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مروری بر تجارب کشورهای موفق در زیر ساخت های مروری بر تجارب کشورهای موفق در زیر ساخت های 

  الکترونیکی کسب و کار و پنجره واحدالکترونیکی کسب و کار و پنجره واحد

 3علیرضا منعم، 2شهرزاد محیدخانلی، 1رضا حسینی

 چکیده:

زمانی که گیشر،  ، نسبت داد1970و  1960های  توان به دهه ی  پنجرب واحد را میپیدا

 ASYCUDAبرای اولین بار به یور خودکار وظای  خود را با اسشتفادب از سیسشتیی ماننشد    

راتوماسیون گیر،( ارائه داد  بسشیاری از کششورهای توسشعه یافتشه و هیین شور بسشیاری از       

رب واحد ملی ندارند و یا به تازگی شروع به اجشرای پنجشرب   کشورهای اتحادیه اروپا هنوز پنج

آسیا و امریکا  تین نیشز در حشال   ، بسیاری از کشورها در آفریقا، اند از سوی دیگر واحد کردب

تکییل یا راب اندازی این سیستم هستند  در این مقاله تجربه کشورهای مختل  در خصود 

کار و پنجرب واحد در برخی کشورهای حوزب های الکترونیکی ف ای کسب و ایجاد زیرساخت

خاورمیانه و آسیا و اقیانوسیه مورد بررسشی قشرار گرفتشه اسشت  مشرور تجربیشات ایشن        ، آفریقا

                                                           
 
کارشناا ارشد مدیریت دولتی، مدیرکل ادارب امور اقتصادی و دارایی، تبریز، میدان شهداء، ادارب کل امور اقتصادی و  

 09144158325دارایی استان آذربایجان شرقی، 

گذاری استان  گذاری مرکز خدمات سرمایه دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز دانشگاب عحمه، کارشناا مسئول سرمایه  
گذاری،  آذربایجان شرقی، آدرا: تبریز، مابین پل قاری و زیرگذر صاحب ا مر، خانه ثقه ا سحم، مرکز خدمات سرمایه

 khanli.sh@gmail.com، 09149124028، هیراب 04135232237تلفن 

شرقی،  گذاری استان آذربایجان افزار، مسئول فنی پنجرب واحد سرمایه نرم -وتریدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپ  
 گذاری، آدرا: تبریز، مابین پل قاری و زیرگذر صاحب ا مر، خانه ثقه ا سحم، مرکز خدمات سرمایه

  alireza.m2005@gmail.com، 09141163265، هیراب 04135260320فن تل
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تشرین   یکی از مهشم  های الکترونیکی در این کشورها ایجاد زیرساخت، دهد می  کشورها نشان

ودب اسشت و تنهشا در   های تجربی در راستای بهبود ف ای کسشب و کشار بش    راهکارها و روش

صورتی موف  عیل نیودب که سیستم تعری  شدب متناسب با محیط و س ح توسعه یشافتگی  

 محلی کشورها بودب باشد 

  های الکترونیک زیرساخت، پنجرب واحد، ف ای کسب وکار کلید واژه:
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 :مقدمه

های اخیشر فنشاوری ایحعشات و ارتبایشات و ایجشاد زیرسشاختهای الکترونیکشی         یی دهه
ای که عیشحً تیشامی ابعشاد زنشدگی      گونه است  به تحو ت وسیعی در حیات بشر ایجاد نیودب

منشدی   عبارتی بهشرب   انسانها را در برگرفته و متأثر ساخته است  هر چند میزان اثرپذیری و به
رسد یکی از مهیترین کاربردهای  های مختل  از این پدیدب یکسان نیست  به ن ر می بخ 

هشای الکترونیکشی در حشوزة اقتصشاد تحقش        ات و ارتبایات و ایجاد زیرساختفناوری ایحع
توانشد از مجشاری    یابد  نحوة اثرگذاری فناوری ایحعات و ارتبایات بر حوزة اقتصشاد مشی   می

توان به تسهیل و ارتقای ف ای کسب وکار ربشه   مختلفی ظاهر شود که از مهیترین آنها می
الیتهای تجاری اشارب نیود که مورد اول عیدتاً به تعشامحت  ( و نیز تسهیل فع، عام آن معنای

داخل کشور مرتبط میشود و مورد دوم حکایت از بستر و مکانیزم رسشازوکار( تعامشل    اقتصادی
 (1387، مزینی و پاریاب، مرادحاصل  رالیلل دارد اقتصاد ملی باف ای بین

توانشد در پیشداش    وکشار مشی  تبلور فناوری ایحعات و ارتبایات را در بهبود ف ای کسب 
پنجرب واحد دید  هرچند یک پنجرب واحد الزاماً به مفهوم اجشرا و کشاربرد ایحعشات هشایتکو     

هشا   کند که دولت اما س ح امکانات اغلب در صورتی ارتقا پیدا می، باشد فناوری ارتبایات نیی
ای  پنجرب واحدرا های مربویه را برای یک پنجرب واحد شناسایی و قبول نیایند  پید فناوری
زمانی که گیر، برای اولین بشار بشه یشور    ، نسبت داد 1970 و 1960توان به دهه های  می

 .اتوماسیون گیر، ارائه داد خودکار وظای  خود را با استفادب از سیستیی مانند

بسیاری از کشورهای توسعه یافته و هیین ور بسیاری از کشورهای اتحادیشه اروپشا هنشوز    
، لی ندارد و یا به تازگی شروع به اجرای پنجرب واحد کردب انشد از سشوی دیگشر   پنجرب واحد م

 .یا راب اندازی هستند لآسیا و امریکا  تین نیز در حال تکیی، بسیاری از کشورها در آفریقا

، رواندا و کنگو، ساحل عاج، آنگو ، توگو، مراک ، لیبی، تانزانیا، در آفریقا کشورهای کنیا
در آسشیا و  ، عیشان و بحشرین  ، ق شر ، در خاورمیانه کششورهای ایشران  ، گاسکارمادا، موزامبیک

در ، سشنگاپور ، تایلنشد ، پاکسشتان و فیلیپشین  ، نیوزیلنشد ، برونئشی ، تایلنشد  اقیانوسیه کششورهای 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

208 

 

ترینیداد و توبشاگو دارای پنجشرب واحشد    ، شیلی، پرو، کشورهای حوزب دریای کارائیب مکزیک
 هستند 

خاورمیانه و آسیا و اقیانوسشیه  ، کشورهای کشورهای حوزب آفریقا در این م العه تجربیات
در خصود ایجاد زیرساختهای الکترونیکی و ایجاد پنجرب واحد مشورد بررسشی قشرار گرفتشه     

 است و بدنبال آن پیشنهاداتی با توجه به این تجارب ارائه گردیدب است 

 :مبانی نظری

مولفشه:   9اضای کسب وکار را در قالب عوامل موثر بر ف 2003به یور کلی دفت در سال 
امور مالی و ، منابع انسانی، های دولترمالیات و عوارض( سیاست، های دولت بازار و سیاسست
ف شای  ، الیللشی  ف شای بشین  ، هشای تشامین مشواد اولیشه     ها و ششبکه  کانال، تامین منابع مالی

ست  که مدل مفهومی ف ای اجتیاعی و سیاسی و ف ای فناوری بیان نیودب ا ، کحن اقتصاد

 (Deft,2003( قابل مشاهدب است  ر1ان در نیودار ر

 

 مدل مفهومی عوامل مؤثر بر ف ای کسب و کار با توجه به مدل دفت -1نیودار 
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کحر، در هیان سال ف شای  ، قابل مشاهدب است 2در مدلی دیگر که در نیودار شیارب 
محشیط منشابع   ، محیط بخش  عیشومی  گانه از جیله:  های هشت کسب وکار را موثر از محیط

محشیط  ، محشیط سیاسشی  ،  محشیط منشابع  ، محیط جیعیتی و اجتیشاعی ، گذاری مالی و سرمایه

 (Clarke,2003الیلل و محیط فناوری بیان نیودهاست ر محیط بین، اقتصاد کحن

امشا از چهشارچوب یکسشانی    ، ها با مدل دفت تفشاوت دارد  این مدل هرچند در برخی مولفه
هایی تاحدودی متفشاوت بشه بررسشی عوامشل مشوثر بشر        د و عیح هر یک با رویکردبرخوردارن

اند اما در هر دو مدل عوامشل فنشاوری از جیلشه عوامشل مشوثر بشر        ف ای کسب وکار پرداخته
 شدب است  ف ای کسب وکار شناخته

 

 کحر، مدل به توجه با کسب و کار ف ای بر مؤثر عوامل مفهومی مدل -2نیودار

بشر   مشؤثر  ( نیشز بشه بررسشی عوامشل    2000-2001دو مدل با  ساکس و آرتور ر عحوب بر
 بررسشی  بشه  نشوعی  بشه  و پرداخته اند رشد( مسیر کشورها ردر اقتصادی ف ای پذیریرقابت

 ,Hosseiniاند ر پذیری بیان نیودبرقابت بر تأکید با کشورها اقتصادی ف ای کسب و کار

 مشدل  یشک 1پشذیری رشد رقابشت  شاخص نوانتحت ع شاخصی یراحی در دو (  این2004

                                                           
1 Growth Competitiveness Index (GCI)  
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، های فنشاوری حوزب تأثیر تحت شاخص عیدتاً این نوسانات آن در که اندنیودب ارائه مفهومی

 (3رنیودار شیارب  .است اقتصاد کحن محیط و عیومی نهادهای

یب   اقتصادی پذیری ف ای کسب و کاررقابت بر مؤثر مفهومی عوامل مدل -3نیودار 
 آرتور و ساکس ن ریه

ها و گریشز از تهدیشدها اسشت  بشا     بدیهی است که هر بنگاهی به دنبال استفادب از فرصت
توجه به م الب م رح شدب اهم عوامل موثر بشر ف شای کسشب و کشار عبارتنشد از: عوامشل       

 عوامشل اجتیشاعی و فرهنگشی   ، عوامل جغرافیشایی و اکولشوژیکی  ، عوامل جیعیتی، اقتصادی
که عوامل فنی و تکنولوژیک ، باشد و عوامل فنی و تکنولوژیک می حاکییتی و نهادی عوامل

مجیوعه منت یی از روابط فنی است که از دو یری  جامعه و عیلکرد بنگاب بر ف ای کسب 
 (1391، گذارد رسلیانی و کار اثر می

تواند به عنوان نیودی از عوامل فنشی و   ایجاد زیرساختهای الکترونیکی و پنجرب واحد می
تواند نق  موثری ایفشا نیایشد در    وژیک معرفی نیود که در ارتقاء ف ای کسب وکار میتکنول

شود: کیسشیون   ها اشارب می مورد پنجرب واحد تعاری  متعددی وجود دارد که به چند مورد آن
سشازی   سشادب ، دارد که هدف محشیط پنجشرب واحشد    اقتصادی سازمان ملل برای اروپا بیان می

دولت و بازرگانان و داشتن منافع معنی دار برای تیشامی بازرگانشان    های ایحعات بین جریان
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انتقال ایحعات بین تجار و  دهندب نحوب عیلکرد پنجرب واحد در تسریع نشان 4است  نیودار 
 باشد  دولت می

 
 تعری  به بنا واحد پنجرب یری  از دولت و تجار بین ایحعات انتقال در تسریع نحوب -4نیودار 

UNECE 

شرایط عیلی پنجرب واحدیک مجرای رفیزیکی یا الکترونیکی( برای تسلیم و پردازش  در
این نق شه ورودی بشه   ، سازد الیللی فراهم می ها و مدار، مربوط به معامحت بین تیامی دادب

هشای  زم   های مربویه را م لع ساخته و کنترل شود که سازمان وسیله سازمانی مدیریت می

 .دهد را انجام می

داند که بشه یشرفین درگیشر     ای می پنجرب واحد را به عنوان وسیله، زمان جهانی گیر،سا
تجارت و حیل و نقل امکان تبادل ایحعات استاندارد برای تأمین نیاز های قانونی صادرات 

 سازد  و واردات و ترانزیت را فراهم می

 :ها مطالعات و بررسی

ورد بررسی قرارا داد که از ایشن تعشداد   صدو پنجاب کشور را م 2012بانک جهانی در سال 
کشور به سازمان های دولتی متصل ششدب   20کردند و       کشور از پنجرب واحد استفادب می 49

بسشیاری از کششورهای در    اند و مابقی هنوز در حال بستر سازی هستند  بنا به ایشن گشزارش  
ایجشاد آن بشودب انشد      حال توسعه پنجرب واحد ملی نداشتنه و یشا در حشال بسترسشازی بشرای    
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هیچنین اکثر کشورهای اتحادیه اروپا نیز پنجرب واحد ملی ندارند این درحالیست که بسیاری 
تکییشل و توسشعه پنجشرب    ، آسیایی و آمریکای  تین شروع به ایجشاد ، از کشورهای آفریقایی

اقدام بشه  های واحد ملی کردب اند  برخی از کشورها برای تبادل مستندات تجاری و بازرگانی 
 اند به عنوان نیونه: استفادب از تبادل الکترونیکی دادب ها کردب 

اتوماسیون تشرخیص کشا  از گیشر، را تحشت پوشش  وزارت       1992چین تایپه در سال 
پروژب تجارت الکترونیکی خودرا  1994اقتصادی خود راب اندازی کردب است  موریس در سال 

پشردازش و  ، در موریس به اظهارهشای گیرکشی   به کیک سنگاپور گسترش داد  پنجرب واحد
سیسشتم ایجشاد ششدب توسشط     ، برگشت آنها به وسیله ابزار الکترونیک از یری  شبکه تجاری

سرویس های شبکه موریس با هیکاری سرویس های شبکه سنگاپور امکان می دهد  ایشن  
که به انتقشال  است  سیستم یک برنامه کاربردی شبکه ای مبتنی بر انتقال الکتورنیکی اسناد

، الکترونیکی اسناد و مدار، بین یرفین کا های صادراتی و وارداتی یعنشی بخش  گیرکشی   
، واس ه هشای گیرکشی  ، نیایندگی های حیل و نقل، ارسال کرایه، مالیات های غیر مستقیم

عوامل بنشدر آزاد و واردکننشدگان و صشادرکنندگان    ، وزارت بازرگانی، دفتر کنترل بار، گیر،
متصل خواهند شد که  "شبکه تجاری "یل می دهد  هیچنین در آیندب بانک ها به امکان ع

به پرداخت الکترونیکی حقوق و عوارض و مالیشات هشا از یریش  سیسشتم اظهشار اتوماتیشک       

 .بانک موریس اجازب می دهد (MACSS) موریس

بشه  به گیر، و دپارتیان مالیات های غیر مستقیم فرصت می دهد تا ، این شبکه تجاری
واس ه ی اجرای سیستم مدیریت گیرکی به یک پروژب محاسباتی اصلی مبادرت نیایند  که 

 تأیید و ترخیر کا های اظهار شدب در گیر، به آن متصل می گردد ، در اعیال پردازش

تجارت الکترونیکی خود را در سراسر کشور به ابتکار وزارت بازرگانی  1998ژاپن در سال 
هدف اصلی این سامانه کاه  زمان و هزینه ها ی تحییل ششدب بشر   و صنایع شروع کرد و 

ادارت با استفادب از استاندارد سازی و تبادل اسناد تجاری به شکل الکترونیکی تحشت ششبکه   
 های امن و قابل اعتیاد بود 

منافع قابشل تشوجهی بشه    ، که اگر چه ن ام پنجرب واحد تجارب این کشورها نشان میدهد
اجرایی ساختن آن یک التزام اساسی است که مستلزم تعهشدات بلندمشدت از   اما ، هیراب دارد
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سوی بازیگران عرصه دولت و حوزب بازرگانی است  ازآنجا که عیلیاتی سشاختن ن شام هشای    
پنجرب واحد نیازمند تغییراتی در رویه های ادارات گیرکی بودب و بر بسشیاری از حشوزب هشای    

بایشد مبنشایی قشانونی    ، ی عیب و نقص به سیت هدفب لذا برای حصول، دیگر اثرگذار است
 برای اجرای ن ام جدید پنجرب واحد تجاری پی ریزی شود 

پشروژب پنجشه واحشد     2002در این گزارش بیان شدب است که عربستان سعودی در سشال  

راب اندازی نیودب کشه ایشن سیسشتم یشک دروازب الکترونیکشی       SaudiEDIخود را با عنوان 
بنادر و سایر سازمان های دولتی به من ور ارسشال و  ، ران تجاری با گیر،ارتباط کارب جهت

باششد  هیچنشین فنحنشد در     تحویل سفارشات و اظهارنامه ها می، پردازش الکترونیکی اسناد
بندر بشزرگ خشود    20سیستم پنجرب واحد را در گیر، و مدیریت دریایی بنادر و  1993سال 

 توسعه داد 

خود را به عنشوان یشک    "پنجرب واحد ملی "شرقی رآ سه آن( انجین ملل آسیای جنوب 
 سیستم را قادر است:

 واحد ارسال کنندب دادب ها و ایحعات؛ 

 پردازشگر هیزمان دادب ها و ایحعات؛ 

 واحد تصییم گیری برای ترخیص کا  از گیر،؛ 

به عنوان یک نق ه تصییم گیری برای ترخیص کا  از گیر، بر اساا تصییم گیشری  
 باشد ، سازمان به گیر، ابحغ میشود، خانه توسط وزارت، در صورت لزوم که

توسعه پنجرب واحدملی بدان معنی است که تیام سازمان های دولتی دیگر بخشی از این 
سیستم شوند تا این سیستم قادر باشد در نیازهای سازمان هشای مختلش  را جهشت تسشهیل     

ان های دولتی به یشور سشنتی از چنشد بخش      تجارت باهم من ب  و متصل نیاید  اما سازم
هشا دیگشر یشا     جداگانه تشکیل شدب اند که میکن است اتصال آنها بشدلیل داششتن فشن آوری   

 (ASEAN, 2005ر روشهای ارائه خدمات متنوع بایکدیگر محدود گردد 
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در گزارش بانک جهانی چندین چال  در خصود گسترش پنجرب واحد م شرح گردیشدب   
 است از جیله:

 ای کسب و کار به ویژب انجام معامحت مرزی به یشور گسشترب هنشوز هشم بشه روش      دنی
گردد به یوری که بسیاری از بانک  سنتی و بر اساا مدار، و مستندات کاغذی ادارب می

 نیایند  ها و حتی مقامات ن ارتی دولتی جهت تاییئ پروندب ها اسناد کاغذی را م البه می

 شرکتها و صاحبان کسب وکار یشا ارائشه خشدمات بشین      بر خحف ارائه خدماتی دولتی به
دولتی که در آن با یک دستور یا  یحه از سوی دولت می توان استفادب اجباری از پنجرب 

در انجام تعامحت بین شرکتی چنین ابزار و ت یینی وجود نخواهشد  ، واحد را ت یین کرد
 داشت 

 دل اسناد الکترونیکشی خشود دارنشد    در بسیاری موارد شرکتها گزینه های زیادی برای تبا
بنشابراین اغلشب حجشم    ، باششد  ضین آنکه هزینه این انتقا ت نیز برای شرکتها مهم مشی 

 معامحت از یری  گسترش پنجرب واحد در س ح پی  بینی شدب نیست

 به یور کلی چهار مرحله اساسی برای ایجاد یک پنجرب واحد موف  معرفی گردیدب است:

پیادب سازی  برخی  -4یراحی فن آوری و -3، آمادب سازی-2، مه ریزیابتکار و برنا -1 
اختصشاد بودجشه   ، حیایت س ح بشا  ، از کشورهایی که با توجه تکیه بر برنامه ریزی دقی 

ششامل کششور انگلسشتان کشه     ، کافی و حکومتداری خوب در این راستا موف  عیل نیودب اند
د ملی یکپارچه سازی کردب اسشت مشی باششد     یکی از استانهای خود ر ا از یری  پنجرب واح

هلند و اسکاندیناوی وجود دارد  تقریبا در تیامی ، فرانسه، نیونه های مشابه دیگری در آلیان
بنادر دریایی با مقامات گیرکی ، کشورهایی که تجربه موفقی در ایجاد پنجرب واحد داشته آند

 (ESCWA,2011).اند هیکاری بسیاری خوبی داشته

پس از تعری  مفهوم اولیه پنجرب واحشد  ، سازمان ملل/سیفکت 33توصیه شیارب براساا 
باید در جلساتی باهم شرکت ، نفع اعم از بخ  خصوصی و دولتی  زم است سازمانهای ذی

نیایند و مسائل مختل  پنجرب واحد را بررسی نیایند   زم است این گشروب مشدیریت پشروژب    
س ح و ماهیت ، ای کلیدی جهت:تعیین قلیرو پنجرب واحده باید با ح ور نیایندگان سازمان
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منابع مشورد  ، هزینه اجرا، پتانسیل ها و ماهیت اجرای پایلوت، سناریوهای مختل  اجرا، تقاضا
هشایی بشین    نیاز و چهارچوب زمانی تشکیل گردد  در خصود مرحله اجرا نیز باید تفاهم نامه

ی  و مسئولیتها ام ا ششود و مشدت زمشان    سازمانهای کلیدی مختل  در راستای تقسیم وظا
ایجشاد  ، انجام آنها مشخص گردد  هیچنین ایجاد مرکز دادب مرکزی و بایگشانی الکترونیکشی  

نیزاز جیله اقدامات توصشیه ششدب   ، زیر ساختهای مورد نیاز توسط سازمان ها بر اساا تفاهم
کار جیعیست کشه   ازجیله معایب چنین سیستیی عدم پایبندی این دستگاهها به  است است

ششود   زم بشه ذکشر اسشت      ها می باعث ابتر ماندن مرحله امکان سنجی و شکست این پروژب
پرداخت ، ایینی، سیستم کدگذاری، فرهنگسازی، آموزش، پیادهسازی زیرساختهای مخابراتی

الکترونیکی و غیرب از پی  شریهای اصلی پیادب سشازی پنجشرب واحشد تجشاری در کششورها      
 اید مورد توجه قرار گیرند میباشد که ب

 :روند پروژه های پنجره واحد در آفریقا

کشورهای آفریقایی اقدام به گسترش پروژب پنجرب واحد در سراسر قارب کردند به یشوری  
 که در:

 رواندا(؛، تانزانیا، کنیا، ماداگاسکار، شرق آفریقا رموزامبیک

 مرکز آفریقا رکنگو(؛ 

 ین(؛بن، توگو، غرب آفریقا رساحل عاج 

 مراک (، شیال آفریقا رلیبی 

دارای پنجرب واحد هستند  کشورهای آفریقایی درخواستها و الزامات مختلش  و متفشاوتی   
جهت استفادب از پنجرب واحد دارند به عنوان مثال کشورهای غرب آفریقا بشه یشور عیشدب از    

استفادب میکنند   "پنجرب واحد تجارت خارجی"عیلیات بازرگانی یا ،  بندر مرکزی پنجرب واحد
بنین و کنگو که فقط روی درخواستهای بنشدر متیرکشز ششدب و از    ، توگو، به ویژب ساحل عاج

برخی عیلیات کلیدی پنجرب واحد مانند اظهارنامه گیر، و / یشا صشدور مجشوز / و یشا اخشذ      
 کنند مجوزهای الزامی از سایر سازمان های دولتی استفادب نیی
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را بشه افشزای     -رهای سشاحلی خشود ماننشد موزامبیشک    کشو، کشورهای آفریقایی شرقی
ظرفیت تسهیل تجارت خود تشوی  میکنند  الزامات کشورهای شرق آفریقشا در اصشل بشرای    
ایجاد یک پنجرب ملی به من ور ایجاد ارتباط الکترونیکی با سازمان های دولتی برای صشدور  

تانزانیا و اوگاندا با بررسی تجشارب  ، رواندا، برونی، از جیله کنیا باشد  سایر کشورها مجوز می
گسترش حجم محصو ت عبوری خود از مشرز بشا    به اهییت دیگر کشورهای در حال توسعه

، بهبود و تسهیل تجارت خود پی بردند  این کشورها با راب اندازی سیستم هشای الکترونیکشی  
ر قابل محح ه زمان انت ار در گذرگاب های مرزی را برای واردکنندگان و صادرکنندگان ب و

 .ای کاه  دادند

کشور کنیا سیستم سییبا را معرفی نیود که دادب ها و فرمهای مورد نیشاز  ، 2005در سال 
 کرد را در قالب یک سیستم الکترونیکی عرضه می

باقی کشورهای ع و رکشورهای شرق آفریقا( در ن شر داششتند تشا بشا هیکشاری آژانشس       
راب اندازی نیایند تا بتواننشد از یریش  یشک گشذرگاب      آمریکایی یک سیستم واحد بین الیللی

می دهد که اسشتفادب از    مشتر، دادب های خود را وارد و به اشترا، بگذارند م العات نشان
   میلیارد د ر از اقتصاد من قه را نجات دهد 30سیستم الکتورنیکی مشتر، می تواند 

رب واحد باید متناسب با محیط و تجارب این کشورها نشان دادب است که اجرای ن ام پنج
، س ح توسعه یافتگی محلی صورت پذیرد که در آن به اجرا در می آید  گذار از ایشن فرآینشد  

گروب ها و یا سشازمان هشایی اسشت کشه هشم قادرنشد در ایشن زمینشه         ، مشتیل بر ح ور افراد
دت از سوی دولشت  تاثیرگذار باشند و هم از آن تاثیر بپذیرند؛ هیچنین مستلزم تعهداتی بلندم

 و بخ  بازرگانی است 

 :روند پروژه های پنجره واحد در آسیا و اقیانوسیه

لذا جای تعجب ندارد که آنها در تسهیل ، بسیاری از کشورهای آسیایی تجارت گرا هستند
هنشگ  ، تجارت بسیار مترقی باشند  در حال حاضر در چندین کشور آسیایی از جیله سنگاپور

 اندونزی و مالزی پنجرب واحد اجرا شدب است ، نوبیکرب ج ، ژاپن، کنگ
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 10 ابتدا آسه آن الزامات کشورهای آسیایی جهت استفادب از پنجرب واحد نیز متنوع است 
در سشال هشای   ، کشور ع و خود را جهت ادغام و ایجاد پنجرب ملی تشوی  کشرد  از ایشن رو  

خورد  چهار کشورهای   چشم می برای توسعه پنجرب واحد به افزای  واضحی در من قه، اخیر
برونئی و فیلیپین( با سیستم گیرکی موجود در راستای ایجاد پنجرب ، تایلند، آسه آن راندونزی

 یکپارچه شدب اند ، واحد

بشرای تجشارت را    1989دولت برای اولین بار از پنجرب واحشد ملشی در سشال    ، در سنگاپور

کشور کرب تخیین زدب بود .ر هم گرد آوردآژانس مرزی را در کنا 35تاسیس کرد که بی  از 
میلیون د ر نفشع خواهشد    18برای آنها  2010گذاری در سال  اجرایی پنجرب واحد سرمایه که

آورد که برای شرکتهای بزرگی مثل ال جی یا سامسونگ دستیابی سریع به محیولشه هشای   
 خشششود و قابشششل پشششی  بینشششی یشششک مزیشششت مهشششم بشششرای رقابشششت مشششی باششششد       

(Jamal Ibrahim Haidar,2014) 

منتشر نیود تجشارب کششورها نششان     2014در گزارش دیگری که بانک جهانی در سال 
دهند این موضوع است که استفادب از خدمات الکترونیکی و برخط عامشل مشوثری در ارتقشاء    

 رتبه این کشورها بودب است که به چند نیودب از ان اشارب میکنیم:

 آذربایجان:

اقدام بشه ایجشاد    2014و  2009ص شروع کسب وکار خود در سال در راستای بهبود شاخ
مشدت  ، برای تکییل درخواست ثبت نام به من ور کشاه  تعشداد فرآینشدها    یک پنجرب واحد

زمان و هزینه آن نیود و با معرفی خدمات رایگان و آنحین ثبت نام و حذف تشریفات پشی   
 ید تر گرد شروع کسب و کار راحتتر و سادب، از ثبت نام

 این کشور در خصود شاخص اخذ اعتبار اقدامات ذیل را انجام داد:

  بانک ملی رمرکزی( آذربایجان سش ح حشداقل وام دریشافتی را در    2009در سال :
نششان از دو  ، های اع ایی در سیسشتم مشالی   کند  ثبت ایحعات وام حذف می 2007سپتامبر 

 گیرندگان تحت پوش  دارد  برابر شدن وام
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  ثبت ایحعات اعتباری عیومی و دسترسی آنحین بشه ایحعشات   2010در سال :
های بانکی  در صورت ارسال ایحعات اشتباب یا ارسال دیرتر از موعد  مالی از یری  دیتابیس

 هایی برای بانک ها در ن ر گرفته شد  جرییه، مقرر آنها

  ن کشه  : بهبود دسترسی به اعتبارات با ایجاد یک پلشت فشرم آنحیش   2011در سال
 آورد  اجازب ارائه و بازیابی ایحعات را برای موسسات مالی فراهم می

جهت ارتقا رتبه در شاخص پرداخت مالیات اقدام به ایجاد امکشان پشر کشردن و     نهیچنی
افزری حسشابداری بشرای محاسشبه در سشال      ترین سیستم های نرم پرداخت آنحین با پیشرفته

ستگاب کامپیوتری را برای کاربرانی که به سیستم هشای  نیود و امکان برخورداری از ای 2009
 کامپیوتری دسترسی نداشتند ایجاد کرد 

 آلمان:

اقدام به آسان کردن فرآیند پرداخشت   2013برای بهبود شاخص پرداخت مالیات در سال 

و اجشرای سیسشتم بایگشانی الکترونیکشی و      ELENAها بشا لغشو فرآینشد     مالیات برای شرکت
 یکی برای مبالغ مالیاتی بیشتر نیود پرداخت الکترون

 :گرجستان

ادارب ملی ثبت عیومی گرجستان برای بهبود ششاخص ثبشت و انتقشال مالکیشت در سشال      
با ثبت کسب و کار به صورت آنحین و با حذف نیاز به گرفتن یک سری اسناد قبشل  ، 2009

ین اصححات تعشداد  تر ساخت  ا ثبت و انتقال مالکیت را راحت، از ثبت برای اشخاد حقوقی
روز کاه  دادب است   2روز به  5و مدت زمان آن را از  2به  5فرآیندهای ثبت مالکیت را از 
 تر شدب است  ثبت و انتقال مالکیت نیز آسان، هیچنین با کاه  هزینه آن

تسشهیل دسترسشی بشه     اقدام به 2012این کشور برای بهبود شاخص اخذ اعتبار در سال 
 ها ابا استفادب از پایگاب آنحین ثبت وثیقه نیود  سازی سیستم ثبت دادب یادباعتبار از یری  پ
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با معرفی مالیات بشر ارزش   2013و  2012این کشور در راب ه با پرداخت مالیات در سال 
ها را آسان تر کشرد در نتیجشه آن و بشا     پرداخت مالیات شرکت، افزودب و پرداخت الکترونیکی
پرداخشت  ، الکترونیکی و ارائه خدمات بیشتر به مالیشات دهنشدگان   افزای  استفادب از سیستم

 تر شدب است  ها راحت مالیات برای شرکت

تجارب نشان دادب است ایجاد بسترهای الکترونیکی و پنجرب واحد قادر است رویشه هشا و   
هزینه های تجاری را از یری  کارآمدتر ساختن جریان ایحعات و سادب سازی رویشه هشای   

ن ام پنجرب واحد از یری  تسهیم ایحعشات مشورد نیشاز    ، قلیل دهند  به بیانی دیگرتجاری ت
موجب ایجاد سشهولت در جریشان ارائشه و دریافشت     ، بین تیامی یرف های درگیر در تجارت

از ارائشه چنشدین بشارب دادب هشا بشه      ، ایحعات می شود  بدین ترتیب در چنین ن ام کارآمدی
، رویه های زائد از میان برداشته می شوند  عحوب بشر ایشن  بخ  های متفاوت کاسته شدب و 

هیاهنگی و تعامل میان مقامات بهبود می یابد و بازرگانان می توانند ایحعات و مشدار، را  
ن ر به گسترش روزافزون تحو ت در ، از یری  یک دروازب ورودی واحد ارائه کنند  بنابراین

رزان کا ها ن ام های پنجشرب واحشد قادرنشد    عرصه جهانی شدن و ضرورت تحویل سریع و ا
کل جامعه تجاری را از یری  سادب و موثرسازی ن ام های پیچیدب و تکراری ارائه ایحعات 

 منتفع سازند 

 :گیری ها و نتیجه یافته

در کشورهای مختل  بسته به آمادگی و اولویت های هر کشور اشکال بسیار متفشاوت از  
اجرا ، ها گرفته تا سیستم های جامع بنادر و یا اشکال محلی آنادغام گیر،  پنجرب واحد از

شدب است  اما آنچه مسلم است به من ور توسعه یک پنجرب واحد یشک تعهشد ع شیم بشرای     
اتصال و به اشترا، گذاری ایحعات توسط گیر، و سایر سازمان های دولتشی مسشئول در   

ازمنشد پشردازش هشای تجشاری بشا       زم است  این امشر نی ، و هیچنین جامعه تجاری، تجارت
دهد کشه   روشهای جدید و سادب سازی فرآیندهای کسب و کار می باشد  بررسی ها نشان می

پنجشرب واحشد    انشد    کشورهای در حال توسعه تجارب موفقی در ایجاد پنجرب واحد ملی داشته
بخش   هیکاری بین سازمان های دولتشی و  ، فرآیندهای کسب وکار را سادب و خودکار نیودب

 خصوصی را به ارمغان آورد 
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منشافع قابشل   ، که اگر چه ن ام پنجرب واحشد  تجارب کشورهای بررسی شدب نشان میدهد
اما اجرایی ساختن آن یک التزام اساسی است کشه مسشتلزم تعهشدات    ، توجهی به هیراب دارد

تن بلندمدت از سوی بازیگران عرصه دولت و حوزب بازرگانی است  ازآنجا که عیلیشاتی سشاخ  
ن ام های پنجرب واحد نیازمند تغییراتی در رویه های ادارات گیرکی بشودب و بشر بسشیاری از    

باید مبنایی ، بی عیب و نقص به سیت هدف لذا برای حصول، حوزب های دیگر اثرگذار است
 قانونی برای اجرای ن ام جدید پنجرب واحد تجاری پی ریزی شود 

تناسب با محیط و س ح توسعه یشافتگی محلشی   هیچنین اجرای ن ام پنجرب واحد باید م
گشروب  ، مشتیل بر ح ور افراد، صورت پذیرد که در آن به اجرا در می آید  گذار از این فرآیند

ها و یا سازمان هایی است که هم قادرند در این زمینه تاثیرگشذار باششند و هشم از آن تشاثیر     
 و بخ  بازرگانی است  بپذیرند؛ هیچنین مستلزم تعهداتی بلندمدت از سوی دولت

تواند عدم پایبنشدی ایشن دسشتگاهها بشه کشار       ازجیله موانع ایجاد سیستم پنجرب واحد می
ششود   زم   ها می جیعی باشد که باعث ابتر ماندن مرحله امکان سنجی و شکست این پروژب

، سیسشتم کدگشذاری  ، فرهنگسازی، آموزش، به ذکر است پیادب سازی زیرساختهای مخابراتی
پرداخت الکترونیکی و غیرب از پی  شریهای اصشلی پیشادب سشازی پنجشرب واحشد در      ، نیایی

 کشورها میباشد که باید مورد توجه قرار گیرند 

به یور کلی چهار مرحله اساسی برای ایجاد یک پنجرب واحد موف  معرفی گردیدب است: 
دب سازی  هر کدام از پیا -4یراحی فن آوری و -3، آمادب سازی-2، ابتکار و برنامه ریزی -1

این مراحل میکن است پیچیدگی ها متفاوتی داشته باشند  تجربه هر کشور و من قه نیز در 
اما تجربه جهانی نشان دهندب یشک الگشوی نسشبتا مششابه     ، این خصود لزوما متفاوت است

راتشب  آمادب سازی و پیادب سازی به م، ها به ما می آموزد که برنامه ریزی  میباشد  این تجربه
پیچیدب می باشند  با وجود اینکه یراحی فن آوری نیز می تواند بسیار وقت گیر باشند اما در 

پیچیدب می تواند نوید یک پنجرب واحد توانیند بدهشد  امشا بشه یشور کلشی       ICT نهایت یرح
میدهد که پنجرب واحد می تواند به عنوان یک تسهیل کننشدب در اصشحح رونشد     تجارب نشان

 .تجارت باشد
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به یور کلی مرور تجارب چندین ساله در گزارش بانک جهانی نشان میدهشد کشه بشرای    
 داشتن یک پنجرب واحد موف  باید اقدامات ذیل صورت پذیرد:

ایجاد یک چارچوب جهانی و مشتر، برای برنامه ریزی و توسعه پنجرب واحد که اشکال 
شود  استفادب از یشک مشدل    مختل  از مدل های پنجرب واحد را به هم متصل کردب و شامل

تکاملی استاندارد برای توسعه پنجرب واحد به سیاستگذاران و مدیران کیک خواهشد کشرد تشا    
بتوانند وضعیت پنجرب واحد ملی خود را تعیین نیودب و برای مرحلشه بعشدی اهشداف اجرایشی     

 تعری  نیایند 

، به آمادگی کششورها اولویت بندی کردن هیکاری من قه ای در ایجاد پنجرب واحد  بسته 
توسعه مدل کسب و کار پایدار و پروژب هشای آزمایششی   ، می تواند شامل تبادل تجارب موف 
هشای حقشوقی و فنشی     توسعه چشارچوب ، های واحد ملی برای تبادل ایحعات در میان پنجرب

 های تجاری باشد  برای تبادل ایحعات و حیایت از موافقت نامه های و سیاست

الیللی بشرای بشرای رسشیدن بشه تبشادل ایحعشات        جرب واحد به س ح بینتوسعه دادن پن
الکترونیکی در زنجیرب عرضه جهشانی بشا اسشتفادب از قابلیشت پیشادب سشازی پنجشرب واحشد در         

 کشورها 

اییینان حاصل کردن از اینکه که سیاست گذاران پتانسیل پنجرب واحد را در تواف  نامشه  
این تواف  نامه باید مقشررات     خود مورد توجه قرار دهند های تجاری دو جانبه یا چند جانبه

امنیشت و  ، را شامل شود که به اشترا، گذاری ایحعشات در تجشارت مشرزی بشرای اسشتفادب     
 کارایی امکان پذیرنیاید 

مرور تجربیات کشورها نشان میدهد که از جیله نقاط ضع  در ایجاد پنجرب واحد و بهرب 
و پی در پی قوانین ومقررات بدلیل فقدان یک راهبشرد و سیاسشت    برداری از آن: تغییر مداوم

عشدم  ، عدم هیاهنگی  زم بین سازمان های کلیشدی ، مشخص در امور بازرگانی و اقتصادی
ها به  عدم تسلط نیروی کار شاغل در سازمان، توازن بین اختیارات و مسئولیت های مسئولین

دستورالعیل ها به علت تعدد مراکشز تصشییم    تعدد بخشنامه ها و، و پنجرب واحد ICTمسائل 
عدم وجود چارت تشکیحتی منسجم و تعری  شدب برای ، گیرندب در امور اقتصادی و تجاری
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عشدم اختصشاد   ، پنجرب واحد وعدم مکانیزب بودن سازمان های هیجوار و تاثیر تشاخیر آنهشا  
بشا   رویه هشای گیرکشی   و ت اد عیلی فعالیتها، عدم رشد امکانات اداری و فنی، بودجه کافی

کشورهای فعال در زمینه پنجرب واحد و عدم وجود مرجع پیشتاز جهشت مشدیریت و رهبشری    
 جریانات تجاری می باشد 

توان گفت عوامل اصلی تاثیر گذار در تأسیس یک پنجرب واحد موفقیشت   به یور کلی می
سازمان قوی بشرای   وجود، آمیز میتواند: وجود ارادب ی سیاسی قوی برای اجرای پنجرب واحد

 اقدام به این پروژب و اجرای آن در مراحل مختل  مشی باششد بشه یشوری کشه ایشن سشازمان       
وجود نیایندگانی از تیامی سازمان ، منابع انسانی و مالی قوی داشته، پشتوانه سیاسی مناسب

، قابلیت دستیابی و کشابر پسشندی  ، های دولتی و خصوصی جهت مشارکت در توسعه سیستم
یشا   یک محیط مجاز و معتبر با از میان برداششتن قشوانین و محشدودیت هشای قشانونی     ایجاد 

تصشییم  ، رعایت استانداردها و توصیه های بشین الیللشی  ، تصویب قوانینی برای اجرایی شدن
راجع به چگونگی تامین مالی از یری  دولت یا بخش  خصوصشی و ایجشاد یشک مکانیسشم      

 باشد مناسب برای آگاب سازی تیامی کاربران 
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