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Introduction: In recent years, the concept of trade facilitation has received 

unprecedented attention, so trade facilitation has become an essential part of trade 

negotiations. The term ‘trade facilitation’ is widely used by institutions seeking to 

improve and facilitate regulatory relations between governmental agencies and 

traders. According to the United nation, trade facilitation is one of the main 

indicators of the development in a country. Policy makers in trade area also 

emphasize the importance of improving this indicator.  

The international trade environment is a complex environment; in the process of 

cross-border trade (export, import and transit), at least 60 different work procedures 

can be observed. These procedures increase the cost and time of the business and 

complicate it. In our country, the concept of trade facilitation has long been 

considered by various stakeholders in public and private institutions. As far as the 

Ministry of Industry, Mines and Trade, Customs, Ports and Maritime Organization, 

and Health and Plant Licensing Organization are concerned, various measures have 

been taken in the field of trade facilitation. Some of the measures taken in the 

country include the establishment of integrated and electronic systems such as 

comprehensive trade system and single window, the elimination of some redundant 

rules and processes in customs and licensing organizations, and the formation of 

trade facilitation working groups and deregulation boards. However, despite the 

efforts of policy makers to improve this index, Iran's rank has been low. No 

comprehensive model or studies have been presented to improve this index in Iran. 

Methodology: This research aims to achieve a model to facilitate cross-border trade. 

In other words, it seeks to identify the components of trade facilitation and their 

relationships and to create a balance among them, which facilitates and increases 

supervision. Therefore, the questions to answer are ‘What are the main components 

of improving the business environment and facilitating cross-border trade in the 

country?’, ‘What is the relationship between the components and the indicators of 

trade facilitation?’, ‘What is their impact on the business environment?’ and ‘What 

are the main obstacles to improving the business environment and facilitating the 

country's trade?’ It can help to establish comprehensive measures in this area. 

To identify variables and the relationships among them, the research methodology is 

qualitative and based on the grounded theory. The research also benefits from the 

expertise of the private, governmental and academic sectors as the main stakeholders 

of trade facilitation. Accordingly, 21 experts have been interviewed on the issue. 

The results of the data analysis through open coding,  axial coding  and selective 

coding have led to the presentation of a trade facilitation model. 
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Results and Discussion: In this research, 312 concepts, 25 categories and 7 macro 

categories have been extracted and examined. The components of determining 

business and economic development strategies, which can facilitate the trade, are the 

creation of processes, coordination of regulations and creation of sustainable supply 

chains. Simplifying and coordinating the model is a desirable outcome in business 

facilitation. Determining long-term and stable strategies in economic and trade fields 

is one of the items that, according to the research results, should be emphasized so as 

to facilitate trade in the country. According to the interviewees, there is no clear and 

defined model for these strategies in the country. These factors have not been 

mentioned in other research works as the priorities of business facilitation. Another 

factor suggested as an obstacle to trade facilitation in the country is the emphasis on 

the close monitoring of documents and procedures. This has led to the fact that most 

of the existing laws are strictly codified and the procedures are time-consuming and 

increase the cost of commercial transactions. In the research model proposed here, 

an attempt is made to create a balance between monitoring and facilitation. Indeed, 

trade facilitation is achieved through simplification and coordination while paying 

attention to regulatory procedures. In the research conducted in other countries, the 

contrast between these two issues is not very noticeable, but, during the interviews, 

the stakeholders mentioned this issue in Iran frequently. 

Conclusion: The purpose of the research is to provide a model to facilitate cross-

border trade in the country.  With a qualitative method based on the grounded 

theory, various stakeholders were interviewed to determine the components of 

business facilitation.  In the next step, using axial and selective coding, the 

relationships among the components were determined, and the research model was 

presented. In this study, 312 concepts, 25 categories and 7 macro categories were 

extracted. As the components were identified, there emerged a lot of overlap 

between them and those in other studies. 

In addition to interviews for data collection, direct observation and document 

analysis were done too. The research emphasizes the knowledge and experience of 

the interviewees. Therefore, it can be expected to provide deeper insights into trade 

facilitation by using broader sources and making observations over a longer period 

of time. Like most studies based on the data theory, the findings of this study are 

based on the views and experiences of individuals and the conditions of the research 

environment, so the results can be generalized to similar conditions and 

environments. There are certain suggestions to make for future research. Firstly, due 

to the fact that the coefficient of influence and the dependence of the components 

are not determined in the model of this study, it is advisable to determine the 

relationships among those components using quantitative methods such as 

interpretive-structural modeling. In addition, considering that a comprehensive 

model has not been presented in the country to create an effective and efficient 

model for monitoring cross-border trade processes, conducting research in this 

regard can contribute to trade facilitation. It should be noted that trade facilitation 

measures are highly interrelated, although they are often cited as independent 

elements. So, a systematic, integrated, step-by-step approach must be proposed in 

order for measures to be effective. In this regard, examining the priority of actions 

and their order using quantitative research methods can help to develop and 

implement a proper model. 
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 چکیده

ی اصلی توسعه کشورها بر اساس تحقیقات هاشاخصتسهیل تجارت فرامرزی یک از 

اهمیت بهبود این شاخص تاکید  نیز برکشور بخش تجاری  انگذارسیاست .سازمان ملل است

ن برای بهبود این شاخص تاکنون مدل و یا اارذگرغم اهتمام سیاستعلی با این حال دارند.

بر اساس گزارش بانک ارائه نشده و در کشور مطالعات جامعی برای بهبود این شاخص 

دستیابی به با هدف پژوهش بر این اساس این  ه پایین بوده است.راورتبه ایران همجهانی، 

ها و به منظور شناسایی مولفه است.انجام شده مدلی در حوزه تسهیل تجارت فرامرزی 

رویکرد کیفی و مبتنی بر  روش تحقیقاز  تتسهیل تجار ن دقیقیبرای تبیارتباط میان آنها 

ان بخش نظرصاحب بادر این پژوهش  ست.استفاده شده ا هااز داده برخاسته نظریه

نتایج شده است.  انجامنفعان اصلی، مصاحبه به عنوان ذی خصوصی و دولتی و دانشگاهی

ها طی فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی منتج به های حاصل از مصاحبهتحلیل داده

مقوله کالن  0مقوله و  32مفهوم،  003ین تحقیق در ا ارائه مدل تسهیل تجاری گردیده است.

های توسعه دو مولفه تعیین استراتژی بر اساس مدل حاصل از تحقیق، استخراج شده است.

و ایجاد زنجیره تامین  سازی فرآیندها و قوانینانیکستجاری و اقتصادی از طریق ایجاد 

سازی سازی و همنواتواند باعث تسهیل تجارت گردند. در تسهیل تجاری نیز سادهپایدار می

 است. پیامد مدلسازی و هماهنگ

 .هابرخاسته از داده نظریه، تجارت، ت: تجارت فرامرزی، تسهیل تجارکلمات کلیدی

                                                      
 Amiri.behnam@ecommerce.gov.irنویسنده مسئول:  -0



 1400 زمستانو  پايیز، ششمو  ستیشماره ب زدهم،یسال س بازرگانی، مديريت کاوشهای نشريه  83

 مقدمه

، به ای قرار گرفته استسابقهدرسالهای اخیر مفهوم تسهیل تجارت مورد توجه بی

 تسهیل تجارت به یک بخش اساسی در مذاکرات تجاری مبدل شده استای که گونه

تا   «تسهیل تجارت». اصطالح (3100، 0کالمن؛ مک3102، 3؛سک3100 0)او.ای.سی.دی

نظارتی بین نهادهای روابط  و تسهیل نهادهایی که به دنبال بهبودحد زیادی توسط 

؛ کانتور و 3100، 0)گرینر  شودهستند استفاده می گمرکاتدولتی و بازرگانان در 

به  ،الملل، محیطی پیچیده  استت بینمحیط تجار (.3103، 2؛ پائودل3100، 2چنگ

رویه  21ترانزیت( حداقل  ای در فرآیند تجارت فرامرزی )صادرات، واردات وگونه

ها باعث افزایش هزینه و زمان تجارت این رویه توان مشاهده کرد.کاری مختلف را می

های کشورهای مختلف با تسهیل رویه. (3110، 0)گرینر شودو پیچیده شدن آن می

و  های اقتصادیسازمان همکاریخود به دنبال توسعه تجارت کشورشان هستند. 

بازدهی  ،های تجارتصرفه جویی در هزینه %0کرده است که هر محاسبه  0توسعه

، 3)او.ای.سی.دی میلیارد دالر در سراسر جهان خواهد داشت 00سودی معادل با 

در کشور ما نیز مفهوم تسهیل تجارت چندی . (3100 ،01؛ چونگ و همکاران3100

ه است. در نفعان مختلف از نهاد عمومی و خصوصی قرار گرفتکه مورد توجه ذی

حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی، 

ی مجوز دهنده بهداشتی و گیاهی، اقدامات مختلفی در حوزه تسهیل تجارت هاسازمان

های یکپارچه و الکترونیکی همچون جامع تجارت صورت پذیرفته است. ایجاد سامانه

ی مجوز هاسازمانو  اتدهای زائد در گمرکو پنجره واحد، حذف برخی قواعد و فرآین

زدایی بخشی از اقدامات های تسهیل تجاری و هیئت مقرراتدهنده، تشکیل کارگروه

مدل و الگوی جامعی برای اقدامات در حوزه  با این حالانجام شده در کشور است. 

 شود. در کشور مشاهده نمی تتسهیل تجار

                                                      
1. OECD: Organization of Economic Cooperation and Development 
2. Seck 
3. McCalman 
4. Grainger 
5. Cantore and Cheng 
6. Paudel. Ramesh Chandra 
7. Grainger 
8. Organisation for Economic Co-operation and Development 
9. Organisation for Economic Co-operation and Development 
10. Cheong 



 83  ايران در فرامرزی تجارت تسهیل مدل ارائه

در دنیا در  محدودیبنیادی مقاالت و تحقیقات بر اساس تحقیقات انجام شده، 

های ارائه شده برخی به در مدل وجود دارد. تخصوص ارائه مدل جامع تسهیل تجار

اند و در مواردی نیز کشورهای دارای بررسی کشورهای توسعه یافته پرداخته

ین ااند. مابین بررسی شدههای تجاری فیپیشینه تجاری مشترک یا دارای موافقتنامه

امر باعث شده در این تحقیق به دنبال ایجاد مدل بومی، با در نظر گرفتن وضعیت 

 اقتصادی کشور باشیم.  /های کالن تجاریموجود و سیاست

 ها با یکدیگر، ، ارتباط مولفهتهای تسهیل تجارمولفهشناسایی مجموعه  تحقیق هدف

نظارت، با استفاده از روش  ای تسهیل کننده و افزایش دهندههتعادل میان مولفهایجاد 

تواند به پایه می زیر هاست. از این رو پاسخ به سواالتبرخاسته از داده نظریهتحقیق 

 :گذاری اقدامات جامع در این حوزه کمک نماید

های اصلی بهبود فضای کسب وکار و تسهیل در حوزه تجارت فرامرزی کشور مولفه 

ی تسهیل تجارت وجود دارد و تاثیر هاشاخصو  هامولفهای میان کدامند؟ چه رابطه

آنها بر فضای کسب وکار چگونه است؟ موانع اصلی بهبود فضای کسب و کار و 

 تسهیل تجارت کشور کدامند؟ 

 

 پیشینه پژوهش

 تسهیل تجارت پیشینه

شد، اما هدف  فرامرزی وارد ادبیات تجارتواژه تسهیل تجارت در اواخر دهه شصت 

تسهیل تجارت که از آغاز تجارت وجود داشته است، هنوز زنده است و دستاوردهای 

از آن . (3100، 3؛ او.ای.سی.دی3113، 0)استپلس تاکنون داشته استقابل توجهی 

ای به حوزه دیگر رفته و اثرات خود را بر جای گذاشته از حوزهزمان، تسهیل تجارت 

تمرکز تسهیل  0ری از بهبودها در حمل و نقل، تعرفهدر واقع، پس از یک س است.

ای )مانند ها کاهش یافت، موانع غیر تعرفههتجارت شد، پس از آنکه تعرف

تر به مسائل گسترده ،تغییر هدنبال مطرح و سپس (مجوزی و بهداشتیهای محدودیت

تجارت . روند فعلی در تسهیل منتقل شد ،خیص کاال از گمرکرویه ترمانند اثربخشی 

                                                      
1. Staples 
2. Organisation for Economic Co-operation and Development 
3. Tariffs 



 1400 زمستانو  پايیز، ششمو  ستیشماره ب زدهم،یسال س بازرگانی، مديريت کاوشهای نشريه  40

استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و افزایش همکاری بین اپراتورهای مرزی ه ب

 تجارتالزم به ذکر است . (3103، 3؛ پائودل3100، 0)فن و همکاران تاکید دارد

پردازد و در این جریان کاالیی یا به جریان کاال و خدمات بین کشورها می 0فرامرزی

زرگان از کشور خارج )صادرات(، یا به کشور وارد خدماتی، کاال/ خدمت توسط با

؛ 3100، 0)او.ای.سی.دی شودمی )واردات( یا از کشوری عبور داده )ترانزیت(

 .(3100، 2یوانسیفکت

 

 و آثار آن تتعريف تسهیل تجار

 2فرآیندهای بخش دولتیتسهیل تجارت تعاریف مختلفی دارد. برخی محدود بر روی 

 0بخش خصوصیمسائل  دربرگیرندهو تر هستند، در حالی که برخی دیگر گسترده

-از آنجا که بر پیادهتسهیل تجارت  .(3100، 3؛ او.ای.سی.دی3103، 0)اورالیک هستند

سازی شفاف و کارآمد قواعد و مقررات تجارت متمرکز است، اغلب به عنوان شاقول 

و منطقی  رفتار ت، تسهیل تجارتعریفی کوتاهشود. در گفته مینیز  01تجارت بین المللی

در تر، شود. در دیدگاه گستردهمیتعریف ، گمرکیها و اسناد رویه در سیستماتیک

حرکت کاال میان خریداران و فروشندگان در طول است که تمامی اقداماتی  برگیرنده

 .(3100 ،03، اسکپ3100، 00)گروایس گذاردتاثیر می را تحت المللیزنجیره تامین بین

ی مختلف از واژه تسهیل تجارت هاسازمانستی از تعاریف مراجع و لی 0جدول در 

  .ارائه گردد

 و تسهیل تجارت انجام شده است.مطالعات زیادی در مورد پیامدهای اصالح سیاست 

های تجاری و گمرکی اضافی از طریق افزایش اند که رویهدریافتهبرخی از محققان 
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، 3)ویلسون و همکاران دهدمیرا کاهش  0زمان صادرات و واردات، حجم تجارت

 .(3112و 3110
 تتعاريف نهادهای مختلف از تسهیل تجار -1جدول 

 تتجار لیتسه فيتعر نام سازمان
شاامل   یتجار یهاهیکه در آن رو است، یالملل نیهای تجارت برویه یو هماهنگ یسادگ (:0WTO) یسازمان تجارت جهان

 ریارائه، تباادل و پاردازش داده و ساا    وری،آشامل جمع فاتیو تشر راهکارها ها،تیفعال
 . باشدیم الملل نیب تجارت در کاال انتقال یبرا ازین مورد اطالعات

ناد باا اعماال    توایامار ما   نیا . ااسات  یتجاار  یضارور  ریا هاای غ اجتناب از محادودیت  :(0WCO) گمرک یسازمان جهان
المللای  هماهناگ و باین   یالتکنترل در ح تیفیکه ک یدر حال دیبدست آ  نیهای نوفناوری

 یابد.ارتقا 
 یمرکااز سااازمان ملاال متحااد باارا 

 تجارت لیتسه و کیتجارت الکترون
(2UN/CEFACT): 

 یبارا  مرتبط یاطالعات اناتیجر و هاهیرو یسازهماهنگ و یسازاستاندارد ،یسازساده
 باشد.یم ازین مورد ها پرداخت انجام و داریخر به فروشنده از کاال انتقال

 .یمل یمرزها قیاز طر ییجارت کاالت با مرتبط یندهایفرآ کارایی ءارتقا :(2ICC) یبازرگان یالملل نیاتاق ب
 یسااااازمان توسااااعه و همکااااار 

 :(OECD) یاقتصاد
 یبارا  ازیا ن ماورد  و مارتبط  یاطالعاات  انیا جر و هاهیرو یسازو استاندارد سازیساده
 .رهایمس گرید در هایپرداخت انجام و داریخر به فروشنده از کاال انتقال

 هیانوسا یاق-ایآس یاقتصاد یهمکار
(0APEC): 

 ریتااخ  باعاث  کاه  ییاجرا یهارویه ریسا و یگمرک یهارویه یسازیو منطق یسازساده
 .شوند یالملل نیب یمرزها قیطر از کاال انتقال نهیهز شیافزا ای شده کاال انتقال در

 

طور میانگین، یک تاخیر یک ه، برآورد کردند که ب 3112جانکو و همکارانش در سال 

همچنین هر روز  .دهدمیدرصد کاهش  0روزه در حمل و نقل کاال، حجم تجارت را 

 دهدتاخیر تا قبل از تحویل کاال به کشتی نیز حجم تجارت را تا یک درصد کاهش می

تر است. جانکو، ای حساس به زمان برجسته. اهمیت زمان برای کااله(3100)اسکپ، 

تواند رقابت صادرات کاالهای غیر فروید و فام برآورد کردند که تاخیر یک روزه می

 درصد کاهش دهد 0درصد و کاالهای حساس به زمان را تا  0حساس به زمان را تا 

 روی بر (3100، 3)ویلسون . مطالعه دیگری(3100، 0؛ او.ای.سی.دی3100)اسکپ، 

و اسناد های گمرکی ها و اسناد تجاری که شامل تکمیل اسناد بندری، اظهارنامهرویه

درصدی در زمان  01یک کاهش  دهدمینشان  ،شودمی تجاری نظیر فاکتور تجاری

                                                      
1. Inhabite trade 
2. Wilson 
3. World Trade Organization 
4. World Custom Organization 
5. he United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business 
6. International Chamber of Commerce 
7. Asia-Pacific Economic Cooperation 
8. Organisation for Economic Co-operation and Development 
9. Wilson 
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. یک دهدمیدرصد افزایش  2.0انتظار مرز کشور وارد کننده، تجارت را تا حدود 

تواند تجارت یاز در اسناد واردات میدرصدی در تعداد امضاهای مورد ن 01کاهش 

درصدی در تعداد اسناد مورد  01کاهش  یکهمچنین . درصد افزایش دهد 3.3را تا 

؛ 3100)اسکپ،  درصد افزایش دهد 00تواند تجارت را تا نیاز توسط واردکننده می

 . (3102، 0و همکاران بوررلی

 مدلها و تحقیقات انجام شده

تحقیقات مختلفی انجام شده است. با توجه به  تتسهیل تجارعوامل موثر بر در حوزه 

-سازی رویهدهبه سا تحقیقات، اکثر در یک فرآیند تجاری ها و قواعدرویهتعداد زیاد 

پنجره  ، توسعهمرزی یهاسازمانهمکاری میان  ءشود. ارتقاهای تجاری معطوف می

عات مختلف مورد توجه طالدر مسازی و استفاده از فناوری اطالعات واحد، استاندارد

های محققان آنکتاد مدل تسهیل تجاری، شامل مولفه 3113در سال بوده است. 

ها، ها، رویهد جهانی مورد قبول برای فعالیتعاستاندارد سازی )فرآیند توسعه قوا

ها و فرآیندهای سازی )همراستاسازی اسناد، رویهاسناد و اطالعات تجاری(، همسان

سازی )فرآیند حذف قواعد المللی( و سادهها و معادات بیناستانداردها، رویهملی با 

و فرآیندهای تجاری( را به عنوان معیارهای  هارویهافی در ضغیر ضروری و قواعد ا

این عوامل بر اساس  .(3101، 3)یولن نکست اصلی تسهیل تجارت ارائه کردند

یل تجاری و الگوی تسهیل تجارت سازمان ملل در حوزه تسه 00نامه شماره توصیه

 .(3102)یوانسیفکت،  در کشورها تهیه گردیده است

پذیری تجاری نیازمند بهبود رقابت، 3113در تحقیق انجام شده توسط اسکپ در سال 

. در این میان تسهیل از استراتژی ملی توسعه تجاری استکسب دیدگاهی جامع 

یک استراتژی جامع توسعه تجاری  به عنوان یکی از ارکان و اجزای اصلی تتجار

باشد که . تسهیل تجاری از آن جهت حائز اهمیت می(3113)اسکپ،  معرفی شده است

)اسکپ،  کندشان کمک میپذیری تجاریرقابت ءارتقا به کشورها برای حفظ جایگاه و

 ، مدل0131بر اساس تحقیقات اسکپ در سال . (3103، 0، دوال و همکاران3110

، هماهنگی، استفاده همنواسازی، سازیسادهشفافیت، های مولفه شامل تسهیل تجاری

                                                      
1. Beverelli and Neumueller 
2. Unnext 
3. Duval 
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، 0همکاران)وانگ و  باشدمی فناوری، ظرفیت سازی و کمک گرفتن از روز فناوریاز 

3102). 

به بررسی زیر ساختهای نرم و سخت  3100و ویلسون در تحقیقی در سال  پورتقال

اند. در مدل رد صادراتی پرداختهجهت انجام اصالحات تسهیل تجارت و بهبود عملک

های شفافیت حکومت، اعتماد ارائه شده در این تحقیق محیط کسب و کار )شامل مولفه

ات و واردات، معیارهای مقابله با رهای پرداخت در صادعمومی به دولت، روش

یی حمل و انوسانات، میزان عالقمندی دولت جهت ارتباط با بخش خصوصی( و کار

های تعداد و روزهای الزم برای انجام تشریفات ت گمرکی )شامل مولفهنقل و تشریفا

صادرات و واردات( به عنوان عوامل زیرساختی نرم و فناوری اطالعات و ارتباطات 

، توسعه فناوری، سطح استفاده از فناوریدسترس بودن آخرین  در های)شامل مولفه

های های فیزیکی )شامل مولفهاستفاده از اینترنت توسط کسب و کارها( و زیر ساخت

ای و ریلی( به عنوان عوامل زیرساختی های بندری، فرودگاهی، جادهکیفیت زیرساخت

که بهبود عوامل زیرساختی  دهدمیاند. نتایج این تحقیق نشان سخت معرفی شده

های شود. بر اساس یافتهباعث تسهیل تجاری و بهبود عملکرد صادراتی کشورها می

های فیزیکی بیشترین تاثیر را بر تسهیل تجاری ساختاین تحقیق، توسعه و بهبود زیر

حمل و نقل و تشریفات، با  کاراییکشورها خواهد داشت. بهبود محیط کسب وکار و 

ری از سطح درآمدی کشورها تاثیر مستقیمی بر تسهیل تجاری کشورها تاثیر پذی

های فناوری اطالعات و ارتباطات باعث تسریع در ارائه دارد و توسعه زیرساخت

 . (3100، 3ویلسون) پورتقال و  تسهیالت و انجام اصالحات خواهد شد

 عوامل ،3102در سال  در مدل دیگر ارائه شده توسط مجمع جهانی اقتصاد

ان گذارسیاستسازی . هدف این مدل آگاهاست شدهتبیین توانمندسازی تجارت 

های یک کشور جهت های بنیادین و اثرگذار بر روی تواناییکشورها از مشخصه

مندی کامل از تجارت است. در این مدل عوامل دسترسی به بازار، مدیریت بهره

ب و کار به عنوان محیط کس و های ارتباطی و حمل و نقلمرزها، زیرساخت

  .(3102، 0)دبلیو.ای.اف اندمعرفی شده تل و توانمندسازی تجاری تسهیهاشاخص

                                                      
1. Wang 
2. Portugal-perez. and Wilson 
3. WEF (world economic forum) 
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آن  هایها و مقولهشناسایی مولفهدر حوزه تسهیل تجاری به منظور سایر تحقیقات 

در بخش  تهای تسهیل تجاراست. برخی از تحقیقات به دنبال یافتن مولفه انجام شده

؛  لی و 0ماریه و پالن) ی و نظارت هستندگذارسیاستهای مرتبط با دولتی و رویه

ها و از طریق بهبود روش ت. برخی دیگر از تحقیقات به تسهیل تجار(3102، 3کیم

، ویلسون؛ پرتقال و 3110، 0)گرینر اندهای تشریفات گمرکی و بندری پرداختهرویه

 لیستی از عوامل مختلف تسهیل تجارت  3ل جدودر  .(3103؛ دوال و همکاران، 3100

 .ه استدیگردارائه 
 عوامل تسهیل تجاری در تحقیقات مختلف -4جدول 

 منبع مقوله

 .Marie& Pellan. (2011), Lee, H., Kim, C. (2016), ESCAP یاستاندارد ساز

(2013), Grainger, A. (2007), UNCEFACT. (2018), WCO. (2018) 

 ,PORTUGAL-PEREZ& WILSON. (2011), ESCAP. (2013) یتوسعه تجار یاستراتژ
Grainger, A. (2008) 

 ESCAP. (2013), Grainger, A. (2007) تجار معتبر

 یتوانمندساز
Marie& Pellan. (2011), Grainger, A. (2008), Grainger, A. 

(2007), OECD. (2018) 

 Marie& Pellan. (2011), OECD. (2018) نیثبات قوان

 ,Marie& Pellan. (2011), Grainger, A. (2007), OECD. (2018) رقابت
ESCAP. (2013) 

 PORTUGAL-PEREZ& WILSON. (2011) یکیزیف ساخت ریز

 ,Grainger, A. (2007), OECD. (2018), Marie& Pellan. (2011) سازیساده
UNCEFACT. (2018), WCO. (2018), ESCAP. (2013) 

 &ESCAP. (2013), Grainger, A. (2007), OECD. (2018), Marie تیشفاف
Pellan. (2011), UNCEFACT. (2018), WCO. (2018) 

 اطالعات یفناور
PORTUGAL-PEREZ& WILSON. (2011), Marie& Pellan. 

(2011), UNCEFACT. (2018), WCO. (2018), Grainger, A. 

(2007), OECD. (2018) 

 Grainger, A. (2007), OECD. (2018) شرفتهیپ نیقوان

 Marie& Pellan. (2011), Grainger, A. (2007), OECD. (2018) یمشارکت بخش خصوص

 UNCEFACT. (2018) نیقوان نیمشارکت در تدو

 ,Grainger, A. (2008), Grainger, A. (2007), OECD. (2018) سازیهماهنگ
UNCEFACT. (2018), WCO. (2018), ESCAP. (2013) 

 UNCEFACT. (2018), ESCAP. (2013), Grainger, A. (2007) یهمنواساز

 

                                                      
1. Marie and Pellan 
2. Lee and  Kim 
3. Grainger 
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های زیر ساختی، قوانین ها و توانمندی کشورها در حوزهژگیتوجه به ویبا همچنین 

ای و بین های منطقه، توافقنامهفناوریو مقررات، توانمندی نیروی انسانی و سطح 

های بدست آمده در هر کشور مجدد مورد بازبینی مولفهشده تا و ... باعث لی الدوَ

، نوع ارتباط و اولویت آنها هامولفهقرار گیرند. از سوی دیگر در تحقیقات ارتباط میان 

برای دستیابی به تسهیل تجارت مشخص نیست. از این رو در این تحقیق سعی شده 

 تتسهیل تجار ، مدلی جامع در خصوصماناست تا با در نظر گرفتن وضعیت کشور

 ارائه شود.

 

 روش شناسی پژوهش

 طرح پژوهش: رويکرد کیفی

باتوجه به اینکه در تحقیقات انجام شده مدل جامع و مشخصی به منظور تسهیل 

تجاری مشاهده نشده است ما به دنبال درک، تفسیر و تبیین دقیق پدیده هستیم از این 

 از طریق محققهای کیفی، در پژوهشایم. رو از روش تحقیق کیفی استفاده کرده

و در بستر  آماری هدف هجامعها از دیدگاه پدیده تحلیل ، بهفرآیند تفسیر مفاهیم

ها به ا معنای پدیدهکیفی، ب هایتحقیقیابد. نهادی و اجتماعی خاص آنها دست می

ها، برخاسته از داده نظریهرویکرد سروکار دارد.  آنهاگیری و ارزیابی جای اندازه

افراد از  هایربهتجشناسایی و شناخت که هدف آن، های کیفی است یکی از روش

هدف این  .(3110، 0)کوبین و استرائوس رویدادها و وقایع، در بستری خاص است

 تسهیل تجارت و موانع آن، اشخاص از مقولهشناخت و درک بررسی و مطالعه نیز 

بنابراین، در این تحقیق برای دستیابی  .در این حوزه استای برای دستیابی به نظریه

بنیان استفاده پردازی زمینهای جامع در زمینة تسهیل تجارت، از روش نظریهبه نظریه

 تبیین گونهاین را بنیادداده نظریه 0330 سال در تراوسشکوربین و ا شده است.

 فرآیند طی در که است هاییداده از برگرفته نظریه بنیاد،داده نظریهاز  منظور: اندکرده

 و گردآوری راهبرد، این در. اندشده تحلیل و گردآوری مندصورت نظام به پژوهش

 با نزدیک ارتباط در شودمی استنتاج هاداده از نهایت در ای کهنظریه و هاداده تحلیل

 تصور پیش از نظریه با را خود مطالعه که این جای به پژوهشگر. دارند قرار یکدیگر

                                                      
1. Strauss and Corbin 
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 که دهد می اجازه کرده، شروع خاص حوزه مطالعاتی یک با را کار کند آغاز ای شده

  .(3110شود )کوبین و استرائوس،  پدیدار هاداده دل از نظریه

 توصیف تحقیق، هایداده تفکیک فرآیند. است کدگذاری تحلیل، فرآیند در اساسی رکن

 شامل تحلیل گویند. فرآیند کدگذاری را جدول یک در کوتاه عباراتی با هاآن بیان و

 (.3103، 0است )کراسول انتخابی کدگذاری و محوری کدگذاری باز، کدگذاری نوع سه

 جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری تحقیق شامل واردکنندگان و صادرکنندگان، اعضای اتاق بازرگانی 

و تعدادی از استادان های مختلف دولت ان دولتی در بخشگذارسیاستایران و تهران، 

برای  انجام شده است. آشنا با مفاهیم تسهیل تجاری نظران دانشگاهیو صاحب

تحقیق با استفاده از  عابتدا به صورت هدفمند و در ادامه تا اشبا نفعانذی ،گیرینمونه

 است:  0جدول به شرح  نفعانترکیب و تعداد ذی. شدندگیری تصادفی  انتخاب نمونه
 نمونه آماری -8جدول 

 تعداد سازمان/ نهاد  نام گروه نمونه آماری

 03 اتاق بازرگانی ایران/ تهران واردکنندگان و صادرکنندگان

 2 مستقل واردکنندگان و صادرکنندگان

 3 وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و امور دارایی انگذارسیاست

 3 دانشگاه انصاحب نظرو اساتید 

 

شده است. در دور اول  اقدام نفعانبه مصاحبه با ذی نسبتدر این تحقیق در سه دور 

 گذارسیاستنفر  0و صادرکننده و  هنفر واردکنند 01 با گیری هدفمندبا رویکرد نمونه

استاد دانشگاه مصاحبه شد. سپس به منظور اشباع نظری و تکمیل نمونه با  0و 

مصاحبه دیگر انجام پذیرفت. در این مرحله  3استفاده از رویکرد گلوله برفی 

ها به ها تا زمانی ادامه پیدا کرد تا به لحاظ مفاهیم بیان شده در مصاحبهمصاحبه

ها و همپوشانی حداکثر دست یافتیم. برای این منظور پس از هر مصاحبه صبحت

گرفت. در طی های قبلی مورد مقایسه قرار میبهصاحموضوعات مطرح شده با م

این موضوعات نیاز به  ید که بعضاًدگرها، موضوعات مختلف مطرح میحبهمصا

ها از افرادی استفاده مصاحبه بررسی تخصصی بیشتری داشت. از این رو در ادامه

آن حوزه خاص تمرکز و دانش بیشتری نسبت به سایر اعضا داشته در شد که می

  باشند.

                                                      
1. Creswell 
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 اند. پس از دورها توصیف شدهمصاحبهی حاصل از هادادهپشتوانه تمامی مفاهیم به 

نفر از  0ها دور سوم مصاحبه با ها و استخراج مفاهیم و مقولهاول و دوم مصاحبه

های مختلف در . در این دور مفاهیم و مقولهنفر از اساتید انجام شد 3نفعان و ذی

اختیار مصاحبه شوندگان قرار گرفت تا ابعاد مختلف این مفاهیم را بررسی و 

 بوده ها به صورت بازوضیحات و نقطه نظرات خود را اعالم نمایند. تمامی مصاحبهت

ها حبها. در تمامی مصه استنفعان دریافت گردیدذینظرات و با طرح سواالت تحقیق، 

عیت موجود و اهداف کالن و تا با در نظر گرفتن وضشده نفعان درخواست از ذی

نین رویکردها و الگوهای جهانی تجربه شده های انجام شده کشور و همچریزیبرنامه

 های خود را تکمیل نمایند.و یا در حال اجرا، صحبت

 بنیانزمینه نظرية ارزيابی در0مقبولیت  کیفی: معیار پژوهش در کیفیت

و  اطالعات دای است که بتوانتحقیق این پژوهش به گونه ساختارشناسی و روش

را برای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل تجاری  دقیق و قابل اعتمادتفسیرهایی 

ای از معیارهای سنجش کفایت فرآیند تحقیق و خالصه 0 فرامرزی ارائه دهد. جدول

و  هادادهدهد. برای ارزیابی قابل اتکا بودن و تفسیرها را نشان می هادادهکیفیت 

-بتنی بر روشبی تحقیقات ماتفسیرها، ترکیبی از معیارهای مورد استفاده در ارزی

، 3کوربین و استرائوس) مورد استفاده قرار گرفته است هادادهشناسی برخاسته از 

 است.برای تحلیل استفاده شده است  0 جدول وص معیارهای ص. در این خ(0330

 
 ها و تفسیرهامعیارهای سنجش کفايت فرآيند تحقیق و کیفیت داده -4جدول 

 شرح معیار

میزاناای کااه : اعتماااد پاا يری
نتایج حاصال از   دهدمینشان 

تحقیق تاا چاه میازان نمایناده     
 ی تحقیق است.هاداده

 هامصاحبهماه هدایت  0

توساط   پژوهشاگر تفسیرهای انجام شده نتایج و ی انجام شده و ارزیابی هامصاحبه بررسی
 دو نفر از استاد دانشگاه

شوندگان و کساب بازخوردهاای آنهاا در    نفر از مصاحبه  0ارائه گزارشی از نتایج تحقیق به 
 مورد تفسیرهای محقق و بررسی میزان دقیق بودن آنها

انجام مصاحبه مجدد با دو نفر از خبرگاان دانشاگاهی آشانا باا تجاارت فرامارزی باا هادف         
 بررسی نتایج و مدل بدست آمده

 نتیجه : بسط و پاالیش تفسیرها

میزاناای کااه  : انتقااال پاا يری
ی هاا یافتاه  قابلیت به کارگیری

تحقیاااق را فضاااای واقعااای و 

های دولتای و خصوصای و   مختلف از بخش نفعانذیدر این تحقیق سعی شده از مصاحبه با 
شوندگان ساوابق اجرایای و علمیااتی متعاددی در ایان      دانشگاهی استفاده شود. این مصاحبه

حوزه داشته و بعضا از اطالعات جهانی در ایان حاوزه و نتاایج حاصال از ایان مطالعاات در       

                                                      
1. Credibility 
2. Strauss and Corbin 
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کشورهای مختلف مطلع بودند. توضیحات مصاحبه شوندگان با عنایت به تجربیات شخصای   عملیاتی نشان می دهد.
ردی ارائاه شاد. باه    و محیط واقعی کشور و مشاهده تجربیات سایر کشورها به صورت کارب

ی قابل اجرا به توضایح  هامولفهای که تقریبا تمامی مصاحبه شوندگان با تاکید بر اعالم گونه
 عوامل تسهیل تجاری پرداختند.

های حاصل از مصاحبه شوندگان این مطالعه استخراج هنتیجه: مفاهیم نظری ارائه شده از داد
 شد.

میرانااای کاااه : اتکاااا پااا يری
ها به زمان همنحصر بودن یافت
. ثباات  دهدمیو مکان را نشان 

و پایاااداری در تبیاااین هاااای  
 صورت گرفته را مد نظر دارد.

شرکت کنندگان وضعیت گذشته و جاری کشور را نیز ماورد بحاث قارار داده     هامصاحبهدر 
اتی مطارح  وعنگرانه داشته و بعضا موضاند. همچنین در پیشنهادات تسهیل تجاری نگاه آینده

تساهیل تجاارت در جهاان را مشاخص      در حال حاضر روند بهبودهای آتی در حوزهشده که 
 نمود.می

ی یافت شده عماومی باوده و محادود باه     هامولفهنتیجه: صرف نظر از زمان و مکان، نتایج و 
 زمان و مکان نیستند. 

میزاناای کااه نشااان : عمومیاات
ها، ابعااد مختلاف   یافته دهدمی

پدیده مورد بررسی را در خود 
 جای داده اند.

زمان کاافی زیاادی بارای بررسای صارف شاده اسات و         هامصاحبهدر مراحل متن کاوی و 
 ه تا محدود به حوزه کوچکی نباشد.دبه ها به صورت باز طراحی شحاصم

ی تساهیل  هاا مولفاه های تخصصی مختلف انجام شده تا نتاایج  با حوزه نفعانذیمصاحبه با 
 نباشد.تجارت تنها محدود به یک حوزه 

هاای مختلاف، پیشانهادات    مصاحبه شوندگان با عنایت به تجربیاات عماومی خاود در حاوزه    
 دادند تا بتوان به عمومیت در مدل دست یافت.های مختلف ارائه میمختلف در حوزه

هاای  مختلف تا جایی ادامه یافت که دیگر هام پوشاانی میاان صاحبت     نفعانذیبا  هامصاحبه
 اکثر رسید.ها به حدشوندهمصاحبه

 دیده مورد بررسی شناسایی شدند.پنتیجه: ابعاد متعددی از 

میزانای کاه   : تصديق پا يری 
دهااد تااا چااه حااد   ینشااان ماا 

تفسااایرهای صاااورت گرفتاااه 
برآمده از مصاحبه شاوندگان  
است و تحات تااثیر ساوگیری    

 محقق نبوده است.

را بررسای و تفسایرهای    هاا مصااحبه دو نفر از اساتید دانشگاهی آشنا به موضوع متن های 
 محقق را ارزیابی و تایید کردند.

نفار از مصااحبه شاوندگان نظار      0به   هامصاحبهروش اجرایی از  مختصری محقق با ارائه 
 آنها را دریافت نمود.

 نتیجه: بسط و پاالیش تفسیرها
 

میزاناای کااه نشااان   : راسااتی
یرها تحات تااثیر   سا تف دهاد می

اطالعااات نادرساات یااا طفااره  
مصاحبه شوندگان قارار  رفتن 

 نگرفته است.

ها به صورت تخصصی و باز انجاام شاده و مصااحبه شاوندگان باه دور از فشاار       مصاحبه
 .کردندبیرونی نظرات خود را اعالم می

مصاحبه شوندگان خود عالقمناد باه بهباود فضاای کساب و کاار و تساهیل تجاارت باوده و          
 کردند.های خود را مطرح میمشتاقانه تجربیات و دغدغه

نفعاان بارای بهباود    ج تحقیاق و نظارات ساایر ذی   یمصاحبه شوندگان پیگیر دسترسی به نتاا 
 فضای کسب و کار هستند.

 یافت نشد. موضوعات مورد بحث زانتیجه: شواهدی دال بر تالش مصاحبه شونده برای گریز 

میزاناای کااه نشااان   : تطااابق
باا ساااختار   هاا یافتااه دهاد مای 

ه ذهناای افاازاد نساابت بااه پدیااد
 مورد بررسی تطبیق دارد.

های مورد اساتفاده بارای تحقاق اعتمااد پاذیری، قابلیات اعتمااد و        محقق شده از طریق روش
 تصدیق پذیری

میزانی کاه نشاان   : فهم پ يری
نتایج حاصل از تحقیق  دهدمی

ای از جهاان  تا چه حد نمایناده 
واقعاای مصاااحبه شااوندگان   

 است.

دولتی، خصوصی و دانشگاهی مرتبط  یهانفعان در بخشنفر از ذی 0ی تحقیق توسط هایافته
قرار گرفت و همچنین توسط دو نفر از اساتید آشنا به حوزه مورد بررسای و ارزیاابی قارار    

 گرفت.
 فوق قابل فهم بود. نفعانذیی تحقیق و نامگذاری های انجام شده برای هایافتهنتیجه: 

میزاناای کااه : کنتاارل پاا يری
د ابعااد  تا چه حا  دهدمینشان 

قابااال کنتااارل پدیاااده ماااورد  
 بررسی تمرکز شده است.

ی تساهیل تجاارت، وضاعیت کشاور و سیاساتهای      هاا مولفهمختلف در هنگام اعالم  نفعانذی
هاای کشاور در   گرفتند و همچنین وضعیت اقدامات و برنامهتجاری و اقتصادی را در نظر می

 .خصوص تسهیل و بهبود فضای کسب و کار را در نظر داشتند
 نتیجه: ابعاد مختلف تاثیر گذار بر مدل تسهیل تجاری در مدل در نظر گرفته شده است.
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 بر اساس مراحل تحقیق پژوهشهای يافته

های گردآوردی داده: محقق با در نظر گرفتن سواالت تحقیق، کد گ اری باز -اول گام

. داده استدقت مورد مطالعه، بررسی و تحلیل قرار گرفته  را بهها مصاحبهشده در 

ها صورت گرفته است تا این امر به منظور شناسایی مفاهیم موجود در مصاحبه

رد. به عنوان مثال در مورد کاستخراج را بتوان در این مرحله مفاهیم نهفته در آنها 

و مفاهیم موجود  زیر به بررسی مصاحبه افراد در رابطه با موضوع تسهیل تجارت

 ایم:در آنها پرداخته

در همه جای دنیا طرفین تجاری، دارای زبان مشترکی هستند که در کمترین زمان و »

توانند پیام و خواسته خود را به دیگری منتقل ساخته و اسناد و با کمترین هزینه، می

تجارت  مدارک خود را با یکدیگر تبادل کنند. بر این اساس چنانچه سازمان توسعه

ایران، این موضوع را از طریق وزارت امور خارجه پیگیری کند، گام بزرگی در جهت 

 «تسهیل تجارت برداشته است.

فوق محقق با تحلیل نکات ذکر شده در رابطه با لزوم ایجاد فهم مشترک  قولدر نقل

وده خراج نمترا اس «هازبان مشترک در تبادل داده»م میان تجار، مفهوم در تبادل پیا

 است.

، هریک از این مفاهیم با و انتخاب مفاهیم مناسب برای هر کدام هادادهپس از بررسی 

هایشان مشخص شود. به عنوان مثال با ها و تفاوتیکدیگر مقایسه شده تا شباهت

مشاوره گرفتن »، «عدم تخصص کارکنان»، «افزایش دانش»مقایسه مفاهیمی همچون 

، محقق متوجه «نظام کنترل و مدیریت و اداره خارجیناکارآمدی »، «در حوزه تجارت

مذکور  شود. از این روی با ترکیب مفاهیم ها میوانمندسازی کارکنان و رویهنیاز به ت

 . ه استاستخراج شد «توانمندسازی»مقوله 

تر با یکدیگر نج شده به منظور ساختن مقوله کالهای استخرادر مرحله بعدی، مقوله

د. به عنوان مثال با ترکیب تر ایجاد گردتر و محوریکاملای ا مقولهشوند تترکیب می

فناوری »و  «زیرساخت فیزیکی»، «زیرساخت پرداخت»، «توانمندسازی»های مقوله

مفهوم،  003این تحقیق است. در شده استخراج  «زیر ساخت»تر ، مقوله کالن«اطالعات

های از مفاهیم و مقوله اینمونهمقوله کالن استخراج شده است.  0 مقوله و 32

 ارائه شده است. 2استخراجی در جدول 
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  های تحقیقمقوله و مفاهیمتوزيع   -4جدول 

مقوله 

 کالن

 مفهوم مقوله

ی استراتژ

تجارت و 

 اقتصادی

 بلندمدت

استراتژی 

 اقتصادی

  ارز دو نرخیعدم استفده از 

 آزادی نرخ ارز 

 تثبیت نرخ ارز 

   نداشااااتن ماااادل اقتصااااادی

 مشخص

     غیر واقعی باودن و پاایین باودن

 نرخ ارز

 قیمت گذاری دولتی 

 مشکالت ارزی 

 نرخ باالی تسهیالت 

استراتژی 

توسااااعه 

 تجاری

    استراتژی نامشاخص تجاارت

 خارجی

 های نامشخص برای استراتژی

 حمایت تولید داخلی

 ریزی بلند مدتبرنامه 

 بهبود روابط اقتصادی 

 تعرفه گذاری منطقی 

  اقتصادیدیپلماسی 

 هاااای نادرسااات در سیاسااات

 حمایت از تولید ملی

    هاا بااا  عادم انطبااق اساتراتژی

 منابع

 ریزی برای توسعه عدم برنامه

 آتی

  هااای عاادم پایااداری سیاساات

 تجاری

 متوسط تعرفه باال 

 محدودیت های نهادی 

 موانع غیر تعرفه ای 

 ناکارمدی استراتژی های تجاری 

 نداشتن استراتژی کالن 

  ی بلند مدتارگذسیاستنداشتن 

  هاا باا اهاداف    هماهنگی سیاسات

 اقتصاد کالن

 ها با یکدیگرهماهنگی سیاست 

پایبنااادی 

 به قوانین

 عدم پایبندی به تعهدات 

    عدم اجرای صاحیح قاوانین و

 تعهدات

    عاادم ایفااای تعهاادات و اجاارای

 قوانین

 عدم دریافت مالیات عادالنه 

ثبااااااات 

 اقتصادی

 عدم نوسان ارز  

 کنترل تورم 

  نماااودن سیاساااتهای مشاااخص

 تسهیالت بانکی

 

ثبااااااات 

 قوانین

  هااای بااین  پایااداری سیاساات

 المللی

 هاتغییر سیاست 

  ودن بااتغییاار قااوانین و پایاادار

 آنها و عدم ثبات در دوره اجرایی

 تغییرات با اطالع رسانی از قبل 

  و  تغییااارات زیااااد در مقاااررات

 حقوق و عوارض

 های اقتصادیعدم تداوم سیاست 

  تصمیماتعدم ثبات 

 عدم نوسان تعرفه و تغییر قوانین 

 

های ها را به مقولهحالی که کد گذاری باز، داده :درکد گ اری محوری -دوم گام

های آنها را با ها و زیر مقولهکند، کد گذاری محوری، مقولهک میمحوری مختلف تفکی
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برای کشف نحوه ارتباط  سازد.گر مرتبط مییدبه مشخصه ها و ابعاد آنها به یک توجه

کند. پارادایم ابزاری تحلیل است که با یکدیگر، محقق از پارادایم استفاده می هامقوله

اند. اجزای اصلی پاردایم پیشنهاد کرده هادادهرای مطالعه بین برتراوس و کوشا

مقوله محوری )پدیده(، شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط بستر  عبارتند از

   . (3110، 0تراوسش)کوربین و ا ها( و پیامدهاکنشها یا واکنش)زمینه(، راهبردها )

به عنوان مقوله  «زیر ساخت»، مقوله بدست آمدههای مقولهدر میان  :مقوله محوری

محوری )پدیده( انتخاب گردیده است. دلیل انتخاب آن به عنوان مقوله محوری این 

است که در نهایت تسهیل تجارت )کاهش زمان و هزینه تجارت( به طور مستقیم 

. در بسیاری از نقل دهدمینیازمند این مقوله بوده و خود را در ایجاد این مقوله نشان 

ترین به عنوان یکی از اصلیدر این تحقیق، به این مقوله های بررسی شده قول

ای که مشخص است اند. به گونهتسهیل فرآیند تجارت اشاره داشته ها به جهتمقوله

توان به تسهیل تجارت جامع دست های ضعیف و ناکارآمد نمیبا داشتن زیرساخت

قرار داده شده است. یافت. بنابراین این مقوله به عنوان مقوله محوری در مرکز مدل 

و در عین حال از جامعیت  بوده برچسب انتخاب شده برای مقوله نیز انتزاعی

توان به سه برخوردار است. مطابق مدل سازمان ملل، فرآیند تجارت فرامرزی را می

بندی نمود: خرید، حمل و پرداخت. فرایند خرید به ارتباط میان دو گام اصلی طبقه

فعان متعددی همچون متصدیان حمل نذی ،در بعد حمل این حالبا گردد تاجر باز می

ها، ها، بیمهبانک ،و نقل، گمرک، نهادهای نظارتی و استاندارد و ... و در حوزه پرداخت

موسسات اعتبارسنجی و ... نقش دارند. ناکارآمدی این دو بخش حمل و پرداخت در 

ی تسهیل تجارت مطرح شده هابه عنوان یکی از چالش نفعانذیهای اکثر مصاحبه

ساخت پرداخت، ها )زیراند که این زیرساختاشتهاست. مصاحبه شوندگان بیان د

ود فرآیندها و بایست بهبود یابند. استفاده از اتوماسیون، بهبزیرساخت فیزیکی( می

مقوله دیگری بود که مصاحبه شوندگان به آن اشاره داشتند. سازوکارهای اجرایی، 

های از دیگر مقولهفرآیندها  سازیساده سازی نیروی انسانی وانمندتو هایمقوله

 .  هستند تاصلی در تسهیل تجار

 به منزله شرایط علی در  «استراتژی تجاری و اقتصادی بلند مدت»: مقوله شرايط علی

                                                      
1. Strauss and Corbin 
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های وقوع یا توسعه پدیده در نظر گرفته شده است. به این معنی که داشتن زیرساخت

های حمل و نقل، بانکی، نیروی انسانی و فناوری نیازمند داشتن مناسب در حوزه

های بلند مدت و حمایتی است. اکثر مصاحبه شوندگان یکی از علل نداشتن استراتژی

های فیزیکی مناسب در حوزه حمل و نقل و بندری و فرودگاهی را نداشتن زیرساخت

اند که نداشتن یک ردهاند و ذکر کاستراتژی بلندمدت توسعه تجاری عنوان داشته

گیری ناموزون و ناقص مدت و با ثبات، باعث شکلاستراتژی توسعه تجاری بلند

های فیزیکی در نقاط مختلف کشور شده است. در حوزه اقتصادی نیز ذکر زیرساخت

مدت و با ثبات، باعث استراتژی مشخص اقتصادی و بلند یکگردیده است که نبود 

ای های بانکی، ارزی و بیمهدر حوزه مالی کشور ضعف در زیرساخت پرداخت و

گردیده است و این حوزه همواره بیشترین نوسانات را در حوزه فرآیندها و 

رویکردها داشته است. زیرساخت پرداخت کشور به همین دلیل، همواره دچار 

تغییرات مستمر بوده و باعث شده تا  تسهیل تجارت با چالش مواجه گردد. از دیگر 

توان ا، به نقل از مصاحبه شوندگان، میها و فرآیندهوقوع ضعف در زیرساختعلل 

ثباتی قوانین باعث شده تا قوانین و مقررات اشاره داشت. بی ثباتی در اجرایبه بی

ند به صورت پایدار و مطمئن به توسعه ننتوا نفعانذیاران و تجار و سایر ذگسرمایه

ی و نیروی انسانی بپردازند. از این رو در این های فیزیکی، پرداخت، فناورزیرساخت

های توسعه تجاری تحقیق با توجه به نیازمندی توسعه زیرساخت به وجود استراتژی

مقوله استراتژی بلند مدت به عنوان شرایط علی بروز  ،و اقتصادی و ثبات قوانین

 پدیده در نظر گرفته شده است.

ای از وقایع و شرایط هستند که پس از هگر مجموع: شرایط مداخلهگرشرايط مداخله

دهند. در پژوهش حاضر مقوله شروع مطالعه و در حین انجام پژوهش رخ می

های تحقیق به عنوان شرایط مداخله گر رخ داده است. در میان یافته «شفافیت»

ه مصاحبه شوندگان به لزوم جریان آزاد اطالعات و اطالع رسانی دقیق و به موقع ب

اند. جریان آزاد اطالعات و دسترسی به موقع به باق تجار اشاره داشتهمنظور انط

نفعان ضمن داشتن زمان کافی برای انجام تغییرات، شود تا همه ذیاطالعات باعث می

به عنوان  «عدم فساد»آمادگی خود و فرآیندهای خود را اصالح نمایند. مقوله دیگر 

ذکر گردیده است. به نقل از مصاحبه  تیکی از عوامل موثر در زنجیره تسهیل تجار

شوندگان فساد باعث ناکارمدی فرآیند و عدم استقبال کارگزاران از بهبودهای 
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تواند گردد که این عوامل میجانبه مییکی مبهم و هارویهفرآیندی، ایجاد قوانین و 

ها به منظور اینکه قوانین و رویه «تبیین دقیق»تسهیل تجارت را با مشکل مواجه کند. 

ها، برداشت یکسانی داشته باشند همه به صورت یکسان از قوانین و مقررات و رویه

شود. تبیین می تنیز از موارد دیگری است که باعث ایجاد مشکل در تسهیل تجار

شود تا ضمن جلوگیری از کندی فرآیند ها باعث میدقیق قوانین و مقررات و سیاست

لت نامشخص بودن آن توسط کارگزاران دولتی و قانونی و تجار، از بروز فساد به ع

 نیز جلوگیری گردد.

ایجاد مینه شرایطی هستند که ز ها وگروهی از موقعیت: شرایط زمینه شرايط زمینه

گذارند و تاثیر می و رفتارها هاکنش نوعسازند و بر پدیده مورد نظر را فراهم می

د. در این تحقیق مقوله ندهیر قرار میج منتج از آن را تحت تاثمقوله محوری و نتای

به عنوان شرایط زمینه انتخاب گردیده است. امکان رقابت از دو مقوله  «امکان رقابت»

استخراج شده است. اجرای عادالنه قوانین و  «عدم تبعیض»و  «اجرای عادالنه»

شود تا ی( باعث میمقررات برای تمامی تجار )خصوصی، دولتی یا شبه دولت

ها استانداردتر اجرا ها کاهش یافته و رویههای ناکارآمد و استثناها در رویهرویه

ار بر تسهیل فرایند ذگض فرآیندی و قانونی نیز خود از عوامل تاثیریشوند. عدم تبع

های راهبرد، پدیده و اری بر روی مقولهذتجارت است. امکان رقابت با توجه به تاثیرگ

 مقوله زمینه انتخاب گردیده است.   پیامد

به عنوان  «زنجیره تامین پایدار»و  «استاندارد سازی»: در این تحقیق مقوله راهبردی

هدفمندی هستند که  هایفعالیتها مقوله راهبردی انتخاب شده است. راهبردها یا کنش

و منجر به ایجاد پیامدها و نتایج  نمایندمیبرای پدیده مورد نظر فراهم  راهبردهایی

، «قاعده گذاری»، «قوانین پیشرفته»های شوند. مقوله استانداردسازی از مقولهمی

استخراج شده است.  «یکسان سازی»و «به رسمیت شناختن متقابل»، «زبان مشترک»

مکرراً تاکید شده گذاری ها به لزوم ایجاد قوانین پیشرفته و قاعدهاز خالل مصاحبه

است به این مفهوم که قوانین به صورتی ایجاد گردند که با یک مکانیزم تعریف شده 

آوری نموده و بتوانند به و کوتاه بتواند بازخوردهای محیطی و اجرایی را جمع

خواهی و خوبی ساختار فرجام بایست بهها میسرعت اصالح شوند. در این رویه

و قوانین پیشرفته  هارویهاین شود.  های اعتراضی برای تجار در نظر گرفتهرویه

اری گردند تا به صورت تعریف شده و رایج در ذگبایست به صورت مناسب قاعدهمی
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به رسمیت شناخته شده و به صورت مستمر این قواعد و قوانین  نفعانذیمیان 

متقابل و یکسان فراخوانی و استفاده شوند. ایجاد زبان مشترک و به رسمیت شناختن 

تواند در ایجاد ارتباطات فرآیندی بین سازمانی کمک نموده و فرآیندها میسازی 

نماید و همچنین تبادل اطالعات را آسانتر ساخته  سازیسادهها را بسیاری از فعالیت

. استفاده از قوانین پیشرفته و شودجلوگیری  یهای تکراراز فعالیت گرددباعث میو 

های فیزیکی و پرداخت نیز موثر باشد. زیرساختتواند در توسعه اری میذگقاعده

مشارکت »، «ائتالف تجار»، «تجار معتبر»های نجیره تامین پایدار نیز از مقولهمقوله ز

نظران، همکاری تجار و بخش بدست آمده است. از دید صاحب «بخش خصوصی

ا هخصوصی )حمل و نقل، پرداخت، استاندارد و ...( در توسعه قوانین و زیرساخت

ای مستمر و پایدار باشد بایست به گونهتواند بسیار موثر باشد. این مشارکت میمی

بخش خصوصی، ساختاری بلندمدت و پایدار  نفعانذیهای تا بتوان با توسعه ظرفیت

 ایجاد نمود.

های مربوط به پدیده مورد نظر : پیامدها نتایجی هستند که از راهبردها و کنشپیامدها

، «سازیساده»پیامد راهبرد است.  «تسهیل تجارت»مقوله  شوند.حاصل می

جزء مفاهیمی است که در مقوله تسهیل تجارت  «سازیهماهنگ»و  «همنواسازی«

 ها،فعالیت[ جمله از] تجارت هایروش سازیهماهنگ و سازیسادهشود. مشاهده می

 برای نیاز موردی هاداده پردازش و تبادل ارائه، آوری،جمع در تشریفات و هاشیوه

 همنواسازیت است. المللی از اجزای تسهیل تجاربین تجارت در کاال جابجایی

جزای ها به معنای ایجاد یک کل از طریق ازیرساخت و ها، قوانینفرآیندها، رویه

و اجزاء،  نفعانذیتوان با ایجاد یک سینرژی میان متفاوت است. از این طریق می

گذاری محوری ارائه مدل حاصل از کد 0در شکل مود. تجارت فرامرزی را تسهیل ن

 شده است.

گذاری باز و ر اساس نتایج کددر این مرحله محقق ب:  اری انتخابیکدگ -سوم گام

 ایجاد ارتباط میانشود با سعی می مرحلهپردازد. در این ری به ارائه نظریه میمحو

برای پدیده ارائه  نظریاصلی، روابط  مفهومها حول مقوله محوری به منزله مقوله
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مند ها، ارتباطی نظامن رشته اصلی، بین مفاهیم و مقولهشده و ضمن آن، حول ای

 .(3110، 0تراوسش)کوربین و ا ایجاد شود

 
 مدل حاصل از کد گ اری محوری -1شکل 

 

شده وی ارتباط شناسایی گذاری انتخابی با روشن کردن خط داستان، بر اساس الگکد

های شود. گامر کد گذاری باز و محوری، شروع میها دها و زیر مقولهبین مقوله

ها به ط داستان، ارتباط دادن زیر مقولهکدگذاری انتخابی عبارتند از: معین کردن خ

های بین ابط و پر کردن شکافمقوله اصلی از طریق پارادایم، اعتبار بخشی به رو

گذاری انتخابی با استفاده از روش مصاحبه با کدها. در این تحقیق برای مقوله

های مرحله کدگذاری ین مقولهنفعان، به تعیین روابط، شدت و جهت رابطه بذی

تحقیق  نفعانذیایم و نتایج و مدل حاصل را مجدد جهت ارزیابی به محوری پرداخته

در مرحله بعدی  الزم به ذکر است. ایمارائه کرده و ارزیابی و تایید آنها را کسب کرده

ها مورد تحلیل روابط میان مولفه ساختاری-مدل سازی تفسیریتحقیق با استفاده از 

 قرار گرفته است که نتایج در مقاله دیگری ارائه شده است.

                                                      
1. Strauss and Corbin 
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دو  «یو اقتصاد یتوسعه تجار هایاستراتژی»در مدل حاصل از کد گذاری انتخابی، 

 توسعه»در  توانندمیدو بعد  نیا. ما هستنددر کشور  تتجار لیتسه یاصل رکن

 در ثبات جادیا»اطالعات(،  یو فناور یسازو توانمند یو مال یکیزی)ف «هارساختیز

 بخش و تجار از یریگمشارکت»آنها و امکان  کبارهیمستمر و  رییو عدم تغ «نیقوان

 ثبات و تیشفاف» یریدر شکل گ نیو همچن اریگذقانوندر توسعه و  «یخصوص

 ده،سا نیقوان»گیری شکلباعث  تیو شفاف نفعانذیموثر باشند. مشارکت  «یاقتصاد

ی هاساختریز»استفاده از با  گرید ی. از سو دگردمی «استاندارد و کارآمد روان،

 «داریپا نیتام رهیزنج»توان میمناسب  «یاقتصاد یهامولفه»و  «نیقوان ثبات»، «قوی

 و نیقوان»و  «داریپا نیتام رهیزنج» جادینمود. با ا جادیا یدر حوزه تجارت فرامرز

 «یهمنواساز»و  «یسازهماهنگ»، «یسازساده»توان به یم ،«استاندارد مقررات

کسب و کار در حوزه  یاقدام نمود تا فضا هارساختیز و ها، مقرراتهیرو ندها،یفرآ

 گردد. لیتسه یتجارت فرامرز

و  نظارتافزايش شوندگان( دو بعد امکان )به نقل از مصاحبه انگذارسیاست دید از

 نفعانذیکه تجار و  یدر حال .بایست در نظر گرفته شودیمتوامان  تجارت لیتسه

دو بعد ممکن است در دو  نیرا دارند. ا یتجار لیدغدغه تسه شتریب یبخش خصوص

 یبه دنبال بررسنظارت محور  که یاباشند به گونه گریکدیمختلف و مخالف  فیط

به  تتجار لیکه در تسه یاست در حال ترپیچیده نیقوان و کمتر اتتر و استثنائقیدق

 ،یسازساده قیاز طر یتجار یندهایانجام فرآ نهیدنبال کاهش زمان و هز

ها و مقررات است. هیرو یاطالعات و استانداردساز یاستفاده از فناور ،یریپذانعطاف

و افزایش امکان » ،نظر گرفتن ضرورت توجه به هر دو بعد در مدل پیشنهادی با در

ایجاد  «زنجیره تامین پایدار»و  «سازی فرایندها و قوانینیکسان»با ایجاد  «نظارت

 سازیهماهنگ، همنواسازی و سازیسادهنیز از طریق  «تسهیل تجاری»گردد و می

  آید.این فرآیندها به دست می

 

 نتیجه گیری بحث و 

همانگونه که بیان شد هدف تحقیق ارائه مدلی به منظور تسهیل تجارت فرامرزی در 

برخاسته از  نظریهرویکرد روش تحقیق کیفی و مبتنی بر کشور است. بدین منظور با 

و در  های تسهیل تجارت تعیینت مولفهدر نهایمختلف مصاحبه و  نفعانذیبا  هاداده

ها تعیین و ی محوری و انتخابی ارتباط میان مولفهگذارمرحله بعدی با استفاده از کد
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های شناسایی شده در تحقیق با سایر مدل تحقیق ارائه گردید. با بررسی مولفه

 ، همپوشانی زیادی میان آنها وجود دارد. 0در جدول  تحقیقات انجام شده

 
 ی مدل پیشنهادی با تحقیقات پیشینهامولفهمقايسه  -4جدول 

 عنوان پژوهش مقوله/ مفهوم

شاارایط علاای: اسااتراتژی   

تجاااری و اقتصااادی بلنااد  

 مدت 

، پیرز و ویلسون، گمرک و تسهیل تجارت ، سال 3100عملکرد تجاری و تسهیل تجارت، سال 

 ، اسکپ3100، گرینر، طراحی و بکارگیری تسهیل تجارت در آسیا و اقیانوسیه، 3110

شااارایط زمیناااه: امکاااان   

 رقابت 

پاژوهش گمارک و تساهیل تجاارت ، ساال      ، ماریاه و پاالن،   3100آن، سهتسهیل تجارت در آ

 دی-سی-ای-، سازمان او3100، گرینر، تسهیل تجارت و اقتصاد جهانی، سال 3110

 ، پیرز و ویلسون3100پژوهش عملکرد تجاری و تسهیل تجارت، سال  مقوله محوری: زیر ساخت 

، 3100سیفکت، توافقناماه تساهیل تجاارت،    -، یوان3100کارگیری تسهیل تجارت، هراهنمای ب مداخله گر: شفافیت 

، گرینر، تسهیل تجاارت  3110پژوهش گمرک و تسهیل تجارت ، سال سازمان تجارت جهانی، 

، 3100تسهیل تجاارت در آساه آن،   دی، -سی-ای-، سازمان او3100و اقتصاد جهانی، سال 

 ماریه و پالن

د مقوله راهبردی: اساتاندار 

ساااازی،  زنجیاااره تاااامین 

 پایدار 

اثرات تسهیل تجارت بر حاشایه گساترده و   ، ماریه و پالن، 3100تسهیل تجارت در آسه آن، 

، کیم و لی، طراحی و بکارگیری تسهیل تجاارت در آسایا و اقیانوسایه،    3102فشرده تجارت، 

گیری راهنماای بکاار  ، گرینار،  3110، اسکپ، پژوهش گمرک و تساهیل تجاارت ، ساال    3100

 ، سازمان تجارت جهانی3100سیفکت، توافقنامه تسهیل تجارت، -، یوان3100تسهیل تجارت، 

، گرینار، تساهیل تجاارت و اقتصااد     3110و  3110پژوهش گمرک و تساهیل تجاارت ، ساال     پیامد: تسهیل تجارت

، 3100راهنماای بکاارگیری تساهیل تجاارت،     دی، -سای -ای-، سازمان او3100جهانی، سال 

طراحی و بکاارگیری  ، سازمان تجارت جهانی، 3100فکت، توافقنامه تسهیل تجارت، سی-یوان

 ، اسکپ3100تسهیل تجارت در آسیا و اقیانوسیه، 

 

های اقتصادی و تجاری از جمله های بلندمدت و با ثبات در حوزهتعیین استراتژی

بایست به منظور تسهیل تجارت در کشور مواردی است که بنا به نتایج تحقیق می

شوندگان مدل مشخص و تعریف بر اساس نظرات مصاحبهمورد تاکید قرار گیرد. 

عوامل در تحقیقات ها در کشور وجود ندارد. این ای در خصوص این استراتژیشده

به عنوان  که دیگری عامل های مدل تسهیل تجاری ذکر نگردیده بود.دیگر جزء اولویت

توجه و تاکید بر نظارت دقیق در اسناد و  گردید،مانع تسهیل تجارت در کشور مطرح 

گیرانه تدوین و هاست. این امر باعث شده تا اکثر قوانین موجود با نگاه سخترویه

بر بوده و باعث افزایش هزینه مبادالت تجاری شود. در مدل ریفات زمانها و تشرویه

 . در مدل تحقیقتحقیق سعی شده تا تعادلی میان بعد نظارت و تسهیل ایجاد شود

، همنواسازیو  سازیهماهنگسازی، از طریق ساده های نظارتیضمن توجه به رویه

ت انجام شده در سایر گردد. در هنگام مطالعه تحقیقامیتسهیل تجاری محقق 
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شود ولیکن در کشور ما در خالل کشورها تقابل این دو بعد چندان مشاهده نمی

 به این موضوع مکرر اشاره داشتند.  نفعانذیها، مصاحبه

بر  هاآوری دادهدر جمع عالوه بر استفاده از مصاحبهها برخاسته از داده نظریه در

بر دانش و  تحقیقتوجه شده است. در این  مشاهدات مستقیم و مطالعه مستندات نیز

توان انتظار داشت با استفاده از این رو می .شوندگان تاکید شده استتجربه مصاحبه

تری در تر، بینش عمیقتر و انجام مشاهدات در دوره زمانی بلند مدتاز منابع گسترده

تنی بر خصوص تسهیل تجارت فراهم شود. از سوی دیگر همانند اغلب مطالعات مب

ها و تجربیات افراد های این مطالعه با اتکاء به دیدگاه، یافته هابرخاسته از داده نظریه

باشد، لذا نتایج حاصله در شرایط و محیط مشابه قابل و شرایط محیط تحقیق می

تواند فراروی محققین آتی برای ادامه این تعمیم است. در انتها پیشنهاداتی که می

 ر گیرد به شرح زیر ارائه شده است:پژوهش مد نظر قرا

ها ل از تحقیق، ضریب نفوذ و وابستگی میان مولفهمدل حاصبا توجه به اینکه در 

های تحقیق کمی همچون شود با استفاده از روشتعیین نشده است پیشنهاد می

ها تعیین شود. از سوی دیگر با روابط میان مولفه ساختاری-سازی تفسیریمدل

اینکه تاکنون مدل جامعی در کشور در خصوص ایجاد یک مدل موثر و عنایت به 

انجام تحقیقات ، نشده استارائه یندهای تجارت فرامرزی کارآمد برای نظارت بر فرآ

الزم به ذکر تواند به موضوع تسهیل تجارت نیز کمک نماید. در این خصوص می

ه اغلب به عنوان عناصر اقدامات تسهیل تجارت بسیار به هم مرتبط هستند اگرچاست، 

 یردبایست رویکمی داماتاثربخشی اقاز این رو به منظور  شوندمینام برده مستقل 

. بر این اساس بررسی و گام به گام برای آن پیشنهاد شود سیستماتیک و یکپارچه

تواند به بسط نیز می کمیهای تحقیق اولویت اقدامات و ترتیب آنها با استفاده از روش

 مدل تحقیق کمک نماید. و اجرای
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