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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 crossborder 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.
Keywords: Cross-border trade, Trade facilitation, Trade, Grounded theory.
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چکیده
تسهیل تجارت فرامرزی یک از شاخصهای اصلی توسعه کشورها بر اساس تحقیقات
سازمان ملل است .سیاستگذاران بخش تجاری کشور نیز بر اهمیت بهبود این شاخص تاکید
دارند .با این حال علیرغم اهتمام سیاستگذاران برای بهبود این شاخص تاکنون مدل و یا
مطالعات جامعی برای بهبود این شاخص در کشور ارائه نشده و بر اساس گزارش بانک
جهانی ،رتبه ایران همواره پایین بوده است .بر این اساس این پژوهش با هدف دستیابی به
مدلی در حوزه تسهیل تجارت فرامرزی انجام شده است .به منظور شناسایی مولفهها و
ارتباط میان آنها برای تبیین دقیق تسهیل تجارت از روش تحقیق کیفی و مبتنی بر رویکرد
نظریه برخاسته از دادهها استفاده شده است .در این پژوهش با صاحبنظران بخش
خصوصی و دولتی و دانشگاهی به عنوان ذینفعان اصلی ،مصاحبه انجام شده است .نتایج
تحلیل دادههای حاصل از مصاحبهها طی فرآیند کدگذاری باز ،محوری و انتخابی منتج به
ارائه مدل تسهیل تجاری گردیده است .در این تحقیق  003مفهوم 32 ،مقوله و  0مقوله کالن
استخراج شده است .بر اساس مدل حاصل از تحقیق ،دو مولفه تعیین استراتژیهای توسعه
تجاری و اقتصادی از طریق ایجاد یکسانسازی فرآیندها و قوانین و ایجاد زنجیره تامین
پایدار میتواند باعث تسهیل تجارت گردند .در تسهیل تجاری نیز سادهسازی و همنواسازی
و هماهنگسازی پیامد مدل است.
کلمات کلیدی :تجارت فرامرزی ،تسهیل تجارت ،تجارت ،نظریه برخاسته از دادهها.
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مقدمه
درسالهای اخیر مفهوم تسهیل تجارت مورد توجه بیسابقهای قرار گرفته است ،به
گونهای که تسهیل تجارت به یک بخش اساسی در مذاکرات تجاری مبدل شده است
(او.ای.سی.دی3100 0؛سک3102 ،3؛ مککالمن .)3100 ،0اصطالح «تسهیل تجارت» تا
حد زیادی توسط نهادهایی که به دنبال بهبود و تسهیل روابط نظارتی بین نهادهای
دولتی و بازرگانان در گمرکات هستند استفاده میشود (گرینر3100 ،0؛ کانتور و
چنگ3100 ،2؛ پائودل .)3103 ،2محیط تجارت بینالملل ،محیطی پیچیده است ،به
گونهای در فرآیند تجارت فرامرزی (صادرات ،واردات و ترانزیت) حداقل  21رویه
کاری مختلف را میتوان مشاهده کرد .این رویهها باعث افزایش هزینه و زمان تجارت
و پیچیده شدن آن میشود (گرینر .)3110 ،0کشورهای مختلف با تسهیل رویههای
خود به دنبال توسعه تجارت کشورشان هستند .سازمان همکاریهای اقتصادی و
توسعه 0محاسبه کرده است که هر  %0صرفه جویی در هزینههای تجارت ،بازدهی
سودی معادل با  00میلیارد دالر در سراسر جهان خواهد داشت (او.ای.سی.دی،3
3100؛ چونگ و همکاران .)3100 ،01در کشور ما نیز مفهوم تسهیل تجارت چندی
که مورد توجه ذینفعان مختلف از نهاد عمومی و خصوصی قرار گرفته است .در
حوزه وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،گمرک ،سازمان بنادر و دریانوردی،
سازمانها ی مجوز دهنده بهداشتی و گیاهی ،اقدامات مختلفی در حوزه تسهیل تجارت
صورت پذیرفته است .ایجاد سامانههای یکپارچه و الکترونیکی همچون جامع تجارت
و پنجره واحد ،حذف برخی قواعد و فرآیندهای زائد در گمرکات و سازمانهای مجوز
دهنده ،تشکیل کارگروههای تسهیل تجاری و هیئت مقرراتزدایی بخشی از اقدامات
انجام شده در کشور است .با این حال مدل و الگوی جامعی برای اقدامات در حوزه
تسهیل تجارت در کشور مشاهده نمیشود.
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OECD: Organization of Economic Cooperation and Development
. 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
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بر اساس تحقیقات انجام شده ،مقاالت و تحقیقات بنیادی محدودی در دنیا در
خصوص ارائه مدل جامع تسهیل تجارت وجود دارد .در مدلهای ارائه شده برخی به
بررسی کشورهای توسعه یافته پرداختهاند و در مواردی نیز کشورهای دارای
پیشینه تجاری مشترک یا دارای موافقتنامههای تجاری فیمابین بررسی شدهاند .این
امر باعث شده در این تحقیق به دنبال ایجاد مدل بومی ،با در نظر گرفتن وضعیت
موجود و سیاستهای کالن تجاری /اقتصادی کشور باشیم.
هدف تحقیق شناسایی مجموعه مولفههای تسهیل تجارت ،ارتباط مولفهها با یکدیگر،
ایجاد تعادل میان مولفههای تسهیل کننده و افزایش دهنده نظارت ،با استفاده از روش
تحقیق نظریه برخاسته از دادههاست .از این رو پاسخ به سواالت زیر میتواند به پایه
گذاری اقدامات جامع در این حوزه کمک نماید:
مولفههای اصلی بهبود فضای کسب وکار و تسهیل در حوزه تجارت فرامرزی کشور
کدامند؟ چه رابطهای میان مولفهها و شاخصهای تسهیل تجارت وجود دارد و تاثیر
آنها بر فضای کسب وکار چگونه است؟ موانع اصلی بهبود فضای کسب و کار و
تسهیل تجارت کشور کدامند؟

پیشینه پژوهش
پیشینه تسهیل تجارت
واژه تسهیل تجارت در اواخر دهه شصت وارد ادبیات تجارت فرامرزی شد ،اما هدف
تسهیل تجارت که از آغاز تجارت وجود داشته است ،هنوز زنده است و دستاوردهای
قابل توجهی تاکنون داشته است (استپلس3113 ،0؛ او.ای.سی.دی .)3100 ،3از آن
زمان ،تسهیل تجارت از حوزه ای به حوزه دیگر رفته و اثرات خود را بر جای گذاشته
است .در واقع ،پس از یک سری از بهبودها در حمل و نقل ،تعرفه 0تمرکز تسهیل
تجارت شد ،پس از آنکه تعرفهها کاهش یافت ،موانع غیر تعرفهای (مانند
محدودیتهای مجوزی و بهداشتی) مطرح و سپس دنباله تغییر ،به مسائل گستردهتر
مانند اثربخشی رویه ترخیص کاال از گمرک ،منتقل شد .روند فعلی در تسهیل تجارت
1.
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Organisation for Economic Co-operation and Development
3. Tariffs
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به استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و افزایش همکاری بین اپراتورهای مرزی
تاکید دارد (فن و همکاران3100 ،0؛ پائودل .)3103 ،3الزم به ذکر است تجارت
فرامرزی 0به جریان کاال و خدمات بین کشورها میپردازد و در این جریان کاالیی یا
خدماتی ،کاال /خدمت توسط بازرگان از کشور خارج (صادرات) ،یا به کشور وارد
(واردات) یا از کشوری عبور داده (ترانزیت) میشود (او.ای.سی.دی3100 ،0؛
یوانسیفکت.)3100 ،2
تعريف تسهیل تجارت و آثار آن
تسهیل تجارت تعاریف مختلفی دارد .برخی محدود بر روی فرآیندهای بخش
هستند ،در حالی که برخی دیگر گستردهتر و دربرگیرنده مسائل بخش

دولتی2

خصوصی0

هستند (اورالیک3103 ،0؛ او.ای.سی.دی .)3100 ،3تسهیل تجارت از آنجا که بر پیاده-
سازی شفاف و کارآمد قواعد و مقررات تجارت متمرکز است ،اغلب به عنوان شاقول
تجارت بین المللی 01نیز گفته میشود .در تعریفی کوتاه ،تسهیل تجارت رفتار منطقی و
سیستماتیک در رویهها و اسناد گمرکی ،تعریف میشود .در دیدگاه گستردهتر ،در
برگیرنده تمامی اقداماتی است که حرکت کاال میان خریداران و فروشندگان در طول
زنجیره تامین بینالمللی را تحت تاثیر میگذارد (گروایس ،3100 ،00اسکپ.)3100 ،03
در جدول  0لیستی از تعاریف مراجع و سازمانهای مختلف از واژه تسهیل تجارت
ارائه گردد.
مطالعات زیادی در مورد پیامدهای اصالح سیاست و تسهیل تجارت انجام شده است.
برخی از محققان دریافتهاند که رویههای تجاری و گمرکی اضافی از طریق افزایش

1.

Fan
Paudel. Ramesh Chandra
3. Cross Border Trade
4
. Organisation for Economic Co-operation and Development
5. Uncefact
6. Public
7
. Private
8. Orliac
9. Organisation for Economic Co-operation and Development
10. Plumbing Of International Trade
11. Gervais
12. Escap
2.
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زمان صادرات و واردات ،حجم تجارت 0را کاهش میدهد (ویلسون و همکاران،3
3110و .)3112
جدول  -1تعاريف نهادهای مختلف از تسهیل تجارت
تعريف تسهیل تجارت

نام سازمان
0

سازمان تجارت جهانی ( :)WTO

سادگی و هماهنگی رویههای تجارت بین المللی است ،که در آن رویههای تجاری شاامل
فعالیتها ،راهکارها و تشریفات شامل جمعآوری ،ارائه ،تباادل و پاردازش داده و ساایر
اطالعات مورد نیاز برای انتقال کاال در تجارت بین الملل میباشد .

سازمان جهانی گمرک (:)WCO0

اجتناب از محادودیتهاای غیار ضاروری تجااری اسات .ایان امار مایتواناد باا اعماال
فناوریهای نوین بدست آید در حالی که کیفیت کنترل در حالتی هماهناگ و باینالمللای
ارتقا یابد.

مرکااز سااازمان ملاال متحااد باارای
تجارت الکترونیک و تسهیل تجارت
(:)UN/CEFACT2

سادهسازی ،استانداردسازی و هماهنگسازی رویهها و جریانات اطالعاتی مرتبط بارای
انتقال کاال از فروشنده به خریدار و انجام پرداخت ها مورد نیاز میباشد.

اتاق بین المللی بازرگانی (:)ICC2

ارتقاء کارایی فرآیندهای مرتبط با تجارت کاالیی از طریق مرزهای ملی.

سااااازمان توسااااعه و همکاااااری
اقتصادی (:)OECD

ساده سازی و استانداردسازی رویهها و جریاان اطالعااتی مارتبط و ماورد نیااز بارای
انتقال کاال از فروشنده به خریدار و انجام پرداختیها در دیگر مسیرها.

همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسایه
(:)APEC0

سادهسازی و منطقیسازی رویههای گمرکی و سایر رویههای اجرایی کاه باعاث تااخیر
در انتقال کاال شده یا افزایش هزینه انتقال کاال از طریق مرزهای بین المللی شوند.

جانکو و همکارانش در سال  ، 3112برآورد کردند که بهطور میانگین ،یک تاخیر یک
روزه در حمل و نقل کاال ،حجم تجارت را  0درصد کاهش میدهد .همچنین هر روز
تاخیر تا قبل از تحویل کاال به کشتی نیز حجم تجارت را تا یک درصد کاهش میدهد
(اسکپ .)3100 ،اهمیت زمان برای کاالهای حساس به زمان برجستهتر است .جانکو،
فروید و فام برآورد کردند که تاخیر یک روزه میتواند رقابت صادرات کاالهای غیر
حساس به زمان را تا  0درصد و کاالهای حساس به زمان را تا  0درصد کاهش دهد
(اسکپ3100 ،؛ او.ای.سی.دی .)3100 ،0مطالعه دیگری (ویلسون )3100 ،3بر روی
رویه ها و اسناد تجاری که شامل تکمیل اسناد بندری ،اظهارنامههای گمرکی و اسناد
تجاری نظیر فاکتور تجاری میشود ،نشان میدهد یک کاهش  01درصدی در زمان

1.

Inhabite trade
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
2.
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انتظار مرز کشور وارد کننده ،تجارت را تا حدود  2.0درصد افزایش میدهد .یک
کاهش  01درصدی در تعداد امضاهای مورد نیاز در اسناد واردات میتواند تجارت
را تا  3.3درصد افزایش دهد .همچنین یک کاهش  01درصدی در تعداد اسناد مورد
نیاز توسط واردکننده میتواند تجارت را تا  00درصد افزایش دهد (اسکپ3100 ،؛
بوررلی و همکاران.)3102 ،0
مدلها و تحقیقات انجام شده
در حوزه عوامل موثر بر تسهیل تجارت تحقیقات مختلفی انجام شده است .با توجه به
تعداد زیاد رویهها و قواعد در یک فرآیند تجاری ،اکثر تحقیقات به سادهسازی رویه-
های تجاری معطوف میشود .ارتقاء همکاری میان سازمانهای مرزی ،توسعه پنجره
واحد ،استانداردسازی و استفاده از فناوری اطالعات در مطالعات مختلف مورد توجه
بوده است .در سال  3113محققان آنکتاد مدل تسهیل تجاری ،شامل مولفههای
استاندارد سازی (فرآیند توسعه قواعد جهانی مورد قبول برای فعالیتها ،رویهها،
اسناد و اطالعات تجاری) ،همسانسازی (همراستاسازی اسناد ،رویهها و فرآیندهای
ملی با استانداردها ،رویهها و معادات بینالمللی) و سادهسازی (فرآیند حذف قواعد
غیر ضروری و قواعد اضافی در رویهها و فرآیندهای تجاری) را به عنوان معیارهای
اصلی تسهیل تجارت ارائه کردند (یولن نکست .)3101 ،3این عوامل بر اساس
توصیهنامه شماره  00سازمان ملل در حوزه تسهیل تجاری و الگوی تسهیل تجارت
در کشورها تهیه گردیده است (یوانسیفکت.)3102 ،
در تحقیق انجام شده توسط اسکپ در سال  ،3113بهبود رقابتپذیری تجاری نیازمند
کسب دیدگاهی جامع از استراتژی ملی توسعه تجاری است .در این میان تسهیل
تجارت به عنوان یکی از ارکان و اجزای اصلی یک استراتژی جامع توسعه تجاری
معرفی شده است (اسکپ .)3113 ،تسهیل تجاری از آن جهت حائز اهمیت میباشد که
به کشورها برای حفظ جایگاه و ارتقاء رقابتپذیری تجاریشان کمک میکند (اسکپ،
 ،3110دوال و همکاران .)3103 ،0بر اساس تحقیقات اسکپ در سال  ،3101مدل
تسهیل تجاری شامل مولفههای شفافیت ،سادهسازی ،همنواسازی ،هماهنگی ،استفاده

1.

Beverelli and Neumueller
Unnext
3. Duval
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از فناوری روز ،ظرفیت سازی و کمک گرفتن از فناوری میباشد (وانگ و همکاران،0
.)3102
پورتقال و ویلسون در تحقیقی در سال  3100به بررسی زیر ساختهای نرم و سخت
جهت انجام اصالحات تسهیل تجارت و بهبود عملکرد صادراتی پرداختهاند .در مدل
ارائه شده در این تحقیق محیط کسب و کار (شامل مولفههای شفافیت حکومت ،اعتماد
عمومی به دولت ،روشهای پرداخت در صادرات و واردات ،معیارهای مقابله با
نوسانات ،میزان عالقمندی دولت جهت ارتباط با بخش خصوصی) و کارایی حمل و
نقل و تشریفات گمرکی (شامل مولفههای تعداد و روزهای الزم برای انجام تشریفات
صادرات و واردات) به عنوان عوامل زیرساختی نرم و فناوری اطالعات و ارتباطات
(شامل مولفههای در دسترس بودن آخرین فناوری ،سطح استفاده از فناوری ،توسعه
استفاده از اینترنت توسط کسب و کارها) و زیر ساختهای فیزیکی (شامل مولفههای
کیفیت زیرساختهای بندری ،فرودگاهی ،جادهای و ریلی) به عنوان عوامل زیرساختی
سخت معرفی شدهاند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که بهبود عوامل زیرساختی
باعث تسهیل تجاری و بهبود عملکرد صادراتی کشورها میشود .بر اساس یافتههای
این تحقیق ،توسعه و بهبود زیرساختهای فیزیکی بیشترین تاثیر را بر تسهیل تجاری
کشورها خواهد داشت .بهبود محیط کسب وکار و کارایی حمل و نقل و تشریفات ،با
تاثیر پذی ری از سطح درآمدی کشورها تاثیر مستقیمی بر تسهیل تجاری کشورها
دارد و توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات باعث تسریع در ارائه
تسهیالت و انجام اصالحات خواهد شد ( پورتقال و ویلسون.)3100 ،3
در مدل دیگر ارائه شده توسط مجمع جهانی اقتصاد در سال  ،3102عوامل
توانمندسازی تجارت تبیین شده است .هدف این مدل آگاهسازی سیاستگذاران
کشورها از مشخصههای بنیادین و اثرگذار بر روی تواناییهای یک کشور جهت
بهره مندی کامل از تجارت است .در این مدل عوامل دسترسی به بازار ،مدیریت
مرزها ،زیرساختهای ارتباطی و حمل و نقل و محیط کسب و کار به عنوان
شاخصهای تسهیل و توانمندسازی تجارت معرفی شدهاند (دبلیو.ای.اف.)3102 ،0

1.
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سایر تحقیقات در حوزه تسهیل تجاری به منظور شناسایی مولفهها و مقولههای آن
انجام شده است .برخی از تحقیقات به دنبال یافتن مولفههای تسهیل تجارت در بخش
دولتی و رویههای مرتبط با سیاستگذاری و نظارت هستند (ماریه و پالن0؛ لی و
کیم .)3102 ،3برخی دیگر از تحقیقات به تسهیل تجارت از طریق بهبود روشها و
رویههای تشریفات گمرکی و بندری پرداختهاند (گرینر3110 ،0؛ پرتقال و ویلسون،
3100؛ دوال و همکاران .)3103 ،در جدول  3لیستی از عوامل مختلف تسهیل تجارت
ارائه گردیده است.
جدول  -4عوامل تسهیل تجاری در تحقیقات مختلف
مقوله

منبع

استراتژی توسعه تجاری

Marie& Pellan. (2011), Lee, H., Kim, C. (2016), ESCAP.
)(2013), Grainger, A. (2007), UNCEFACT. (2018), WCO. (2018
PORTUGAL-PEREZ& WILSON. (2011), ESCAP. (2013),
)Grainger, A. (2008

تجار معتبر

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

توانمندسازی

Marie& Pellan. (2011), Grainger, A. (2008), Grainger, A.
)(2007), OECD. (2018

ثبات قوانین

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

رقابت

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

زیر ساخت فیزیکی

)PORTUGAL-PEREZ& WILSON. (2011

سادهسازی

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

استاندارد سازی

شفافیت
فناوری اطالعات

&ESCAP. (2013), Grainger, A. (2007), OECD. (2018), Marie
)Pellan. (2011), UNCEFACT. (2018), WCO. (2018
PORTUGAL-PEREZ& WILSON. (2011), Marie& Pellan.
(2011), UNCEFACT. (2018), WCO. (2018), Grainger, A.
)(2007), OECD. (2018

قوانین پیشرفته

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

مشارکت بخش خصوصی

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

مشارکت در تدوین قوانین

)UNCEFACT. (2018

هماهنگسازی

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

همنواسازی

)UNCEFACT. (2018), ESCAP. (2013), Grainger, A. (2007
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همچنین با توجه به ویژگیها و توانمندی کشورها در حوزههای زیر ساختی ،قوانین
و مقررات ،توانمندی نیروی انسانی و سطح فناوری ،توافقنامههای منطقهای و بین
الدوَلی و  ...باعث شده تا مولفههای بدست آمده در هر کشور مجدد مورد بازبینی
قرار گیرند .از سوی دیگر در تحقیقات ارتباط میان مولفهها ،نوع ارتباط و اولویت آنها
برای دستیابی به تسهیل تجارت مشخص نیست .از این رو در این تحقیق سعی شده
است تا با در نظر گرفتن وضعیت کشورمان ،مدلی جامع در خصوص تسهیل تجارت
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
رو از روش تحقیق کیفی استفاده کردهایم .در پژوهشهای کیفی ،محقق از طریق
فرآیند تفسیر مفاهیم ،به تحلیل پدیدهها از دیدگاه جامعه آماری هدف و در بستر
نهادی و اجتماعی خاص آنها دست مییابد .تحقیقهای کیفی ،با معنای پدیدهها به
جای اندازهگیری و ارزیابی آنها سروکار دارد .رویکرد نظریه برخاسته از دادهها،
یکی از روشهای کیفی است که هدف آن ،شناسایی و شناخت تجربههای افراد از
رویدادها و وقایع ،در بستری خاص است (کوبین و استرائوس .)3110 ،0هدف این
مطالعه نیز بررسی و شناخت و درک اشخاص از مقوله تسهیل تجارت و موانع آن،
برای دستیابی به نظریهای در این حوزه است .بنابراین ،در این تحقیق برای دستیابی
به نظریهای جامع در زمینة تسهیل تجارت ،از روش نظریهپردازی زمینهبنیان استفاده
شده است .کوربین و اشتراوس در سال  0330نظریه دادهبنیاد را اینگونه تبیین
کردهاند :منظور از نظریه دادهبنیاد ،نظریه برگرفته از دادههایی است که در طی فرآیند
پژوهش به صورت نظاممند گردآوری و تحلیل شدهاند .در این راهبرد ،گردآوری و
تحلیل دادهها و نظریهای که در نهایت از دادهها استنتاج میشود در ارتباط نزدیک با
یکدیگر قرار دارند .پژوهشگر به جای این که مطالعه خود را با نظریه از پیش تصور

Strauss and Corbin
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شده ای آغاز کند کار را با یک حوزه مطالعاتی خاص شروع کرده ،اجازه می دهد که
نظریه از دل دادهها پدیدار شود (کوبین و استرائوس.)3110 ،
رکن اساسی در فرآیند تحلیل ،کدگذاری است .فرآیند تفکیک دادههای تحقیق ،توصیف
و بیان آنها با عباراتی کوتاه در یک جدول را کدگذاری گویند .فرآیند تحلیل شامل
سه نوع کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی است (کراسول.)3103 ،0
جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری تحقیق شامل واردکنندگان و صادرکنندگان ،اعضای اتاق بازرگانی
ایران و تهران ،سیاستگذاران دولتی در بخشهای مختلف دولت و تعدادی از استادان
و صاحبنظران دانشگاهی آشنا با مفاهیم تسهیل تجاری انجام شده است .برای
نمونهگیری ،ذینفعان ابتدا به صورت هدفمند و در ادامه تا اشباع تحقیق با استفاده از
نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .ترکیب و تعداد ذینفعان به شرح جدول  0است:
جدول  -8نمونه آماری
نام گروه نمونه آماری

سازمان /نهاد

تعداد

واردکنندگان و صادرکنندگان

اتاق بازرگانی ایران /تهران

03

واردکنندگان و صادرکنندگان

مستقل

2

سیاستگذاران

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

3

اساتید و صاحب نظران

دانشگاه

3

در این تحقیق در سه دور نسبت به مصاحبه با ذینفعان اقدام شده است .در دور اول
با رویکرد نمونهگیری هدفمند با  01نفر واردکننده و صادرکننده و  0نفر سیاستگذار
و  0استاد دانشگاه مصاحبه شد .سپس به منظور اشباع نظری و تکمیل نمونه با
استفاده از رویکرد گلوله برفی  3مصاحبه دیگر انجام پذیرفت .در این مرحله
مصاحبه ها تا زمانی ادامه پیدا کرد تا به لحاظ مفاهیم بیان شده در مصاحبهها به
همپوشانی حداکثر دست یافتیم .برای این منظور پس از هر مصاحبه صبحتها و
موضوعات مطرح شده با مصاحبههای قبلی مورد مقایسه قرار میگرفت .در طی
مصاحبهها ،موضوعات مختلف مطرح میگردید که بعضاً این موضوعات نیاز به
بررسی تخصصی بیشتری داشت .از این رو در ادامه مصاحبهها از افرادی استفاده
میشد که در آن حوزه خاص تمرکز و دانش بیشتری نسبت به سایر اعضا داشته
باشند.
Creswell
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تمامی مفاهیم به پشتوانه دادههای حاصل از مصاحبهها توصیف شدهاند .پس از دور
اول و دوم مصاحبهها و استخراج مفاهیم و مقولهها دور سوم مصاحبه با  0نفر از
ذینفعان و  3نفر از اساتید انجام شد .در این دور مفاهیم و مقولههای مختلف در
اختیار مصاحبه شوندگان قرار گرفت تا ابعاد مختلف این مفاهیم را بررسی و
توضیحات و نقطه نظرات خود را اعالم نمایند .تمامی مصاحبهها به صورت باز بوده
و با طرح سواالت تحقیق ،نظرات ذینفعان دریافت گردیده است .در تمامی مصاحبهها
از ذینفعان درخواست شده تا با در نظر گرفتن وضعیت موجود و اهداف کالن و
برنامهریزیهای انجام شده کشور و همچنین رویکردها و الگوهای جهانی تجربه شده
و یا در حال اجرا ،صحبتهای خود را تکمیل نمایند.
کیفیت در پژوهش کیفی :معیار مقبولیت 0در ارزيابی نظرية زمینهبنیان
روششناسی و ساختار تحقیق این پژوهش به گونهای است که بتواند اطالعات و
تفسیرهایی دقیق و قابل اعتماد را برای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل تجاری
فرامرزی ارائه دهد .جدول  0خالصهای از معیارهای سنجش کفایت فرآیند تحقیق و
کیفیت دادهها و تفسیرها را نشان میدهد .برای ارزیابی قابل اتکا بودن دادهها و
تفسیرها ،ترکیبی از معیارهای مورد استفاده در ارزیابی تحقیقات مبتنی بر روش-
شناسی برخاسته از دادهها مورد استفاده قرار گرفته است (کوربین و استرائوس،3
 .)0330در این خصوص معیارهای جدول  0برای تحلیل استفاده شده است است.
جدول  -4معیارهای سنجش کفايت فرآيند تحقیق و کیفیت دادهها و تفسیرها
معیار

شرح

اعتماااد پاا يری :میزاناای کااه

 0ماه هدایت مصاحبهها
بررسی مصاحبه های انجام شده و ارزیابی نتایج و تفسیرهای انجام شده پژوهشاگر توساط
دو نفر از استاد دانشگاه
ارائه گزارشی از نتایج تحقیق به  0نفر از مصاحبه شوندگان و کساب بازخوردهاای آنهاا در
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

نشان می دهد نتایج حاصال از
تحقیق تاا چاه میازان نمایناده
دادههای تحقیق است.

انتقااال پاا يری :میزاناای کااه
قابلیت به کارگیری یافتاه هاای
تحقیاااق را فضاااای واقعااای و

در این تحقیق سعی شده از مصاحبه با ذینفعان مختلف از بخشهای دولتای و خصوصای و
دانشگاهی استفاده شود .این مصاحبهشوندگان ساوابق اجرایای و علمیااتی متعاددی در ایان
حوزه داشته و بعضا از اطالعات جهانی در ایان حاوزه و نتاایج حاصال از ایان مطالعاات در
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عملیاتی نشان می دهد.

کشورهای مختلف مطلع بودند .توضیحات مصاحبه شوندگان با عنایت به تجربیات شخصای
و محیط واقعی کشور و مشاهده تجربیات سایر کشورها به صورت کاربردی ارائاه شاد .باه
گونهای که تقریبا تمامی مصاحبه شوندگان با تاکید بر اعالم مولفههای قابل اجرا به توضایح
عوامل تسهیل تجاری پرداختند.
نتیجه :مفاهیم نظری ارائه شده از دادههای حاصل از مصاحبه شوندگان این مطالعه استخراج
شد.

اتکاااا پا ا يری :میرانااای کاااه

در مصاحبهها شرکت کنندگان وضعیت گذشته و جاری کشور را نیز ماورد بحاث قارار داده
اند .همچنین در پیشنهادات تسهیل تجاری نگاه آیندهنگرانه داشته و بعضا موضوعاتی مطارح
شده که در حال حاضر روند بهبودهای آتی در حوزه تساهیل تجاارت در جهاان را مشاخص
مینمود.
نتیجه :صرف نظر از زمان و مکان ،نتایج و مولفههای یافت شده عماومی باوده و محادود باه
زمان و مکان نیستند.

عمومیاات :میزاناای کااه نشااان

در مراحل متن کاوی و مصاحبهها زمان کاافی زیاادی بارای بررسای صارف شاده اسات و
مصاحبه ها به صورت باز طراحی شده تا محدود به حوزه کوچکی نباشد.
مصاحبه با ذی نفعان با حوزههای تخصصی مختلف انجام شده تا نتاایج مولفاههاای تساهیل
تجارت تنها محدود به یک حوزه نباشد.
مصاحبه شوندگان با عنایت به تجربیاات عماومی خاود در حاوزههاای مختلاف ،پیشانهادات
مختلف در حوزههای مختلف ارائه میدادند تا بتوان به عمومیت در مدل دست یافت.
مصاحبه ها با ذینفعان مختلف تا جایی ادامه یافت که دیگر هام پوشاانی میاان صاحبتهاای
مصاحبهشوندهها به حداکثر رسید.
نتیجه :ابعاد متعددی از پدیده مورد بررسی شناسایی شدند.

تصديق پا يری :میزانای کاه
نشااان ماایدهااد تااا چااه حااد
تفسااایرهای صاااورت گرفتاااه
برآمده از مصاحبه شاوندگان
است و تحات تااثیر ساوگیری
محقق نبوده است.

دو نفر از اساتید دانشگاهی آشنا به موضوع متن های مصااحبههاا را بررسای و تفسایرهای
محقق را ارزیابی و تایید کردند.
محقق با ارائه مختصری از روش اجرایی مصاحبهها به  0نفار از مصااحبه شاوندگان نظار
آنها را دریافت نمود.
نتیجه :بسط و پاالیش تفسیرها

راسااتی :میزاناای کااه نشااان

مصاحبه ها به صورت تخصصی و باز انجاام شاده و مصااحبه شاوندگان باه دور از فشاار
بیرونی نظرات خود را اعالم میکردند.
مصاحبه شوندگان خود عالقمناد باه بهباود فضاای کساب و کاار و تساهیل تجاارت باوده و
مشتاقانه تجربیات و دغدغههای خود را مطرح میکردند.
مصاحبه شوندگان پیگیر دسترسی به نتاایج تحقیاق و نظارات ساایر ذینفعاان بارای بهباود
فضای کسب و کار هستند.
نتیجه :شواهدی دال بر تالش مصاحبه شونده برای گریز از موضوعات مورد بحث یافت نشد.

تطااابق :میزاناای کااه نشااان
مایدهاد یافتااههاا باا ساااختار
ذهناای افاازاد نساابت بااه پدیااده
مورد بررسی تطبیق دارد.

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

فهم پ يری :میزانی کاه نشاان

یافتههای تحقیق توسط  0نفر از ذینفعان در بخشهای دولتی ،خصوصی و دانشگاهی مرتبط
قرار گرفت و همچنین توسط دو نفر از اساتید آشنا به حوزه مورد بررسای و ارزیاابی قارار
گرفت.
نتیجه :یافتههای تحقیق و نامگذاری های انجام شده برای ذینفعان فوق قابل فهم بود.

کنتاارل پاا يری :میزاناای کااه

ذینفعان مختلف در هنگام اعالم مولفههاای تساهیل تجاارت ،وضاعیت کشاور و سیاساتهای
تجاری و اقتصادی را در نظر میگرفتند و همچنین وضعیت اقدامات و برنامههاای کشاور در
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.

منحصر بودن یافتهها به زمان
و مکان را نشان میدهد .ثباات
و پایاااداری در تبیاااین هاااای
صورت گرفته را مد نظر دارد.

می دهد یافتهها ،ابعااد مختلاف
پدیده مورد بررسی را در خود
جای داده اند.

می دهاد تفسایرها تحات تااثیر
اطالعااات نادرساات یااا طفااره
رفتن مصاحبه شوندگان قارار
نگرفته است.

می دهد نتایج حاصل از تحقیق
تا چه حد نماینادهای از جهاان
واقعاای مصاااحبه شااوندگان
است.
نشان میدهد تا چه حاد ابعااد
قابااال کنتااارل پدیاااده ماااورد
بررسی تمرکز شده است.
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يافتههای پژوهش بر اساس مراحل تحقیق
گام اول -کد گ اری باز :محقق با در نظر گرفتن سواالت تحقیق ،دادههای گردآوردی
شده در مصاحبهها را به دقت مورد مطالعه ،بررسی و تحلیل قرار گرفته داده است.
این امر به منظور شناسایی مفاهیم موجود در مصاحبهها صورت گرفته است تا
بتوان در این مرحله مفاهیم نهفته در آنها را استخراج کرد .به عنوان مثال در مورد
زیر به بررسی مصاحبه افراد در رابطه با موضوع تسهیل تجارت و مفاهیم موجود
در آنها پرداختهایم:
« در همه جای دنیا طرفین تجاری ،دارای زبان مشترکی هستند که در کمترین زمان و
با کمترین هزینه ،میتوانند پیام و خواسته خود را به دیگری منتقل ساخته و اسناد و
مدارک خود را با یکدیگر تبادل کنند .بر این اساس چنانچه سازمان توسعه تجارت
ایران ،این موضوع را از طریق وزارت امور خارجه پیگیری کند ،گام بزرگی در جهت
تسهیل تجارت برداشته است».
در نقلقول فوق محقق با تحلیل نکات ذکر شده در رابطه با لزوم ایجاد فهم مشترک
در تبادل پیام میان تجار ،مفهوم «زبان مشترک در تبادل دادهها» را استخراج نموده
است.
پس از بررسی دادهها و انتخاب مفاهیم مناسب برای هر کدام ،هریک از این مفاهیم با
یکدیگر مقایسه شده تا شباهتها و تفاوتهایشان مشخص شود .به عنوان مثال با
مقایسه مفاهیمی همچون «افزایش دانش»« ،عدم تخصص کارکنان»« ،مشاوره گرفتن
در حوزه تجارت»« ،ناکارآمدی نظام کنترل و مدیریت و اداره خارجی» ،محقق متوجه
نیاز به توانمندسازی کارکنان و رویهها میشود .از این روی با ترکیب مفاهیم مذکور
مقوله «توانمندسازی» استخراج شده است.
در مرحله بعدی ،مقولههای استخراج شده به منظور ساختن مقوله کالنتر با یکدیگر
ترکیب میشوند تا مقولهای کاملتر و محوریتر ایجاد گردد .به عنوان مثال با ترکیب
مقولههای «توانمندسازی»« ،زیرساخت پرداخت»« ،زیرساخت فیزیکی» و «فناوری
اطالعات» ،مقوله کالنتر «زیر ساخت» استخراج شده است .در این تحقیق  003مفهوم،
 32مقوله و  0مقوله کالن استخراج شده است .نمونهای از مفاهیم و مقولههای
استخراجی در جدول  2ارائه شده است.
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جدول  -4توزيع مفاهیم و مقولههای تحقیق
مقوله

مقوله

مفهوم

کالن
استراتژی

استراتژی



عدم استفده از ارز دو نرخی



تجارت و

اقتصادی



آزادی نرخ ارز

نرخ ارز

غیر واقعی باودن و پاایین باودن

اقتصادی



تثبیت نرخ ارز



قیمت گذاری دولتی

بلندمدت



نداشااااتن ماااادل اقتصااااادی



مشکالت ارزی



نرخ باالی تسهیالت

مشخص



متوسط تعرفه باال



محدودیت های نهادی

استراتژی



توسااااعه

خارجی



موانع غیر تعرفه ای

تجاری





ناکارمدی استراتژی های تجاری



برنامهریزی بلند مدت



نداشتن استراتژی کالن



بهبود روابط اقتصادی



نداشتن سیاستگذاری بلند مدت

استراتژی نامشاخص تجاارت
استراتژیهای نامشخص برای

حمایت تولید داخلی



تعرفه گذاری منطقی





دیپلماسی اقتصادی

اقتصاد کالن



سیاساااتهاااای نادرسااات در



هماهنگی سیاساتهاا باا اهاداف
هماهنگی سیاستها با یکدیگر

حمایت از تولید ملی


عادم انطبااق اساتراتژیهاا بااا

منابع


عدم برنامهریزی برای توسعه

آتی


عاادم پایااداری سیاسااتهااای

تجاری
پایبنااادی



عدم پایبندی به تعهدات



به قوانین



عدم اجرای صاحیح قاوانین و

قوانین

عاادم ایفااای تعهاادات و اجاارای



عدم دریافت مالیات عادالنه

ثبااااااات



عدم نوسان ارز



مشاااخص نماااودن سیاساااتهای

اقتصادی



کنترل تورم

تسهیالت بانکی

ثبااااااات



پایااداری سیاسااتهااای بااین



قوانین

المللی

تعهدات

تغییااارات زیااااد در مقاااررات و

حقوق و عوارض



تغییر سیاستها



عدم تداوم سیاستهای اقتصادی



تغییاار قااوانین و پایاادار باودن



عدم ثبات تصمیمات



عدم نوسان تعرفه و تغییر قوانین

آنها و عدم ثبات در دوره اجرایی


تغییرات با اطالع رسانی از قبل

گام دوم -کد گ اری محوری:در حالی که کد گذاری باز ،دادهها را به مقولههای
محوری مختلف تفکیک میکند ،کد گذاری محوری ،مقولهها و زیر مقولههای آنها را با
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توجه به مشخصه ها و ابعاد آنها به یکدیگر مرتبط میسازد .برای کشف نحوه ارتباط
مقولهها با یکدیگر ،محقق از پارادایم استفاده میکند .پارادایم ابزاری تحلیل است که
اشتراوس و کوربین برای مطالعه دادهها پیشنهاد کردهاند .اجزای اصلی پاردایم
عبارتند از مقوله محوری (پدیده) ،شرایط علی ،شرایط مداخله گر ،شرایط بستر
(زمینه) ،راهبردها (کنشها یا واکنشها) و پیامدها (کوربین و اشتراوس.)3110 ،0
مقوله محوری :در میان مقولههای بدست آمده ،مقوله «زیر ساخت» به عنوان مقوله
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
نیازمند این مقوله بوده و خود را در ایجاد این مقوله نشان میدهد .در بسیاری از نقل
قولهای بررسی شده در این تحقیق ،به این مقوله به عنوان یکی از اصلیترین
مقولهها به جهت تسهیل فرآیند تجارت اشاره داشتهاند .به گونهای که مشخص است
با داشتن زیرساختهای ضعیف و ناکارآمد نمیتوان به تسهیل تجارت جامع دست
یافت .بنابراین این مقوله به عنوان مقوله محوری در مرکز مدل قرار داده شده است.
برچسب انتخاب شده برای مقوله نیز انتزاعی بوده و در عین حال از جامعیت
برخوردار است .مطابق مدل سازمان ملل ،فرآیند تجارت فرامرزی را میتوان به سه
گام اصلی طبقهبندی نمود :خرید ،حمل و پرداخت .فرایند خرید به ارتباط میان دو
تاجر باز میگردد با این حال در بعد حمل ،ذینفعان متعددی همچون متصدیان حمل
و نقل ،گمرک ،نهادهای نظارتی و استاندارد و  ...و در حوزه پرداخت ،بانکها ،بیمهها،
موسسات اعتبارسنجی و  ...نقش دارند .ناکارآمدی این دو بخش حمل و پرداخت در
مصاحبههای اکثر ذینفعان به عنوان یکی از چالشهای تسهیل تجارت مطرح شده
است .مصاحبه شوندگان بیان داشتهاند که این زیرساختها (زیرساخت پرداخت،
زیرساخت فیزیکی) میبایست بهبود یابند .استفاده از اتوماسیون ،بهبود فرآیندها و
سازوکارهای اجرایی ،مقوله دیگری بود که مصاحبه شوندگان به آن اشاره داشتند.
مقولههای توانمندسازی نیروی انسانی و سادهسازی فرآیندها از دیگر مقولههای
اصلی در تسهیل تجارت هستند.
شرايط علی :مقوله «استراتژی تجاری و اقتصادی بلند مدت» به منزله شرایط علی در
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وقوع یا توسعه پدیده در نظر گرفته شده است .به این معنی که داشتن زیرساختهای
مناسب در حوزه های حمل و نقل ،بانکی ،نیروی انسانی و فناوری نیازمند داشتن
استراتژی های بلند مدت و حمایتی است .اکثر مصاحبه شوندگان یکی از علل نداشتن
زیرساخت های فیزیکی مناسب در حوزه حمل و نقل و بندری و فرودگاهی را نداشتن
استراتژی بلندمدت توسعه تجاری عنوان داشتهاند و ذکر کردهاند که نداشتن یک
استراتژی توسعه تجاری بلندمدت و با ثبات ،باعث شکلگیری ناموزون و ناقص
زیرساخت های فیزیکی در نقاط مختلف کشور شده است .در حوزه اقتصادی نیز ذکر
گردیده است که نبود یک استراتژی مشخص اقتصادی و بلندمدت و با ثبات ،باعث
ضعف در زیرساخت پرداخت و مالی کشور در حوزههای بانکی ،ارزی و بیمهای
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
علل وقوع ضعف در زیرساختها و فرآیندها ،به نقل از مصاحبه شوندگان ،میتوان
به بیثباتی در اجرای قوانین و مقررات اشاره داشت .بیثباتی قوانین باعث شده تا
سرمایهگذاران و تجار و سایر ذینفعان نتوانند به صورت پایدار و مطمئن به توسعه
زیرساختهای فیزیکی ،پرداخت ،فناوری و نیروی انسانی بپردازند .از این رو در این
تحقیق با توجه به نیازمندی توسعه زیرساخت به وجود استراتژیهای توسعه تجاری
و اقتصادی و ثبات قوانین ،مقوله استراتژی بلند مدت به عنوان شرایط علی بروز
پدیده در نظر گرفته شده است.
شرايط مداخلهگر :شرایط مداخلهگر مجموعهای از وقایع و شرایط هستند که پس از
شروع مطالعه و در حین انجام پژوهش رخ میدهند .در پژوهش حاضر مقوله
«شفافیت» به عنوان شرایط مداخله گر رخ داده است .در میان یافتههای تحقیق
مصاحبه شوندگان به لزوم جریان آزاد اطالعات و اطالع رسانی دقیق و به موقع به
منظور انطباق تجار اشاره داشتهاند .جریان آزاد اطالعات و دسترسی به موقع به
اطالعات باعث میشود تا همه ذینفعان ضمن داشتن زمان کافی برای انجام تغییرات،
آمادگی خود و فرآیندهای خود را اصالح نمایند .مقوله دیگر «عدم فساد» به عنوان
یکی از عوامل موثر در زنجیره تسهیل تجارت ذکر گردیده است .به نقل از مصاحبه
شوندگان فساد باعث ناکارمدی فرآیند و عدم استقبال کارگزاران از بهبودهای
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فرآیندی ،ایجاد قوانین و رویههای مبهم و یکجانبه میگردد که این عوامل میتواند
تسهیل تجارت را با مشکل مواجه کند« .تبیین دقیق» قوانین و رویهها به منظور اینکه
همه به صورت یکسان از قوانین و مقررات و رویهها ،برداشت یکسانی داشته باشند
نیز از موارد دیگری است که باعث ایجاد مشکل در تسهیل تجارت میشود .تبیین
دقیق قوانین و مقررات و سیاستها باعث میشود تا ضمن جلوگیری از کندی فرآیند
به ع لت نامشخص بودن آن توسط کارگزاران دولتی و قانونی و تجار ،از بروز فساد
نیز جلوگیری گردد.
شرايط زمینه :شرایط زمینه گروهی از موقعیتها و شرایطی هستند که زمینه ایجاد
پدیده مورد نظر را فراهم میسازند و بر نوع کنشها و رفتارها تاثیر میگذارند و
مقوله محوری و نتای ج منتج از آن را تحت تاثیر قرار میدهند .در این تحقیق مقوله
«امکان رقابت» به عنوان شرایط زمینه انتخاب گردیده است .امکان رقابت از دو مقوله
«اجرای عادالنه» و «عدم تبعیض» استخراج شده است .اجرای عادالنه قوانین و
مقررات برای تمامی تجار (خصوصی ،دولتی یا شبه دولتی) باعث میشود تا
رویههای ناکارآمد و استثناها در رویهها کاهش یافته و رویهها استانداردتر اجرا
شوند .عدم تبعی ض فرآیندی و قانونی نیز خود از عوامل تاثیرگذار بر تسهیل فرایند
تجارت است .امکان رقابت با توجه به تاثیرگذاری بر روی مقولههای راهبرد ،پدیده و
پیامد مقوله زمینه انتخاب گردیده است.
مقوله راهبردی :در این تحقیق «استاندارد سازی» و «زنجیره تامین پایدار» به عنوان
مقوله راهبردی انتخاب شده است .راهبردها یا کنشها فعالیتهای هدفمندی هستند که
راهبردهایی برای پدیده مورد نظر فراهم مینمایند و منجر به ایجاد پیامدها و نتایج
میشوند .مقوله استانداردسازی از مقولههای «قوانین پیشرفته»« ،قاعده گذاری»،
«زبان مشترک»« ،به رسمیت شناختن متقابل»و «یکسان سازی» استخراج شده است.
از خالل مصاحبهها به لزوم ایجاد قوانین پیشرفته و قاعدهگذاری مکرراً تاکید شده
است به این مفهوم که قوانین به صورتی ایجاد گردند که با یک مکانیزم تعریف شده
و کوتاه بتواند بازخوردهای محیطی و اجرایی را جمعآوری نموده و بتوانند به
سرعت اصالح شوند .در این رویهها میبایست به خوبی ساختار فرجامخواهی و
رویههای اعتراضی برای تجار در نظر گرفته شود .این رویهها و قوانین پیشرفته
میبایست به صورت مناسب قاعدهگذاری گردند تا به صورت تعریف شده و رایج در
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میان ذینفعان به رسمیت شناخته شده و به صورت مستمر این قواعد و قوانین
فراخوانی و استفاده شوند .ایجاد زبان مشترک و به رسمیت شناختن متقابل و یکسان
سازی فرآیندها میتواند در ایجاد ارتباطات فرآیندی بین سازمانی کمک نموده و
بسیاری از فعالیتها را سادهسازی نماید و همچنین تبادل اطالعات را آسانتر ساخته
و باعث میگردد از فعالیتهای تکراری جلوگیری شود .استفاده از قوانین پیشرفته و
قاعدهگذاری میتواند در توسعه زیرساختهای فیزیکی و پرداخت نیز موثر باشد.
مقوله زنجیره تامین پایدار نیز از مقولههای «تجار معتبر»« ،ائتالف تجار»« ،مشارکت
بخش خصوصی» بدست آمده است .از دید صاحبنظران ،همکاری تجار و بخش
خصوصی (حمل و نقل ،پرداخت ،استاندارد و  )...در توسعه قوانین و زیرساختها
میتواند بسیار موثر باشد .این مشارکت میبایست به گونهای مستمر و پایدار باشد
تا بتوان با توسعه ظرفیتهای ذینفعان بخش خصوصی ،ساختاری بلندمدت و پایدار
ایجاد نمود.
پیامدها :پیامدها نتایجی هستند که از راهبردها و کنشهای مربوط به پدیده مورد نظر
حاصل میشوند .مقوله «تسهیل تجارت» پیامد راهبرد است« .سادهسازی»،
»همنواسازی» و «هماهنگسازی» جزء مفاهیمی است که در مقوله تسهیل تجارت
مشاهده میشود .سادهسازی و هماهنگسازی روشهای تجارت [از جمله] فعالیتها،
شیوهها و تشریفات در جمعآوری ،ارائه ،تبادل و پردازش دادههای مورد نیاز برای
جابجایی کاال در تجارت بینالمللی از اجزای تسهیل تجارت است .همنواسازی
فرآیندها ،رویهها ،قوانین و زیرساختها به معنای ایجاد یک کل از طریق اجزای
متفاوت است .از این طریق میتوان با ایجاد یک سینرژی میان ذینفعان و اجزاء،
تجارت فرامرزی را تسهیل نمود .در شکل  0مدل حاصل از کدگذاری محوری ارائه
شده است.
گام سوم -کدگ اری انتخابی :در این مرحله محقق بر اساس نتایج کدگذاری باز و
محوری به ارائه نظریه میپردازد .در این مرحله سعی میشود با ایجاد ارتباط میان
مقولهها حول مقوله محوری به منزله مفهوم اصلی ،روابط نظری برای پدیده ارائه
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شده و ضمن آن ،حول این رشته اصلی ،بین مفاهیم و مقولهها ،ارتباطی نظاممند
ایجاد شود (کوربین و اشتراوس.)3110 ،0

شکل  -1مدل حاصل از کد گ اری محوری

کدگذاری انتخابی با روشن کردن خط داستان ،بر اساس الگوی ارتباط شناسایی شده
بین مقولهها و زیر مقولهها در کد گذاری باز و محوری ،شروع میشود .گامهای
کدگذاری انتخابی عبارتند از :معین کردن خط داستان ،ارتباط دادن زیر مقولهها به
مقوله اصلی از طریق پارادایم ،اعتبار بخشی به روابط و پر کردن شکافهای بین
مقولهها .در این تحقیق برای کدگذاری انتخابی با استفاده از روش مصاحبه با
ذینفعان ،به تعیین روابط ،شدت و جهت رابطه بین مقولههای مرحله کدگذاری
محوری پرداخته ایم و نتایج و مدل حاصل را مجدد جهت ارزیابی به ذینفعان تحقیق
ارائه کرده و ارزیابی و تایید آنها را کسب کردهایم .الزم به ذکر است در مرحله بعدی
تحقیق با استفاده از مدل سازی تفسیری-ساختاری روابط میان مولفهها مورد تحلیل
قرار گرفته است که نتایج در مقاله دیگری ارائه شده است.
Strauss and Corbin

1.
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در مدل حاصل از کد گذاری انتخابی« ،استراتژیهای توسعه تجاری و اقتصادی» دو
رکن اصلی تسهیل تجارت در کشور ما هستند .این دو بعد میتوانند در «توسعه
زیرساختها» (فیزیکی و مالی و توانمندسازی و فناوری اطالعات)« ،ایجاد ثبات در
قوانین» و عدم تغییر مستمر و یکباره آنها و امکان «مشارکتگیری از تجار و بخش
خصوصی» در توسعه و قانونگذاری و همچنین در شکل گیری «شفافیت و ثبات
اقتصادی» موثر باشند .مشارکت ذینفعان و شفافیت باعث شکلگیری «قوانین ساده،
روان ،کارآمد و استاندارد» میگردد  .از سوی دیگر با استفاده از «زیرساختهای
قوی»« ،ثبات قوانین» و «مولفههای اقتصادی» مناسب میتوان «زنجیره تامین پایدار»
در حوزه تجارت فرامرزی ایجاد نمود .با ایجاد «زنجیره تامین پایدار» و «قوانین و
مقررات استاندارد» ،میتوان به «سادهسازی»« ،هماهنگسازی» و «همنواسازی»
فرآیندها ،رویهها ،مقررات و زیرساختها اقدام نمود تا فضای کسب و کار در حوزه
تجارت فرامرزی تسهیل گردد.
از دید سیاستگذاران (به نقل از مصاحبهشوندگان) دو بعد امکان افزايش نظارت و
تسهیل تجارت توامان میبایست در نظر گرفته شود .در حالی که تجار و ذینفعان
بخش خصوصی بیشتر دغدغه تسهیل تجاری را دارند .این دو بعد ممکن است در دو
طیف مختلف و مخالف یکدیگر باشند به گونهای که محور نظارت به دنبال بررسی
دقیقتر و استثنائات کمتر و قوانین پیچیدهتر است در حالی که در تسهیل تجارت به
دنبال کاهش زمان و هزینه انجام فرآیندهای تجاری از طریق سادهسازی،
انعطافپذیری ،استفاده از فناوری اطالعات و استانداردسازی رویهها و مقررات است.
در مدل پیشنهادی با در نظر گرفتن ضرورت توجه به هر دو بعد« ،امکان و افزایش
نظارت» با ایجاد «یکسانسازی فرایندها و قوانین» و «زنجیره تامین پایدار» ایجاد
میگردد و «تسهیل تجاری» نیز از طریق سادهسازی ،همنواسازی و هماهنگسازی
این فرآیندها به دست میآید.

بحث و نتیجه گیری
همانگونه که بیان شد هدف تحقیق ارائه مدلی به منظور تسهیل تجارت فرامرزی در
کشور است .بدین منظور با روش تحقیق کیفی و مبتنی بر رویکرد نظریه برخاسته از
دادهها با ذینفعان مختلف مصاحبه و در نهایت مولفههای تسهیل تجارت تعیین و در
مرحله بعدی با استفاده از کدگذاری محوری و انتخابی ارتباط میان مولفهها تعیین و
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مدل تحقیق ارائه گردید .با بررسی مولفههای شناسایی شده در تحقیق با سایر
تحقیقات انجام شده در جدول  ،0همپوشانی زیادی میان آنها وجود دارد.
جدول  -4مقايسه مولفههای مدل پیشنهادی با تحقیقات پیشین
مقوله /مفهوم

عنوان پژوهش

شاارایط علاای :اسااتراتژی

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

تجاااری و اقتصااادی بلنااد

 ،3110گرینر ،طراحی و بکارگیری تسهیل تجارت در آسیا و اقیانوسیه ،3100 ،اسکپ

شااارایط زمیناااه :امکاااان

تسهیل تجارت در آسهآن ،3100 ،ماریاه و پاالن ،پاژوهش گمارک و تساهیل تجاارت  ،ساال

مدت
رقابت

 ،3110گرینر ،تسهیل تجارت و اقتصاد جهانی ،سال  ،3100سازمان او-ای-سی-دی

مقوله محوری :زیر ساخت

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

مداخله گر :شفافیت

راهنمای بهکارگیری تسهیل تجارت ،3100 ،یوان-سیفکت ،توافقناماه تساهیل تجاارت،3100 ،
سازمان تجارت جهانی ،پژوهش گمرک و تسهیل تجارت  ،سال  ،3110گرینر ،تسهیل تجاارت
و اقتصاد جهانی ،سال  ،3100سازمان او-ای-سی-دی ،تسهیل تجاارت در آساه آن،3100 ،
ماریه و پالن

مقوله راهبردی :اساتاندارد

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

ساااازی ،زنجیاااره تاااامین

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

پایدار

 ،3100اسکپ ،پژوهش گمرک و تساهیل تجاارت  ،ساال  ،3110گرینار ،راهنماای بکاارگیری
تسهیل تجارت ،3100 ،یوان-سیفکت ،توافقنامه تسهیل تجارت ،3100 ،سازمان تجارت جهانی

پیامد :تسهیل تجارت

پژوهش گمرک و تساهیل تجاارت  ،ساال  3110و  ،3110گرینار ،تساهیل تجاارت و اقتصااد
جهانی ،سال  ،3100سازمان او-ای-سای-دی ،راهنماای بکاارگیری تساهیل تجاارت،3100 ،
یوان-سیفکت ،توافقنامه تسهیل تجارت ،3100 ،سازمان تجارت جهانی ،طراحی و بکاارگیری
تسهیل تجارت در آسیا و اقیانوسیه ،3100 ،اسکپ

تعیین استراتژیهای بلندمدت و با ثبات در حوزههای اقتصادی و تجاری از جمله
مواردی است که بنا به نتایج تحقیق میبایست به منظور تسهیل تجارت در کشور
مورد تاکید قرار گیرد .بر اساس نظرات مصاحبهشوندگان مدل مشخص و تعریف
شدهای در خصوص این استراتژیها در کشور وجود ندارد .این عوامل در تحقیقات
دیگر جزء اولویتهای مدل تسهیل تجاری ذکر نگردیده بود .عامل دیگری که به عنوان
مانع تسهیل تجارت در کشور مطرح گردید ،توجه و تاکید بر نظارت دقیق در اسناد و
رویه هاست .این امر باعث شده تا اکثر قوانین موجود با نگاه سختگیرانه تدوین و
رویهها و تشریفات زمانبر بوده و باعث افزایش هزینه مبادالت تجاری شود .در مدل
تحقیق سعی شده تا تعادلی میان بعد نظارت و تسهیل ایجاد شود .در مدل تحقیق
ضمن توجه به رویههای نظارتی از طریق سادهسازی ،هماهنگسازی و همنواسازی،
تسهیل تجاری محقق میگردد .در هنگام مطالعه تحقیقات انجام شده در سایر
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کشورها تقابل این دو بعد چندان مشاهده نمیشود ولیکن در کشور ما در خالل
مصاحبهها ،ذینفعان به این موضوع مکرر اشاره داشتند.
در نظریه برخاسته از دادهها عالوه بر استفاده از مصاحبه در جمعآوری دادهها بر
مشاهدات مستقیم و مطالعه مستندات نیز توجه شده است .در این تحقیق بر دانش و
تجربه مصاحبهشوندگان تاکید شده است .از این رو میتوان انتظار داشت با استفاده
از منابع گستردهتر و انجام مشاهدات در دوره زمانی بلند مدتتر ،بینش عمیقتری در
خصوص تسهیل تجارت فراهم شود .از سوی دیگر همانند اغلب مطالعات مبتنی بر
نظریه برخاسته از دادهها  ،یافتههای این مطالعه با اتکاء به دیدگاهها و تجربیات افراد
و شرایط محیط تحقیق میباشد ،لذا نتایج حاصله در شرایط و محیط مشابه قابل
تعمیم است .در انتها پیشنهاداتی که میتواند فراروی محققین آتی برای ادامه این
پژوهش مد نظر قرار گیرد به شرح زیر ارائه شده است:
با توجه به اینکه در مدل حاصل از تحقیق ،ضریب نفوذ و وابستگی میان مولفهها
تعیین نشده است پیشنهاد میشود با استفاده از روشهای تحقیق کمی همچون
مدلسازی تفسیری-ساختاری روابط میان مولفهها تعیین شود .از سوی دیگر با
عنایت به اینکه تاکنون مدل جامعی در کشور در خصوص ایجاد یک مدل موثر و
کارآمد برای نظارت بر فرآیندهای تجارت فرامرزی ارائه نشده است ،انجام تحقیقات
در این خصوص می تواند به موضوع تسهیل تجارت نیز کمک نماید .الزم به ذکر
است ،اقدامات تسهیل تجارت بسیار به هم مرتبط هستند اگرچه اغلب به عنوان عناصر
مستقل نام برده میشوند از این رو به منظور اثربخشی اقدامات میبایست رویکردی
سیستماتیک و یکپارچه و گام به گام برای آن پیشنهاد شود .بر این اساس بررسی
اولویت اقدامات و ترتیب آنها با استفاده از روشهای تحقیق کمی نیز میتواند به بسط
و اجرای مدل تحقیق کمک نماید.
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