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  مدل پیشنهادی پنجره واحد خدمات سرمایه گذاریمدل پیشنهادی پنجره واحد خدمات سرمایه گذاری

  و نقش آن در بهبود محیط کسب و کار ایرانو نقش آن در بهبود محیط کسب و کار ایران

 معصومه زیر،

 چکیده:

یافتن روشهای مشوثر بشرای   ، یکی از دغدغه های دولت در بخ  تولید و سرمایه گذاری
هزینشه هشای عیلکشرد    ، بهبود محیط کسب و کار است چرا که محیط کسب و کار نامناسب

ی تولیدی و خدماتی را افزای  دادب و انگیزب سرمایه گذاری را پایین مشی آورد  لشذا   بنگاهها
شناسایی و به کارگیری تکنیک های کارآ برای بهبود محیط کسب و کار ضروری اسشت  در  

( و single - window systemسالهای گذشته یراحی و اجرای مدل پنجشرب واحشد ر  
قانون برنامه پنجم توسعه نخستین گام جدی ایران  70حیایت از کسب و کار به استناد مادب 
ششروع  ، سازی فراینشد صشدور مجوزهشا    تسهیل و سادب، در این راستا بود که هدف آن تسریع

گذاران می باشد  نتشایج تجربشی از    کسب و کار و جریان های ایحعات بین دولت و سرمایه
لگویی منسجم و واحد برای ایشن  یراحی و اجرای مدل یاد شدب در ایران دال بر عدم وجود ا
بلکه نوعی سشرگردانی را بشرای   ، من ور است که نه تنها اهداف ترسیم شدب را تامین ننیودب

در ، متقاضیان سرمایه گذاری به هیراب داشته است  براین اساا محق  با در، مساله مزبور
  جرب واحشد خشدمات  این تحقی  به دنبال ارائه یک الگوی قابل اجرا در س ح ملی از ایجاد پن

( است که توام بشا  Futures Studyسرمایه گذاری به روش سیستیی و با آیندب پژوهی ر
کشاه   ، ششفافیت و تشامین امنیشت ایحعشات    ، هشا  کشاه  هزینشه  ، ساماندهی مشوثر منشابع  

   می باشد  نتشایج ایشن تحقیش  در محشیط ششبیه       حذف تشریفات زاید و، بوروکراسی اداری
از مدل های پیشنهادی برای اجرای مدل پنجرب واحد خدمات سشرمایه   سازی شدب نشان داد

دو مرحله ای و تک مرحله ای؛ مدل سوم ، گذاری با ساختار مبادله دادب های چند مرحله ای
                                                           

  فوق  - قتصادی و دارایی استان هیدانرئیس گروب م العه و تحلیل سیاستهای پولی و مالی، ادارب کل امور ا
مرکز  –کوچه مدیریت  –خیابان هنرستان  –لیسانس علوم اقتصادی دانشگاب تهران، آدرا محل کار: هیدان 

، پست الکترونیکی: 0918 314 6445 -08138320039خدمات سرمایه گذاری استان هیدان، تلفن: 

masoumeh.zirak@ut.ac.ir  
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رساختار مبادله تک مرحله ای( به شکل توسعه یافته درشرایط جاری مناسب تر بودب چرا که 
رار نشدب و سیکل کامل تر و با کشارایی بشا تری   در این مدل نقص های مدل های قبلی تک

 برای تیامی شاخص های کسب و کار منجر به بهبود آن شاخص ها خواهد شد 

ق   70مشادب  ، پنجشرب واحشد  ، کشورهای منا، محیط کسب و کار، ایران واژگان کلیدی:

 شبیه سازی ، برنامه پنجم
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 :مقدمه

ثرترین عامشل رونش  تولیشد داخلشی     محیط کسب و کار مشؤ ، یب  تحقیقات بانک جهانی
جاری اقتصاد ایران و به دنبال تشدید تحریم هشای اقتصشادی در    هرکشوری است  با شرایط

از سوی کشورهای گشروب   1مورد کشور با توجه به ابهام در پایبندی به تعهدات در سند برجام
بشا توجشه    اهییت بهبود محیط کسب و کار دوچندان می شود  در سال های گذشته ،2(5+1ر

به شاخص سهولت کسب و کار یا به عبارتی شاخصهای دب گانه آن به مانند شروع کسشب و  
      حیایشت از ، اخذ اعتبشارات یشا وام  ، ثبت مالکیت، سهولت دسترسی به برق، اخذ مجوزها، کار

انححل کسب و کار؛ ، اجرای قراردادها، تجارت درون مرزی، پرداخت مالیات، سرمایه گذاران
این است که در حالشت کلشی   ، که متقاضیان سرمایه گذاری در این زمینه مواجه هستند آنچه

اسناد و مدار، زیادی از یری  آنها در اختیشار دسشتگاههای اجرایشی صشادرکنندب     ، ایحعات
اسشناد و مشدار،   ، مجوز متناسب با فعالیت اقتصادی مورد ن ر قرار می گیرد و این ایحعات

ل  به روش دستی یا خودکار و به صورت مکتوب ارائشه ششدب کشه    به واس ه بنگاههای مخت
حجم زیادی از درخواست ها با هزینه های قانونی مرتبط برای دولشت و متقاضشیان سشرمایه    

مراحل یشا  ، گذاری بار مسئولیت ایجاد نیودب و در نتیجه این روند موجب یو نی شدن زمان
، سشردرگیی متقاضشی  ، صشدور مجشوز  ، کشار  افزای  هزینه ها و    در شروع کسب و، رویه ها

، یشاا و ناامیشدی  ، هزینشه زمشان از دسشت رفتشه    ، استعحم های فراوان و موازی با یکشدیگر 
، کشاه  تشوان مشدیریت   ، افشزای  فسشاد اداری  ، مراجعات مکرر متقاضیان و نارضایتی آنهشا 

مختل  در  تبعیر و بروز سحی ، تفسیرهای مختل  از دستورالعیل و قوانین و بخشنامه ها
    شدب است  امور و نهایتاً از بین رفتن انگیزب سرمایه گذار و

مادب ، قانون برنامه پنجم توسعه است 70و  62مرتبط با مفاد ، مبانی قانونی در این زمینه
کشاه  هزینشه صشدور و تیدیشد مجشوز و هیشاهنگی       ، تسریع، بر رویکرد تسهیل د لت 62

جوزهای غیر ضشرور و اصشحح یشا جشایگزینی ششیوب      دستگاههای اجرایی ذی ربط و حذف م
تن یم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی مرحله ای برای احراز مراعات آن مقررات به جشای  

                                                           

 برنامه جامع اقدام مشتر،   1
 چین و آلیان، فرانسه، انگلیس، امریکا، کشورهای روسیه  2
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، نسبت به ابحغ دستورالعیل ها مشتیل بر بازنگری، شیوب موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
وزهشای غیشر ضشروری    تجییشع مجوزهشا و لغشو مج   ، اصحح و جشایگزینی روش هشا  ، تسهیل

درچارچوب ضوابط قانونی برای هر نوع فعالیت پس از تائید رئیس جیهور اششارب دارد  یبش    
نیز در مورد آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که نیازمند اخشذ مجشوز از دسشتگاههای     70مادب 

ب هیشاهنگی و ادار ، وظیفه مدیریت یکپارچه، دستگاب اصلی موضوع فعالیت، متعدد می باشند
امور اخذ و تکییل و صدور مجوز را بر عهدب خواهد داشت و از یری  ایجاد پنجرب واحد بشه  
صورت حقیقی یا در محیط مجازی با مشارکت سایر دستگاههای اجرایی مرتبط به گونه ای 

سق  زمانی مورد ن ر برای ، اقدام می نیاید که ضین رعایت اصل هیزمانی صدور مجوزها
قشانون   44ی  بینی شدب در قانون نحوب اجرای سیاستهای کلی اصل صدور مجوز از زمان پ
 اساسی تجاوز ننیاید 

نیازمنشد الگشو و    اجرایی شدن مواد قانونی فوق ا شارب درکشور برای بهبود رونشد مزبشور  
گذاری تنها از یشک نق شه ورودی ارائشه    -  مدار، و اسناد سرمایه، ابزاری است تا ایحعات
خروجی آن که هیان صدور یا اخذ مجوزهای سرمایه گذاری توسشط   شدب و پردازش گردد و

بعنشوان  ، دستگاههای اجرایی یا متقاضیان سرمایه گذاری در فعالیشت هشای اقتصشادی اسشت    
اولویت اصلی قرار گیرد چرا که با اجرایی شدن این الگو می توان قابلیت دستیابی و پردازش 

بین سرمایه گذار و دولت را تسریع و تسشهیل و  جریان ایحعاتی ، ایحعات را ارتقاء بخشید
نیز هیاهنگی و اشترا، بیشتر دادب ها در سیستم دولتی را ایجاد نیود  نهایتاً موانشع سشرمایه   

 گذاری کاه  و بهبود محیط کسب و کار به عنوان هدف غایی تحق  می یابد 

رگیرنشدب مبشانی   درب، محق  درآغاز کار به بیان ادبیات موضوعی تحقیش  ، در این تحقی 
بررسی روند متغیرهای ششاخص کسشب و کشار ایشران یشی سشالهای       ، پیشینه تحقی ، ن ری

آغازین و پایانی برنامه پنجم توسعه و مقایسه آن با میانگین شاخص کشورهای منتخب رمنا( 
و کلیات مدل پنجرب واحد می پردازد  در بخ  بعدی ضین تصریح روش تحقی  و معرفشی  

، کاربردی با نگرش سیستیی و به کشارگیری تکنیشک هشای آینشدب پژوهشی      یک الگو و ابزار
راب ه اثرگذار ایجاد پنجرب واحد را در بهبود محیط کسب و کار یرح و اثبات نیشودب و مشدل   
پیشنهادی را درچارچوب شرایط جاری کشور ارائه می نیاید  در بخ  دیگر با تفسشیر نتشایج   

ل انتخابی را در محیط شبیه سازی تشریح نیشودب و  مد، حاصله از اجرای مدلهای پیشنهادی
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توصشیه هشای سیاسشتی را    ، در قسیت پایانی نیز ضین جیع بندی و نتیجه گیری از تحقی 
 پیشنهاد دادب است 

 :ادبیات موضوع

 :مبانی نظری -

ایحق می گشردد کشه    اقتصادی های بنگاب عیلکرد بر موثر عوامل به وکار محیط کسب
ادر به تغییر یا بهبود آنها نخواهند بود  بشا عنایشت بشه اینکشه آزاد بشودن و      ق مدیران بنگاب ها
زم بشرای فعالیشت    رقابتی بودن بازار و حفش  حقشوق مالکیشت سشه ششرط      ، شفافیت قییتها

اقتصادی بخ  خصوصی است و نق  دولت در بهبود ایششن ف شا و فشراهم آوردن ششرایط     
ی است لذا صشرفاً درششرایط مسشاعد    مناسب جهت جذب فعالیت بخ  خصوصی بسیار حیات

یک بنگاب می تواند به صورت کارآ و بهینه عیل کند  از سوی دیگر تأثیر محیط ، کسب وکار
نوع و میشزان  ، گذاری عیدتاً ناشی از بهرب وری و اشتغال نیروی کار-کسب وکار بر سرمایه 

نحصراً بهبود شاخص ظرفیتها و آزادی های اقتصادی تولیدکنندگان بودب و م، سرمایه گذاری
 1محق  می شود ، های محیط کسب و کار با کاه  زمان  زم برای اخذ مجوز

برای بهبود محیط کسب و کشار جهشت تحقش  اهشداف تولیشد در ششرایط تحشریم هشای         
مدل یا ابزاری  زم است که به واس ه آن بتوان شرایط تسهیل و تسشریع فراینشد   ، اقتصادی

کسب و کار را در این راستا فراهم نیود  در سشال هشای اخیشر    های سرمایه گذاری در ایجاد 
، تجشارت فرامشرزی  ، گیشر، ، اشتغال، کسب وکار، ایجاد پنجرب واحد خدمات سرمایه گذاری

اصناف و بازرگانان و    م رح یا اجرا شدب است  تجربه کشور درچند سال اخیر در این زمینشه  
ب و کار در مقایسه بشا دیگشر کششورهای    نشان می دهد که بهبود یا ت عی  رتبه محیط کس

جهان چندان نتوانسته رسالت و اهداف شکل گیری این مدل را در شاخه های فوق ا ششارب  
تبیین نیاید چرا که درادبیات این موضوع ماهیت مدل پنجرب واحشد آن اسشت کشه در سش ح     

عشات پایشه و   ایح، هشای اقتصشادی  ملی زمینه ای ایجاد گردد تا دستگاههای اجرایی و بنگاب
سیسشتم   قالشب  در مشدل  ایشن  واقشع  در  نیاینشد  ارائشه  یکپارچشه  صشورت  بشه  تکراری خود را

                                                           
 ( 1389و فاییه فهییی فر ر سید مهدی حسینی  1
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وری و کارائی تراکن  ایحعات میان دستگاههای اجرایشی  الکترونیکی با هدف توسعه بهرب 
یراحی و اجرا می شود  متیرکز کشردن ورود ایحعشات تیشامی    ، مشتریان و دولت، ذی ربط

موضوعی است که در این مدل بشا  ، یی در یک نق ه و عدم تکرار ایحعاتدستگاههای اجرا
جدیت مورد هدف قرار گرفته می شود  در نتیجه بشرای دسشتیابی بشه کارآمشدی و بهبشود در      

 1گیری از مفهوم پنجرب واحد کسب و کار تاکید می شود بهرب، کسب و کار

سشازی پنجشرب واحشد خشدمات     ادباستقرار پنجرب واحد به عنوان یک برنامه اجرایی بشا پیش  
اصشناف و بازرگانشان و    و   ، تجارت فرامشرزی ، گیر،، اشتغال، کسب و کار، سرمایه گذاری

ضشین  ، تجییع موضوعی آنها در قالب پنجرب واحد خدمات سرمایه گذاری یشا کسشب و کشار   
پشذیری  با افزای  رقابت، سازی فرایندهای مرتبط با حوزب های م روحه در با آسان و روان

تامین کنندب زمینه تحق  اهداف در ، کا ها و خدمات و ارتقاء کیفیت و افزای  کییت تولید
 راستای بهبود محیط کسب و کار است 

 در این تحقیق مهمترین فرض قابل طرح عبارتند از:

 معنادار است ، تأثیر اجرای مدل پنجرب واحد بر بهبود محیط کسب و کار 

 درصدد پاسخگویی به سوا ت ذیل است:براساا فرض فوق این پژوه   

 پی  نیازهای مدل پنجرب واحد چیست؟ 

 چگونه می توان مدل پنجرب واحد را اجرا و ادارب نیود؟ 

 راب ه محیط کسب و کار با مدل پنجرب واحد چگونه است؟ 

 آیا محیط کسب و کار ایران با اجرای مدل پنجرب واحد بهبود می یابد؟ 

                                                           
قانون برنامه پنجم توسعه در حوزب سرمایه گذاری ش واحد اداری پنجرب واحشد در    70تجارب مُحقِ  از اجرای مادب   1

 رکز خدمات سرمایه گذاری استان هیدانم
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 :پیشینه تحقیق-

ه چهار دهه که از معرفی و بکارگیری مدل پنجشرب واحشد بشا اسشتفادب از فنشاوری      قریب ب
درحشال حاضشر بسشیاری از    ، ایحعات و ارتبایات توسط نهادهای بین الیللی گذششته اسشت  

کشورهای جهان و حتی شرکتهای بین الیللی بشا فشراهم آوردن امکانشات و الزامشات چنشین      
، سشرمایه گشذاری  ، کسشب و کشار  ، بازرگانی، گیرکی نسبت به پیادب سازی آن در امور، مدلی

از پیششگامان  ، تایلند و غنشا ، آلیان، کشورهایی هیچون سنگاپور، اصناف و    اقدام نیودب اند
اجرا و بکارگیری این مدل برای بهبود شاخص تجارت فرامرزی رمهیتشرین  ، اولیه دریراحی

بانک جهانی( بشودب انشد  بشه     متغیر در شاخص سهولت انجام کسب و کار معرفی شدب توسط
، انشدونزی ، چین، دولتهای مالزی، دنبال اجرایی شدن این مدل در گیرکات کشورهای مزبور

، فرانسشه ، فیلیپشین ، هنشگ کنشگ  ، نیوزیلند، انگلستان و موریتانی، امریکا، سوئد، کرب جنوبی
ادی برای اجرایی ماداگاسکار و    نیز با م العه و بررسی مزایای اجرای این مدل تحشهای زی

شدن این مدل در گیرکات کشور خود نیودند و موف  به بهبود ششاخص تجشارت فرامشرزی    
تاکنون شدند که در ذیل به یشور اجیشال اقشدامات برخشی از      2002کشور خود یی سالهای 
 تشریح گردیدب است  کشورهای فوق ا شارب

را به نحوی تسشهیل   تجارت خارجی، تصییم گرفت 1980دولت سنگاپور در اواسط دهه 
بدین من ور کییته ای ، نیاید تا از یری  آن بتواند به صورت یک ق ب تجاری م رح گردد

سیسشتیی بنشام ششبکه تجشاری      1989و بازرگانان عیدب تشکیل گردید و در  متشکل از وزرا
  اندازی شد که هدف آن تحویل الکترونیکی اسناد و صدور فوری مجوزهای بازرگانی بود راب

پاسخ درخواست خود را بشه صشورت الکترونیکشی    ، دقیقه قادر بودند 10یب  آن تجار پس از 
دریافت نیایند  در این شرایط میکن بود قبول یا رد یک درخواست براساا د یشل قشانونی   

افشزای  کشارایی   ، کاه  زمان صدور اسناد تجاری، کاه  هزینه صدور اسناد تجاری باشد 
و جریان موثر امور جذب سرمایه گذاری خارجی نتیجه کارایی این مدل بشود   نهادهای دولتی

بهبود محیط تجاری و افزای  ، و در حال حاضر چنین مدلی منجر به کاه  شدید هزینه ها
و از آن به عنوان ، کارایی آن شدب و کلیه فعالیتهای آن به صورت الکترونیکی انجام می شود

ص تجاری در جهان با ابعاد ملشی یشاد مشی گشردد کشه درآن      اولین سیستم الکترونیکی ترخی
دقیقشه انجشام    10میلیون درخواست تجاری پردازش شدب و نود درصد آنها فقط در  9سالیانه 
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، تجشار ، مجوز سرمایه گذاری در هر سال است  مجامع تجاری 70,000می گیرند که شامل 
آژانسشهای کنترلشی و گیشر،    ، یدفشاتر خشدمات  ، اظهارنامه نویسان، شرکتهای حیل ونقل بار

 1سنگاپور از مشتریان عیدب و اصلی این مدل در کشور سنگاپور هستند 

مزیتهای بارز مدل پنجرب واحد در مقایسه سیستم دسشتی بشه ایشن ششکل اسشت کشه در       
، سیستم دستی تحویل مدار، توسط کارمندان مختل  و در ساعات اداری انجام مشی ششود  

بار کپشی   2هرفرم ، فرم 35مدار، ، بار مراجعه  زم است 2حداقل تعداد مراجعه به مقامات 
برای ترخیص کا های تعرفه ، روز است 2ساعت تا  4زمان  زم برای اخذ تائیدیه ، می شود

برای انجام کنترل مشدار، جداگانشه   ، ای مدار، جداگانه برای انجام امورگیرکی  زم است
د ر سنگاپور اسشت و نحشوب اخشذ     10-20اخذ مجوز  مبلغ هزینه  زم برای، باید ارائه گردد

تعرفه بوسیله چک صورت می گیرد  درحالی که با اجرای مدل پنجرب واحد تحویشل مشدار،   
برای انجام کار هیو مراجعه ای به ، ساعت شبانه روز امکان پذیر است 24توسط یک دفتر و 
زمشان  ، مشتری( کافی استیک کپی از مدار، رالبته براساا تقاضای ، مقامات  زم نیست

بشرای تشرخیص کا هشای تعرفشه ای مشدار،      ، دقیقشه مشی باششد    10 زم برای اخذ تائیدیه 
مشی یابشد  بشرای کنتشرل       الکترونیکی به بخشهای مختل  گیر، برای انجام امور اتصشال 

مدار، الکترونیکی به بخشهای مختل  نهاد کنترلی اتصال می یابد  هزینه مورد نیاز در آن 
نحوب اخذ تعرفه از یری  کسر وجه توسشط بانشک    د ر سنگاپور است و 3,30تم معادل سیس

 به صورت اتوماتیک انجام می شود 

درکششور خشود اجشرا نیشود  درآن سشالها      1982دولت آلیان اولین بار این مدل را در سال 
سرعت کم و گران جریان ایحعات در بندر هامبورگ باعث شد تشا چنشین نیشازی موجبشات     

جویی توسط گروههای ذینفع را بوجود آورد چرا که یک سازمان حیل ونقل کارا نیازمند  اربچ
که  2های هامبورگر هافن ایحعات به روز بود  در واقع اجرای این مدل ادامه یرح بانک دادب

حیل ونقل و دو اپراتور بزرگ اسکله تششکیل ششدب   ، های کشتیرانی توسط تعدادی از آژانس
این مدل کشور آلیان کییته شناسایی ابعاد و ساختار تجاری را تشکیل داد در  بود  در اجرای

ها و هزینه های زیر بنایی را بشرآورد کشرد     نرخ تعرفه کشتی، ادامه تقاضاهای استفادب اسکله

                                                           
1. The United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business. 

(2006). 

2. Data bank hamburger hafen. 
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شششرح خششدمات و وظششای   زم را تششدوین نیششود و مشششاورهای خششارجی را اسششتخدام نیششود   
از اشخاد حقوقی و یراحی و توسعه یرح برای شروع کار به  گذاری اولیه با استفادب سرمایه

در ، اپراتورهشای اسشکله  ، صورت پایلوت و نیز گروههای اولیه شامل آژانس های حیل ونقل
های بیشتری به پروژب ملحش  ششدند  ادارب    شرکت  1983آن شرکت کردند تا اینکه در سال 

، است که خدماتی چون پشتیبانی 1یپنجرب واحد در این کشور بر عهدب شرکت داکوزی ای ج
خشدمات  ، خشدمات اینترنتشی  ، بشرون سشپاری  ، خدمات شبکه ای و ارتبشایی ، مدیریت ریسک

شرکت در هر سشال از مششتریان    1360مرکزدادب ها را ارائه می دهند  در حال حاضر بی  از
یع و مراکز لجستیکی صنا، انبارها، این مدل هستند که عیدب مشتریان شرکتهای حیل ونقل

شرکتهای تولیدی هستند و هیو شرکت دولتی در آن دخالتی ندارد  سهامداران مبلغی را بشه  
صورت سالیانه جهت استفادب از آن پرداخت می نیایند  هزینه های تاسیس تسشهیحت ایشن   

د ر آمریکا بودب است که در حال حاضر درآمدهای بدست آمدب کل  1,284,000مدل معادل 
دب است و شرکت در روند درآمدی قرار دارد  اجرای این مدل سبب ایجاد هزینه را پوش  دا
، جویی در زمان و پول صرفه، ها کیفیت بهتر دادب، سرعت جریان ایحعات، زنجیرب ایحعات

شفافیت و کنترل بر زنجیرب حیل و نقل شدب است  از عوامشل بنیشادی   ، نیاز به مدار، کیتر
یرفی و سهولت اسشتفادب و هیچنشین بشرآوردب سشاختن      بی، موفقیت این مدل درکشور آلیان

 رضایت مشتریان به صورت فوری می باشد 

تسهیل و روان سازی ، با توجه به نیاز اساسی که جهت تسریع 1998دولت تایلند از سال 
اقدام به یراحی و اجرای مدل پنجرب واحشد نیشود  تایلنشد    ، فرایندهای تجاری حس کردب بود

ست تاکنون توانسته گامهای مهیی را در جهت پیادب سازی پنجرب واحد یکی از کشورهایی ا
تجاری بردارد  به یور کلی روند حرکت کشور تایلند به سیت الکترونیکشی کشردن فرآینشدها    

 تجاری خود را می توان به پنج مرحله زیر تقسیم کرد:

  :ای در این مرحله گیر، تایلند کلیشه فعالیشت هش    1998مرحله اول: قبل از سال
 تجاری خود را به صورت دستی و سنتی انجام می داد 

                                                           
1. DAKOSY Datenkommunikations system AG  
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  در این سالها برخی از خشدمات گیرکشی از    2006تا  1998مرحله دوم: سال های
 مبادله می شد ، 1جیله مانیفست بر اساا سیستم های تبادل الکترونیکی دادب ها

     گیشر، توانسشته بشا اسشتفادب از زیشر       2008تشا   2006مرحله سشوم: سشال هشای
 تهای پیشرفته خدمات کامحً مدل الکترونیکی را راب اندازی نیاید ساخ

 :گیشر، تایلنشد بشه دنبشال راب انشدازی      ، 2009تا  2008سال های  مرحله چهارم
پنجرب واحد ملی بود تا از این یری  بتواند کلیه سازمان های دولتی و تجار را از یری  یشک  

 2نق ه ورودی به گیر، متصل نیاید 

 :تایلند در این سال ها بشه دنبشال اتصشال     2015تا  2008سال های  مرحله پنجم
 آ سه آن و اپک است ، پنجرب واحد خود به سایر کشورها

به دلیل کندی و یاقت فرسا بودن ترخیص کا  در بنادر نسبت  2002دولت غنا در سال 
ال فعالیشت  اقدام نیود  در حال حاضر این سیستم با ظرفیت کامل درح 3به ایجاد پنجرب واحد

است که در پی آن برنامه هایی برای توسعه فعالیتهای این مدل وجود دارد کشه دولشت غنشا    
قصد دارد موارد دیگری را به آن اضافه نیاید  نتایج بررسیها نشان می دهد که این مشدل بشا   
ساختار قانونی و ویژگی های اقتصاد غنا ت اب  دادب شدب است و عیدب عیلکرد آن بر ارسال 

کترونیکی پیام از یک سیستم به سیستم دیگر استوار است  مدل پنجرب واحد در کشور غنشا  ال
از کشور موریتانی اقتباا شدب است که خود تقلیدی از مدل اجشرا ششدب درکششور سشنگاپور     
است  قبل از یراحی و اجرای مدل در این کشور ابتدا فرآیند دستی که قبحً انجام می گرفت 

حح قرار گرفت  سپس بر اساا مدل موریتانی به رایانشه ای کشردن امشور    مورد بازبینی و اص
اما بعد از آن نیز یک بررسی مجدد برای جلوگیری از ایجاد یک سیستم ، پرداخته شدب است

رایانه ای ناکارا صورت گرفت که در چند فاز اجشرا ششد  در ایشن راسشتا آموزششهای  زم در      
ط مرکزی فعالیت پروژب بود  در واقع مقامات گیشر،  تیامی س وح انجام شد که یکی از نقا

، هشای گیرکشی   کننشدگان ششامل رابشط    ماب آموزش دادب شدند  سپس تیامی استفادب 12یی 
ماب آموزش دیدنشد    18بانکهای تجاری و    به صورت رایگان به مدت ، آژانسهای کشتیرانی

میحدی  2000مدل در سال به یوری که این ، سال یول کشید 2برداری از این پروژب  بهرب

                                                           
1. Electronic Data Interchange (EDI) 

2. UN/CEFACT.(2008) 

  شهرت دارد  GC.NETپنجرب واحد در کشور غنا به   3
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بشا انجشام تیشام     2002گذاری مشتر، آغشاز و در سشال    گذاری یک شرکت سرمایه با سرمایه
مراحل ساخت و آموزش اجرایی شد  خدمات مدل پنجرب واحشد کششور غنشا مششابه خشدمات      
کشور سنگاپور است با این تفاوت که باید تیایز بین ساختار اقتصادی را در ن ر گرفشت کشه   

 1نیاید  کنندگان از این خدمات کیتر را بیشتر می ادباستف

شرکتهای حیل ، ادارب بنادر غنا، گیرکات غنا، وزارت صنعت و تجارت غنا ردستگاب ناظر(
اپراتور بار فرودگاب از مششتریان عیشدب مشدل پنجشرب     ، ترمینال بار، بانکهای تجاری، ونقل بار

 2ب واحد توسشط ششرکت جشی سشی نشت     واحد درکشور غنا هستند  مجیوع هزینه مدل پنحر
میلیون د ر آمریکا بودب است  اجرای این مدل درکشور غنا برای صشادرکنندگان و   6معادل 

کشاه  زمشان و هزینشه را بشه هیشراب      ، ترخیص سریع کا ، وارد کنندگان کاه  بروکراسی
ه زیربنشای  داشته و برای گیرکات توام با فوایدی چون بهبود گستردب در انجام امور به وسشیل 

عحوب بشر آن  ، افزای  اساسی در درآمدهای گیرکی و کنترل محیط کاری بودب است، مدرن
افزای  حجشم عیلیشات   ، بانکهای تجاری نیز از یری  آن از فوایدی چون افزای  مشتریان

ایجاد یک الگشوی  ، اخذ سهم درآمدی برخوردار شدند  در واقع دولت با افزای  درآمد، بانکی
اقتصاد نیز با بهبود شفافیت و ادارب گیر، و افزای  درآمد گیرکی که در سال  من قه ای و

درصد منتفع شدند  یادآوری مشی ششود    20درصد و در سالهای بعد به صورت مداوم  35اول 
گسشترش اتصشا ت بشرای افشزای      ، که افزای  بشی  از گذششته هیکشاری هشای من قشه     

سود و آمادب نیودن تفکر سازمانی به من شور   کاربردهای مدل پنجرب واحد به من ور افزای 
 توسعه فعالیت این مدل از برنامه های اولویت دار آتی کشور غنا است 

آغاز کرد  گیر، این کشور توسعه پنجرب  2002دولت مالزی مدل پنجرب واحد را از سال 
ه ششبکه  واحد را گام به گام دنبال کردب است و تحش نیودب تا در هر گام خدمات بیشتری ب

پنجرب واحد خود اضافه نیاید  در این کشور خدمات متنوعی از یری  این سیسشتم بشه تجشار    
ارائه می شود  قبل از اجرای مرحله پایلوت اقداماتی چون استانداردسازی و هیگشون سشازی   

                                                           
1. The United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic 

Business.(2006).  

2.GC.NET 
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اجشرای  ، توسعه محصول و آزمای  یکپشارچگی ، پذیرش استانداردهای بین الیللی، ایحعات
 1رفت پایلوت صورت گ

براساا نیاز و شرایط زمانی آن سالها پردازش برخی از فعالیت  1998دولت چین از سال 
های خود را به صورت الکترونیکی درهنگ کنگ عیلیاتی نیشود  امشا قبشل از اجشرای مشدل      

ایشا ت متحشدب آمریکشا و    ، آلیان، موارد اجرا شدب درکشورهای سنگاپور، پنجرب واحد درچین
یک یرح پایلوت اجشرا نیشود  پشس از     2005قرار گرفت و سپس در سال  هلند مورد م العه

اییینان از کیفیت انجام کار در مرحله پایلوت و ایجاد اعتیاد در بین تجشار و گیشر، کشه از    
اهییت بسیار زیادی برخوردار بود یراحی اولیه را انجشام داد کشه نیشاز بشه تغییشر حشداقلی در       

ر این راستا حتی کاربران مشی توانسشتند بشا اسشتفادب از     سیستم های داخلی شرکتها داشت  د
صفحات گستردب اکسل نیز به شبکه متصل شوند و از این یری  نیاز بشه آمشوزش در میشان    
کاربران نیز به حداقل میکن رسید  در این شبکه از مدل سه  یشه ای اسشتفادب ششد کشه در     

ای ملی و بشین الیللشی در خصشود     یه اول آن استانداردها و پروتکل ها شامل استاندارده
   تعبیه شدب است و در  یه دوم زیر سشاختهای اصشلی انتقشال     کدها و، اسناد تجاری، امنیت
برنامه ریزی و اجرا شدب است  در نهایت در  یشه سشوم خشدمات ارزش افشزودب ماننشد      ، 2پیام

نوان ششبکه پیونشد   این مدل که تحت ع    ارائه می گردد  در نتیجه و 3داشبورد، خدمات مالی
 5نام دارد  4تجاری کار خود را شروع نیود و در حال حاضر دی تی تی ان

مدل پنجرب واحد را به شکل پایلوت شروع کرد که به دنبال  2006دولت اندونزی در سال
پشایلوت پنجشرب   ، آن پنجرب واحد خود را به پنجرب واحد آ سه آن متصل نیود  در ایشن کششور  

سازمان کنترل غذایی و دارویشی  ، مان های دولتی شامل وزارت تجارتواحد با هیکاری ساز
واردکننشدگان و واسش ه هشا جهشت     ، و سازمان کیفیت و نیز بخ  خصوصی رصادرکنندگان

 حف  منافع ملی در گیر، پیادب شد 

                                                           
1. McMaster, Jim. (2007). 

2.DTTN 

3.ERP 

4. DTTN 

5.UNECE. Hong Kong SAR (China), (2008). 
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مدل پنجرب واحد را در پاسخ بشه تغییشرات تکنولشوژی و     2006دولت کرب جنوبی در سال 
رقابت پذیر کردن صشنایع و بشازار   ، کاه  هزینه های تجارت خارجی، بتیفشارهای بازار رقا

داخلی و نیز باز مهندسی فرآیندهای تجاری کشور اجرایی کرد  اثر اجشرای ایشن سیسشتم بشر     
میلیشارد د ر بشه هیشراب داششته      57/5در مجیوع صرفه جویی معادل با ، اقتصاد کرب جنوبی

 است 

پیادب سازی مدل پنجرب واحد تجاری در  ی اثرگذاریهیچنین اثرات اقتصادی و حوزب ها
کاه  هزینه های سربار بشرای  ، این کشور در برگیرندب بهبود بهرب وری شرکت های داخلی

صرفه جویی در هزینه های فناوری ایحعات شرکت ها و پرهیز از سرمایه ، تجار و بازرگانان
به کشور کرب برای تبشدیل  کاه  هزینه های تجارت خارجی کشور و کیک ، گذاری مجدد

 1کشور برتر تجاری دنیا و دستیابی به حجم مبشاد ت تجشاری بشی  از     8شدن به یکی از 
 است  2010تریلیون د ر در سال 

یراحی و اجرا نیود که با عیلیاتی شدن ، 2007را در سال  1دولت سوئد مدل پنجرب واحد
هشای   فشرم   انونی واردات و صشادرات و آن امکان ارایه و تسلیم اظهارنامه گیرکی و اسشناد قش  

تقاضا برای دریافت مجوز ورود یا خروج کا  را با اسشتفادب از ابزارهشای الکترونیکشی فشراهم     
های ایحعاتی داخلی بازرگانان ادغام  کرد  در حال حاضر این سامانه قادر است در سیستم می

های مربوط به حقشوق و   و نرخ ای کدهای تعرفه، روزرسانی نرخ مباد ت شدب و تغییرات و به
عوارض گیرکی را به یور خودکار انجام دهد  این مدل هیچنین هیه مقشررات مربشوط بشه    

های تجاری و بازرگانی را پوش  دادب و قادر است آخرین تغییرات سیستم را به یشور   فعالیت
کنندب  ارایه، اینهاخودکار و از یری  اینترنت یا سرویس پیام کوتاب به تجار ارایه کند  عحوب بر

سشازی سیسشتم و ایجشاد ادارات گیشر، مجشازی       های آموزشی بودب و امکان سفارششی  دورب
ای که هیه ایحعات و فرایندهایی که تجار  کند به گونه شخصی را برای بازرگانان فراهم می

 های خود به آنها نیاز دارنشد در آن گنجانشدب ششدب اسشت  در حشال      برای رفع نیازها و خواسته
ششود و   خدمت الکترونیکی از یری  این مدل بشه بازرگانشان ارایشه مشی     150حاضر بیشتر از 
زبان مختل  موجود هستند  ایشن مشدل توسشط     10شدب در آن به  های ارایه ایحعات و رویه

، انجین ملی بازرگانی، انجین کشاورزی، های گیر، ای متشکل از نیایندگان سازمان کییته

                                                           
1.Virtual Custom Office (VCO) 
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ادارب مالیشات و ادارب آمشار سشوئد ادارب    ، پلشیس ، ا هشای اسشتراتژیک  شورای ملی بازرسشان ک 
 شود  می

آنچه که این تحقی  را متیایز و پراهییت می نیایشد  ، با توصی  فوق که اجیا ً بیان شد
درصدد ارائه مدل یا الگویی فراتر از بهبشود  ، آن است که محق  به لحاظ تجربه و نیاز کشور

دل پیشنهادی زمینشه هشای بهبشود تیشامی ششاخص هشای دب       یک شاخص بودب و در بیان م
دهگانه محیط کسب و کار را در ن ر گرفته است بشه یشوری کشه یراحشی و برنامشه ریشزی       
، عیلیاتی مدل پنجرب واحد کلیه فرایندها از شروع کسب و کار یعنی ثبت شرکت یا مشتریان

، اخشذ اعتبشارات  ، کیشت ثبشت مال ، شرایط دسترسی به بشرق ، اخذ مجوزهای  زم کسب و کار
انححل ، اجرای قراردادها، تجارت فرامرزی، پرداخت مالیات، دسترسی به امتیازات و مشوقها

 فعالیت در یک مدل یا سامانه الکترونیکی را در بر می گیرد 

 :ررسی روند متغیرهای شاخ  کسب و کارب

بنگاب تشاثیر  محیط کسب و کار در یک تعری  کلی مجیوعه عواملی است که بر عیلکرد 
می گذارد اما مدیر بنگاب نیی تواند آن را به سهولت تغییر دهد و تا زمانی که محیط کسب و 

بهبود عیلکرد بنگاب ها و ب ور کلی بخ  خصوصی امکشان پشذیر نخواهشد    ، کار بهبود نیابد
بانک جهانی بشا اسشتفادب از ششاخص سشهولت     ، دراین راستا با توجه به اهییت موضوع 1بود 

مقررات و مجیوعه عواملی که مسشتقییاً بشر انجشام    ، و کار به بررسی و ارزیابی قوانینکسب 
پرداخته وکشورهای جهان را رتبه بندی مشی نیایشد  رتبشه هشر     ، کسب و کار کشورها مؤثرند

کشور بر اساا میانگینی از رتبه اجزای تشکیل دهندب هر شاخص تعیین می شود  ب شوری  
ن یشر قشانون   ، و مقررات پوش  دهندب فعالیت های اقتصشادی  که اگرکشوری از ن ر قوانین

قوانین تشکیل مشاغل جدید و غیرب و نیز مجیوعه عوامل مشؤثر  ، ورشکستگی، ورود به بازار
در مکانهشای  ، بازدارندب باشد در رتبه بندی کشوری، بر عیلکرد بنگاهها و درکل کسب و کار

بهبشود سشهولت محشیط کسشب و کشار ایشران       ( رتبه کل 1انتهایی قرار می گیرد  در جدول ر
 هش ش( بررسی شدب است 1389-1394میحدی ر 2010-2015درسالهای 

                                                           
 (  1389ر، و فاییه فهییی فر، سید مهدی حسینی 1
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 رتبه شاخص سهولت انجام کسب و کار ایران در جهان -1جدول

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 سال

 130 132 145 144 129 137 رتبه

 189 189 185 183 183 183 تعداد کشورها

 IFC, Doing Business in 2010-2015ماخذ: 

دارای  2010-2015یب  جدول فوق رتبه ایران درسهولت انجام کسب و کار در سالهای 
مقشارن بشا ششروع    ، درمقایسه با سشال ماقبشل   2011نوساناتی بودب است  بهبود رتبه در سال 

انون قش  70قانون برنامه پنجم توسعه و یرح پنجرب واحد خشدمات سشرمایه گشذاری در مشادب     
و نهایتاً  2013و  2012برنامه پنجم توسعه و سپس تنزل و بدتر شدن رتبه کشور در سالهای 

که در واقع مقارن با سالهای پایانی برنامه  2015و  2014بهبود مجدد رتبه ایران در سالهای 
پنجم توسعه است می تواند ناشی از د یل گوناگونی برای ایشن نوسشانات داششته باششد  در     

عیومی این موضشوع مبیشین آن اسشت کشه موانشع کسشب و کشار در ایشران بیششتر از          حالت 
 کشورهای با رتبه بهتر ازکشور ما وجود دارد 

بشه   2-10در تحلیل دقی  تر علل نوسانات رتبشه در سشالهای مشورد بررسشی در جشداول      
مورد تجزیشه   1تفکیک شاخص های دب گانه و با میانگین شاخص درکشورهای منتخب رمنا(

تحلیل قرار می گیرند  بانک جهانی کشورها را از یری  دب شاخص سهولت انجام کسب و  و
اخشذ  ، کار رتبه بندی می کند کشه عبارتنشد از: ششروع کسشب و کشار رفرآینشد ثبشت ششرکت(        

سهولت دسترسشی بشه   ، مجوزرمجیوعه اقدامات اخذ مجوز تاسیس تا راب اندازی یک کارگاب(

                                                           
، اردن، اسشرائیل ، امشارات ، سشوریه ، ییشن ، عربسشتان ، عشراق ، ترکیه، ایرانر کشورهای منا عبارتند از: کشورهای خاورمیانه  1

سودان و صشحرای  ، راک م، لیبی، مصر، تونس، الجزایرر کویت و ق ر( و کشورهای افریقای شیالی، عیان، لبنان، فلس ین
   غربی و سودان جنوبی( 
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حیایت از سرمایه ، اخذ اعتبارات یا وام، در دفتر اسناد رسیی(ثبت مالکیت رفرآیند ثبت ، برق
 تع یلی کسب و کار ، سهولت اجرای قراردادها، تجارت فرامرزی، پرداخت مالیات، گذاران

محح ه می شود که رتبه ایران یی سالهای مورد بررسی در ششاخص هشای    2درجدول 
اما در سایر شاخص ها وضشعیت  ، د یافتهاخذ اعتبارات یا وام و حیایت از سرمایه گذاران بهبو

 بدتری در مقایسه با سایر کشورها داشته است 

 گانه ارزیابی محیط کسب و کار های دب شاخص -2جدول

 تغییر در رتبه  2010 2015شاخص

 رتبه بدتر 14 62 48 شروع کسب و کار

 رتبه بدتر 31 172 141 اخذ مجوزها

 -  137 نیروی کار استخدام سهولت
 

 -  - 107سهولت دسترسی به برق

 رتبه بدتر 8 161 153 ثبت مالکیت

 رتبه بهتر 24 89 113 اخذ اعتبارات یا وام

 رتبه بهتر 11 154 165 حیایت از سرمایه گذاران

 رتبه بدتر 7 124 117 پرداخت مالیات

 رتبه بدتر 14 148 134 تجارت فرامرزی

 تبه بدترر 13 66 53 قراردادها سهولت اجرای

 رتبه بدتر 29 138 109 انححل کسب و کار

 IFC, Doing Business in 2010-2015ماخذ: 

  شاخص در  9شاخص های استخدام و دسترسی به برق لحاظ نشدب و تنها  2011در سال
 ارزیابی بانک جهانی در ن ر گرفته شدب است 

 لحاظ نیودب است  2010بانک جهانی شاخص سهولت و اخراج نیروی کار را تا سال 

 لحشاظ نیشودب    تاکنون 2012بانک جهانی شاخص سهولت دسترسی به برق را از سال
 است 
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 2015در سشال   62در واقع شاخص شروع کسب و کار در ایران در جایگاب  3یب  جدول
ای کشور نسشبت بشه سشال     پله 14دهندب تنزل  کشور جهان قرار گرفته که نشان 189در بین 
که این تغییر بیانگر سخت تر شدن ششروع کسشب و کشار درکششور اسشت  ایشن       است  2010

هشای قشانونی    شود که شامل تعداد مراحل یا رویه شاخص بر اساا چهار فاکتور محاسبه می
هزینشه متوسشط و   ، اندازی یک کار زمان  زم برای آغاز و راب،  زم برای شروع کسب و کار

تعداد مراحل اداری در ، و کار است  براین اسااحداقل سرمایه  زم برای شروع یک کسب 
یشک مرحلشه کشاه  یافتشه و زمشان  زم بشرای آغشاز و         2010نسبت به سشال   2015سال 
روز افشزای  یافتشه    3معادل  2010نسبت به سال 2015اندازی یک کار در ایران در سال  راب

 3,1معشادل   2015اندازی کسشب وکشار یشی سشال      است اما این در حالی است که هزینه راب
کشاه  داششته اسشت  حشداقل      2010درصد از درآمد سرانه بودب که این رقم نسبت به سال 

درصد از درآمشد   0,4نیز معادل  2015اندازی کسب وکار نیز برای سال  سرمایه  زم برای راب
کاه  یافته است  اما در حالت کلی می توان گفت زیر  2010سرانه است که نسبت به سال 

ای سهولت شروع کسب و کار ایران در مقایسه با میانگین ششاخص کششورهای   ه-شاخص 
  از وضعیت بهتری برخوردار است 2015منتخب رمنا( در سال 

 شاخص شروع کسب و کار در ایران -3جدول

 2015 2010 شاخص شروع کسب و کار
میانگین شاخص کشورهای 

2015منتخب   

 117 62 48 رتبه کل

 8 6 7 مراحل اداریرتعداد(

روز(ر زمان مورد نیاز  9 12 18,9 

 هزینه صرف شدب 
 ردرصدی از درآمد سرانه(

3,9 3,1 28,1 

 حداقل سرمایه مورد نیاز
ردرصدی از درآمد سرانه(   

0,8 0,4 45,6 

 IFC, Doing Business in 2010-20ماخذ: 
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نسبت بشه   2015پله در سال  31  تنزل رتبه ایران در شاخص اخذ مجوزها با 4در جدول 
 70بیانگر آن است که دولت در اجرایی کردن مدل پنجرب واحد به اسشتناد مشادب    2010سال 

تسریع و روان سازی فراینشدهای سشرمایه گشذاری بشه     ، قانون برنامه پنجم توسعه در تسهیل
هر چند که ، ویژب صدور و تیدید مجوزها یی سالهای برنامه پنجم موف  عیل ننیودب است

کشاه  و  ، و زمشان مشورد نیشاز انشدکی    ، این متغیر شامل رویه های اداریزیر شاخص های 
هزینه های مربویه کیی افزای  را نشان می دهد  این در حالی است که رتبه شاخص اخذ 
مجوز در ایران در مقایسه با میانگین شاخص کشورهای منتخب رمنا( دارای وضعیت بدتری 

 است 

 از در ایرانشاخص اخذ مجوز های ساخت و س -4جدول 

 2015 2010 شاخص اخذ مجوز
میانگین شاخص کشورهای 

2015منتخب   

 98 172 141 رتبه کل

 14,4 15 17 مراحل اداریرتعداد(

روز(ر زمان مورد نیاز  322 318,5 132,3 

 هزینه صرف شدب 
 ردرصدی از درآمد سرانه(

3,6 5,3 3,5 

 IFC, Doing Business in 2010-2015ماخذ: 

 

بیانگر آن است که شاخص های سهولت استخدام یا اخراج نیروی کار تشا سشال    5جدول 
توسط بانک جهانی برای ارزیابی و رتبه بندی کشورها از ن شر محشیط کسشب و کشار      2010

بانک جهانی کشورها را به لحاظ رتبه بنشدی محشیط کسشب و     2011لحاظ می شد  در سال 
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 2012ت استخدام انجشام داد و در سشال   شاخص بدون در ن ر گرفتن شاخص سهول 9کار با 
به لحاظ اهییت سهولت دسترسی به برق این شاخص را جایگزین شاخص سهولت استخدام 
یا اخراج نیروی کار قرار داد  لذا به دلیل اصححات مقایسه ای نیی توان از این شاخص هشا  

ت کشه رتبشه   امشا مشی تشوان گفش    ، در سالهای شروع و پایانی برنامه پنجم توسعه بهرب جست
شاخص دسترسی به برق در ایران در مقایسه با میانگین شاخص درکشورهای منتخب رمنشا(  
وضعیت م لوب تری ندارد  این درحالی است که به لحاظ مدت زمشان مشورد نیشاز و هزینشه     
،  زم برای انجام دسترسی به برق در ایران کیتر از میانگین درکشورهای منتخب رمنا( است

تعداد رویه های اداری در ایران نسبت به میانگین شاخص درکشورهای منتخب اما به لحاظ 
 رمنا( بیشتر است 

 شاخص سهولت استخدام و دسترسی به برق در ایران-5جدول

شاخص 
 استخدام

2010 2015 
شاخص دسترسی 

 برق به
2010 2015 

میانگین 
کشورهای منا 

 ( 2015ر

 79 107 - رتبه کل - 137 رتبه کل

دشواری 
 تخداماس

11 - 
مراحل اداری 
 رتعداد(

- 6 4,8 

پذیری  انع اف
 ساعات کار

 84,9 77 - مدت زمان رروز( - 27

 - 50 دشواری اخراج
هزینه ردرصدی 
 از درآمد سرانه(

- 865,6 927,5 

 IFC, Doing Business in 2010-2015ماخذ: 
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برنامشه پشنجم    رتبه شاخص ثبت مالکیت ایران در سشالهای اول و پایشانی   6یب  جدول 
از وضشعیت   2015توسعه در مقایسه با میانگین شاخص در کشورهای منتخب رمنا( در سشال  

نیز نسشبت بشه    2015رتبه کشور در این زمینه در سال ، بدتری برخوردار است  عحوب بر این
 وضعیت م لوب تری را ندارد  2010سال 

 شاخص ثبت مالکیت در ایران -6جدول 

 2015 2010 شاخص ثبت مالکیت
 میانگین شاخص کشورهای 

2015منتخب   

 89 161 153 رتبه کل

 6,1 9 9 مراحل اداریرتعداد(

روز(ر زمان مورد نیاز  36 35 31,3 

هزینه صرف شدب ردرصدی از 
 درآمد سرانه(

10,5 10,6 5,7 

 IFC, Doing Business in 2010-2015ماخذ: 

نسشبت بشه سشال     2015در سشال   7ول شاخص اخذ اعتبار یا وام در ایران بر اساا جشد 
پله ای داشته است که در مقایسه با میانگین ششاخص درکششورهای    24دارای صعود  2010

از وضعیت بسیار خوبی برخوردار است  در تحلیل زیشر ششاخص    2015منتخب رمنا( در سال 
جربه های این متغیر محح ه می شود که توانیندی قانون درسالهای مورد بررسی بهبود را ت

نیودب که در مقایسه با میانگین شاخص در کشورهای منتخب رمنا( از وضعیت م لوب تشری  
لذا الزام بازنگری و بررسی دراین موضوع برای کشور وجشود دارد  در سشایر   ، برخوردار نیست

زیر شاخص ها نیز وضعیت کشور نسبت به میانگین شاخص درکشورهای منتخشب رمنشا( در   
را نشان نیی دهد که این نکتشه بشا دخالشت دولشت در بشازار مشالی        شرایط خوبی 2015سال 

موجب تخصیص غیر بهینه منابع و ایجاد انگیزب رانت جویی و فساد شدب است چرا که نق  
بازارهای مالی در جذب پس اندازها و تخصیص آن بین بنگاب ها برای سرمایه گذاری کامحً 

 واضح است 
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 م در ایرانشاخص اخذ اعتبار یا وا -7جدول

 2015 2010 شاخص اخذ اعنبار یا وام
میانگین شاخص کشورهای 

2015منتخب   

 133 89 113 رتبه کل

 1 2 4 توانیندی قانون

 4 7 3 ایحعات اعتباری

 8,7 45 31,3 پوش  ایحعات اعتبارسنجی بخ  دولتی

پوش  ایحعات اعتبارسنجی بخ  
 خصوصی

0 33,8 11,6 

 IFC, Doing Business in 2010-2015ماخذ: 

 

پلشه ای در سشال    11شاخص حیایت از سرمایه گشذاران در ایشران از صشعود     8در جدول 
برخوردار است که در مقایسه با میانگین ششاخص درکششورهای    2010نسبت به سال  2015

دارای وضعیت م لوب تری نیست  یب  این جدول رتبه ایشران   2015منتخب رمنا( در سال 
بوط بشه زیشر ششاخص هشای آن نسشبتًا در مقایسشه بشا میشانگین ششاخص          مر 2015در سال 

درکشورهای منتخب رمنا( دارای وضعیت نزدیک تری است  از آنجا که این ششاخص منشافع   
متعددی هیچون افزای  حجم سرمایه گذاری و کاه  تیرکز مالکیشت دارد لشذا ضشرورت    

افتشه و باعشث توسشعه بازارهشای     انع اف در این شاخص می تواند تا حد بسیار زیادی بهبود ی
 مالی و رون  اقتصاد شود 
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 شاخص حیایت از سرمایه گذاران در ایران -8جدول 

 2015 2010 شاخص حیایت از سرمایه گذاران
میانگین شاخص کشورهای 

2015منتخب   

 115 154 165 رتبه کل

 5,9 7 5 س ح افشاگری

 4,8 4 4 اندازب مسوولیت مدیران

ایحعاتدسترسی آسان به   0 1 4,6 

 4,7 4,2 3 توانایی حیایت از سرمایه گذاران

 IFC, Doing Business in 2010-2015ماخذ: 

 

نسبت به  2015پله ای شاخص پرداخت مالیات در ایران در سال  7تنزل ، 9یب  جدول 
و وضعیت نام لوب آن در مقایسه با میشانگین ششاخص در کششورهای منتخشب      2010سال 

بیانگر آن است که شرایط ایران هیچنان بسیار بازدارنشدب بشودب و رتبشه     2015 رمنا( در سال
کشور در بازب زمانی مورد ن ر با ثابت ماندن برخی شرایط درمقایسه با میانگین ششاخص در  

کاه  یافته اسشت   ، کشورهای منتخب رمنا( که مدتهاست انجام اصححات را آغاز نیودب اند
ارائه یک سیستم مالیشاتی مناسشب ف شا را بشرای فعالیشت هشای        لذا ضرورت دارد تا دولت با

رسیی بخ  خصوصی تقویت کند  هیچنین تعیین نرخ مالیات مناسب و کیفیت توزیشع بشار   
 مالیاتی زمینه های بهبود این شاخص را فراهم نیاید 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مجموعه مقاالت دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار    

 

171 

 

 شاخص پرداخت مالیات در ایران -9جدول

 2015 2010 شاخص پرداخت مالیات
ورهایمیانگین شاخص کش  

2015منتخب    

 66 124 117 رتبه کل

 17,4 20 22 تعداد انواع مالیات

 220,4 344 344 زمان صرف شدب

 32,6 44,1 44,2 نرخ کل مالیات

 IFC, Doing Business in 2010-2015ماخذ: 

 2015پله ای در سال  14شاخص تجارت فرامرزی در ایران با تنزل ، 10بر اساا جدول 
و در مقایسه با میانگین شاخص در کشورهای منتخشب رمنشا( در سشال     2010نسبت به سال 

نشان از بدتر شدن شرایط تجارت در ایران دارد  با این وجشود تششکیل پنجشرب واحشد      2015
تجارت فرامرزی با این شرایط در سالهای مورد بررسی نتوانسته است در ایران موف  عیشل  

 نیاید 

 ایرانشاخص تجارت فرامرزی در  -10جدول 

 2015 2010 شاخص تجارت خارجی
میانگین شاخص کشورهای 

2015منتخب   

 92 148 134 رتبه کل

 6 7 7 تعداد اسناد مورد نیاز جهت صادرات

 19,4 25 20 زمان صرف شدب برای صادرات

 1166,3 1350 1061 هزینه مورد نیاز برای صادرات

 8 11 8 تعداد اسناد مورد نیاز جهت واردات

صرف شدب برای وارداتزمان   38 37 23,8 

 1307 1555 1706 هزینه مورد نیاز برای واردات

 IFC, Doing Business in 2010-2015ماخذ: 
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پلشه ای ایشن    13شاخص اجرای قراردادهشا در ایشران کشه بیشانگر تنشزل       11یب  جدول 
ا میشانگین  اما با این شرایط رتبه ایران در مقایسشه بش  ، شاخص در سالهای مورد بررسی است

رتبه بهتری است  بررسی این شاخص در  2015شاخص در کشورهای منتخب رمنا( در سال 
ایران بیانگر یو نی بودن مراحل دادرسی دارد که ضیانت اجرای قراردادها را با مششکل رو  

 به رو نیودب و موجب ت عی  حقوق مالکیت شدب است 

 شاخص اجرای قراردادها در ایران-11جدول

یین قراردادهاشاخص ت   2010 2015 
میانگین شاخص کشورهای 

2015منتخب   

 117 66 53 رتبه کل

 43,6 40 39 تعداد مراحل دادرسی

 657,8 505 520 زمان مورد نیاز

هزینه صرف شدب ردرصدی از درآمد 
 سرانه(

17 17 24,8 

 IFC, Doing Business in 2010-2015ماخذ: 

پله ای این شاخص  29بیانگر تنزل ، 12در جدول شاخص انححل کسب و کار در ایران 
در سالهای شروع و پایانی برنامه پنجم توسعه است که در مقایسه بشا میشانگین ششاخص در    

از وضعیت خوبی برخوردار نیست  این در حالی اسشت کشه    2015کشورهای منتخب در سال 
سشه بشا میشانگین    وضشعیت ایشران در مقای  ، در تیامی زیر شاخص ها به استثنای نرخ وصشول 

کشورهای منتخب وضعیت کشور م لوب نیست  یب  بررسی های بانک جهانی یی سشال  
در ایران یی سالهای برنامه پنجم توسعه از ابتدای تششکیل پرونشدب بشرای تع یلشی     ، 2015

سشال یشول مشی     4,5کسب و کار راعحم ورشکستگی( تا تسویه حساب کامل با یلبکشاران  
رصد ارزش اموال بنگاب در قالب هزینه هشای قشانونی در مراحشل    د 15کشد  هیچنین معادل 

درصد از ارزش اموال شرکت ورشکسشته   19,5مختل  خرج می شود  هیین ور یلبکاران تا 
بشه لحشاظ هزینشه     2010را به جای م البات اخذ می کنند که این وضعیت نسبت بشه سشال   
م لشوبتری را نششان مشی    وضعیت بدتری را نشان می دهد و به لحاظ نرخ وصول وضشعیت  

 دهد 
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 شاخص انححل کسب و کار در ایران -12جدول 

میانگین شاخص کشورهای  2015 2010 شاخص تع یلی کسب و کار
2015منتخب   

 123 138 109 رتبه کل

 3,1 4,5 4,5 زمان مورد نیاز رسال(

هزینه صرف شدب ردرصدی از 
 درآمد سرانه(

9 15 13,9 

ر(سنت در هر د ر نرخ وصول  23,1 19,5 34 

 6,6 7 - توان قوانین
 IFC, Doing Business in 2010-2015ماخذ: 

 :کلیات پنجره واحد

تا به امروز آنچه که از مدل پنجرب واحد به عنوان تسهیل کنندب فرایند کسب و کشار یشاد   
شدب و به شکل عیلیاتی در اغلب کشورها کاربرد داشته است با نگرش تجارت فرامرزی بشه  

وان یکی از شاخص های مهم محیط کسب و کار بودب اسشت  مرکشز تسشهیل تجشارت و     عن
بیان می دارد سیستیی که به  2در تعری  پنجرب واحد 1تجارت الکترونیک سازمان ملل متحد

سرمایه گذاران و شرکتهای دخیل در امر حیل و نقل و ترانزیت این امکان را بدهد تا ، تجار
ر قالبهای استاندارد به یک واحد ارائه و تیشام مجوزهشا و مشوارد    ایحعات و مدار،  زم را د

این سیستم پنجرب واحد نشام  ، قانونی مرتبط با فعالیت خوی  را در هیان نق ه دریافت دارند
دارد  لذا در صورتی که سیستم مکانیزب رالکترونیکی( باشد ایحعات می بایست صرفاً یکبشار  

 مبادله گردد 

که از گسترب های بسیاری برخشوردار بشودب و در    3تم تک مبادله ایسیس، در تعری  دیگر
امشا در مجیشوع ایشن سیسشتم نیشز      ، می رود  صنایع و بازرگانی با پسوندهای متفاوتی به کار

                                                           
1. UN/CEFACT 

2. single-window system 

3.one-stop 
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هیانند تعری  فوق بر استفادب از یک محل برای ارائه کلیه خدمات تأکید داشته که غالبشاً در  
کاربرد دارد که اولی کا های مختل  و  1وپر مارکت مالیفروشگاب هایی با هیین نام و نیز س

 دیگری خدمات مالی و بییه را در یک محل عرضه می دارند 

وسیله ای که به یرفین درگیر تجشارت و  ، 2پنجرب واحد از دیدگاب سازمان جهانی گیر،
اردات و حیل و نقل امکان تبادل ایحعات استاندارد برای تأمین نیازهای قانونی صادرات و و

ترانزیت را فراهم می سازد  لذا پنجرب واحد یک معیار سنج  تسهیل تجارت می باشد کشه  
به بازرگانان یا تیم حیل کنندب امکان می دهد تا تیامی دادب های مشورد نیشاز بشرای تعیشین     
مقبولیت کا ها در فرمت استاندارد را تنها یکبار به مسئولین کنترل مرزی و در یک مشدخل  

تسلیم نیایند  مفهوم پنجرب واحد متصدیان را به مدیریت پنجرب واحد مسئول ساخته ورودی 
و این اییینان را می دهد که سازمان ها و مسئولین شرکت ها به ایحعات دست پیدا کنند 

 و نیاز دادب های سازمان های مرزی مختل  را بریرف می سازند 

 هشای  جریان سازی سادب 3برای اروپا پنجرب واحد از دید کییسیون اقتصادی سازمان ملل
  باششد  مشی  بازرگانان تیامی برای دار معنی منافع داشتن و بازرگانان و گیر، بین ایحعات

پنجرب واحد سیستیی است که به بازرگانان اجازب می دهد ایحعشات را  ، ن ری یرح یک در
 بادله نیایند از یری  گیر، و دولت برای تأمین نیازهای قانونی صادرات و واردات م

می تشوان  ، در این تحقی  پا فراتر گذاشته شدب و از دیدگاب عیلی، علی رغم تعاری  فوق
پنجرب واحد خدمات سرمایه گذاری یا محیط کسب و کار را این یور تعریش  کشرد کشه ایشن     
مدل یک ورودی فیزیکی یا الکترونیکی برای ارائه و حف  تیام دادب ها برای فعالیشت هشای   

به وسیله مراکشز خشدمات سشرمایه گشذاری     ، را فراهم می کند  در واقع این ورودی اقتصادی
آن را بشه تیشام واحشدهای مشرتبط     ، استان ها مدیریت می شود که پس از دریافت ایحعات

انتقال می دهند  راب اندازی این سیستم به هیکاری و مشارکت میان واحدهای دولتی مرتبط 
تعهد و هدایت قوی س وح با ی دولتی است  دولت باید جریان نیاز دارد و بنابراین مستلزم 

ایحعات مربوط به کلیه شاخص های محیط کسب و کار را بر اساا مدل دادب هشا تشا حشد    

                                                           
1. financial super market 

2. World Customs Organization 

3. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) 
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میکن ارتقا دادب و روان سازی فرایندها را فراهم نیاید  پس از اینکه ایحعات رسیی مشورد  
و هیاهنگ شوند  هیزمان بشا توسشعه ایحعشات     این دادب ها باید استاندارد، نیاز تعیین شدند

باعث می شود تشا جریشان   ، کاربرد اثربخ  فناوری ایحعات، استاندارد و سادب تر، هیاهنگ
آسانتر و با هزینه ، تبادل دادب ها افزای  یابد که نتیجه آن انجام امور سرمایه گذاری سریعتر

 1کیتر است  

 :روش تحقیق

با نگرش آیندب پژوهی درصدد ارائه یک مدل سشاختاری   این تحقی  به روش سیستیی و
متشکل از تیامی متغیرهای دب گانه شاخص سهولت انجام کسب و کار اسشت تشا بشا تحشت     
پوش  قرار دادن عوامل اثرگشذار در محشیط کسشب و کشار بشه یشاری فنشاوری ایحعشات و         

ود محیط کسب و کار و با حداقل هزینه به بهب آسان و روان سازی، ارتبایات با هدف تسریع
و ارتقاء رتبه ایران در س ح جهان منجر شود  ماهیت و شکل این تحقی  با بهرب جسشتن از  

اجرایی فرایندها و رویشه هشای سشرمایه گشذاری اسشت کشه بشا         -تجارب منتجِ شرایط عیلی 
، پییای  موانع و نیازها در باب اجرایی نیودن برنامه های توسعه ای دولت برای پایه ریشزی 
راب اندازی و ایجاد سامانه الکترونیکی خدمات سرمایه گذاری هدف قرار گرفتشه اسشت  بشازب    

سشاله بشرای    30تشا   10زمانی مورد بررسی برای تحلیل وضعیت و ترسیم اف  و چشم انشداز  
 محیط کسب و کار سالهای برنامه پنجم توسعه است 

 :ارائه مدل -

احی و روش هشای اجرایشی متفشاوتی از    هرکشوری با توجه به شرایط و موقعیت خود یر
مدل پنجرب واحد دارد که در پیشینه تحقی  اهشم آن بشه ششکل تجربشه مشدل درکششورهای       

سه مشدل اصشلی و پایشه وجشود دارد کشه      ، پیشگام در این زمینه بیان شد اما به لحاظ تئوری
های  توسط مرکز تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیکی سازمان ملل و بر مبنای بررسی

صورت گرفته از سیستم های مختلفی که در کشورهای پیشرفته فعال و یا در حشال توسشعه   

                                                           
1. Butterly, Tom (2005). 

2.Carol Cosgrove-Sacks  
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بدست آمدب است که اغلب در گیرکات آن کشورها کاربرد داشته است  رایج ترین مدل های 
 پنجرب واحد به شرح ذیل می باشد 

 :مدل مرجع واحد -

کاغذی یا الکترونیک دریافت  مرکز اصلی ایحعات را چه به صورت، در مدل مرجع واحد
این ایحعات را در اختیار هیه مراجع دولتی مرتبط قرار می دهشد و ن شارت هشای    ، می کند

بشه عیشل مشی    ،  زم را برای جلوگیری از ایجاد وقفه بی جهت در زنجیرب تامین و پشتیبانی
ر راسشتای  وظشای  خاصشی را د  ، به یورخاد ادارب گیر،، در پنجرب واحد سوئد، آورد  مثحً

ادارب ، کیک به برخی مراجع دولتی ن یر ادارب ملی مالیات رمالیات بشر ارزش افشزودب واردات(  

 .هیئت کشاورزی و هیئت ملی تجاری انجام می دهد، آمار سوئد

 

 

 پنجرب واحد رمرجع واحد( -1مدل 
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 :مدل سیستم اتوماسیون واحد

توزیشع و ذخیشرب سشازی    ، فادباسشت ، در مدل سیستم اتوماسیون واحشد فراینشد جیشع آوری   
الکترونیک دادب های مرتبط تجاری را در س ح بین الیللی یکپارچه و منسجم می کند  مثحً 
گیر، ایا ت متحدب برنامه ای را ایجاد کردب است که به تجار امکان می دهد تا دادب های 

ادب ها را برای سازمان د، استاندارد را تنها یکبار به سیستم ارائه دهند و در مقابل این سیستم
پردازش و توزیع می کند  حالت های مختلفی در ، هایی که در تراکن  خاصی ذینفع هستند

 1این سیستم وجود دارد:

  سیستم بی واس ه ریکپارچه(: دادب ها از یری  سیستم پردازش می شوند 

 )دادب ها با یک واس ه برای پردازش ارسال می شوند: سیستم رابط رغیر متیرکز  

 :2و  1 ترکیبی از حالت

 

 پنجرب واحد رسیستم اتوماسیون واحد( -2مدل 

 

                                                           
1. UN/CEFACT, Recommendation No. 33. (2005).p.8 
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 :مدل سیستم خودکار تبادل اطالعات -

تاجر قادر خواهد بود که اظهارنامه تجاری خود را برای بررسی و تایید ، از یری  این مدل
رب این در یک فرم تقاضای واحد به گیر، تسلیم نیاید و درصورت نیاز از یری  هیین پنج

بشه صشورت   ، فرم واحد را به مراجع مختل  ارائه دهد  در این رویکشرد پاسشخ مراجشع دولتشی    
الکترونیکی برای تجار ارسال می شود  چنین سیستیی در حال حاضر در موریتانی و سنگاپور 

مالیات و عشوارض نیشز بشه یشور     ، پرداخت ح  الزحیه، استفادب می شود  در سیستم سنگاپور
وجود ، ه و از حساب بانکی فرد تاجر کسر می شود  در استقرار چنین سیستییخودکار محاسب
دارای شناسه های خشاد از  ، در گیر، که برای هیه انواع تباد ت مرتبط 1یک مرکز دادب

 2اهییت فراوان دارد ، پی  تعری  شدب است

 

 پنجرب واحد رسیستم خودکار تبادل ایحعات( -3مدل 

هشای پنجشرب واحشد کشه صشرفا خشاد        در تعری  و انواع مدلعلی رغم آنچه که در با 
ارائه ، تجارت فرامرزی به عنوان یکی از شاخص های کسب و کار از دید بانک جهانی است

محق  مفهوم فراتری را در راستای ، شد  اما در این پژوه  هیان ور که در پیشینه بیان شد
ار دارد تا بتواند تاثیر کارایی در بهبود مفهوم پنجرب واحد خدمات سرمایه گذاری یا کسب و ک

تیامی شاخص های محیط کسب و کار کشور داشته باششد  در واقشع در ایشن تعریش  مشدل      
اخذ مجوزهای ، پنجرب واحد کلیه فرایندها از شروع کسب وکار یعنی ثبت شرکت یا مشتریان

دسترسشی بشه   ، وام اخذ اعتبارات یا، ثبت مالکیت، شرایط دسترسی به برق،  زم کسب و کار
                                                           

 
2
 Data Center 
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اجرای قراردادها و انححل فعالیشت در  ، تجارت فرامرزی، پرداخت مالیات، امتیازات و مشوقها
یک مدل یا سامانه الکترونیکی را در بر می گیرد و در واقع یک مدل توسعه یافتشه کشه مشی    

ای  از خحء های جاری محیط کسب و کار در ایران را برای بهبود و پ، تواند با اجرایی شدن
 بین ببرد 

 :بررسی موقعیت و شرایط اجرای مدل پنجره واحد-

برنامه پنجم توسعه( الزام یراحی و اجرای  70در حال حاضر در ایران مبانی قانونی رمادب 
پنجرب واحد خدمات سرمایه گذاری یا کسب و کار را پر اهییت نیودب که به دلیل اولویت دار 

دارد  امروزب موازی کاری اکثر دستگاههای اجرایی کششور   بودن آن در دستور کار دولت قرار
فراینشدها و رونشد سشرمایه گشذاری را     ، درحوزب ایجاد کسب و کار یا یشک فعالیشت اقتصشادی   

درکشور دشوار و پیچیدب تر نیودب است  سنتی بودن روشهای انجام امور از دیگشر مع شحت   
هیشاهنگی و  ، مششارکت ، و کشارا  اساسی در شرایط جاری است  در این زمینشه تعامشل مشوثر   

هیکاری دستگاههای اجرایشی ضشرورت دارد  بودجشه و اعتبشار مکفشی بشرای اجشرای مشدل         
، اقتصادی، پیشنهادی از دیگر ملزومات در این زمینه است  فراهم کردن زیرساختارهای فنی

اجتیاعی و    اقدامات مهشم بشرای ایشن موضشوع بشه ششیار مشی آیشد  بکشارگیری          ، زیربنایی
الزام و پی  نیاز اصلی در این خصود است  ایجاد ، خصصین با ارائه آموزشهای مورد نیازمت

ثبات و افزای  کارایی قوانین و مقررات و رویه های کسب و کار و سرمایه گذاری کشور بشا  
بازنگری و اصححات ضروری بایستی در دستور کار قوای سه گانه قرار گیرد  تعامل دولت با 

توسعه و فعال تر کردن شورای گفتگوی دولت با بخ  خصوصی تقویت بخ  خصوصی با 
شدب و ارتقاء یابد  در چنین شرای ی می توان مدل پیشنهادی پنجرب واحد خشدمات سشرمایه   

 گذاری یا کسب و کار را در ذیل برای ایران ترسیم و یراحی نیود 

 :واحد کسب و کار مدل پیشنهادی پنجره-

قد پیشینه اجرای موفش  در ایشران هسشتند  در واقشع ششاخص      فا، هر یک 3تا  1مدلهای 
تجارت فرامرزی نیز با قدمت بسیار کوتاب اجرایی شدن ربه استناد نتایج تحلیلشی در قسشیت   

این مقاله( نتوانسته است در بهبود رتبه شاخص سهولت انجام کسشب و کشار در کششور     2-3
ب واحد خدمات سرمایه گذاری یا کسشب  موثر و کارا عیل کند  با تعییم این مدل ها به پنجر
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و کار در واقع وارد آیندب پژوهی محیط کسب و کار شدب که خود بیانگرِ تشخیص و شناسایی 
ی فناوری کسب و کار درآیندب است که این روش امروزب  ترین ابداعات آتی و توسعه محتیل

رود و دارای  شیار می یابی به هوشیندی استراتژیک به از ابزارهای بسیار سودمند برای دست
اجتیشاعی یشا سیاسشی و    ، های پر سود اقتصادی دو هدف عیدب تشخیص و شناسایی فناوری

های استراتژیک و بلند مدت  های آتی مرتبط با پژوه  نوظهور درآیندب و نیز شناسایی حوزب
هشم  ، هشای آینشدب پژوهشی    چشرا کشه در جریشان پشروژب    ، در بهبود محیط کسب و کشار اسشت  

انشدازی مششتر، از    آیند تا چشم دگان و هم کاربران در سیستم نوآوری گرد هم میایجادکنن
تشا   10ها معیو ً بین  بینی های آتی را به دست آورند  در این نگرش دامنه زمانی پی  توسعه
ی کسشب و   سال آیندب 30الی  10توان به کیک این روش وضعیت  یعنی می، سال است 30

نیازمند بومی گرایی اسشت و داششتن   ، یندب پژوهی برای این من ورکار را ترسیم کرد  عیحً آ
دورنیایی از تغییرات گذشته و احتیا ت موجود برای پیدای  آیندب ای متفاوت با زمان حال 

 از محیط کسب و کار ضرورتی تام تلقی می شود 

 :یافته های تحقیق

گزاری هشا اعشم از   از بررسی ششرایط و چگشونگی فراینشدهای انجشام امشور در کلیشه کشار       
دستگاههای اجرایی دولتی و بخ  خصوصی می توان به این نتیجه دست یافت کشه مشدل   
های سه گانه اجرا شدب در سایر کشورها نیی توانند از کارایی مناسب و قابشل قبشولی بشرای    
ترسیم الگویی م لوب از پنجرب واحد کسب و کار یا خشدمات سشرمایه گشذاری بشرای ایشران      

در ، شند چرا که در این مدل ها او ً مشتری عیدب صرفاً تجار و بازرگانان هسشتند برخوردار با
کلیه فعا ن اقتصشادی  ، حالی که در مدل پیشنهادی می بایست مشتریان یا ذینفعان از مدل

کسشبه و    در تیشامی بخششهای    ، بازرگانشان ، تجشار ، شامل سرمایه گذاران داخلی و خشارجی 
این مدل ها واحد اداری دریافت ایحعات تعبیه ششدب اسشت امشا در     اقتصادی باشند  ثانیاً در

مدل پیشنهادی دیگر واحد اداری وجود نخواهد داشت و متقاضی عیحً ایحعات استاندارد را 
یی یک بار مبادله و به روش الکترونیکشی بشه مرکشز ارائشه خواهشد نیشود و سشپس تیشامی         

عات ارسالی درخواست متقاضی را بررسی و دستگاههای اجرایی ذی ربط با دسترسی به ایح
پیگیری می کنند و به یور ویژب به مانند مدل سوم هیه پرداختهای هزینه ای هم به صورت 

 الکترونیکی و آنحین انجام خواهند شد 
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 :بحث و نتیجه گیری

قانون برنامه پنجم توسعه با هشدف   70یراحی و اجرای مدل پنجرب واحد به استناد مادب 
ششروع کسشب و کشار و جریشان هشای      ، سازی فرایند صشدور مجوزهشا   تسهیل و سادب، تسریع

گذاران به عنوان یک ضرورت تلقی می شود  در شرایط جاری  ایحعات بین دولت و سرمایه
نتایج تجربی دال بر عدم وجود الگویی منسجم و واحد برای این من ور اسشت کشه نشه تنهشا     

بلکه نوعی سرگردانی را برای متقاضیان سرمایه گذاری ، اهداف ترسیم شدب را تامین ننیودب
در این تحقی  با ارائه یک الگوی قابل اجشرا در  ، به هیراب داشته است  محق  با در، مساله

س ح ملی از ایجاد پنجرب واحد خدمات سرمایه گذاری به روش سیستیی و با آیندب پژوهشی  
، ششفافیت و تشامین امنیشت ایحعشات     ،هشا  کاه  هزینه، اهدافی چون ساماندهی موثر منابع

   را دنبال می کند  به یوری که نتایج این  حذف تشریفات زاید و، کاه  بوروکراسی اداری
تحقی  نشان داد اجرای مدل پنجرب واحد خدمات سرمایه گذاری با ساختار مبادله دادب هشای  

ودب چشرا کشه در   تک مرحله ای؛ مدل توسعه یافته ای است که درشرایط جاری مناسب تر بش 
این مدل نقص های مدل های قبلی تکرار نشدب و سیکل کامل تر و با کارایی با تری برای 

 تیامی شاخص های کسب و کار باعث بهبود آنها خواهد شد 

 :توصیه های سیاستی

اجرای پنجرب واحشد بشه عشواملی و پشی  ششرط هشایی بسشتگی دارد کشه در کششورها و          
سشت بشا ارائشه مشدل پیششنهادی در ایشن تحقیش  مشی بایسشت          متفاوت ا، های مختل  پروژب

 پیشنهادهای ذیل مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران کشور قرار گیرد 

یک مدل عیلی برای هیکاری و مشارکت بین دسشتگاههای اجرایشی و   ، پنجرب واحد -1
اسشت   حوزب های کسب و کار در تیام بخشهای اقتصادی با مراکز خدمات سشرمایه گشذاری   

اجرای این مدل فرصت خوبی برای مشارکت دولت و بخ  خصوصی فراهم می کند  کلیشه  
دستگاههای ذیربط با معرفی نیایندگان جهت مشارکت در توسعه سیسشتم رتیشامی مراحشل    
پروژب( نق  مهیی خواهند داشت  موفقیت نهایی پنجرب واحد بشه تعهشد و آمشادگی یشرفین     

تگاههای اجرایی ذیربط و سرمایه گذاران( بستگی دارد تشا  دس، رمراکز خدمات سرمایه گذاری
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اییینان حاصل شود که این سیستم به ویژگی اصلی فرآینشد سشرمایه گشذاری آنهشا تبشدیل      
 شود  می

نخست می بایست اهداف مشخصی برای پنجرب واحد ، برای اجرای هر نوع پروژب ای -2
ر منابع اصلی سرمایه گذاران و هیچنشین  تعیین شود  این موارد باید بر تحلیل دقی  نیازها د

های جاری ارائه ایحعات سرمایه گذاری به سیستم دولت مبتنی  بر فراساختار موجود و روش
مرتبط دولت و سرمایه گذاران است  یک پنجرب واحد  باشند  این تحلیل شامل تیامی اجزائ

تسشهیحت سشرمایه    عنوان بخشی از استراتژی کلی یک کششور بشرای بهبشود    باید در کل به
 گذاری در، شود 

قابلیت دستیابی و کاربر پسند بودن از عوامل اصلی برای موفقیت پروژب پنجرب واحشد   -3
های عیلیاتی جامع از سوی مراکشز خشدمات سشرمایه     هستند  برای کاربران باید دستورالعیل

ه آموزش به ویشژب  گذاری ارائه شود  گروب کیک رراهنیا( و خدمات پشتیبانی از کاربر از جیل
توانشد وسشیله مفیشدی بشرای      در اجرای اولیه مرحله پروژب باید فراهم شود  گروب کیشک مشی  

آوری ایحعات بازخورد در سیستم بودب و این ایحعات وسیله ارزشیندی در توسعه آتی  جیع
 شود  سیستم تلقی می

حشیط بایشد   شرط اجرای پنجرب واحشد اسشت  در ایشن م    پی ، ایجاد یک محیط معتبر -4
های قانونی شناسایی و به دقت تحلیل شوند  مثحً تغییرات قانونی گاهی  قوانین و محدودیت

های اشترا، ایحعات  اوقات برای تسهیل ارائه یا تبادل ایحعات  زم است  ضیناً محدودب
در میان دستگاههای اجرایی باید بریرف شدب و هیچنین تیهیدات سازمانی بشرای عیلیشات   

 جرب واحد در ن ر گرفته شود یک پن

های کاربردی  ها و برنامه در اجرای پنجرب واحد برای اییینان از هیاهنگی با سیستم -5
الیللشی   هشای بشین   های ایحعاتی باید بر استانداردها و توصشیه  اسناد و مدل، الیللی دیگر بین

واحد بدون استفادب مبتنی باشند  این موضوع حتی در صورتی مصداق دارد که پنجرب  1یونیدو
، های الکترونیکی یراحی شود  هرگاب تبادل ایحعات الکترونیشک مشورد ن شر اسشت     از دادب

هشای مشورد اسشتفادب سشرمایه گشذاری در سش وح        هیاهنگی تسهیل و استاندارد سشازی دادب 
                                                           
1. United Nations Industrial Development Organization(UNIDO) 
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ششود    یک نیاز ضشروری بشرای عیلیشات اتوماتیشک پنجشرب واحشد محسشوب مشی        ، الیلل بین
ششان   کنندگان مختل  در سیستم قانونی های مورد استفادب توسط شرکت بسازی داد هیاهنگ

 ها برای اجرای اتوماتیک پنجرب واحد باشد  ترین چال  تواند یکی از بزرگ می

ایشن احتیشال وجشود دارد کشه     ، های این مشدل  برداری حداکثری از ظرفیت برای بهرب -6
واحشد اسشتقبال نکننشد  در چنشین      اندرکاران دولتی یا خصوصی از اجرای پنجشرب  برخی دست

مواردی مشکحت ویژب یرفداران پروژب باید شناسایی و هر چه زودتر حل شود  هیشه موانشع   
شناسایی شدب باید با در ن ر گرفتن موقعیت و شرایط محلشی مشورد محح شه قشرار گیرنشد       

م مالی پروژب اما مهم است که دربارب مفاهی، تواند مانع اصلی باشد بدیهی است که هزینه می
یوری که دربارب اجرای کامل یا مرحله بشه مرحلشه تصشییم مربشوط بشه       شفاف عیل شود؛ به

 اجرای مدل اتخاذ شود 

عشوارض و حقشوق گیرکشی و پرداخشت     ، هشا  در مدل پیشنهادی برای پرداخت مالیات -7
هشای   هزینه های مورد نیاز صدور مجوزها و    در ن ر گرفتشه ششدب اسشت  افشزودن ویژگشی     

پرداخت اغلب نیازمند مقدار قابل توجهی کار اضافی با ایجاد هیشاهنگی و بشه ویشژب امنیتشی     
است  در حال حاضر امکان پرداخت الکترونیکی عوارض گیرکی در پنجرب واحد فراهم شدب 

 و  زم است دیگر دستگاههای اجرایی نیز در این خصود تصییم  زم را اتخاذ کنند 

جرب واحد بسیار مهم است و باید به دقت یراحی شود  نیاینشدگی  تبلیغ و بازاریابی پن -8
تبلیغ باید شامل نیایندگانی از تیامی سهامداران دولتی و تجاری در سیستم باشد  چون ایشن  

هشای   دو ایحعات ارزشیند در مورد انت ارات جامعه کاربری فراهم ششدب و بشه انتششار پیشام    
هیچنشین  ، هشا  جشویی در هزینشه   صرفه، منافع، این کار کنند  در تبلیغاتی و بازاریابی کیک می

نکات ویژب مربوط به اثربخشی زیاد ناشی از اجرای عیلیشات پنجشرب واحشد بایشد بشه وضشوح       
 شناسایی شود 

اجرای پروژب پنجرب واحد خدمات سشرمایه گشذاری بشه صشورت کامشل بشا توجشه بشه          -9
عدم ارتباط و تعامشل  ، تل  دولتیهای مخ مشکحتی از جیله ناهیاهنگی موجود میان دستگاب

نبشود  ، فقشدان آمشوزش کشافی عوامشل اجرایشی     ، هشای اصشلی و فرعشی     مثبت بشین دسشتگاب  
های مجوز دهنشدب و تاثیرگشذار در فرآینشد     تعدد دستگاب، های ارتبایی و الکترونیک زیرساخت
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ن برنامشه  قشانو  70و  62پذیر نیست اما مبانی قانونی رمشواد   به راحتی امکان، سرمایه گذاری
به عنوان چشراغ راهنیشا در ایشن خصشود مفیشد اسشت کشه نیشاز بشه تشدوین            پنجم توسعه(

 دستورالعیل های متعدد و کارا حس می شود 

 

 :منابع

 نق  توسعه ن ام مالی و بهبود ف ای 1389فاییه ر، سید مهدی و فهییی فر، حسینی  )
س توسشعه ن شام تشامین    مجیوعه مقا ت چهارمین کنفران، کسب و کار بر رشد اقتصادی

  670-687د ، مالی در ایران

 دستورالعیل شیارب ، ( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جیهوری اسحمی ایران70مادب ر
 8/3/1391مورخ  45652/47708
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