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مقدمه

-عنوان ابزاري براي تحقق استراتژيبه ٢)SEZsویژه اقتصادي (و١)FTZمناطق آزاد تجاري (ایجاد امروزه 

هدف تقویت این مناطق اغلب باقرار گرفته است.ي دنیانگر، مورد توجه بسیاري از کشورهاهاي توسعه برون
گردند.تاسیس میدر کشورهاتوسعه صادرات، ایجاد اشتغال و جذب سرمایهتولید، 

ها اگر این ظرفیتبرخوردارند.براي خلق مزیتهاي گوناگونیاز ظرفیتو آزاد تجاريمناطق ویژه اقتصادي
رايبموثرابزاريتوانندد، میگرفته شوند و از اهداف اصلی خود، منحرف نگردنکاربهیدرستچارچوبدر

).World Bank , 2008(باشندصنعتیرشدوترقی
هاي مناطق مذکور، تجربه برخی از کشورها به ویژه ایران، با موفقیت همراه ها و پتانسیلبا وجود تمام مزیت

موجب عدم آزاد،ویژه و مناطق عدم توجه به بسترهاي اولیه و  انحراف از فلسفه اصلی ایجادنبوده است.
. اصلی شده استتحقق اهداف 

مجلس شوراي به منطقه ویژه اقتصادي12صنعتی و - منطقه آزاد تجاري7الیحه ایجاد با توجه به تقدیم 
:استضروري تسواالاینتوسط ریاست محترم جمهور، پاسخ به اسالمی 

گذاري،رشد صادرات، سرمایهاقتصادي،توسعهوآیا اهداف مربوط به تاسیس این مناطق نظیر رشد«
که سیاستگذاران اند... ، تاکنون محقق گردیدهوجواناناشتغالجهانی،اي ومنطقهبازارهايدرفعالحضور

»در پی تاسیس مناطق جدید هستند؟ آیا اکنون زمان مناسبی براي ایجاد مناطق جدید در کشور است؟
به و مشکالت این مناطق هاي فوق پاسخ داده شود و مسائل در گزارش حاضر تالش گردیده تا به پرسش

در بخش دوم به تجربه موفق کشور گردد. شود. در بخش اول، مفاهیم و مباحث تئوریک ارائه مییابی ریشه
شناسی تجربه مناطق ویژه اقتصادي و آزاد چین پرداخته خواهد شد.  بخش سوم شامل معرفی و آسیب

ارهاي الزم اشاره خواهد شد.باشد و در پایان به پیشنهادات و راهکتجاري در ایران می

احث تئوریکمفاهیم و مب:بخش اول

تعاریف و مفاهیم- 1

اقتصاديهايفرصتوهامزیتبرمبتنینگر؛برونهاينگرشبنیادبرپیشدههچهارازبیشآزادمناطق
اهکارهايرازیکیبه عنوان اقتصاديویژهوآزادمناطقتأسیس. گرفتندشکلصادراتگسترشبا هدفو

رود. به شمار میجهانیاقتصادنظامدرموجودهايفرصتگیري ازبهرهباکشورهاتوسعه

1 Free Trade Zone (FTZ)
2 Special Economic Zones (SEZs)
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اینتاهستند،اصلیسرزمیننقاطدیگربامتفاوتیاقتصاديمقرراتداراياقتصادي،ویژهوآزادمناطق
توسعهومنظور رشدبه. ردآوفراهمرااقتصاديرشدوتجاريرونقسرمایه،جذببتواند زمینههاتفاوت

این.گیرندمیبهرهو مالیمالیاتیقانونی،هايمشوقهمچونهاي متنوعیمشوقازکشورهامناطق،این
وصنعتیرقابتارتقاءراستايدرخارجیگذاريسرمایهجهت افزایشمناسبیفرصتتوانندمیمناطق
ضمنتابه دنبال آن هستندمناطقاینگونهطریقازهادولت.نمایندفراهمجامعهاقتصاديرشدنهایتاً
- فراهماین،برعالوه. دهندمختلف گسترشهايزمینهدرراخودصادراتمقرراتی،هايچارچوبحفظ

دیگرازکارقوانینواقتصادي، گمرکیهايعرصهدرنوینهايسیاستاتخاذنیزوشغلیهايفرصتسازي
درجهانگوناگونمناطقکهحالیدردهدمینشانتجربه.رودمیشماربهمناطقیچنینایجاداهداف
یکبهجهانمختلفنقاطدرموفقیتاثرات ایناند،بودهتاثیرگذارتوسعهاهدافواقتصاديرشدجریان
).1394ي اقتصادي انرژي پارس،ي ویژه(سازمان منطقهاستنبودهاندازه

مناطق ویژه اقتصادي  -1-1

) عموما براي توصیف یک منطقه جغرافیایی مشخص در داخل هر کشور SEZرت منطقه ویژه اقتصادي (عبا
کند، تر یا آزادتر عمل میکه به لحاظ سیستم مالی، اداري و قانونی نسبت به سایر مناطق کشور، لیبرال

ر مناطق یک کشور، . تفاوت قوانین در این مناطق با سای)Dobrogonov & Farole, 2015:5(رودکار میبه
باشد. از طرف دیگر این مناطق از المللی میگذاري، مالیات و تجارت بینمعموال در زمینه شرایط سرمایه

هایی که عملیات خود را در درون شرکت).BAISSAC,2011سیستم اداري و اجرایی کارآمدتر برخوردارند(
هاي مالیاتی و گمرکی و اي نظیر معافیتویژههايکنند با مشوقاندازي مییک منطقه ویژه اقتصادي راه

آن SEZترین ویژگی . مهم)World Bank,2008(شوندهاي ساده گمرکی حمایت میمندي از روشبهره
برد. ویژگی دیگر آن تامین است که از سیستم نظارتی خاص و متفاوتی نسبت به سایر نقاط کشور بهره می

هاي حمل و ایجاد زیرساخت، ضاي الزم براي پارك و بارگیريفهاي اختصاصی صنعتی، ایجاد زیرساخت
ها هاي حمل و نقل مثل بنادر و فرودگاهنقل براي ارتباط منطقه با بازارها، مبادي ورودي و قطب

). Ibid:24-25است(
توان به پشتیبانی از تولید و تامین کاال براي مصارف داخلیهاي اصلی منطقه ویژه اقتصادي میاز ویژگی

اي و تامین کلیه نیازهاي وارداتی صنایع و جامعه کشور و توسعه صادرات، ایجاد تحرك در اقتصاد منطقه
اشاره نمود. در این مناطق محدودیت زمانی براي نگهداري کاال و محدودیت خرید ارز وجود ندارد و تحت 

آنها، تولید و تجارت داخلیگان و تولیدکنندگان خارجی و شرکايشرایط مطمئن و آسان توسط فروشند
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گیرد تا پس از تولید ثانویه، پردازش یا حتی ترانزیت، کاالها آماده صدور به سرزمین اصلی یا صورت می
).1386(محققی، ترین تشریفات و در کمترین زمان شونددیگر کشورها با ساده

مناطق آزاد تجاري- 2- 1

اینمیانواحدياشتراكوجهتوانمیحالعیندرامااست،شدهارائهآزادمناطقازگوناگونیتعاریف
وگمرکیهايمحدودیتمناطقایندرکهداردبرآنداللتاشتراكوجهاینمشاهده کرد؛تعاریف
کمترکشورمناطقسایربهنسبتخارجی،وداخلیگذاريتسهیل سرمایهمنظوربهقانونیموانعمالیاتی،

.نداردوجوداساساًیااست

ازبرخیشمولازکهاستغیربندريوبندريشدهحراستمحدودهآزادمنطقهالمللی،بینتعاریفبهبنا
سودبخشودگیمالیاتی،هايمعافیتنظیرمزایاییازگیريبهرهباوبودهخارجکشور متبوعجاريمقررات

خارجیگذاريسرمایهبجذباوارداتوصادراتفرآیندهايتسریع دروسهولتهمچنینگمرکی،تعرفهو
.نمایدمیکمکاصلیسرزمینتوسعهبهفناوريانتقالو

تشویقجهتدرمحرکیراتجاريآزادمنطقه)UNIDO(متحدمللسازمانصنعتیتوسعهسازمان
صادراتپردازشآزادمنطقهبهآزاد کهمناطقازجدیدبرداشتدرهمچنینداند. صنعتی میصادرات
،دارندصادراتیگیريجهتتولیداتشکهگمرکی،مرزازخارجدرايویژهصنعتیناحیهبهاستمعروف

.شودمیگفته

اجراآندرکشورگمرکیمحدودهگمرکیقوانینکهمشخصجغرافیاییمحدودهبهدیگر؛تعریفیدر
همچنینورکشوداخلیصنعتازحمایتوکاالصادراتووارداتامردرمنظور تسهیلبهوشودنمی

- میایجادکشورمرزينقاطوگمرکاتمباديدرايتوسعه منطقهوتولیدامردرنوینهايفناوريجذب

).1394انرژي پارس،  منطقه ویژه اقتصادي(استشدهنامگذاريتجاري صنعتی،ویژهمناطق،شود
هش و حذف موانعی همچون کشتی و هواپیما از طریق کااز جمله مزایاي این مناطق نیز بارگیري سریع 

همچنین این نقاط ).Sullivan, 2003(هاي گمرکی استهاي تجاري باال مقررات پیچیده و بازرسیتعرفه
توانند به عنوان مراکز کار و تولید متمرکز که شامل واردات مواد اولیه و قطعات و صادرات محصوالت می

). Sargent, 2009(تولید شده باشند
.باشدمیتاریخطولدرآنهاتوسعهروندواقعدراقتصاديآزادتعاریف مختلف مناطقوزبرعللازیکی

بازرگانیهايسرویسارائهآنهاخدماتتنهاکهگرفتشکلآزاديدر بنادرمناطقاینگونهابتداییساختار
بدونمناطقبهدآزابنادراینازبرخیزمانبا گذشتبود.بندريتاسیساتيمحدودهدرانبارداريو

توسعهرونددربعديگام.شددادهجايآنهادرسبکتولیديتاسیساتویافتهارتقاءگمرکیتعرفه
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در منطقهتولیدتوسعهتشویقبهمنجرکهبودصادراتیفرآیندهاينواحیگسترشاقتصادي،آزادمناطق
گامملیاقتصادقوانینازمتفاوتمقرراتوهاسیاستارائهبانهایتدروشدمحصوالتصادراترویکردبا

.برداشتندگذارانسرمایهبرايمناسبفضایینمودنفراهمسويبهرانهایی خود

کهبودهکارکردهاییووظایفبیانگرتنوعاینکهباشندمیگوناگونیانواعدارايآزادمناطقمجموعدر
مناطق اینبهکهبودهمختلفیهاينامخاطربهفاًصرتنوعاینگاهیواندداشتههاي گذشتههدورطی

جهان صورتاقتصاديپردازشانجمنتوسطکهبنديتقسیممبنايبرراآزادمناطق.استشدهاطالق
:نمودبنديگروه تقسیمچهاردرتوانمیگرفته،

)چینزادآمناطقمانند(کنندمیزندگیزیاديساکنجمعیتنواحیایندربزرگ:آزادنواحی.1

. استهکتار811ازکمترمعموالًوشدهمحصوربخشیکدرکهآزاديکوچک: مناطقنواحی آزاد.2
آزادمناطقآندرشاغلکارنیرويعمدتاًنواحیایندرساکنینونداشتهدائمجمعیت ساکننواحی،این

.هستند

جواهرآالت،نظیرخاصصنایعبراي نواحیمانندشوندمیایجادخاصیبخشبرايکهآزاديمناطق.3
.غیرهونساجیگاز، الکترونیک،ونفت

فرآیندازبخشییامعینعملیاتانجامبرايآزادمناطقنوعخاص: اینعملیاتیانجامبراينواحی.4
صورتایندر. شودمیایجادگیرد،میصورتاصلیسرزمیندرکهتولیديپروسهبخشی ازمثالًتولید

میصورتنواحیایندرتولیدپروسهازبخشیتنهاوهستندمستقرمختلف کشوراحینودرهاشرکت
نمونهدیگرازتحقیقاتیهايپاركهمچنینداشته،وجودو مکزیکهنددرمناطقنوعایننمونهگیرد.
.استآزادمناطقنوعاینهاي

کشوريدوچینوهند.دهندمیتشکیلکوچکنواحییعنیدومنوعمناطقراجهانآزادمناطقبیشتر
.داردوجودآزادمنطقهنوعچهارهرآنجادرکههستند

جنگازقبلازتروسیعبسیارمعنايومفهومآزادمناطقامروزهکهدهدمینشانشدهذکرمطالب
وورودهعمدطوربهیاوتنهاآزاد در گذشتهبنادردرحقیقت،دردارند.پیشیک دههحتیودومجهانی
درآنکهحالبود؛توجهموردگمرکیتعرفهوحقوقبدونخارجی،گسترش بازرگانیهدفباکاالصدور
.شودمیتوجهنیزتولیدوگذاريسرمایهبهتجارت آزادبرعالوهامروزي،تعبیر

بهجهانیمیعلمعتبرنشریاتوالمللیبینهايسازمانومجامعدراصطالحاتسایرازبیشکهاصطالحی
درتغییرازناشیبایستیرااصطالحاینرواجفلسفهاست."صادراتپردازشمنطقه"عبارترود،میکار

بهوارداتجایگزینیاستراتژيازاخیردههسهطیتوسعهحالدردر کشورهايصنعتیتوسعهاستراتژي
ازبیش"صادراتپردازشمنطقه"اصطالحکهرسدمیبه نظرچنیندانست.صادراتتوسعهاستراتژي
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ویژهیاآزادمنطقهیکدرکهاستهاییمبین فعالیتبیشترواستاستراتژياینگویاياصطالحات،سایر
کهاصطالحاتیدرتغییرازاستراتژي فوقپذیرش.کندمیبیانگویاترراآناهدافوگیردمیصورت
اقتصادي انرژي ویژهسازمان منطقه(استمشهودخوبیبهودرمیکاربهنیزالمللیبینهايسازمانتوسط

).1394پارس،  

اهداف - 3- 1

گیري از بهره، اقتصاد ملیۀتـأمین کمبودهاي توسعشامل مواردي همچون آزادویژه و اهداف اصلی مناطق 
ماتیک بین اقتصاد ملی برقراري ارتباط سـیست، هاي نسبی اقتصاد ملیبرتريکلیطورها و بهپتانسیلمزایا،

، ارزيدرآمدهاي، کسبتولید و اشتغال، کار و مدیریتنیروييهاو افـزودن بر مهارتکـسب، و جهانی
). 1394اقتصادي انرژي پارس، ویژه(سازمان منطقهباشدمیهاي خارجی و فناوري پیشرفتهجذب سرمایه

مـحروم را نـیز دنبال مناطقبهیی و توجهزدارومیتهاي دیگري مانند محکشورها هدفبرخی از
).1377چهره،خوش(کنندمـی

هاتفاوت- 4- 1

منطقه آزاد و منطقه ویژه با یکدیگر تفاوت ماهوي دارند. مناطق آزاد مناطقی براي صادرات مجدد و تعامل 
این مناطق در شوند. هرچند با اقتصاد جهانی و مناطق ویژه بیشتر مناطق تولیدي و صنعتی محسوب می

ها یکسان هستند، اما در برخی دیگر مانند ورود اتباع خارجی به مناطق، بسیاري از امتیازات و معافیت
هاي مالیاتی، ها، استفاده از زمین و منابع ملی، معافیتگذاري، ثبت شرکتمعافیت و درصد سرمایه

اي از شرایط متفاوتی هاي بیمهفعالیتفروشی، کاالهاي همراه مسافر، بانکداري وفروشی و خردهعمده
توان گفت مناطق آزاد و ویژه اقتصادي اگرچه در مجموع می).1387هاي مجلس، (مرکز پژوهشبرخوردارند

هاي مشابهی در راستاي آزادسازي هستند، اما در یک سري اهداف، وظایف و امتیازات و گیريداراي جهت
وت اصلی بین این دو در میزان و حدود آزادي عمل از حیث تسهیالت با یکدیگر متفاوت هستند. تفا

تري تر است و از مزایاي به نسبت وسیعمقررات و قوانین کشور است. آزادي عمل در مناطق آزاد بیش
).1386(محققی، برخوردارند



9

ایراندر و معافیت ها در مناطق آزاد و مناطق ویژهاري و امتیازات مقایسه شرایط سرمایه گذ. 1جدول

مناطق ویژهمناطق آزادشرح موضوعردیف
و مقرراتبدون نیاز به روادید قبلی با رعایتورود به مناطق1

وضوعهمضوابط 
با صدور روادید در در مبادي ورود و رعایت

مقررات وضوابط موضوعه

منطقهپس از دریافت مجوز کار از سازماندر مناطقاشتغال2
طبق مقررات منطقه

دریافت مجوز کار ازسازمان منطقهپس از
طبق مقررات

3
اقامت در مناطق براي

افراد تحت شاغل و
تکفل

پس از دریافت پروانه کار در منطقهمنطقهپس از دریافت مجوز کار از سازمان

سرمایه گذاري و 4
طبق مقررات سرزمین اصلیطبق مقررات مناطق آزادآندرخواست

درصد سرمایه گذاري 5
طبق مقررات سرزمین اصلیبه هر میزان تا صد در صدازمج

6
ثبت شرکت و درخواست 

طبق مقررات سرزمین اصلیطبق مقررات مناطق آزادآن

7
استفاده از زمین و منابع

طبق مقررات سرزمین اصلیطبق مقررات مناطقملی

8
معافیت مالیاتی بر 

اقتصاديفعالیت
حصول ، متولید(سال از روزشروع فعالیت
غیرتولیديشروع هر فعالیت (

بعضی طبق مقررات سرزمین اصلی با رعایت
تسهیالت در هر منطقه ویژه

9
استخدام نیروي انسانی

(همانند مقررات خاص مناطق آزادطبق مقررات خاص مناطق آزادکارمقررات قانون
)جدید مناطق ویژه

10
وبیمه خدمات درمانی

کشورسازمان تامین اجتماعیطبق قانونکشورن سازمان تامین اجتماعیطبق قانواجتماعیتامین

11
استخدام نیروي انسانی

منطقهتا ده درصد نیروي انسانی شاغل درخارجی
قانونهمانند مقررات خاص مناطق آزاد)

جدید مناطق ویژه(تا ده درصد نیروي
انسانی شاغل در منطقه

12
وواردات به منطقه

نطقه به صادرات از م
خارج

حقوق طبق مقررات مناطق ازاد و معاف از
گمرکی

حقوق طبق مقررات مناطق ازاد و معاف از
گمرکی

13
واردات به منطقه و 

منطقه به ازصادرات
داخل کشور

گمرکی و ورود تا منطقه آزاد معاف از حقوق
مقررات داخلی از منطقه به داخل طبق
کشور

گمرکی حقوقورود تا منطقه ویژه معاف از 
مقررات داخلی و از منطقه به داخل طبق

کشور

14
ي ساخته شده ورود کاال

به داخل منطقهدر
کشور

طبق ضوابط ارزش افزوده و فرمول تعیین
شده

طبق ضوابط ارزش افزوده و فرمول تعیین
شده
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مناطق ویژهمناطق آزادشرح موضوعردیف

15
و تجهیزات و مواد کاال
داخل به منطقه ازاولیه

به خارجو از منطقه

از منطقه آزاذ بدون حقوق گمرکیتا منطقه 
به خارج با حقوق گمرکی

از تا منطقه ویژه: بدون حقوق گمرکی
:منطقه به خارج با حقوق گمرکی

16
ذخیره سازي کاال و 

تا حد امکان منطقه ار لحاظ زمان و مکانتا حد امکان منطقه ار لحاظ زمان و مکانمنطقهگمركمواد در

ترخیص کاال از گمرك 17
منطقه

ترخیص مورد اسنادباصدورتمامیبه دفعات
مبداءنیاز و گواهی

اسناد ترخیصبا صدور تمامیبه دفعات
مورد نیاز و گواهی مبداء

18
عمده فروشی و خرده

فروشی

خرده فروشیعمده فروشیخرده فروشیعمده فروشی

در تمام مناطق چه
به ایرانیان و چه

استمجازخارجیان

ایرانیان فقطبه -1
در مناطق کیش،

قشم و چابهار

به خارجیان در-2
تمام مناطق

الکابشرط خروج
کشوراز

در تمام مناطق چه
به ایرانیان و چه

.استمجازخارجیان

فقط به خارجیان
روج خبه شرط 

از کشورال کا .

Off-Shoreبانک برون مرزي بانکداري19 هاي بانک
ی با امکان فعالیت ارزيهاي داخلفقط بانکداخلی

برطبق مقررات مجري در داخل کشوربرطبق مقررات مجري در مناطق آزادگريفعالیت بیمه20
1387هاي مجلس، منبع: مرکز پژوهش
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مروري بر مبانی نظري و شواهد تجربی در خصوص تجارت آزاد-2

گردد. به بازمیسمیت و طرفداران وي ریشۀ تفکر تجارت آزاد به نظریات بنیانگذار مکتب کالسیک، آدام ا
تر به دست آورد، نباید توان از طریق تجارت آزاد و بر پایه مزیت نسبی، ارزاناعتقاد آنها محصولی را که می

سطح شدن کشورها و تکامل قدرت تولیدي و ها تجارت آزاد را مایه پیشرفت، همتولید کرد. کالسیک
بل فردریک لیست بنیانگذار مکتب تاریخی در آلمان، این مسئله را دانستند. در مقاافزایش سرمایه می

ها هدف از تجارت خارجی تنها تعویض کاال نیست، بلکه کسب مطرح کرد که بر خالف دیدگاه کالسیک
باشد. به اعتقاد وي، طرفداران تجارت آزاد با تاکید بر قدرت تولیدي و سیاسی در برابر سایر کشورها می

گیرند. لیست مرحله رشد اقتصادي هاي تولیدي را نادیده میدهنده به فعالیتکاال، اثرات قدرتاثرات مبادله 
ايیافتهتوسعهکشورهاينفعبهدولتیهايحمایتکاهشوآزادسازيرا مورد توجه قرار داد و اظهار داشت

کشورهايامادارند،رقابتبرايمناسبیتولیديقدرتواندکردهسپريرارشداولیهمراحلکهاست
مواجههنوعهرودیدخواهندآسیبزودهنگامهايآزادسازيازهستند،راهابتدايدرکهتوسعهدرحال

وترضعیفاقتصادبرترقوياقتصادارادهتحمیلبهمنجرتولیدي،تواننابرابريشرایطدراقتصاددومیان
ت توصیه کرد کشورها براي جلوگیري از متضرر شدن لیس). 1380لیست،(شدخواهداقتصاديسلطهبروز

کنند و درگیريخود تصمیمسیاسیواجتماعی-اقتصاديهايدر تجارت خارجی بر اساس ویژگی
انجامهدفمنديهايحمایتداخلیصنایعازهادولتهستند،رشدابتداییمراحلدرهنوزکهشرایطی

کنند.را حذفهاحمایتیناکمکمقدرت،بهدستیابیازبعدودهند
ها، تکیه صرف بر مزیت نسبی بود. وي با طرح موضوع خلق مزیت یکی از نقدهاي جدي لیست به کالسیک

ها مبنی بر تجارت بر اساس مزیت نسبی را زیر سوال برد. او راه نجات کشورهاي در نسبی، توصیه کالسیک
ي نسبی عنوان کرد. از نظر لیست اگر کشورهايهاحال توسعه را خلق مزیت و نه صرفا اتکا به مزیت

هايمزیتبرصرفاوبگیرندپیشدرراآزادبازارطرفدارانتوصیهضعیف،تولیديبنیهباتوسعهدرحال
وکننداکتفاپایینافزودهارزشباکاالهايوخامموادصادراتبهابدتابایدکنند،تمرکزخودنسبی
کشور،و بسترهاي اولیه هرشرایطلحاظبدونآزادنگیرند. تجارتپیشدرراصنعتیرشدمسیرگاههیچ

). 1380لیست،(اندازدمیخطربهراملیاقتصادمنافع
تدوینشود،میگرفتهنادیدهتجاريآزادسازيمربوط بهنظریاتدرمعموالکهدیگرياهمیتحائزنکته

چشمگیريموفقیتبهصادراتتوسعهدرکهداردوجودکشوريکمتر. استصنعتیتوسعهاستراتژي
کهبارزيمثال. باشدنکردهاقدامصنعتیتوسعهاستراتژيیکطراحیبهآناز پیش اماباشد؛یافتهدست

ترینموفقعملکردتاریخیبررسیدرهاجون چانگ. هستندآسیاشرقکشورهايکرد،اعتناآنبهتوانمی
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طراحیکشورهااینموفقیتاصلیدالیلازیکیکهدهدمینشانژاپن،وهکرمثلآسیاشرقکشورهاي
مشخصراخودراهبرديصنایعغربی،کشورهايمانندنیزکشورهااین. استصنعتیفعاالنههايسیاست

دولت. آوردندعملبههابخشاینازراخودفعالفناوريوتجاريصنعتی،حمایتیهايسیاستوکردند
تسهیلآزادتجارتسويبهراراهنوپا،صنایعازحمایتوصنعتیسیاستالگويطراحیباکشورهاایندر

برايصنعتیهايسیاستازکشورهااین). 1388شریف،صنعتیدانشگاهتکنولوژيمطالعاتمرکز(. کرد
).1392چانگ،(دهندافزایشراصادراتتاگرفتندبهرهموردنظرشانتولیديهايبخشتقویت

هاي اولیه و تقویت بنیه تولید است تا در مجموع باید گفت حرکت به سمت آزادسازي نیازمند بسترسازي
مندي از مزایاي آزادي تجاري محقق گردد.بهره

عوامل کلیدي در موفقیت مناطق ویژه اقتصادي و آزاد تجاري- 3

گذاري در افزایش صـادرات و جذب سرمایههاي اقتصادي عنوان یکی از پایهه بو ویژهامروزه مناطق آزاد
عنوان ه اما اینکه منطقه خاصی بدهند.کشورهاي پیشرفته را تشکیل میاقتصادخارجی سهم بزرگی از

ي آن منظور شود، منجر به رشد اقتصادي و رامنطقه آزاد نامگذاري شده و صرفا اهداف و فعالیت خاصی ب
موفقیت مناطق آزاد تجاري بـه شک،. بی)1385لطیفی و امین آقایی،(مـنطقه نـخواهد شددرتحول مثبت

از جمله این کننده هستند.دیگر تسهیلبـستگی دارد که برخی از آنها بازدارنده و بعضیو عواملیشـرایط
هاي گیرانه و سیاستهاي موردنیاز،  قوانین سهلنیازهاي الزم شامل زیرساختتوان به پیشعوامل می

.قی اشاره نمود که در ادامه توضیحات مربوطه ارائه خواهد شدتشوی

شفافیت اهداف و استراتژي- 1- 3

پیوسته و است که حرکتهمراه بودهبیشتر در کشورهایی با موفقیتجهان،درمناطق این تـأسیس 
و ورود بـه خود سازمان دادهاجتماعی- هاي اقتصاديماندگیباثباتی را در سطح ملی براي جبران عقب

در هر آزاد مناطقایجادبدین معنا،. انددر دستور کار خویش قرار دادهراتولید و تجارت در جهانصهعـر
صنعتی و بخشی از ۀبراي توسعابزاريۀ بلکه باید به منزلکشور را نه به صورت اقدامی مجزا از اقتصاد ملی،

تلقی کرد.ماعیاجت-اقـتصاديۀبراي تـوسعکالنراهبردهاي
هاي ایجاد فرصتمدت را افزایش صادرات،هدف از ایجاد مناطق آزاد تجاري در کوتاه)1992بانک جهانی(

کسب و ارتقايتکنولوژي،انتقال،منطقه و در درازمدتۀتوسعبهبخشیدنترغیب سرمایه و شتاباشتغال،
از این روي ضروري است تا با ).1389هنورد، (رداندرشد اقـتصاد کـشور میهاي مدیریتی ومهارت
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هاي منطقه؛ حصول و توجه به قابلیتریزي و اتّخاذ سلسله تصمیمات متوالی و متناسب با زمانبرنامه
اهداف این مناطق را پیگیري کرد.

- میها بازاغلب به شفاف نبودن اهداف و استراتژيدر تجربه کشورهاي در حال توسعه، نسبیموفقیتعدم

تأثیر موفقیتخود و صرفاً تحتهايو محدودیتها، امکاناتپتانسیلبهتوجهبدونکشورهاگردد. این 
دقیقاً نظیر کرهکشورهاییموفقیتهکاند. درحالینمودهمناطقیچنینتأسیسبه، اقدامدیگرچند کشور
و شرایط خارجیداخلیمطلوباز امکاناتبرخورداريو باو اصولیصحیحهاياتخاذ استراتژيدر راستاي

.استگرفتهصورتو فرهنگیاقتصادي،، سیاسیاز نظر تاریخی
صنعتیتولید کاالهايکردند کهتوجهمناطق آزادطرحبهآسیا زمانیشرقیجنوبموفقکشورهاياولین

ترغیبخارجیگذارانو لذا سرمایهبودهو فراوانکارگر ارزانبهنیازمندالکترونیکوپوشاكدر زمینه
آزاد مناطقبرخیکهو عوارضینامطلوبنتایجکنند. معذلکگذاريها سرمایهرشتهدر اینشدند که

اقتصاديسعهتورا برايمناطقیمجدد چنیناند ارزیابیداشتهدنبالبهآسیاییدر کشورهايتجاري
بروز کشور امکانتوسعهآزاد با استراتژيمناطقطرحتطابقعدمدر صورتنمایاند، چرا کهمیضروري

. )1389(رهنورد، مشهود استکامالدر اقتصاد داخلیدوگانگی

بنیۀ تولیدي، زمان مناسب و خلق مزیت - 2- 3

توان چنین اظهار ویژه رهنمودهاي فردریک لیست، میبهبا توجه به مبانی نظري مربوط به تجارت آزاد
داشت که توجه به چگونگی وضعیت کشورها در زمینۀ مراحل رشد اقتصادي، شرایط سیاسی و اجتماعی و 

-باشد. در واقع پرهیز از آزادسازيسنجش میزان قدرت تولیدي از عوامل مهم در موفقیت مناطق آزاد می

جۀ اقتصادي میان کشورهاي مختلف آن هم در شرایطی که از توان تولیدي هاي زودهنگام و هر نوع موا
تر تر در برابر کشورهاي قوينابرابر برخوردار هستند، منجر به پیشگیري از آسیب دیدن کشورهاي ضعیف

همچنین پرهیز از تجارت صرف بر اساس مزیت نسبی و توجه به خلق مزیت در اقتصاد موجب خواهد شد. 
افتادن کشورهاي در حال توسعه در مسیر صادرات کاالهایی با ارزش افزوده پایین و مواد خام جلوگیري از

).1380(لیست، تواند عامل مهمی در موفقیت عملکرد مناطق آزاد باشدگردد. بنابراین خلق مزیت میمی

هاو تامین زیرساختموقعیت جغرافیایی، مطلوبیت مکانی-3- 3

ترین عوامل مهم براي ایجاد منطقه بیت مکانی و موقعیت جغرافیایی از ضرورير نگاه استراتژیک، مطلود
یابی درست از نظر قابل دسترس بودن و نزدیکی به بازارهاي اي که مکانگونهبه؛ رودبه شمار میآزاد و ویژه

ات و شبکه هاي آزاد و وجود تاسیسراهاي و جهانی، امنیت جغرافیایی، دسترسی به آبمنطقههدف داخلی، 
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سزایی هتواند در موفقیت یا عدم موفقیت یک منطقه آزاد نقش بونقل، بسیار قابل اهمیت است و میحمل
انتخاب منطقه جغرافیایی مناسب یکی از الزامات اولیه براي ایجاد این بنابراین ). 1389رهنورد، (داشته باشد

مناطق است. 
هاي مهم و  گیري از زیرساختمناطق، بهرهاین اقتصادي در یکی از اصول مهم و موثر توسعه از سوي دیگر

گذاران و فعاالن اقتصادي جاذبه الزم را داشته باشد. اما توجه به این اساسی است تا منطقه براي سرمایه
اي همین راستا الزم است منطقه. در ها و وقت بسیاري است ضرورت انکار ناپذیر مستلزم صرف هزینه

کم منابع الزم براي ایجاد این هاي موردنیاز برخوردار باشد و یا دستزیرساختانتخاب شود که از 
فایده، انجام -). الزامیست قبل از هر اقدامی در این زمینه، تحلیل هزینه2ها را داشته باشد(جدولزیرساخت

ه بیش از منافع ها در یک منطقرود که هزینۀ ایجاد زیرساختیابی نادرست، احتمال آن میشود زیرا با مکان
فایده، در مناطق آزاد –طور مثال بر اساس تحلیل هزینه حاصل از آزاد اعالم کردن آن منطقه باشد. به

ها منجر به زیان خالص اقتصادي آنها شد و در مقابل با همین تحلیل، فیلیپین هزینۀ زیاد ایجاد زیرساخت
اسب به لحاظ موقعیت زیرساختی، از نفع خالص مناطق آزاد چین و کره جنوبی، به دلیل انتخاب منطقه من

یابی نادرست منطقه آزاد و ویژه نه تنها منفعتی در بر ندارد بلکه هزینۀ مند شدند. بنابراین مکانبهره
)1390هاي مجلس، .(مرکز پژوهشکندبیشتري را تحمیل می

هاي تشویقی و قوانین روشنسیاست- 4- 3

اي الزم براي موفقیت این مناطق، قوانین شفاف و باثبات است. شفافیت و نیازهترین پیشیکی دیگر از اصلی
هاي بلندمدت اتخاذ نمایند. در کند تا تصمیمات خود را براي بازهثبات قوانین به عاملین اقتصادي کمک می

-و در نتیجه کاهش تمایل به سرمایهگذاريمقابل عدم شفافیت و ثبات در قوانین، افزایش ریسک سرمایه

گذاري را در پی خواهد داشت. 
باشد بنابراین، هاي خارجی، از اهداف اصلی ایجاد مناطق ویژه و آزاد میبا توجه به اینکه جلب سرمایه

).1390هاي مجلس، (مرکز پژوهشاي برخوردار استشفافیت قوانین در این مناطق از اهمیت ویژه
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ق آزادهاي الزم براي ایجاد مناط. زیرساخت2جدول 

آوري فن
صنایع نیروي کاراطالعات

پیشنهادي

زیربناها و 
خدمات در 
سطح جهانی

پشتیبانی 
قانونی دولت

انتخاب 
مکان 

استراتژیک

وجود 
زیربناهاي 
فنآوري 

اطالعات و 
امکان 

دسترسی آسان 
در تمامی نقاط 

منطقه به 
اینترنت 
پرسرعت

دسترسی آسان 
و ارزان به 

نیري کار ماهر، 
ر و نیمه ماه
ساده،

امکان آموزش 
نیروي کار،
استفاده از 
- قوانین سهل

گیرانه و آسان 
در استفاده از 

نیروي کار

هاي وجود جاده
مناسب حمل و 

نقل،
دسترسی به 

هاي شبکه
حمل و نقل 

سرزمین اصلی، 
- وجود فرودگاه

هاي محلی و 
یا دسترسی 

آسان و سریع 
به فرودگاهاي 
سرزمین اصلی،
نزدیکی به 

خطوط 
یرانیکشت

دسترسی به 
ها از انرژي

قبیل برق، گاز، 
- نفت و فراورده

هاي نفتی 
وجود امکانات 
جهت تولید و 
انبار کردن کاال

- وجود مشوق

هاي مالیاتی، 
وجود قوانین 
- سهل و آسان

گیرانه براي 
گذاري سرمایه

خارجی،
هاي معافیت

اي براي تعرفه
گذاران سرمایه

خارجی و 
داخلی،

اعمال قوانین 
وت و سهل متفا

در زمینه 
اقتصادي و 

تجاري نسبت 
به سرزمین 

منظور اصلی به
تشویق 

گذاران،سرمایه
حمایت قانونی 

از ایجاد و 
توسعه صنایع

وجود امکانات 
زیربنایی و یا 
امکان ایجاد 
زیربناهاي 
موردنیاز با 

قیمت ارزان ( 
از لحاظ 
موقعیت 

جغرافیایی و 
محیطی زیست

منطقه)، دوري 
از نواحی 

زا،رانبح
، نزدیکی به 
مبادي خروج 

کاال از سرزمین 
اصلی و ارسال 

کاال به 
بازارهاي 
خارجی، 

دسترسی به 
- هاي بینراه

المللی و داخلی

1390هاي مجلس، منبع. مرکز پژوهش
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بخش دوم: مروري بر تجربه کشور چین  و بررسی دالیل موفقیت آن

تاریخچه - 1

چین سیاست اصالحات و درهاي باز را براي ارتباط و همکاري با مناطق و کشورهاي ، کشور 1987در سال 
شهر ساحلی را 5جنوب شرقی آسیا با اهداف توسعه و بازسازي اقتصاد کشور خود اتخاذ کرد و  به تدریج 

کنگ، گبراي ارتباط با هن3جنبه عنوان منطقه ویژه اقتصادي انتخاب نمود. این مناطق عبارتند از شهر شن
براي ارتباط با 6براي ارتباط با کشورهاي آسیاي شرقی و شیامن5براي ارتباط با ماکائو، شانتو4جوحاي

ترین نقطه چین به عنوان منطقه ویژه اقتصادي اعالم شد.در جنوبی7تایوان. پس از آن نیز جزیره حانیان
زاد تجاري داده شد و در سال شهر ساحلی چین اجازه تاسیس مناطق آ14به 1984همچنین در سال 

، منطقه اقتصادي پودونگ در ناحیه شانگهاي به عنوان پروژه ملی تصویب شد. در این پروژه  ایجاد 1990
اي مجزا مد نظر گرفته شد. مناطق مالی، تجاري، صنعتی، فرآوري صادرات و جذب دانش فنی در محدوده

اي ساحلی به خصوص در مجاورت رودخانه یانگ ههاي ترجیحی به شهرهاي استانسیاست1992در سال 
تسه و تعدادي از شهرهاي مرز شمال شرقی گسترش یافت. تاثیر ایجاد مناطق تجاري در میزان افزایش 

، 1979نسبت به سال 1990جن تولید در سال ها منعکس شد. براي مثال در منطقه شنتولید این بخش
2680درصد، رشد تولیدات صنعتی 580در همین زمان درصد رشد داشت. رشد درآمد این منطقه 700

هاي مجلس، مرکز پژوهشدرصد بود(47درصد و رشد ساالنه تولید، بیش از 3200درصد، رشد صادرات 
1385 .(

در2006سالتاکهاستآناز) حاکیILO, 2003 , 2007کار(المللیبینسازمانهايهمچنین گزارش
40حدوداست که درشدهایجادچیندرویژهمناطقدیگرانواعوراتصادپردازشمنطقه164مجموع
. استگرفتهصورتگذاريسرمایهدالرمیلیارد44وشدهایجاداشتغالمناطقایندرشغل- نفرمیلیون

88کشورکلکاالییصادراتازمناطقاینسهمواندشدهمستقرمناطقایندربنگاه،456892تعدادبه
ازچینکشوردرصادراتپرازشمناطقصادراتسهماست. همچنینشدهبرآورد2002سالدردرصد

.)1388(التجایی، استرسیده1999سالدردرصد57حدودبه1990سالدردرصد20

3 Shenzhen4 Zhuhai5 Shantou6 Xiamen7 Hanian
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هاي خارجی قبل از ایجاد مناطق ویژه و آزاد در چین، در این کشور تجربه اندکی در روابط تجاري با شرکت
براي اجراي اقتصاد بازار 1980گذاري در اوایل دهه یت ارز وجود داشت. بنابراین محیط سرمایهو مدیر

هاي پایینی داشتند، اندر کار که تجربه اندك و آموزشهاي دستمناسب نبود، اما به تدریج، افراد و بخش
همچنین مناطق هاي خارجی قرارگرفته و تجارب مفیدي کسب کردند.ها و آموزش شرکتدر جریان کمک

آزاد از نظام مدیریت بسته به اقتصاد رقابتی و توسعه اجتماعی تغییر جهت داده و با گسترش و افزایش 
هاي خارجی و دیگران جذب کنند. اگر چه هاي زیادي را از چینیهاي ترجیحی موفق شدند سرمایهسیاست
ه و از خط مشی اقتصاد متکی بر هاي اجرائی در این مناطق به وسیله دولت مرکزي اتخاذ شدسیاست

(مرکز کنند، اما عمال نیروهاي بازار نقش اصلی و عمده را در این مناطق دارندریزي تبعیت میبرنامه
).1385ها، پژوهش

دولت مرکزي چین براي روند توسعه این مناطق  سه مرحله را در نظر گرفته است که عبارتند از:
ي و تاسیس تا ساخت امور زیربنایی.دوره ابتدایی از زمان بنیانگذار- 1
مرحله توسعه و ساختن یک اقتصاد متکی بر صادرات- 2
به بعد).1990مرحله شتاب در رشد و توسعه مناطق (از سال - 3

9مناطق پردازش صادرات،8آوري،مناطق ویژه اقتصادي چین در چهار گروه مناطق توسعه اقتصاي و فن

توسعهمناطقتأسیسشوند. بندي میتقسیم11آوري باال،راي فنو مناطق توسعه صنایع دا10مناطق محصور
آوري فندارايصنایعتوسعهمناطقومحصورمناطقگردد.باز می1984سالبهچینآوري فنواقتصادي

عرصهبهپامیالديسومهزارهآغازازصادراتپردازشمناطقسرانجام،واست1990دههاقداماتازباال نیز
.ستاگذاشته

عوامل موفقیت مناطق آزاد چین -2

موفقیت اقتصاد چین در دو دهه اخیر ارزیابی کرد، اما جدا از توان موفقیت تجربه مناطق آزاد را اگرچه نمی
هاي اقتصادي و ترین عوامل موثر بر عملکرد موفق این مناطق عبارتند از بسترهاي نهادي، زیرساختمهم

ها و مقررات انگیزشی.سیاست

8 Economic and Technical Development Zone (ETDZ)
9 Export Processing Zone (EPZ)
10 Bonded Zone (BZ)
11 High Technology Industrial Development Zone (HTIDZ)



18

بستر نهادي- الف
اند. صاحبنظران چینی در نهادهاي اجتماعی و سیاسی نقش قابل توجهی بر تحول اقتصاد چین داشته

رغم عوامل مثبت مانند صنایع اولیه و مادر یا ویژگی تالش، نظم و بررسی علل عدم رشد و توسعه (علی
فقدان فضاي مناسب کسب و کار و محیط ها) به این نتیجه رسیدند که نقطه کور مساله،جویی چینیصرفه

ها دریافتند که رود. آنشمار میوري است که محصول اقتصاد غیررقابتی بهنامناسب براي تولید و بهره
گیرد که درآن فضا حقوقاي شکوفا شده و سرعت میها و اقوام دیگر در فضاي نهادي ویژهاستعداد چینی

عدالتسنتباالخرهوتالشوخدمتفرهنگسیاسی،آزاديخگو،پاسهايوجود سازمانرقابت،مالکیت،
سوي به1980اي، اقتصاد چین از اواخر دهه باشد. با چنین زمینهداشتهوجودقانونبرابردرمساواتو

برخی اصالحات نهادي مانند استقرار تدریجی محیط رقابتی، حمایت از حقوق مالکیت، حرکت به سمت باز 
گذران خارجی، برقراري امنیت و ثبات در داخل و روابط خارجی و عدالت روي سرمایهکردن اقتصاد به

قضائی، رفت. در کنار این اصالحات، نقش اقتصادي دولت در مدیریت و ثبات بخشی بر فرآیند توسعه 
تقویت شد. 

دیگر باید در کنار عبارتموثر بودن اصالحات نهادي وابستگی کامل به کارایی بستر اجرائی و اداري دارد. به
مدت در مقررات اصالح نگرش سیاستگذاري و مقررات، به مسائل اساسی مانند عدم تغییرات اساسی و کوتاه

سازي و روندهاي اجرائی، کاهش فساد اداري، تسهیل ترتیبات و تشریفات اجرائی و یکسان و شفاف
به وسیله تنگناهاي اجرائی و اداري روندهاي نظارتی توجه اساسی شود تا محیط مناسب و مقررات مساعد
شود تا حد زیادي مدیون احساس خنثی نشود. بنابراین اگر موفقیتی در مناطق آزاد چین مشاهده می

ب کسب و کار است که در اثر اصالحات نهادي حاصل شد. به گذاران خارجی و محیط مناسامنیت سرمایه
پروژه به 638هاي سرمایه گذاري مستقیم خارجی از ، تعداد پرژه1997سال منتهی به 15عنوان نمونه در 

گذاران خارجی و مناسب شمردن محیط اقتصادي پروژه افزایش یافت که دلیلی براي انگیزه سرمایه18644
.)1385هاي مجلس، مرکز پژوهش(چین است

هاي اقتصاديزیرساخت- ب
گذاري برتري و مزیت مناطق آزاد چین در این اصل اساسی نهفته است که فضاي مناسب براي سرمایه

هاي الزم براي بهبود هاي جدي دولت، زیرساختصنعتی و تجاري در این مناطق فراهم شد و با مساعدت
ال مدیریت تکنولوژي و در نهایت امکان بازاریابی براي شرایط تولید، کاهش هزینه محصوالت، انتق

رود، اما آمادگی شمار میها و مقررات عامل مهمی بهوجود آمد. گرچه اصالح سیاستمحصوالت چینی به
اداري مناطق آزاد، کمک شایانی به روند –هاي مناسب براي تولید و صادرات و تقویت توان فنی ساختزیر
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رقابت چین کرد. از سوي دیگر مناطق آزاد و ویژه اقتصادي الگوي مناسبی براي دیگر توسعه صنعتی و توان
طور کلی ها، تراز بازرگانی، تقویت بازار سرمایه و بهمناطق شد و این مناطق بر سطح اشتغال، ترازپرداخت

اصالح مسیر توسعه اقتصاد ملی اثر گذاشت.
وسیله دولت احداث شده یا با پشتوانه و ورت مستقیم بهصکه یا بههاي قوي و پیشرفتهوجود زیرساخت

وسیله بخش خصوصی شکل گرفته است، باعث گردیده که کیفیت و هزینه تولید کامال تسهیالت دولتی به
ها و فناوري المللی شود و با توجه به سهولت و جذابیت مقررات، امکان جذب سرمایهدر حد رقابت بین

چینی در –که بنا بر گزارش تجاري ماهانه چین، سهم شرکتهاي خارجی طوريخارجی وجود دارد. به
- (مرکز پژوهشبالغ شده است1998درصد در سال 1/43به 1992درصد در سال 2/35صادرات چین، از 

).1385هاي مجلس، 

ها و مقررات انگیزشیسیاست-ج
برقرارسالهدرصدي سه50فتخفیوسالهدومالیاتیمعافیتچینویژهمنطقهنوعچهارهردر

وشدهگرفتهنظردردرصدي50دیگر تخفیفسالسهباالسطحفناوريهاي به کارگیرندةبنگاهبراي. است
درصدي10مالیاتنرخشودبیشتردرصد70ازصادراتشانکه ارزشزمانیازگراصادراتهايبنگاهبراي

).معمولنرخازکمتردرصد5شود میاعمال
واداريوتجهیزات مدیریتیافزودهارزشبرمالیاتوعوارضازصادراتپردازشوصورمحمناطق

.استصادراتگراهايبنگاهمعافیت ویژهایندیگرمنطقهدودر. هستندمعافوارداتیخاممواد
اداريو لوازمتجهیزاتخام،موادبرايگواهینامهاخذازصادراتپردازشومحصورمنطقهدو

.مندندبهرهمعافیتاینخاص ازموارددرفقطدیگرمنطقهدوومعافندپردازشجهتدراتیوارد
مالیاتبا پرداختمحصورمناطقدراندکردهاستفادهوارداتیخامموادازکهتولیداتیداخلیفروش
.استپذیرامکانینهایکااليعنوانمالیات بهپرداختبادیگرمنطقهسهدرووارداتیخاممواداساسبر
مناطقدر موردداخلیموادازشدهساختهنهاییکااليبراي) افزودهارزش(مالیاتی بازگشت

چینقلمروازکاالخروجصورتدرمنطقه دیگرسهمورددرومنطقهبهموادورودازپسصادراتپردازش
.استپذیرامکان

الزممنطقه دیگردودرامانیست؛الزمراتصادپردازشومحصورمناطقدربانکینامهضمانت
.است
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توسعهو مناطقفناوريواقتصاديتوسعهمناطقدرمجددگذاريسرمایهبرايمالیاتیبازگشت
بطورباالسطحوريآفنکاربرانوگراهاي صادراتبنگاهبرايودرصد40باالسطحآوريفندارايصنایع
.)1388(التجایی، است کامل

ش سوم: معرفی و آسیب شناسی  عملکرد مناطق ویژه اقتصادي و آزاد تجاري کشور بخ

فلسفۀ ایجاد مناطق ویژه و آزاد در کشور- 1

وابستگی شدید اقتصاد ایران به تک محصول نفت و دالرهاي نفتی، همواره کشورمان را با مشکالت عدیده 
هاي از صادرات نفت، بسیاري از فعالیتمواجه ساخته است. نوسانات شدید درآمدهاي ارزي حاصل 

پذیر ساخته است.را متأثر و ضربههاي سـیاسی و فـرهنگیاقتصادي و به تبع آن فعالیت
ایجاد رشد اقتصادي در جهت «قانون برنامه اول توسعه مبنی بر 4مشی شماره رو بر اساس خطاز این

قتصادي با تأکید بر تولید محصوالت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی ا
برداشتن کلیه موانع و ایجاد همه گونه تسهیالت براي توسعه « :از طریق» استراتژیک و مهار تورم

هاي کشور از جمله ایجاد مناطق صنعتی آزاد جهت استقرار صنایع صادرات کاالهاي صنعتی براساس مزیت
)، ایجاد مناطق 4خط مشی شماره 39بند »(ر این صنایعمحصوالت صادراتی و جذب سرمایه دتولیدکننده

در دستور کار قرار گرفت. آزاد 
مـجلس شوراي اسالمی، به دولت اجازه داده 1368قانون برنامه اول توسعه مـصوب 19به موجب تبصره

قانون همچنین صنعتی تاسیس نماید.-آزاد تجاري شد حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزي کشور، مناطق
اسـالمی شـوراي مـجلستأییدتبصره به4ماده و 26در 1372شهریور 7چگونگی اداره این مناطق در 

صنعتی صادر -رسید و مجوز ادارة مناطق آزاد جزیره کیش، قشم و چابهار به عنوان مناطق آزاد تجاري 
).1381(کامران،گشت

به دولت 1384ست شده گمرکی نیز از برنامه اول تا سال اجازه تاسیس مناطق ویژه اقتصادي یا مناطق حرا
قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادي این تصمیم نیز به 1ماده 2سپرده شده بود که مطابق تبصره 

)1387هاي مجلس، (مرکز پژوهشمجلس سپرده شد
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هدف از تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادي -2

 صنعتی جمهوري اسالمی ایران هدف از تاسیس - مناطق آزاد تجاريقانون چگونگی اداره1ماده
گذاري و این مناطق را تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادي، سرمایه

افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کاال، حضور فعال در بازارهاي جهانی و 
داند.اي، تولید و صادرات کاالهاي صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی میطقهمن
 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادي ایران، هدف از تاسیس مناطق ویژه 1به موجب ماده

ید اي و تولالمللی و تحرك در اقتصاد منطقههاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بینپشتیبانی از فعالیت
گذاري داخلی و پردازش کاال، انتقال فناوري، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه

-.( مرکز پژوهشو خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی(ترانزیت) و انتقال کاال(ترانشیب) تعیین شده است

)1390هاي مجلس،

امتیازات قانونی-3

امتیازات قانونی مناطق آزاد- 
دي ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از آنآزا
هاي خارجی، آزادي عمل در اشتغال نیروي انسانی، بیمه و تامین اجتماعیحمایت و ضمانت سرمایه
معافیت مالیاتی بیست ساله
هاي خارجیها و بیمهتجویز تاسیس بانک
هاي اقتصادي به هر نسبتمشارکت خارجیان در فعالیت
 خاص در صادرات واردات و امور گمرکیبرخورداري از مقررات
لغو روادید و سهولت در صدور مجوز ورود اقامت خارجیان
 انتقال سهم داخلی کاالهاي تولید شده در این مناطق به سایر نقاط بدون تشریفات گمرکی و ثبت

)1390هاي مجلس،( مرکز پژوهشهاي صنعتی و معنوي در مناطق آزادها و مالکیتسریع شرکت

یازات قانونی مناطق ویژه اقتصاديامت- 
خارج از قلمرو داخلی گمرك و ورود و خروج کاال بدون رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات
معافیت از عوارض معمول کشور
مستثنا بودن از قانون کار و تبعیت از مقررات اشتغال مناطق آزاد
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 مقررات دست و پاگیر اداريصدور مجوزهاي اقتصادي توسط سازمان مسئول منطقه و کاهش
ورود بدون تشریفات درصدي از کاالهاي تولید شده به نسبت ارزش افزوده داخلی
برداري از اراضی دولتی(اراضی زمین شهري و منابع ملی) توسط سازمان اختیار استفاده و بهره

مسئول دولتی
هاي ( مرکز پژوهشدهاي صنعتی و معنوي بر اساس مقررات مناطق آزاها و مالکیتثبت شرکت

)1390مجلس،

هاي مناطق آزاد و ویژه در ایرانترین تفاوتمهم-4

قانون چگونگی اداره 13هاي اقتصادي در مناطق آزاد براساس قانون اصالح ماده تمامی فعالیت
برداري مندرج در مجوز صنعتی از معافیت مالیاتی بیست ساله از تاریخ بهره-مناطق آزاد تجاري

رند، این در حالی است که مناطق ویژه، مشمول معافیت مالیاتی مربوط به استان خود بوده و طبق برخوردا
هاي تعاونی و خصوصی) هاي تولیدي و معدنی(بخشهاي مستقیم فعالیتاصالحی قانون مالیات132ماده 

سال(حسب 10برداري و یا استقرار در مناطق کمتر توسعه یافته به مدتسال از تاریخ بهره4به مدت 
هاي مالیاتی می باشند.درصد مشمول معافیت80شرایط مندرج در قانون) به میزان 

 ماه، قابل تمدید 6درخصوص روادید نیز طبق قوانین وضع شده، روادید مناطق آزاد از دو هفته به
امی است. در باشد. همچنین براي اقامت یک ساله صدور پروانه اشتغال مستقر در سازمان هر منطقه الزمی

ساله) حسب درخواست کتبی سازمان و صدور روادید توسط 5تا 2تر(عین حال، براي اقامت طوالنی
شود. در این مناطق عالوه بر نمایندگی دایره امور اتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی، این امکان فراهم می

هاي اجرایی توسط م از مرکز یا دستگاهورود مستقیم، از سایر مبادي کشور روادید چهار روزه بدون استعال
شود. در صورتی نمایندگی خارج از کشور و یا نمایندگان نیروي انتظامی مستقر در مبادي ورودي صادر می

که مناطق ویژه، تابع مقررات داخلی موضوعه خود هستند.
عم از داخلی و اي اهاي بانکی و بیمهها در مناطق آزاد، از مقررات خاص فعالیتها و بیمهبانک

کنند؛ اما مناطق ویژه اقتصادي تابع مقررات داخلی خود هستند.خارجی تبعیت می
 سازمان مناطق آزاد موظف است مسائل امنیتی و انتظامی را در حوزه تحت امر خود برقرار نماید. از

ضوعه از جمله این رو رئیس منطقه آزاد به عنوان رئیس شوراي تامین و ویژه انتظامی است و قوانین مو
مقررات امنیتی و انتظامی، آیین نامه راهنمایی و رانندگی، آیین نامه مرزبانی، آیین نامه چگونگی اداره 

قانون چگونگی اداره مقررات مناطق 4اماکن، مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی را که طبق بند (د) ماده 
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گذارد. کل قوا نیز رسیده است، به مرحله اجرا میآزاد فوق پس از تصویب هیئت وزیران به تایید فرماندهی
باشند. حال آنکه مناطق ویژه باز هم تابع مقررات داخلی خود می

گذاري در مناطق آزاد که جز گذاران داخلی و خارجی از قوانین و مقررات خاص سرمایهسرمایه
ي بر اساس قانون تشویق و کنند؛ اما مناطق ویژه اقتصادمقررات داخلی این مناطق هستند تبعیت می

کنند. هاي اجرایی آن عمل میگذاران خارجی و آیین نامهحمایت از سرمایه
ها و نیز مناطق آزاد به عنوان شرکت دولتی شناخته شده و طبق قانون، عزل و نصب مدیران سازمان

حالی که مناطق مدیریت این مناطق، بر عهده هیئت وزیران به عنوان شوراي عالی این مناطق است. در
هاي دولتی و غیردولتی بوده و انتخاب مدیران این مناطق حسب مورد بر عهده ویژه اقتصادي شامل بخش

)1390هاي مجلس،( مرکز پژوهشهاي مسئول مربوطه است.سازمان

12بررسی آماري عملکرد مناطق آزاد ایران- 5

افی که از تاسیس این مناطق مدنظر بود، محقق بررسی آمارها از مناطق آزاد نشانگر این مطلب است که اهد
نگردیده است. مقایسه میزان واردات و صادرات در این مناطق گویاي آن است که بیش از آنکه این مناطق 

اند؛ بطوریکه جمع کل صادرات از مناطق آزاد( سکوي صادرات باشد به محلی براي واردات تبدیل گشته
، صادرات مجدد، صادرات تولیدات منطقه به منطقه اصلی و صادرات حاصل تجمیع صادرات تولیدات منطقه

میلیون دالر بوده 11625، معادل 1394تا پایان 1380هاي تولیدات داخلی از طریق منطقه) طی سال
برابر 4میلیون دالر ارزش داشته که حدودا 45522است، اما در همین دوره جمع کل واردات معادل 

صادرات است.

ریزي، صنعتی و ویژه اقتصادي: دفتر برنامه-جود نیست. اطالعات مناطق آزاد نیز توسط دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزاد تجارياطالعات آماري مناطق ویژه مو12
گذاري ارائه شده است. بودجه و سرمایه
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( میلیون دالر)*صادرات ساالنه مناطق آزاد. 1نمودار
گذاريریزي، بودجه و سرمایهصنعتی و ویژه اقتصادي: دفتر برنامه- منبع: دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزاد تجاري

رزمین اصلی و صادرات تولیدات داخلی طبق آمارها، منطقه آزاد *تجمیع صادرات تولیدات منطقه به خارج از کشور، صادرات مجدد، صادرات تولیدات منطقه به س
اروند بیشترین میزان صادرات و چابهار کمترین را طی دوره مورد بررسی داشته است. 

( میلیون دالر)1394تا 1380جمع صادرات مناطق آزاد به تفکیک طی سال هاي .2نمودار
گذاري  ریزي، بودجه و سرمایهصنعتی و ویژه اقتصادي: دفتر برنامه- ه شوراي عالی مناطق آزاد تجاريمنبع: دبیرخان
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در مناطق (میلیون دالر)انجام شده به مناطق آزاد به منظور ورود به سرزمین اصلی و تولید، مصرف و عرضهواردات کل .3نمودار
گذاري  ریزي، بودجه و سرمایهصنعتی و ویژه اقتصادي: دفتر برنامه- اي عالی مناطق آزاد تجاريمنبع: دبیرخانه شور

هاي مذکور، مجموع واردات آمار واردات به و از مناطق به صورت تفکیکی وجود ندارد و از این جهت آمار واردات سال1388تا 1385هاي *طی سال
باشد.ن اصلی و واردات با هدف تولید، مصرف و عرضه در مناطق میاز طریق گمرکات  واقع در مناطق به سرزمی

داشته 1394تا 1380هاي دهد که منطقه آزاد انزلی بیشترین میزان واردات را طی سالنشان می4نمودار
است.

دالر)(میلیون 1394تا 1380مناطق آزاد طی سال هاي تفکیک . واردات به4نمودار
گذاريریزي، بودجه و سرمایهصنعتی و ویژه اقتصادي: دفتر برنامه- منبع: دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزاد تجاري
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، 1387ها مانند سال نیز به خوبی فاصله واردات و صادرات قابل مشاهده است. در برخی از سال5در نمودار 
هاي قبل خود، کاهش هم داشته است.سالایم در حالیکه صادرات نسبت به اوج واردات را داشته

آزاد( میلیون دالر). مقایسه واردات و صادرات در مناطق5نمودار
گذاري  ریزي، بودجه و سرمایهصنعتی و ویژه اقتصادي: دفتر برنامه- منبع: دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزاد تجاري

میلیارد تومان بوده 44528در مناطق آزاد معادل 1394تا 1380هاي سالگذاري داخلی طیجمع سرمایه
است که سهم مناطق کیش و چابهار به ترتیب بیش از سایر مناطق بوده است.  

سرمایه گذاري داخلی در مناطق آزاد( میلیارد ریال). 6نمودار
گذاري  ریزي، بودجه و سرمایهصنعتی و ویژه اقتصادي: دفتر برنامه- د تجاريمنبع: دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزا
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(میلیارد ریال)1394تا 1380. جمع سرمایه گذاري داخلی به تفکیک مناطق آزاد  طی سالهاي 7نمودار
گذاري  ریزي، بودجه و سرمایهفتر برنامهصنعتی و ویژه اقتصادي: د- منبع: دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزاد تجاري

هاي خارجی صورت گرفته در این مناطق طی دوره مورد گذاريآمارها حاکی از آن است که جمع سرمایه
میلیون دالر بیشترین میزان سرمایه خارجی را جذب 1446میلیون دالر است که کیش با 4442بررسی، 

نموده و ماکو در رتبه بعدي قرار دارد.

سرمایه گذاري خارجی در مناطق آزاد( میلیون دالر). 8نمودار
گذاري  ریزي، بودجه و سرمایهصنعتی و ویژه اقتصادي: دفتر برنامه- منبع: دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزاد تجاري
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(میلیون دالر)1394تا 1380یک مناطق آزاد طی سال هاي سرمایه گذاري خارجی به تفک. جمع9نمودار
گذاري  ریزي، بودجه و سرمایهصنعتی و ویژه اقتصادي: دفتر برنامه- منبع: دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزاد تجاري

گذاري در این مناطق و گذاري نشان از آن دارد که تناسبی بین جذب سرمایهبررسی آمارهاي سرمایه
اري آنها وجود ندارد. طبق آمارها، منطقه چابهار با اختالف اندکی بعد از کیش، بیشترین میزان عملکرد تج

گذاري داخلی را به خود اختصاص داده، اما کمترین میزان صادرات را طی دوره مورد بررسی جذب سرمایه
منتهی نگردیده است. هاي صورت گرفته در نهایت به افزایش صادرات گذاريداشته است. به عبارتی سرمایه

منطقه کیش نیز با وجود اینکه بیشترین میزان جذب سرمایه خارجی و داخلی را داشته است، عملکردش 
هاي صورت گرفته کمتر به تولید صادرات گذاريتوان گفت سرمایهبخش نیست. میدر صادرات رضایت

محور منتهی گردیده است.
- ر این مناطق بیش از آنکه تولید، محوریت داشته باشد، بخشآمارهاي اشتغال نیز حاکی از آن است که د

هاي بازرگانی و خدماتی در اولویت هستند، در حالیکه همانطور که اشاره گردید تا زمانی که تولید صورت 
دهد هاي اقتصادي نشان مینگیرد، اهداف صادراتی نیز محقق نخواهد شد. آمار اشتغال به نفکیک فعالیت

اند. بخش صنعت و درصد اشتغال مناطق آزاد را داشته63ات و بازرگانی در مجموع هاي خدمکه بخش
اند. درصد از اشتغال را به خود اختصاص داده24معدن حدود 
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92تجاري در سال . سهم اشتغال در بخش هاي مختلف در مناطق آزاد10نمودار
گذاري  ریزي، بودجه و سرمایهصنعتی و ویژه اقتصادي: دفتر برنامه- آزاد تجاريمنبع: دبیرخانه شوراي عالی مناطق

علل عدم موفقیت مناطق ویژه اقتصادي و آزاد تجاري در کشور - 6

انحراف از فلسفه و در ایران به دلیلو ویژه ایجاد مناطق آزاد هاياهداف و انگیزهبا وجود جالب توجه بودن
و تـجارتگـردش،عملیات صنعتیتولید و تجاري (که برآزاد ویژه اقتصادي و مناطق فعالیتاساس
اهداف ،توسعهراهـبردتطابق ابزارها بـاعدمازناشینواقص) و نیز استوار اسـتغیرنفتیصادراتتوسعه

تصادي و گیري از منافع مناطق ویژه اقعلت شکست ایران در بهره).1377چهره ،خوش( اصلی محقق نشد
بندي کرد:توان در چند دسته زیر طبقهآزاد تجاري را می

توجهی به تولیدبی:دسته اول

عدم توجه به تولید به عنوان محور اصلی توسعه تجارت یکی از دالیل مهم عدم موفقیت این مناطق است. 
غیرتولیدي در این هاي گیري به سمت فعالیتهاي نسبی و جهتبی توجهی به تولید و تکیه صرف بر مزیت

مناطق، باعث گردیده است که تولیدات این مناطق و نوع آن از آنچه مورد انتظار است، فاصله زیادي داشته 
- بیتوانند سکویی براي صادرات باشند که اساسا تولیدي صورت گرفته باشد.باشد. مناطق آزاد زمانی می

با ارزش افزوده پایین در این مناطق شده است. خام و کاالهاییخلق مزیت، موجب صادرات موادتوجهی به 
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اي داشته باشند که برنامه مشخصی براي تولید داشته باشیم در توانند کارکرد توسعهمناطق آزاد زمانی می
غیر اینصورت این مناطق، مکانی براي واردات خواهد شد.

زمهاي الانتخاب نقطه جغرافیایی نامناسب و عدم وجود زیرساخت:دسته دوم

عدم .هاي مناسب است موقعیت جغرافیایی و وجود زیرساختصحیح انتخاب ،مناطقاینتوسعهۀالزم
همچنین سهم ناچیز این مناطق .باشدایران میدرو ویژهچالش مناطق آزاد،هاي ضروري وجود زیرساخت

هاي مورد ساختاز بودجه عمومی کشور و کافی نبودن درآمدهاي اختصاصی این مناطق براي ایجاد زیر
نیاز، از موانع اصلی مناطق مذکور در دستیابی به اهداف تعیین شده بوده است. 

قابلبخشاهداف مورد نظر در مناطق آزاد و ویژه، مستلزم تامینبهباید در نظر داشت که دستیابی
در حالی است که است. اینفعالیتآغازازپیشمناطقایناولیهنیازهايوزیربناییامکاناتازتوجهی

که پیش از ایجاد این مناطق، طوريشد، بهواقعغفلتموردابتداهمانها ازسازي زیرساختآماده
ها از محل درآمدهاي این مناطق پس از هاي الزم براي آنها فراهم نشد و سیاست ایجاد زیرساختزیرساخت

سات گروه انرژي و حمل و نقل که نیاز به منابع ها، تاسیکار، اتخاذ شد. در میان زیرساختافتتاح و شروع به
سزایی در اي برخوردار است. زیرا ابزارهاي مناسب حمل و نقل تاثیر بهاي دارد از اهمیت ویژهمالی گسترده

گذاري زیادي را سلب هاي سرمایهموفقیت منطقه داشته و ناکارا بودن سیستم حمل و نقل عمال فرصت
هاي موجود آن گذاري، ابتدا اقدام به بررسی زیرساختراي انتخاب مکان سرمایهگذار بکند. هر سرمایهمی

گذاري انتخاب ها ناقص یا ناکافی باشند، مکان دیگري را براي سرمایهکند و اگر زیرساختمنطقه می
ه علی امارات در منطقنماید. این موضوع با توجه به وجود مناطق آزاد سایر کشورهاي جهان مانند جبلمی

هاي خارجی به این مناطق به جاي مناطق آزاد ایران داشته است.خاورمیانه، تاثیر زیادي در جذب سرمایه
ترین نقاط یابیم که مناطق مذکور بعضا در محرومیابی مناطق آزاد و ویژه در ایران درمیبا ارزیابی مکان

ومیت عبارت است از فقدان تاسیسات اند. مقصود از محرجغرافیایی کشور به لحاظ زیرساختی جانمایی شده
محیطی و بهداشتی؛ زیربنائی، زیرساختی و انرژي در منطقه؛ سطح بسیار پایین استانداردهاي زندگی، زیست

فقدان نیروهاي تحصیلکرده و ماهر در منطقه؛ دور بودن از شهرهاي بزرگ؛ اقتصاد محلی ضعیف و درونگرا، 
و .. .  انتخاب نقاط جغرافیایی محروم براي ایجاد این مناطق و عدم هایی همچون قاچاق ظهور و بروز پدیده

اي تبدیل ننموده است بلکه تعهد دولت در تامین نیازهاي اولیه، نه تنها این مناطق را به عامل توسعه منطقه
.)1390هاي مجلس،( مرکز پژوهشهاي مناطق محروم نیز افزوده استمشکالت خاص آنها را به نابسامانی
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طرفی این مناطق براي تامین اعتبار با مشکالتی رو به رو هستند و  تامین اعتبار مورد نیاز این مناطق از
هاي الزم بسیار کمتر از نیازهاي آنها بوده است. از اینرو مناطق مجبورند براي فراهم ساختن زیرساخت

مساله به تالش این مناطق براي بدون توجه به اهداف این مناطق، به منابع درآمدي خود تنوع بخشند. این 
کسب درآمد به هر طریق ممکن منجر گردیده است. این مساله از دالیل اصلی تبدیل شدن این مناطق به 
سکوي وارداتی و فروش اراضی به عنوان منبعی براي کسب درآمد است که یکی از دالیل انحراف این 

ناطق به واردات کاال، منجر به غفلت آنها از مناطق از اهداف اصلی ایجاد آنهاست. منوط شدن بودجه م
گذاري شده و فعالیت این مناطق عمدتاً به واردات اهداف اولیه تاسیس نظیر تولید، اشتغال و سرمایه

هاي کنترلی، همچنین به سبب نبود ابزاراست.کاالهاي لوکس و غیرضروري به داخل کشور محدود شده
ه قاچاقچیان کاال قرارگرفته و بر مشکالت قبلی افزوده است. با وجود مناطق آزاد و ویژه مورد سوءاستفاد

اینکه تقویت و رشد صادرات یکی از اهداف تاسیس این مناطق بوده، آمارها حاکی از آن است که صادرات 
دار تولیدات هاي اعمال شده به رشد معنیها و حمایتدر این مناطق بسیار محدود بوده و در عمل معافیت

.)1390هاي مجلس،( مرکز پژوهشت محور منجر نگردیده استصادرا

عدم وجود نگاه استراتژیک و کالن به موضوع دسته سوم:

اي هاي اتخاذ شده در کشور حاکی از آن است که تاسیس این مناطق بیشتر با هدف توسعه منطقهسیاست
اي به بازارهاي جهانی و منطقهگذاري خارجی و ورود صورت گرفته و سایر اهداف همانند توسعه سرمایه

نیازهاي الزم براي کمتر مورد توجه بوده است. این در حالی است که وجود نگاه استراتژیک از جمله پیش
). 1390هاي مجلس، (مرکز پژوهشباشدموفقیت این مناطق می

ه استراتژیک به تر خواهد شد. نگاعلی این موضوع روشنبا مقایسه مناطق آزاد ایران و منطقه آزاد جبل
هاي این دو منطقه است که گذار خارجی از جمله تفاوتاهداف منطقه و امکان حضور سهل براي سرمایه

علی تمرکز بر منجر به ایجاد اختالف فاحش در دستاوردهاي آنها شده است. بطور مثال در منطقه آزاد جبل
انات اقامتی و توریستی به دوبی واگذار شده ها و امکهاي اقتصادي صورت گرفته و سایر فعالیتروي فعالیت

ها صورت گرفته و اصرار سیاستگذاران در تجمیع است، در حالیکه در مناطق آزاد ایران تجمیع فعالیت
ها و تمرکز ارائه خدمت در محدوده مرزهاي مناطق آزاد، بدون توجه به پتانسیل و توانمندي مناطق فعالیت

این روند باعث شده است رشد و توسعه مناطق آزاد کمتر باعث رشد و همجوار بوده است. بدین ترتیب 
هاي همجوار شود. توسعه شهرستان
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علی به لحاظ امکانات زیربنایی و شهرستان چابهار و دبی در ابتداي تاسیس مناطق آزاد چابهار و جبل
توجهی بین امکانات دو هاي قابلتفاوت2010اند. اما در سال رفاهی اختالف زیادي با یکدیگر نداشته

منطقه آزاد و دو سرزمین اصلی به وجود آمد. این اختالف ناشی از دو سیاست اجرایی متفاوت است. 
و پس از فراهم شدن امکانات زیربنایی اولیه تاسیس 1985علی در سال سیاست اول آنکه منطقه آزاد جبل

ها از محل درآمدهاي با سیاست تامین زیرساختشد. اما منطقه آزاد چابهار مانند سایر مناطق آزاد ایران
کسب شده منطقه، افتتاح شد. 

هاي اقتصادي در مرز منطقه آزاد است که باعث اختالف امکانات بین منطقه سیاست دوم نیز تجمیع فعالیت
علی که در دورترین نقطههاي همجوار آن در ایران شده است. در دوبی، منطقه آزاد جبلآزاد و سرزمین

هاي اقتصادي، تولیدي، صنعتی و ترانزیت تجهیز و نسبت به شهر دوبی قرار دارد، صرفا جهت انجام فعالیت
فعال گردیده و سایر عوامل مرتبط و موردنیاز اعم از مراکز اقامتی مسکونی، مراکز مالی، پولی و اعتباري و ... 

اث گردیده است. به این ترتیب همه و همه در سرزمین اصلی یعنی امیرنشین دوبی جانمایی و احد
سو و نیاز فعاالن اقتصادي به خدمات علی از یکهاي اقتصادي منطقه آزاد جبلدرآمدهاي حاصل از فعالیت

جانبه امیرنشین دوبی را فراهم هاي رشد همهرفاهی، اقامتی، درمانی، و تفریحی و ... از سوي دیگر، زمینه
اند. ساخته

گذاري از ناحیه د در جهت تامین نیازها که با قوانین تسهیل شده جذب سرمایهدر واقع ایجاد فضاي مساع
گذاري میلیون دالر سرمایه200اي همچون جذب بیش از نتایج قابل مالحظه،دولت دوبی تامین گردیده
ساله را رقم زده است. این در حالی است که در مناطق آزاد ایران اصرار بیش5خارجی در یک بازه زمانی 

به یک ،اقامتی و .. در محدوده مرز مناطق آزاد،هاي اقتصادي، تفریحیاز حد بر ایجاد و تمرکز فعالیت
ها و نواحی مستعد همجوار آن تبدیل شده و نه تنها شرایط توسعه اي در شهرستانعامل ضد توسعه

).1390اي مجلس، ه(مرکز پژوهشاي فراهم نگردیده بلکه فاصله محرومیت بیشتر نیز شده استمنطقه

هاي قانونیچالشدسته چهارم:

اي برخی از ابهامات موجود در قوانین و بعضی از خالء هاي قانونی، باعث شده تا این مناطق نتوانند به دسته
از اهداف اولیه پیش بینی شده خود دست یابند. برخی از این ابهامات عبارتند از:

ترین افزوده از مهممناطق آزاد: معضل نحوه محاسبه ارزشنحوه محاسبه ارزش افزوده ایجاد شده در - 1
مشکالت بخش صنایع مستقر در مناطق آزاد و نیز یکی از عوامل بازدارنده توسعه صنعت در منطقه است 
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که همواره موجب چالش بین مناطق آزاد و گمرك شده و مشکالتی را در زمینه تولید کاال در مناطق آزاد 
). 1390هاي مجلس، پژوهش(مرکز ایجاد کرده است

گذاري خارجی یکی دیگر از مشکالت سرمایه گذاري خارجی: وجود ابهاماتی در خصوص سرمایه-2
اند با ایجاد اطمینان در فضاي مربوط به موانع قانونی مناطق آزاد است. مناطق آزاد ایران تاکنون نتوانسته

جی فراهم کنند. از مواردي که موجب عدم جلب گذاران خارگذاري، زمینه مساعدي را براي سرمایهسرمایه
رغم تصویب قانون هاست. علیشود، ابهام در چگونگی واگذاري زمین به خارجیگذار خارجی میسرمایه

نامه اجرایی نحوه واگذاري زمین و منابع ملی در مناطق چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري صنعتی و آیین
گذاران خارجی اي که نحوه واگذاري اراضی به سرمایهنامهنه قانون یا آیینآزاد در دهه هفتاد تاکنون هیچگو

تدوین و تصویب نگردیده است. این در حالی است ،طور مشروح و صریح مشخص نمایددر مناطق آزاد را به
گذار از انباشت و بازگشت سرمایه و الزمه گذاران خارجی مستلزم اطمینان خاطر سرمایهکه جذب سرمایه

هاي مجلس، (مرکز پژوهشگذار از نحوه و مدت زمان تسلط بر اراضی تحت اختیار استن آگاهی سرمایهآ
1390.(

طور معمول قوانین مربوط به بانکداري در مناطق آزاد و ویژه کشورهاي مختلف بانکداري و بیمه: به- 3
هاي امکان فعالیت بانکشوند تااي تنظیم میگونهجهان متفاوت با سرزمین اصلی است. این قوانین به

گذاري خارجی در مناطق آزاد را گسترش خارجی در مناطق آزاد را سهل کرده و در پی آن امکان سرمایه
هاي مالی مناطق آزاد تاکنون نتوانسته بانکها و موسسات مالی خارجی را به دهد. با این حال سیاست

ی اداره مناطق آزاد تاسیس بانک و موسسات مالی قانون چگونگ18فعالیت در مناطق آزاد تشویق کند. ماده 
و اعتباري در مناطق آزاد را منحصرا بر اساس مفاد قانون و آیین نامه  اجرایی آن که به پیشنهاد بانک 

این ماده اشاره شده است که معامالت واحدهاي بانکی در 4مرکزي ارائه می شود دانسته استو در تبصره 
مشمول مقررات بانکداري اسالمی خواهد شد. برخی از کارشناسان وجود این مناطق آزاد با ریال ایران

دانند، اما به نظر می رسد هاي خارجی در مناطق آزاد میتبصره رو یکی از موانع پیش روي فعالیتهاي بانک
ز که عدم فعالیت بانکهاي خارجی در مناطق آزاد به عوامل دیگري مانند بوروکراسی پیچیده براي اخذ مجو

تاسیس و ریسک باالي سرمایه گذاري به علت عدم اطمینان کافی براي حفظ حقوق مالکیت باشد. زیرا 
آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاري صنعتی 13قانونگذار در تبصره ب ذیل ماده 

آزاد را مرتفع کرده و عنوان قانون مناطق18ماده 4جمهوري اسالمی ایران به نوعی ابهام موجود در تبصره 
معامالت واحدهاي بانکی در مناطق به ریال مشمول مقررات بانکداري اسالمی خواهد بود. این « داشته که 

بنابراین حل مشکل ». واحدها در معامالت خود  به ارز مجاز به رعایت رویه هاي بانکی بین المللی هستند
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ی است که به طور کلی براي سرمایه گذاران خارجی در مناطق بانکداري در مناطق آزاد نیازمند حل موانع
).1390هاي مجلس، (مرکز پژوهشآزاد وجود دارد

بخش چهارم:  راهکارها و پیشنهادات

توانند به تقویت مناطق آزاد تجاري و ویژه اقتصادي یکی از ابزارهاي توسعه تجارت خارجی هستند که می
ي کشورها کمک کنند و نیز زمینه مساعدي را براي رفع موانع توسعه محور و توسعه اقتصادتولید صادرات

تاسیس این مناطق در کشورهایی با هاي داخلی و خارجی فراهم نمایند.اقتصادي، از جمله جذب سرمایه
در تجارتوو ورود به عرصه تولید بیشترین موفقیت همراه بوده که حرکت پیوسته و باثباتی را دنبال کرده

اند. در کشورهاي موفق، ایجاد این مناطق به منزله ابزاري براي توسعه در دستور کار خود قرار دادها جهان ر
). 1389(رهنورد، ندافتهصنعتی و تقویت تولید در دستور کار قرار گر

جذبواشتغالایجاد صادرات،افزایشو ویژه جهتآزادمناطقایجادآنچه مسلم است آن است که صرف
و توجه ویژه به تولیدمحورداشتن رویکرد اهداف، اینتحققالزمشرطنیست.کافی،نوینهايفناوري

هاي هزینه و علمی(تحلیلواصولیبه صورتهازیرساختایجادعالوهاست. بهتقویت تولید در این مناطق
بسیار حائز ، راقتصادي کشوتوسعهبلندمدتاهدافدرمذکور مناطقجایگاه درستکردنمشخصوفایده)

مورد غفلت قرار گرفته است و ،زاد و ویژهآدر ایجاد مناطقکشور این مسائل در متاسفانه است. اهمیت
وجود آید، بلکهههایی بدر اداره و استفاده از مناطق فوق چالشردید گها نه تنها سبب نتیجه این غفلت

با ارزش افزوده باال، افزایش اشتغال، جذب اهداف اصلی( توسعه صادرات کاالهایی منجر به دور شدن از 
ین و دانش بنیان) شد.هاي نوگذاري خارجی و انتقال تکنولوژيسرمایه

صنعتی و –نظر به آنکه دولت محترم الیحه پیشنهادي خود، مبنی بر ایجاد هفت منطقه آزاد تجاري 
ی نموده است و با توجه به تمام دوازده منطقه ویژه اقتصادي جدید در کشور را تقدیم مجلس شوراي اسالم

ویژه بسترهاي نهادي بهگردد توصیه می،آنچه در زمینه تجربه ایران در خصوص این مناطق مطرح گشت
افزایش باال بردن کیفیت مناطق مذکور و نه صرفا متنگرش سیاستگذاران و مدیران ارشد به ستغییر 

وش متداول فعلی نه تنها با عدم تحقق اهداف تعیین تغییر کند، زیرا ایجاد مناطق جدید با رکمیت آنها
گردد. بنابراین توسعه کمی مناطق هاي هنگفتی بر اقتصاد ملی تحمیل میشده روبرو می شود،  بلکه هزینه

هاي هنگفتی را بر دوش اقتصاد فایده خواهد بود و هزینههاي پیش روي آنها بیآزاد و ویژه بدون رفع چالش
ارائهازپسصرفاًمناطقکمیتوسعههرگونهشود،. در این خصوص پیشنهاد میکشور خواهد گذاشت

صورت گیرد. قانونیقالب پیشنهادهايدریادشدهمشکالتازبرون رفتبرايراهکار
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گردد:در این زمینه موارد ذیل توصیه می

ی در راستاي هدفمند تعیین نقشه راه تولید و استراتژي توسعه صنعتی به دور از فضاي اقتصاد سیاس-
ساختن برنامه تولیدي این مناطق،

هاي اقتصادي مناسب براي تولید و صادرات با پشتیبانی و تسهیالت دولت گسترش و تقویت زیرساخت-
فعالیت،شروعازقبل

خودروهايوارداتازناشیدرآمدهايبهآنهاوابستگیرفعواین مناطقدرآمدهايدرتنوعایجاد-
،اراضیفروشومصرفیکاالهايوارداتیعوارضلوکس،

بهپرداختنازپرهیزبه منظورمحدوده این مناطقاز)روستاییوشهري(جمعیتینقاطکردنخارج-
،)1395هاي مجلس، مرکز پژوهش(تولیديتخصصیهايفعالیتانجامبه جايو روستاییشهريامور

،( همان)مناطقمالی اینوايبودجهعملکردبرلیمتوهايسازمانسایرومحاسباتدیواننظارت-
( زمینواگذارينحوهوداخلیوخارجیگذاريسرمایهجذبمقرراتوقوانینروزرسانیبهواصالح-

)همان
( همان)،اجتماعیتأمینوبیمهانسانی،نیروياشتغالمقرراتوقوانینروزرسانیبهواصالح-
،)همان(مالیبازارهايوبیمهبانک،مقرراتونقوانیروزرسانیبهواصالح-
هايمعافیتنبودنمرتبطواقتصاديفعاالنبهمربوطمالیاتیهايمعافیتدرموجودابهاماترفع-

،)همان(صادراتوتولیدبهاعطایی
میانهماهنگیباکشوردروارداتوصادراتعملکردبرنظارتیکپارچگیومدیریتوحدتضرورت-
،)همان(ایرانگمركبامناطقازمانس
متولی هايسازمانوباالدستینهادتوسطعملکردآمارمستمرارائهومناطقعملکردبرنظارتتقویت-

،)همان(کالنسطحدرریزيبرنامهومدیریت
،)1385هاي مجلس، (مرکز پژوهشاجرائی مبتنی بر سهولت، ثبات و بدون فساد–استقرار نظام اداري -
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