسط هزینه سرقفلی در سطح نمونه به تفکیک هر کد 5( جدول
 دهد. آن به کل جامعه آماري را نشان می

 

  ISICی چهار رقممتوسط هزینه سرقفلی در سطح جامعه آماري در هر کد  .5جدول 

 هزار ریال) مبالغ به(

 کل هزینه سرقفلی تعداد کارگاه متوسط هزینه سرقفلی ISICکد  ردیف

1 5221 181333 1005 182240000 
2 5222 60800 833 50646400 
3 5223 92777 5853 543023781 
4 5271 130500 566 73863000 
5 5273 250000 483 120750000 
6 5275 140100 1319 184791900 
7 5276 320000 446 142720000 
8 5277 444000 345 153180000 
9 5279 133000 662 88046000 
10 5281 192000 414 79844000 
11 5283 218800 894 195607200 
12 5284 21600 206 4449600 
13 5285 60000 230 13800000 
14 5287 111000 455 50505000 
15 5288 168000 218 36624000 
16 5292 320000 328 104960000 
17 5295 144000 119 17136000 
18 5299 406533 382 155295606 

 3014074140 15983 188580 جمع (کل/ میانگین)

 هاي پژوهش: یافتهمأخذ

                                                                                                                   
سایر مناطق در دسترس نیست هاکارگاهآمار تعداد  ازآنجاکه. 1 صلی و  و لذا امکان تعمیم نتایج د ،به تفکیک بازار ا

هاي سرقفلی کل جامعه را به تفکیک بازار اصلی و سایر توان هزینهیعنی نمی ؛جدول فوق به کل جامعه وجود ندارد
 مناطق برآورد نمود.
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هزینه سرقفلی سالیانه تحمیلی از ناحیه حق سرقفلی بر واحدهاي شود مشاهده می همچنان که
باشد. به میلیارد تومان) می 301( الیرمیلیارد  3014معادل  1391فروشی شهر کرمانشاه در سال خرده

واسطه وجود حق سرقفلی میلیون ریال به 189اي بالغ بر فروشی سالیانه هزینهبیان دیگر هر واحد خرده
میلیون ریال باید هزینه سرقفلی پرداخت کند. بدیهی  15یعنی هر واحد تجاري ماهیانه  ؛شودمتحمل می

مالی کنند. شاید یکی از دالیل  نیتأماست صاحبان این مشاغل باید این هزینه را از محل ارائه خدمات خود 
ختی ردابین قیمت دریافتی تولیدکننده و قیمت پ ادیزپرهزینه بودن نظام توزیع که باعث تفاوت 

  هاي سنگین سرقفلی باشد.شود، وجود هزینهکننده میمصرف
میلیارد  45679فروشی در سطح جامعه آماري برابر با ارزش سرقفلی کل واحدهاي تجاري خرده

گذاري باشد. با فرض تعمیم نسبت سرمایه به تولید کشور به استان کرمانشاه، میزان سرمایهریال می
هزار میلیارد ریال  86حالت) برابر  نیترنانهیبخوش(در  1391در این استان براي سال  شدهانجام

فروشی در شهر کرمانشاه به شود. با این حساب، ارزش سرقفلی واحدهاي تجاري خردهبرآورد می
آزادسازي  ،گریدعبارتبه ؛در استان است شدهانجامگذاري درصد کل ارزش سرمایه 53تنهایی 
تواند منابع می ،فروشی شهر کرمانشاهدر سرقفلی واحدهاي تجاري خرده شدهبلوکههاي سرمایه
درصد افزایش دهد. رقم برآورد شده براي ارزش سرقفلی، تنها  50گذاري استان را به میزان سرمایه

. بدیهی است چنانچه ارزش می باشدتوجه که قابل فروشی استمتعلق به واحدهاي تجاري خرده
ی نیز لحاظ شود، با توجه به نقش مرکزي شهر کرمانشاه در سیستم فروشعمدهواحدهاي سرقفلی 

هاي گذاريدر سرقفلی در مقایسه با کل سرمایه شدهبلوکههاي توزیع استان و منطقه، سرمایه
بنابراین وجود نهاد سرقفلی عالوه بر تحمیل هزینه  ؛گرددهم بیشتر می ذکرشده، از مقدار شدهانجام

صورت راکد به خود مشغول کرده نیز بهرا ها توجهی از سرمایهف بر سیستم توزیع، بخش قابلگزا
ز توجهی نیتواند عالوه بر کاهش فشارهاي تورمی، منابع قابلهرگونه اصالحی در این نهاد می و است
 ي تولیدي آزاد کند.هايگذارهیسرمابراي 
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 1379 -91گذاري در استان کرمانشاه و سرمایه، موجودي سرمایه افزودهارزشروند  .6 جدول

گذاري سرمایه
 (میلیارد ریال)

موجودي سرمایه 
 (میلیارد ریال)

 افزودهارزش
 (میلیارد ریال)

 سال
گذاري سرمایه

 (میلیارد ریال)

موجودي سرمایه 
 (میلیارد ریال)

 افزودهارزش
 (میلیارد ریال)

 سال

28908 146825 41950 86 � 30610 8746 79 

39584 186409 53260 87 6475 37085 10596 80 

36180 222590 63597 88 10627 47712 13632 81 

55019 277609 79317 89 13093 60805 17373 82 

68619 346228 98922 90 18667 79473 22706 83 

85580 431808 123374 91 17997 97470 27848 84 

  20447 117916 33690 85 

 ن      امرکز آمار ایران و محاسبات محقق: مأخذ

 
 گیري و پیشنهادهابندي، نتیجهجمع .6

هاي مبادله در اقتصادهاست. مطالعاتی که تاکنون توجه و روبه رشد هزینهمطالعات حاکی از سهم قابل
ه اقدام ب ،میرمستقیغي هاروش، با استفاده از شدهانجامهاي مبادله گیري هزینهدر ایران براي اندازه

زینه ه ،با استفاده از روش مستقیم ،اند. در این مطالعهنموده کالن گیري هزینه مبادله در سطحاندازه
 گیري شده است.مبادله در سطح خرد اندازه

هاي ترین مصادیق آن در اقتصاد ایران هزینهیکی از مهم و هاي مبادله مصادیق مختلفی داردهزینه
هاي سرقفلی در سطح شهر گیري هزینهبه طور خاص به مطالعه و اندازهسرقفلی است. این پژوهش 

هاي مبادله اختصاص یافته است. آمار و اطالعات مورد نیاز براي عنوان یکی از انواع هزینهکرمانشاه، به
فروشی در سطح شهر ها از طریق مصاحبه حضوري با واحدهاي تجاري خردهمحاسبه این هزینه

 باشد: ي گردیده است که نتایج آن به شرح زیر میآورکرمانشاه جمع
فروشی در بازار اصلی شهر برابر با متوسط هزینه سرقفلی سالیانه براي هر واحد تجاري خرده .1
 باشد.میلیون ریال می 9/86میلیون ریال و در سایر مناطق شهر برابر با  210

میلیارد  3014شاه معادل فروشی در سطح شهر کرمانجمع هزینه سرقفلی کل واحدهاي خرده .2
 باشد.ریال می

 1391فروشی در سطح جامعه آماري براي سال ارزش سرقفلی کل واحدهاي تجاري خرده .3
 شدهانجامگذاري درصد کل سرمایه 53باشد. این مبلغ تقریباً معادل میلیارد ریال می 45679برابر با 

 در استان کرمانشاه در سال مورد بررسی است.
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چ تا کنون هی اینکههاي صورت گرفته در این زمینه و با توجه به اهمیت موضوع و پس از بررسی
 گردد:مطالعه اقتصادي در این زمینه صورت نگرفته است، موارد زیر پیشنهاد می

گیري متوسط هزینه سرقفلی به روش پیمایشی، حجم نمونه انتخابی به تفکیک منظور اندازهبه ·
 د. برايشوبهینه گردد تا قابلیت تعمیم به جامعه با دقت بیشتري فراهم  مناطق مختلف شهر

 توان از دفترچه تقویم امالك سازمان امور مالیاتی نیز کمک گرفت.ي مناطق میبندمیتقس

 فروشی شهر کرمانشاه.هاي سرقفلی در واحدهاي تجاري عمدهانجام مطالعه براي برآورد هزینه ·
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 و مآخذ منابع

 چاپ اول. ،انتشارات کیهان ؛»هاي کاربردي تحقیقروش« )1382و علیرضا دربان آستانه ( مصطفیازکیا، 

 گنج دانش. چاپ دهم. ؛»ترمینولوژي حقوق) «1378ي، محمدجعفر (لنگرود يجعفر
جلد  ،انتشارات گنج دانش ؛»مبسوط در ترمینولوژي حقوق« )1381ي، محمدجعفر (لنگرود يجعفر

 چاپ دوم. ،سوم
 ،ماهنامه کانون ؛»هاي واگذاري و انتقال سرقفلیبررسی راه« )1390( نیحس دیسحسینی نیک، 
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