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چکیده

نالم لل ی عبارت است از روابط تجاری یعنی صادرات و واردات کاالها و خدمات بین کشورهای مختلف جهان .بیشتر
تجارت بی 

اقتصاددانان معتقدند که تجارت ،موتور رشد و توسعه در جوامع امروزی است .عوامل بسیاری تجارت بینالملل را تحت تأثیر
یدهند از جمله راهبردهای اقتصادی کشورها (راهبرد جانشینی واردات (راهبرد دروننگر) و راهبرد توسعه صادرات(راهبرد
قرار م 
نالم لل ی .در این میان یکی از مدلهایی که رابطه نزدیکی با
بروننگر)) ،مقررات سازمانهای بینالم لل ی و نیز شرایط سیاسی بی 
تاند از؛ توسعه صادرات و
نالم لل ی دارد ایجاد مناطق آزاد است .با توجه به اینکه اهداف اولیه ایجاد مناطق آزاد عبار 
تجارت بی 
تهای شغلی ،کسب درآمد ارزی ،جذب سرمایههای داخلی و خارجی ،انتقال تکنولوژی
تنوع بخشیدن به آن ،ایجاد فرص 
پیشرفته ،برقراری ارتباط سیستماتیک میان اقتصاد مّلّلی و اقتصاد جهانی .هدف ا لص ی این مقاله ارزیابی تأثیر مناطق آزاد بر تجارت
نالم لل ی است .سؤال ا لص ی مقاله این است که آیا عملکرد مناطق آزاد تجاری به طور کلی و نیز منطقه آزاد تجاری کیش در
بی 
نالم لل ی کشورمان مثبت بوده است؟ نتایج این تحقیق نشان میدهد که در مجموع منطقه آزاد کیش بهرغم داشتن زمینهها
تجارت بی 
و توان بالقوه برای توسعه و پیشرفت به دلیل ضعف امکانات و تأسیسات زیربنایی ،عدم منابع تأمین درآمدها ،عدم ثبات سیاسی،
عدم جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی ،عدم جایگاه تعریف شده در برنامههای کالن و راهبردهای توسعه اقتصادی کشور،
نتوانسته است تأثیر مثبتی بر تجارت بینالم لل ی داشته باشد .این تحقیق یک تحقیق کاربردی و روش آن نیز اسنادی است .با عنایت
به قدمت کوتاه ایجاد مناطق آزاد تجاری در جهان مطالعات نظری گستردهای در این زمینه وجود ندارد .لذا بخش قابل توجهی
از مبانی نظری و روششناسی تحقیق از مقاالت التین و آمار و اطالعات مورد نیاز منطقه آزاد کیش نیز از طریق اطالعات
کتابخانهای و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تهیه گردیده است.

نالمللی ،مناطق آزاد ،منطقه آزاد کیش.
واژگان کلیدی :تجارت بی 

 -1بهمن احمد زاده (نویسنده مسئول) ahmadzadeh_b2002@yahoo.com
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مقدمه
بیشتر اقتصاددانان معتقدند که در جوامع امروزی تجارت ،موتور توسعه است .آنان ادعا میکنند که تجارت بینالمللی
با توجه بـه انـتقال دانش از کشورهای طرف تجاری ،امکان بهرهگیری از توانمندیهای اقتصادی بالقوه را ب دوجو ه   
حهای اقتصادی سودآور و قابل رقابت در عرصههه جهاننی پدی راد
میآورد و عالئم روشنی برای سرمایهگذاری در طر 
یتوان هرازاـب هـب یسرتـسد قیرط زا د ا ،یجراخ ی       
میسازد .همچنین تجارت بینالملل یـا بـاز بودن اقتصا ،د می ی
بهرهوری عوامل تولید و به تبع آن نرخ رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد .تجارت بشر اولی اهت تروص هب ه تر     
یعنی تعویض جنس با جنس صورت میگرف حا تهج نیا هب و ت تیا طساو هب یج ه  رد ا وم رر ر ررررر ررررررررر بازرگا دوجو ین   
یکرد و چون اجتماعات بش یسب یر ا و کچوک ر
نداشت .هرکس محصول کار خود را با محصول دیگران معاوضه م 
یکردد.
ًال رفع احتیاجا یناگرزاب ت    آنهاا را م مم 
احتیاجات و محصوالت آنها نیز بسیار محدود میبود ،این طریق کام ًال
وقتی اجتماعات بشر بزرگتر و محصول کار آنها زیادتر و متنوعتر شد ،احتیاجات رو به فزونی نهاد و واسطههههای
تهاا
تجاری پدید آمدند و مالالتجاره را از شهری به شهر دیگر و از کشوری به کشور دیگر حمل کردن یلو .د    مدت ت
طول کشید تا بازرگانان در بین مردم یک شهر به داد و ستد بپردازن  د ( ( The History and Future of International

گترین مسائل تجاری ،خطرهای راه و گذشتن از موانع طبیعی بود .بهواسطه وج دو
 .)Trade, 2006در این دوره ،بزر 
گها تسوپ ،یتمیق ی    
این خطرها فقط اجناسی معامله میشد که وزن کم و قیمت زیا  دننام دنتشاد د اد نس ،هیو گگگگگ گگگگگ
حیوانات ،فلزات گرانبها ،ابریشم ،چوبهای پرارزش ،پارچه و نظایر آنها .اول نی

زاب ا اد ر د و 

اس رد ناهج دتس للللل لللللل

یها در قدیم سرآمد تجا ناهج ر    ب دو ه هانددد.
 0003قبل از میالد در چین به دست امپراتور شن نونگ گشوده شد .چین 
جفارس تجارت منظم و مرتب ریاد ی   
یها سالها قبل از میالد مسیح در سواحل دجله و فرات و بنادر غربی خلی 
سومر 
کرده بودند و کشتیهای تجاری آنها در کلیه بنادر خاورمیانه رفت و آمد داشتند .قوانین تجا و لمح هب عجار یر   
یکردند .در یونان تجارت به درجات
یها بارنامه صادر م 
نقل ،حسابداری و خیانت در امانت نوشته بودند و برای کشت 
عالیتری رسید و بر خ فال

دیگر کشورها تجارت داخل و راجت و تفرگ قنور ی ار ناناگرزاب زا تارداص و تاد       
17

داخلی جدا شدند .ارسال مسطوره جنس و توافق روی آن قبل از ارسال کاال از ابداعات یونانیان اس نورق رد .ت   

و  18تجارت بینالمللی وضع دیگری به خود گرفت و مراکز بزرگ تجارت در اروپای غربی بخصوص آلمان فرانسه
سها و بانکهای عظ رابتعا و می ا  ت ت لمح ییامنهار و یراج
هلند و انگلستان به وجود آمد .بور 

رگید و لقن و

     

تسهیالت تجاری مدرن در قرن نوزدهم و مخصوص ًاًا در اواخر آن به وجود آمد .بر اساس نظریههای نوووین تجارت ت
ت
تهای
بینالملل ،پیشرفت اقتصادی هر کشور متکی به پیشرفت فنی و صنعتی است و این امررر ن ـــ یز در پرت یلاعف و تت تت
یگردد .همچنی ننن این
تحقیق و توسعه داخلی و سرریز دانش و فناوری بینالمللی از طریق واردات کاال امکانپذیر م 
ش و فناوررری داخل رد یساـسا شقـن ی
نظریهها بیان میکنند که سرریز دانش شرکای تجاری میتوان هماننددد دانش ش

  

ل بستررر الزم را ب هب اهروشک یبایتسد یار    
ارتقای بهرهوری و رشد اقتصادی کشور ایفا کنند ،زیرا تجارت بینالملل ل
یهای خارجی و بومیسازی آنها ف مهار
محصوالت واسطهای و ماشینآالت و تجهیزات سرمایهای ،کپیسازی فناور 
مـ 
ع ام ور زززی
یکند ( .)Helpman, 2012:p.2-8بیشتر اقتصاددانان معتقدند که تجارت ،موتور رشد و توسعههه در جوامع ع
نالمللی ،،بررر اسا ه س زززینه ،،برتررری
یتواند در تولید یک یا چند کاال در سطح بی 
است ،کالسیکها معتقدند هر ملت م 

تأثیر مناطق آزاد بر تجارت بینالمللی951 ...

مطلق یا نسبی پیدا کند و از طریق مبادله آن به رفع نیازهای خود بپردازد .رابطه مبادلههه نی ییز از طری ییق ارزش اجتماعععی،
ت آزاد را بهترررین
یشود .آدام اسمیت بر اساس اصل تقسیم ک ککار ،تجارت ت
اقتصادی و همچنین میزان هزینه تولید تعیین م 
یتواند
روش برای کشورها پیشنهاد نموده است .استدالل اسمیت بر این اساس بود که از طریق تجارت آزاد هر کشور م 
نالملل را در چا وچر ببب
در کاالهایی تخصص پیدا کند که در آنها دارای مزیت مطلق است .دیوید ریکاردو تجارت بی 
ل را
ت بی نننالملل ل
نظریه ارزش کار ،بررسی و نظریه هکشر -اوهلین دانشمندانی بودند که اساسسس نظری ییه جدی یید تجارت ت
یریزی نمودند .آنها معتقدند کشورهایی که از سرمایه فراوانی برخوردارند اقدام به صادرات کاالهاای س یامر هههبررر و
پ
کشورهایی که از وفور نیروی کار برخوردارند اقدام به صادرات کاالهای کاربر کنند .در زمینه مباحث توسعه اقتصاددی
اغلب با دو دسته راهبردهای دروننگر و بروننگر به شرح زیر مواجه هستیم:
تگیری درونگرا ،راهبردی برای توسعه اقتصادی مبتنی بر
تهای دروننگر یا جه 
 -1راهبرد جانشینی واردات یا سیاس 
تأمین احتیاجات بازار داخل کشور با تولیدات داخلی است؛ به صورتی که این تولی ییدات بههه م ور ررر جاایگزین واردات
ت و بس سسیاری از کش نام اهرو ن دد ددد
گردند .این سیاست در دهه  1950میالدی مطرح و در دهه  1960م ممیالدی اعت الالال یافت ت
یت یر ننن روش حصوللل بههه رشددد و توسعههه
آمریکای التین؛ سیاست صنعتی شدن جایگزینی واردات را بهعن او ننن اصلی ی
اقتصادی اتخاذ کردند .عمدهترین هدف از انتخاب این راهبرد ،رهایی از وابستگی واردات تتی و رس سسیدن بههه خودکفاایی
است (.)Import Substitution Strategy Of Economic Development, 2016
 -2از دهه  1970میالدی تردیدهای زیادی درباره موفقیت سیاست جایگزینی واردات در حل مسائل توسعههه کش هرو اا
ایجاد شد و موجب تقویت موضع اقتصاددانان کالسیک و نوکالسیک  -که صادرات را علت رشد و توس اصتقا هع دد دددی
ت .منظوررر از راهبردد توسعههه
ل است ت
یدانستند  -گردید .توسعه صادرات معرف گرایش به آزادی در تجارت بی نننالملل ل
م
ی سا هتخ
صادرات ،صادرات محصوالت غیر سنتی (اعم از کاالهای اولیه کشاورزی و مع )ند  ،،نیمههه سا تخ ههه و کاالهای ی
شده (محصوالت کارخانهای) است ،به صورتی که جانشین سنتی کاالهای اولیه گردد .این تحقیق یک تحقیق کاربردی
و روش آن نیز اسنادی است .با عنایت به قدمت کوتاه ایجاد مناطق آزاد تجاری در جهان مطالعات نظری گستردهای در
ششناسی تحقیق از مقاالت التین و آمار و اطالعات
این زمینه وجود ندارد .لذا بخش قابل توجهی از مبانی نظری و رو 
ق آزاد تهی ییه گردی ییده است
مورد نیاز منطقه آزاد کیش نیز از طریق اطالعات کتابخانهای و دبیرخانه شورای عالی مناطق ق
(.)The National Export strategy has four planned Strategic Output, 2011: p.11-40
رویکرد نظری

ت آزاد آمریکای ی
ی اروپا ،،منطقههه تجارت ت
ما در حال زندگی در یک جهان منطقهای شده هستیم .بازار داخلی ی
ی ش ام لللی،1

همکاریهای اقتصادی آسیا اقیانوسیه 2و یا بازار مشترک جنوبی 3اقتصاد سیاسی جهانی به مناطقی تقسیم شده استتت.

این موارد بهعنوان شواهدی از آنچه به نام منطقهگرایی جدید ذکر شد از اوایل دهههه  ، 1990توجه و عالقههه گس درت ه ه
1

یشود.
 APEC -2به سازمانی اقتصادی که متشکل از  21کشور منطقه آسیا و اقیانوس آرام است ،اپک (سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه) گفته م 

. NAFTA

یگیرد .مرکوسور یک معاهده تجارت منطقهای است
 MERCOSUR-2مرکوسور مخفف بازار مشترک جنوب است و تعدادی از کشورهای آمریکای التین را در بر م 
که در سال  1 99 1بر اساس قرارداد اسونسیون ( )Asunción/Paraguayمیان کشورهای برزیل ،آرژانتین ،اروگوئه و پاراگوئه تأسیس شد.
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ل اقتصاد ،،جغرافیا،،
ی شامل ل
ی مختلفی ی
جامعه دانشگاهی را جلب نموده و منجر به افزایش حجم مطالعات در زمینههای ی
روابط بینالملل و اقتصاد سیاسی بینالملل و همچنین مطالعات هویتی و فرهنگی گردیده است .این نور دد ددد در برابررر
ی
پیش زمینهای که تا آن زمان وجود داشته است و منطقهگرایی را یک موضوع مد روز نمیدانست که پس از دهههای ی
 1950و  1960میالدی موقعیت نسبت ًاًا برجسته آن تنزل پیدا کرده بود قرار داشت .منطقهگرایی جدیددد تنهاا در مفهوممم
احیاء یا رنسانس تمایالت منطقهگرایی در قالب ایجاد نهادهای منطقهای و اعالم بازگشت فرم قدیمی و شناخته شدهه
ت کههه
این پدیده از اواسط دهه  1980میالدی جدید نیست .مهمتر از آن هدف و محتوا و یا منطق اساسی منطقههه است ت
در حال تغییر است و در این روند در حال یک تحول بنیادین است .منطقهگرایی سنتی معموًالًال با اقدامات حمایتی بههه
اصطالح لیبرالیسم پوشش یافته که ویژگی جهان پس از جنگ است مش صخ

میشود .با این حال ،پدیده منطقهگرایی

ی باززز) هم ار هه
جدید بهعنوان یک اقدام حمایتی مالحظه میشود در حالی که در همان زمان با باز ب دو ننن(منطقهههگرایی ی
است .این نشان دهنده طبیعت متضاد و یا حتی متناقض منطقهگرایی جدید است و به سؤالی که اغلب در مورد رابطه
خ داده شدهه استتت :از
ق پاسخ خ
بین منطقهگرایی جدید و جهانیشدن مطرح است مرتبط است .این پرسش از چند طریق ق
یدهددد کههه
منطقهگرایی بهعنوان سنگ بنا بودن تا منطقهگرایی بهعنوان مانع در رابطه با جهانیشدن .مطالعات نشان می ی
منطقهگرایی جدید یا نشانه جهانیشدن و یا تالش برای سوار شدن بر آن به منظور تنظیم نمودن و قانونمند نمودن و
ی هممم
یا مقاومت در برابر آن است .آنچه که قابل توجه است این است که اغلب منطقهای شدن و منطقهگرایی به جای ی
یشوند و بنابراین سردرگمی و ابهام در تعاریف تا حد زیادی پدیده منطقهگرایی ی
استفاده م 
ی جدیددد را غامضضض نم دو هه
یو
ل اجتماعی ی
است .منطقهگرایی به رشد همگرایی اجتماعی درون یک منطقه و فرآیندهای اغلب غیررر مس یقت ممم تعامل ل
ی و اس القت للل
اقتصادی اشاره دارد ( .)Hurrell, 1995:p. 334در بعد اقتصادی ،منطقهگرایی تقریب ًاًا به معنی خودمختاری ی
ی
یهای ی
ت و جریاننن س یامر ههه خصوصی ،،اس ژتارت ی ی
است ،فرآیندهای تجربی خودجوش(فرآیندهای با از ررر ماننددد تجارت ت
شرکتها مانند ادغام ،1توسعه شبکه شرکتها و اتحادهای استراتژیک) که در یک منطقه جغرافیایی خاص منجررر بههه

یشود؛ بنابراین به اختصاررر :در
افزایش وابستگی متقابل اقتصادی منطقهای و الگوهای منطقهای از مبادالت اقتصادی م 
ی
ک فضای ی
ی را در یک ک
واقع منطقهگرایی اشاره به آن دسته از فرآیندهای دارد که الگوهای ملموسی از تبا الد تتت اقتصادی ی
جغرافیایی مش صخ

به وجود م 
یآورد(Hveem, 2000:p. 72).

ت:
یدهد اقتصاد جهانی به طوررر فزایندهه منطقهههای شدهه است ت
یای وجود دارد که نشان م 
از نظر اقتصادی شواهد تجرب 
ت دارد ،بههه ای ننن
تجربه دهه  1990میالدی از افزایش تراکم جریان تجارت منطقهای (تجارت درون منطقهههای) حکایت ت
معنی درصد صادرات و واردات کشورها از دیگر کشورهای درون منطقه افزایش یافتههه است

Tussie and Woods,

) .)2000:p. 68مطالعه منطقهای شدن بایستی به تحقیق در مورد نقش تجارت در یک منطقه جغرافیایی خا صصص ماننددد
ک منطقههه
ی در یک ک
ت س یامر هههگ راذ ی ی
استراتژی شرکتها که جریانات کاال و سرمایه را منطقهای میکنددد و یاا تص امیم ت ت
جغرافیایی خاص به نام منطقه بپردازد .در هر دو سطح منطقهای و جهانی شرکتهای چندملیتی نقش بسیار مهمی در
ی مجموعهههای از ایده ههاا
افزایش مبادالت فرامرزی بازی کردهاند) . (Ruigrok, 2000:p. 320برای هویم منطقهههگرایی ی

. aquisitions
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ت
است که معرف فضایی جغرافیایی یا اجتماعی شناخته شده بهعنوان پروژههای منطقهای است و یا حضوررر و ساخت ت
ی ک  ه ( (اه اد ففف
آگاهانه هویتی است که نشان دهنده یک منطقه خاص است .این موضوع معموًالًال با یک برنامههه سیاسی ی
مورد نظر) و استراتژی (ابزار و مکانیسمهایی الزم برای رسیدن به هدف) همراه است و به طور معمول به نهاد سازی
نیز منجر م 
یشود). (Hveem, 2000:p. 72, emphasis in the original

تعریف هویم 1منعکس کننده سه موضوع مشترک در متداولترین رویکردهای منطقهگرایی است :تمرکز بر یک منطقه
ق آزاد
ق م طانم تارکاذ قق قق
خاص جغرافیایی(منطقه) ،یک پروژه خاص منطقهای متصل بههه آن و نهادینههه ک در ننن از طریق ق
ل شدهه از
ی منطقهههای تش یک ل ل
تجاری و یا بازارهای مشترک بهعنوان ترتیبات منطقهای :طیف گستردهای از سازمانهای ی
اواسط دهه  1980میالدی به بعد به آنچه منطقهگرایی جدید نامیده شده است تعلق دارد.
منطقهگرایی از زاویهای شناختی عبارت است از :منطقه مجموعهای از اعمال شناختی است که توسط زبا  ن ( (ادبیات))
یکند
ف ی قطنم ک هه ههه را تعیی ننن می ی
ی تعریف ف
سها گنوگچ  یی یی
و گفتمان سیاسی از طریق ایجاد مفاهیم ،استعارهها ووو قیاس س
ک سا اتخ ررر ش تخان ییی
ی را بهههعن او ننن یک ک
( .)Jayasuriya, 1994:p. 411, emphasis M.Sاین دیدگاه اساس ًاًا منطقهههگرایی ی
مینگرد :دیدگاهی هنجاری از جهان بهعنوان یک جهان منطقهای شده؛ بنابراین ،منطقهگرایی نههه تنهاا بهههعن او ننن یک ک
ک
یهاا) در حاللل
جهانبینی بلکه در مرحله دوم بهعنوان گفتمانی سیاسی که در آن مفاهیم مختلف منطقههه (منطقهههگرایی ی
ایجاد و رقابت هستند قابل درک است .اگر منطقهگرایی بهعنوان یک جهانبینی و بهعنوان یک گفتمان دیده شود د ماا
ی خا صصص و بههه وجودد
میتوانیم به منطقهگراییهای مختلف (تاریخی) در برهههای زمانی خاص ،با تأکید بر فضا اه ی ی
آمده توسط گروههای خاصی از بازیگران بیندیشیم.
اساس ًاًا رژیمهایی جهانی پولی ،مالی و تجاری که چارچوب اقتصاد سیاسی بینالمللی را تشکیل میدهند پس از جنگ
ی در آشتییی دادن اقتصادد
جهانی دوم چارچوبی نهادی برای نوع خاصی از نظم بینالمللی را توسعههه دادنددد کههه سعی ی
جهانی باز با نقش فعال دولت در عرصه داخلی داشتند که روگی آن را لیبرالیسم پوشش یافته(  1982م هدیمان )یدالی   
است.
ق
بهعنوان یک نظم داخلی و بینالمللی ،مدل اقتصاد پوشش یافته با تنظیم محدودیت بر آزادی نیروهای بازار از طریق ق
مداخله سیاسی(مانند محدودیت بر جریان سرمایه در کوتاه مدت در سیستمهای برتون وودز ،مقررات اجتماعی برای
تضمین درآمد و غیره) مش صخ

ی چندجانبه
میشود .این تعادل خاص بین سیاست و اقتصادد در سیستممم بی نننالمللی ی

اقتصادی نهادینه شده است و در مداخله داخلی پیش بینی شده است :کینز در خانه و اسمیت در بیرون .با توجههه بههه
سیستم تجاری جهان ،دههها تجارت حاصل ترکیبی خاص ازادسازی و حمایت بود .عالوه بر این ،گات به ص حار ت ت
ت
ی) طبققق ماده ه  24از گات ت
ق آزاد تجاری ی
ترتیبات منطقهای تجارت را پذیرفته است(اتحادیههای خریداران و مناطق ق
ت(2و
نسخه اصالح شده آن در سازمان تجارت جهانی) ،ذیل بخش چهارم گات مربوط به توسعه اقتصادی در ساللل 965 1
میالدی و در بند مربوط به مذاکرات دور توکیو در سال  1979میالدی (معافیت کشورهای در حال توسعه از بس رای ی ی
ی

1

. Hveem
. GATT
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از تعهدات گات و اجازه دادن به آنها برای شرکت در تجارت ترجیحی میان خود و برای کسب ترجیحات از ط فر
کشورهای پیشرفته).
در نظریه انتقادی ،جهانیشدن بهعنوان بازگشت به آرمانشهر بازار یا بازار بدون پوشش و منعکس کننده رابطههه بی ننن
اقتدار سیاسی و بازارها با تقویت موقعیت دومی نگریسته میشود .این مسئله شامل تعریفی دوباره از نقش و یا منطق
دولت با توجه به تغییر تعادل بین بازار و اقتدار سیاسی ،با حرکت از دولتهای رفاهی و یاا حمای رگ ت ااااا بههه سوییی
ی شدننن بههه منظوررر انجاممم
ش با راز ی ی
دولتهای رقابتی میشود .منطق دولت رقابتی با تمرکز بررر ابعادد داخل زفا ،ی ای شش شش
ی رقابتتیتررر در
ی و فراملی ی
فعالیتهای اقتصادی واقع در قلمرو ملی و یا کمک به ثروت ملی و اصطالحات بینالمللی ی
ی دولت
حال دنبال شدن است .در مقایسه با نقش دولت در لیبرالیسم پوشش یافته این مورد در واقع یک عقبنش نی ی ی
ت در اقتصادد سیاسی ی
ی
ل بههه منابععع مهممم ق رد ت ت
از بازار به حساب میآید .در اینجا ،نیروهای بازار به طور فزاینده تب ید ل ل
جهانی ،در عرصه داخلی ،منطقهای و جهانی شدند.
ی در
ت جهانی ی
ح با گیز ررر تجارت ت
این است که نقش بازیگران تجارت جهانی به طور قابل توجه افزایش مییابد .اص الط ح ح
یکننددد
ک کشوررر را کنترللل می ی
اینجا به بازیگران شرکتهای خصوصی که عملیات و یا داراییهای مولد در بیش از یک ک
ش
ی اف یاز ش ش
یشود که اهمیتشان از نیمه دوم دهه  1980میالدی به طوررر چش ریگم ی ی
مانند شرکتهای چندملیتی اطالق م 
ی با از ررر
ت نیروهای ی
یافته است و به نحو فزایندهای خارج از کنترل دولتی هستند .زیرساختهای سیاسی م رو دد حمایت ت
یو
متمایل به حمایت و ترویج حرکت بیشتر به سمت جهانیشدن هستند .جدای از آن ،رژیمها وصخ شخب ی ص ییی ییی
ل
تها و همچنی ننن تکامل ل
استراتژیهای شرکتی مانند افزایش تعداد اتحادهای استراتژیک و سرمایهگذاری مشترک شرک 
ی در سطح ح
ح
ی تجاری ی
شبکههای شرکتی ،منابع حکمرانی را تشکیل میدهند .این روند با افزایش فعالیتهای الب ببیگری ی
ل
ی در م رو دد مسائل ل
بینالمللی به طور عمده توسط انجمنهای تجاری به نمایندگی از اعضای خود برای تصمممیمگیری ی
ی
ی در سا اهراتخ ی ی
تهاا و انجم ننن هاای تجاری ی
بااهمیت برای صنعت همراه است .عالوه بر این ،مواضع رسمی ش کر ت ت

ی یاا
ی تجاری ی
سیاسی داخلی (مانند پانلهای مشاوره صنعتی) و یا در نهادهای بینالمللی (مانند اپک 1شورای مش ترو ی ی
گروه مشورتی رقابت اتحادیه اروپا) بیشتر و بیشتر میشود .رهبران شرکتها در فعالیتهای خود ،به طور فزاینده باا
ی ظهوررر ت جیرد ی ی
ی
خارج از بازار ،در یک محیط اجتماعی دست به تعامل میزنند .نتیجه تکامل شرکتهای چن تیلمد ی ی
نخبگان مدیریتی بینالمللی و با برگزاری جلسات در باشگاههای غیر رسمی و به طور عمده در سطح مدیران اجرائی
است .نمونههایی از چنین محافلی عبارتاند از :جامعه مون پلرین ،کمیسیون سه جانبه ،جلسات بیلدربرگ ،یاا گ ور هه
اویان.2

ل شدننن بههه منطقهههگرایی ی
ی
محتوا و منطق اساسی منطقهگرایی در حال تغییر است :منطقهگرایی قدیمی در فرایند تب ید ل ل
ی
جدید است .وقوع این رویداد به دلیل بازسازی اساسی رابطه بین قدرت سیاسی و بازار است که یکی از پرسشهای ی
مرکزی اقتصاد سیاسی بی 
ی بهههعن او ننن
یکنددد کههه بههه با ارگیز ننن تجاری ی
نالملل است .مقاله برای فهم این تغییر پیشنهاد م 
ل
ایجادکنندگان مفاهیم و ایدههای نظم نوین جهانی نگریسته شود .در ادامه این گونه استدالل ک در هه استتت کههه محافل ل
1

. APEC
-the Mont Pèlerin Society, the Trilateral Commission, the Bilderberg Meetings, or the Evian Group.
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ی باا
تجاری جهانی بهعنوان طرفداران نوع خاصی از جهان منطقهای شده عمل میکنند .در ای ننن فرایند ،،منطقهههگرایی ی
ش
یشود .با افزایش فزایندهه نقش ش
منطق ذاتی بازار و در قالب مفاهیم و ایدههای نیروهای در حال جهانیشدن ترکیب م 
یش نو ددد .در
ق م مم 
ی ک در ننن مناطق ق
بازیگران غیردولتی در اقتصاد سیاسی جهانی آنها قادر به شکل دادن به رونددد با راز ی ی
ت مفا یه ممم
ت ممک ننن است ت
منطقهگرایی بهعنوان گفتمان ،این مفاهیم بازاری منطقهگرایی (مبارزه و رقابت) ) در درازمدت ت
ی(بهههعن او ننن یک ک
ک
غالب حمایت گری قدیمیتر ذاتی سبک قدیمی منطقهگرایی را تغییر دهند .در این معنا ،منطقهگرایی ی
جهانبینی) بخشی از جهانیشدن است .منطق بازار در منطقه گرایی جدید در اصل موضوع رقابت و باز بودن ،ترویج
ت لیبرالیسممم
ت .تحت ت
ی اقتصادییی است ت
ضرورت آزادسازی ،خصوصیسازی و محدودیت مداخله عمومی در فرآین اهد ی ی
پوشش یافته منطق دولت ،دولت رفاه بیان شده و در سطح منطقهای هدف حمایت گرایی از تولیدات و منطق مناطق ق
ق
بود .اگر منطق دولت رفاه در لیبرالیسم پوشش یافته در منطقهگرایی آش اک ررر شد ،،پسسس منطق ق
ت
ت رقابت ت
ق جدیددد دولت ت
(عقبنشینی دولت) بهعنوان جانشین دولت رفاه ممکن است دوباره در سطح مناطق پدی اد ررر شودد :جهاننن منطقهههای
شده تحت حمایت تجارت جهانی در هسته مناطق رقابت جهانی قرار دارد.
تعریف مناطق آزاد تجاری
در تعریف سازمان ملل متحد (یونیدو) از مناطق آزاد بهعن او ننن «محرکههه» در جه رداص قیوشت ت ا یقلت یتعنص ت      
ت -بههه ناحیههه
ت مع ور ففف است ت
میگردد .همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد -که به منطقه آزاد پردازش صا ارد ت ت
یش دو . ..
تگیر یی ی صا دد دراتی دارن م هتفگ ،د یییییی ی
ص تعن یی ی ویژ هه ه اید رر ر خار ججج از مر زز ز گمرک یی ی ک هه ه تولیدات شش ش جه تت 
-فلس  نیا هف ا ر حالطص ا م 

یتوا رد ن    تغیی رتسا ر ا تسناد تارداص هعسوت یژتارتسا هب تادراو یژت ...... ..............
یییییییی یی

 -قسمتی از قلمرو سیاسی یک کشور که کاالی عرض  اجنآ رد هدش ه از  ظاحل ا بتر ا قوقح ط

ع و و ضرا

رو و ید

     

مشمول نظارتهای معمول گمرکی نمیشود .واردات کاال به مناطق آزاد از خارج تابع مقررات صادرات و واردات و
ی  UCP500ب تاررقم زا و هدو   
امور گمرکی مناطق آزاد جمهوری اسالمی و مقررات متحدالش رابتعا لک ا دانسا ت ییی ییی
صادرات و واردات کشور مستثنی است (.)Guangwen, 2003:p.17
یتوان تعریف کرد :منطقه تجاری آزاد ،قلمرو معینی است که غالب ًاًا در داخ ای ل   
به طور کلی مناطق آزاد را این گونه م 
مجاورت یک بندر واقع گردیده و در آن ،تجارت آزاد با سایر منا دش هتخانش زاجم ناهج قط ه .تسا اهالاک را        
یتوان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ،از این منطقه خارج یا به آن وارد نمود.
م
تاریخچه مناطق آزاد
به دنبال افزایش تجارت بین مصر ،یونان ،سوریه ،شمال آفریقا ،آسیا و روم ،جزیره «دالس» در سال  ۱۸۸۸میالدی در
دریای اژه ،بدون دریافت حقوق و عوارض گمرکی راه اندازی شد و در همین راستا و موفقی ،قوف ردانب یبسن ت     
بنادر دیگری مانند «جنوا»« ،ونیز» و «جبل الطارق» ایجاد شدند .اهداف تأسیس بندر هامبورگ آلمان تا ح یدایز دود   
با اهداف مناطق آزاد در مفهوم امروزی تطابق دارد ،هدف از تأسیس این بندر ،تولید محصوالت ص ؛دش مالعا یتعن    
مشروط بر آنکه این تولیدات از رقابت با صنایع داخل کشور دوری کند .موفقیت چش جیا ،گروبماه ردنب ریگم اد     
بنادر آزاد دیگری به خصوص در اروپا را رقم زد (.)Rasagam, 2014:p.8
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در واقع ،مناطق آزاد مربوط به طراحی یک حومه صنعتی با هدف صادرات محصوالت صنعتی توسط س یامر هههگ اراذ ننن
خارجی یا داخلی یا مشارکت هر دو است .جذب سرمایه ،صادرات ،ایجاد اشتغال ،تمرکززدایی و توسعه منطقهههای از
اهداف این مناطق به شمار میرود .به طور کلی تفکر حاکم بر مناطق آزاد در قبل از جنگ دوم جهانی در انبا ،یرادر
   

انتقال کاال از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر ،صدور مجدد کاال و در یک جمعبندی کل هصالخ تراجت رد ی
یشد.
م
در قرن بیستم ،یکی از مهمترین اقداماتی که بعد از اتما رد مود یناهج گنج م  یدادعت از

   کش هرو اا ب هعسوت یار   

صادرات و کمک به آزادسازی اقتصادی انجام گرفت ،ایجاد مناطق آزاد در قالبی بهروز بود .بعض ناهج قطانم زا ی    
مانند سنگاپور ،هنگ کنگ ،کپنهاک در دانمارک و ...با توجه به موقعیت خاص ارتبا دوخ یناگرزاب و یط     بهههعن او ننن
مناطق آزاد مطرح شدند ،اما ایجاد منطقه آزاد بر اساس مفاهیم جدید ،با آغاز دهه  ۱۹۶۰میالدی ب د راب نیلوا یار ر   
بندر شانون در ایرلند صورت گرفت و به همین دلیل مبدأ ایجاد مناطق آزاد نیز به شمار میرود؛ چرا که ب نیلوا یار
بار جذب سرمایههای خارجی ،انتقال تکنولوژی و ایجاد اشتغال که از اهداف مهم تأسیس منا قط

آزاد در کش یاهرو

در حال توسعه است -در این بندر مورد توجه قرار گرفته بود.

یش ،دو
بررسی سوابق و نمونههای ایجاد این قبیل مناطق در جهان که از آنها به منطقه آزاد 1یا صادرات آزاد 2تعبیر م 

بیانگر آن است که در دهه هفتاد میالدی ایده ایجاد این مناطق با ه و بذج فد

ب س و قطانم ریاس زا هیامر
لج ببب ببب

تسهیل و تسریع صادرات و واردات ،طراحی و عملیاتی شد.
ازاین رو ،روزبه روز بر تعداد مناطق آزاد تجاری در دنیا افزوده شده است؛ به طوری ک ههد رخاوا رد ه    

 ۱۹۶۰تنها

 ۱۰۰منطقه آزاد تجاری در دنیا وجود داشت اما در پایان دهه نخست قرن بیست و یکم ،تعداد آنهاا ب ودح ه د   

۸۵۰

منطقه آزاد در سراسر جهان از آمریکای شمالی تا آفریقا ،آسیا و منطقه کارائیب رسید .از این ،نایم     ۳۲۰منطق دازآ ه
تجاری در آمریکا و مکزیک و  ۲۲۵منطقه در آسیا (بهجز چین) وجود داشت .در همین زما زین نیچ روشک رد ،ن     
 ۱۸۰منطقه آزاد در حال فعالیت بود که حدود نیمی از صادرات آن از طریق مناطق آزاد این کشور صورت میگرفت.
اولین منطقه صادرات در آسیا «کاندال» نام داشت که در سال  ۱۹۶۵میالدی در هند تأسیس شد .اندکی بعد تا رد ناوی
سال  ۱۹۶۶میالدی به ایجاد منطقه پردازش «کائونسیونگ» و کره جنوبی در سال  ۱۹۷۰ب شزادرپ هقطنم سیسأت ه     
صادرات «ماسان» مبادرت کردند .سهم فیلیپین  ۳۵منطقه آزاد ،اندونزی  ۲۶منطقه ،اما یبرع هدحتم تار      ۹منطق و ه
ح زین بیئآراک هزو

     

 ۵۱منطق  دازآ ه د لاس ر     

 ۲۰۱۰م یدالی   

ب  دو (( ( Free Trade Zone and Port Hinterland

.)Development,2005:p.5-8
مناطق آزاد در حال حاضر بهعنوان یک استراتژی سریع به منظور تحقق اهداف برنامههای توسعه مل د ی ررر کش هرو اای
جهان مطرح هستند .در دو دهه اخیر با رشد سریع «مناطق پردازش صادرات» بهویژه در کشورهای در حا ،هعسوت ل   
نقش و جایگاه مناطق آزاد عموم ًاًا بهعنوان یک موضوع مهم دربحث سیاستهای راهبردی و بهویژه بهعن او ننن اب یراز

1

. Free Zone
. Free Export

2
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کارا جهت توسعه ملی و منطقهای مطرح بوده است .مناطق آزاد بهعنوان پلی برای اتصال به اقتصاد جهانی و سا نامز

تجارت جهانی 1مطرح هستند.

ایجاد و کسب درآمد ارزی ،جذب سرمایههای خارجی و انتقال تکنول غتشا داجیا ،یژو ا  یورین تیبرت ،ل ا ،یناسن       
ارتقای مهارتهای شغلی و مدیریتی ،ایجاد پیوندهای صنعتی بین صنایع مناطق پردازش و نفوذ در بازارهای خارجی
یت هب ناو   
از جمله شاخصهای ارزیابی موفقیت مناطق آزاد به شمار میروند .از جمله اهداف ایجا م دازآ قطانم د ییی ییی
جلب سرمایههای خارجی ،ایجاد فرصتهای شغلی جدید ،کسب درآمدهای ارزی و افزایش صا هب یبایتسد ،تارد    
تکنولوژی پیشرفته ،جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم و محرومیت زدایی از منا ناکما هک یقط    
رشد و توسعه را به طور بالقوه دارند ،اشاره کرد.
تأسیس مناطق آزاد صنعتی ـ تجاری یا مناطق آزاد پردازش صادرات در کشورهای در حال توسعه صنعتی جهان سوم
نالمللی است .هدف از برپایی این مناطق ـ اعم از آنها که
از جمله پدیدههای اقتصادی یک ربع قرن اخیر اقتصاد بی 
موفق بودهاند و آنها که به توفیق زیادی دست نیافتهاند ـ زمینههسازی جه رف ت ا رب بسانم طیارش نتخاس مه ای      
افزایش تولید و صدور کاالهای صنعتی از طریق راهیابی به بازارهای جهانی بر اساس اصول رقاب هدوب دازآ ت    است
(.)Free Trade Zone Study, 2008:p.2-3
ًال موفق میتوان به منطقه آزاد هامبورگ در آلمان اشاره کرد .در آسیا نیز تنها مناطق آزاد هنگ کنگ
از مناطق آزاد کام ًال
ًال موفق بودهاند و اگر مالزی ،تایوان و کره جنوبی را نیز ک ،هیامرس بذج هب قفوم یدودح ات ه        
و سنگاپور کام ًال
تکنولوژی و مدیریت کشورهای پیشرفته صنعتی شدهان وتب ،د ا رد قفوم ن

اهنت ،تفرگ رظن پن نننننن ننننننننج منطق شزادرپ ه   

یش تبسن هک دو    
صادرات آسیایی قرین توفیق بودهاند .منطقه آزاد جبل علی امارات نیز هنگا  قفوم یم ق م دادمل یییی یییی
یهای زیربنایی هب     س یامر هههگ راذ ییی تولی رارق تواضق دروم ید      نگی ییرد ( Free Trade Zone Study,
سرمایهگذار 

.)2008:p.5-39
در ادبیات بینالمللی اقتصادی و گزارشهای سازمانها و مجامع بینالمللی در مورد علل ناکامی بعضی از مناطق آزاد،
یشود:
یکنند که عوامل زیر از جمله مهمترین آن شمرده م 
عوامل متعددی را فهرست م 
ـ مکانیابی نادرست؛ فضای نامساعد برای جذب سرمایه خارجی؛ بیثباتی سیاسی و ضعف قدرت مرکزی در اتخاذ
یم درو
تصمیمهای اساسی؛ ضعف مدیریت منطقه آزاد (وجود بوروکراسی ،فساد مالی ،تورم کارمند ،دخالتتتها ب ی یی یی
عوامل خارج از منطقه آزاد ،وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر و …)؛ کمبود آموزش نیروی کار و با دز هه اندککک
یمورد؛ ضعف تعمی دهگن و ر ا یر   
نیروی انسانی (گرانی نیروی کار)؛ هزینه تأسیسات زیربنایی و سرمایهگذاریهای ب 
تأسیسات و امکانات زیربنایی و ناکارایی عملیا ناکما دوبمک ؛یت ا یدقن و یلام ت ن طابترا دوبمک ؛یگ ا فعض و ت

    

خدماتدهی و خدماترسانی و باالخره ناآگاهی از اینکه سرمایه خارجی فاقد ملیت است و به مجرد احساس ناا ینم
و کم بازدهی ،منطقه آزاد را ترک ک  یاضف هب و هدر ام نننننننننت دهاوخ ناکم لقن یر      ک  در ( ( Rafie Asa and Jahed,

.)2012:p.1-6
1

.World Trade Organization
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تجربه تأسیس مناطق آزاد در قاره آسیا نشان داده است که ایجاد این منا راد ییاهروشک رد قط ا س یاضف ی یاسی ـ    
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی و مقید به رعایت تش  طباوض ریاس و یرادا ،یزرا ،یکرمگ دئاز تافیر و تاررقم        
دست و پاگیر حداقل بهعنوان ابزار آزمایشی توانسته برای توجیه رفع موانع ضد توسعهای به کار گرفته شده و دانش
تهای جدید قابل توجهی از طریق مناطق آزاد کسب شود.
و مهار 
کشورهای در حال توسعهای که به ایجاد منطقه آزاد روی آوردهاند بر این باورند که منطقه آزاد میتواند یاری دهن هد
آنان در رهایی از فقر و عقبمان  تایبرجت .دشاب یگد ا نی    

یده جم هک د م یلماوع هعو      چوننن
کش هرو اا نشا م ن یی یی

برخورداری از صلح و آرامش ،برخ یب طباور زا یرادرو نننننننالملل ادهعت تیاعر زین و جنشت مک ی ت       
برخورداری از ثبات داخلی و تمرکز سیاس و نیناوق رد تابث و ی

بی نننالملل ،ی

رد رظن عامجا زا یرادروخرب ،تاررقم     

   زمینههه

هدفهای ایجاد و گسترش مناطق آزاد و حمایت همه جانبه دولت ،برخورداری از موقعیت مکانی درست ،پ نتفریذ
هدفهای آزادسازی اقتصادی و مالکیت خصوصی و ضرورت کاهش مداخالت دولتی در امور اقتصا ظاحل هب ید    
رعایت اصل عرضه و تقاضا در مبادالت اقتصادی ،برخورداری از قوانین و مقررات بدون ابها  تیامح دروم رد م از   
سرمایهگذاران خارجی و نیز برخورداری از یک سیستم اداری فاقد جنبهها دازآ هقطنم رد کیتارکوروب ی     و رها زا 
دخالتهای عوامل خارج از منطقه ،برخورداری از قوانین و مقررات گمرکی ساده و فاقد جنبههای دست و پا رد ریگ
یدهد و فقدان هری زا ک آنهاا
شنیازها و دادههای اصلی موفقیت مناطق آزاد را تشکیل م 
منطقه و مواردی دیگر را پی 
م
یتواند توفیق در این زمینه را با موانع جدی مواجه سازد (.)Foradori and Malin, 2013:p. 14
در حقیقت نقش اصلی مناطق آزاد در کشورهای بزرگی چون هند ،چین ،ایران و مانند آنها ،تغییر تفکر اقتصا رد ید
این کشورها و همسویی اقتصاد ملی آنها با اقتصاد جهانی است .چین و تا حد زیا تسودنه ید ا  ن ن  زراب هنوم ا نی    
تغییر تفکر هستند .این دو کشور از ابزار منطقه آزاد به خوبی در راستای بازگشایی اقتصاد خویش به تفرگ هر هه هههان و د
توانستهاند با تغییر قوانین و مقررات در راه جذب سرمایهگذاری خارجی و ایجاد فضای مناسب توسعه از تکنول یژو
و علم دیگران بهره گیرند و با افزایش تعداد مناطق آزاد با سرعت بیشتری فضای درونی اقتصاد ملی را تغییر دهن و د
قوانین و مقررات و سیاست کلی اقتصادی را با شرایط اقتصاد جهانی هماهنگ و همجهت سازند.
چین طی سالهای اخیر با اعمال سیاست باز اقتصادی کوشش وافری در ایجاد محیط مناسب سرمایهگذاری خا یجر
مصرف کرده و با وجود مالکیت دولتی با اعمال سیاست آزادسازی و به کارگیری اب ار دوخ داصتقا دازآ هقطنم راز

  

جهش داده و اصالحات گستردهای را در آن به عمل آورده است .راز موفقیت چین را باید در وحدت تص یم مممگی یر
و حمایت قاطع دولت چین از اصالحات اقتصادی که همسو و هماهنگ با اهداف مناطق آزاد است دانست.
تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری
به محدوده جغرافیایی مش صخ

یشود و به منظور تس رد لیه
که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نم 

ی ن نیو
یهای ی
امر واردات و صادرات کاال و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناور 

و دیلوت رما رد

ینامند.
یشود را مناطق ویژه تجاری-صنعتی م 
توسعه منطقهای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد م 
برخی از مهمترین تفاوتهای مناطق آزاد و ویژه را میتوان در موارد زیر خالصه کرد :الف -معافیت مالیاتی به مدت
 ۱۵۵سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است.
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ب -خرده فروشی کاال در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکانپذیر است .لیکن در مناطق آزاد خ هدر
فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکانپذیر است.
ت ول دازآ قطانم رد ی   
ج -مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه بر اساس ض سا روشک لخاد طباو تتتت تتتت
یشود.
روادید در مرزهای ورودی اعطاء م 
د -مقررات کار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد تابع مقررات خاص منا قط

استتت ول رد ی

مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است.
جدول شماره  -1تفاوت مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی
ردیف

مناطق ویژه اقتصادی

مناطق آزاد تجاری

توضیحات

۱

معاف از مالیات و عوارض

معاف از مالیات و عوارض

واردات کاال از خارج

۲

معاف از مالیات و عوارض

معاف از مالیات و عوارض

صادرات مجدد کاالها به خارج

در صورت ص تاررقم عبات ،الاک رود     
۳

در ص ت ،الاک رودص تروا ررقم عب ا ع ت م یمو     

عمومی صا نیمزرس رد تادراو و تارد

صادرات و واردات در سرزمین اصلی است

اصلی است

۴

تابع مقررات عمومی صادرات – واردات

تا ررقم عب ا ص یمومع ت ا تارد         

به سرزمین اصلی است

سرزمین اصلی است

معا  ف از یلام ا اهنت ،ضراوع و ت             
۵

هزینههای انبارداری و خدماتی پرداخت

تابع مقررات حاکم بر سرزمین اصلی

فروش /اجا هب هراجا و نایناریا هب هر

۷

معا اهنت ،ضراوع و تایلام زا ف

– واردات ب هه ه

       هزین هه هها یی ی

تابع مقررات خاص حاکم بر مناطق آزاد

   

سرزمین اصلی
واردات کاالها هب یجراخ ی

تخلی و تیزنارت ،یریگراب ،ه     
ترانشیپ کاالها به خارج

ثبت

شکر تت تهاا ،مالکیتتتهایی ی

معنوی و صنعتی

فروش /اجاره به ایرانیان و اجاره به خارجیان

بهرهبرداری از زمین

۸

تابع نرخ مبادله ارز در بانکهای داخلی

تابع نرخ مبادله ارز بازار منطقه آزاد

نرخ مبادله ارز

۹

صدور به وسیله سازمان منطقه

صدور به وسیله سازمان منطقه

گواهی مبدأ

غیرمجاز

مجاز

خرده فروشی

خارجیان

۱۰

۱۱

۱۲

کها هتفریذپ یلخاد ی    
تنها فعالیت بانک ک
شده است

تابع قوانین سرزمین اصلی است

ب نوناق هلیسو ه        «جل و ب
۱۳

قیوشت     

سرمایهگذاری خارجی» پذیرفت دروم و ه   
حمایت است

    

سرزمین اصلی

انبارداری و خدماتی پرداخت میشود

یشود
م

۶

       

کاالهای (قطعات) مجزا و م داو
خا نم هب هدش دراو م ا قط زا         

مورد تائید قانون است

مورد تائید و پذیرش قانون است

به وسیله قانون «جل مرس قیوشت و ب ای ههه ههههگ یراذ
خارجی» پذیرفته و مورد حمایت است

عملیات بانکی به وس شخب هلی   
خصوصی
عملیا شخب طسوت همیب ت   
خصوصی

سرمایهگذاری خارجی
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تا  ۱۰۰%صاحبان سهام

قب  هب زاین دورو زا ل ا .تسا ازیو ذخ       
۱۵

درخواس تت تها  ،هتفریذپ دیاب  تا دیئ و       
تحویل وزارت خارجه شود

۱۶

تابع مقررات حاکم بر مناطق

درصد مشارکت س یامر هههگ یراذ

تا  ۱۰۰%صاحبان سهام

خارجی

برای ورود نیازی به اخذ ویزا نیست .وی ماگنه از   
یشود
ورود به مناطق صادر م 

ورود به مناطق

مقررات اشتغال نی ،یناسنا یور   

تابع مقررات حاکم بر مناطق

بیمه و تأمین انسانی

Source: https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-SEZ-and-FTZ

جذب نقدینگی
سرگردان داخلی و
کمک به مهار
تورم

محرومیت زدائی از
مناطقی که امکان
رشد و توسعه
بالقوه را دارند
جذب سرمایه های
خارجی

اهداف مناطق آزاد
ایجاد فرصت های
شغلی جدید

دستیابی به
فناوری پیشرفته

کسب درآمد ارزی
و افزایش صادرات

نمودار شماره  -1اهداف مناطق آزاد
Source: Madani, 1999

مناطق آزاد ایران
اندیشه تأسیس و راه اندازی مناطق آزاد در ایران در دهه  0331شکل گرفت .در آن سالها با توجه به وجود مش ششکالت
ناشی از فقدان تسهیالت و تأسیسات مورد نیاز برای نگهداری کاالهای وارده به کشور ،در بنادر جنوبی ضرورت ایجاد
ت آزاد
یشد .با وقوع انق بال اسالمی ایران ،جزیره کیش بهعن او ننن اول للین منطقههه تجارت ت
مناطق آزاد در کشور احساس م 
ایران تعیین و در سال  1368بر اساس برنامه پنج ساله اول توسعه به دولت اجازه داده شده تا در سه نقطه مرزی کشور
اقدام به تأسیس مناطق آزاد تجاری صنعتی کند (.)GilaniNia and others, 2013:p. 1-5
در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد هدف از تشکیل این مناطق را :تسریع در انجام امور زیربناایی ،عم ار ننن و
آبادانی و رشد و توسعه اقتصادی ،انجام سرمای ه گذاری داخلی و خارجی ،افزایش درآمدهای عمومی ،ایجاد اش اغت للل
سالم و مولد ،تنظیم بازار کار و کاال ،حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای تولید و صادرات کاال عن او ننن نم دو هه

تأثیر مناطق آزاد بر تجارت بینالمللی961 ...

تهای قانونی مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران عبارتاند از :آزادی ورود خروج س مر اایه ،معافی ییت
است .بخشی از مزی 
ی داخل للی و
مالیاتی تا پانزده سال ،تضمین کامل سرمایههای خارجی ،امکان ترانزیت ،امک ککان مشارررکت س یامر هههگ راذ ی ی
خارجی ،معافیت گمرکی برای ورود کاالی ساخته شده در منطقه به داخل کش رو  ،،امک ککان ورود ک ککاال ب ود ننن پرداختتت
جی از طری ییق مباددی
عوارض گمرکی و سود بازرگانی به منطقه ،امکان خرده فروش ششی ک ککاال ،امک ککان ورود اتباععع خارج ج
ورودی.
منطقه آزاد کیش

1

ع در هیجدهه کیل تمو ررری کرانههه
جفارس مشهور است با مساحتی حدود  91کیلومتر مربع ع
جزیره کیش که به مروارید خلی 
جنوبی سرزمین ایران قرار دارد .این جزیره از نظر تقسیمات سیاسی ،جزئی از شهرستان بندر لنگه در اس ات ننن هرمزگاننن
جفارس دارا است .در اواخر سال  1379بررر
یشود و از لحاظ وسعت بعد از جزیره قشم ،مقام دوم را در خلی 
محسوب م 
اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ،جمعیت جزیره کیش  1 650 1نفر برآورده شده است .نتایج سرشماری
یدهند که طی ده سال اخیر
یدهد  593 31نفر یا حدود  39درصد جمعیت کیش را افرادی تشکیل م 
سال  1379نشان م 
به جزیره مهاجرت کردهاند (.)Hakimian,2009:p.3-24

نقشه شماره  -1موقعیت جزیره کیش

Source: http://www.economist.com

1

. Kish Free Zone
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نقشه شماره  -2جزیره کیش

Source: http://map.kish.ir

سهم مناطق آزاد تجاری در تجارت بینالمللی
با توجه به تعریفی که بر اساس اسناد و مدارک یونیدو و ص یب قودن نننننالملل رگید و یناهج کناب ،لوپ ی       مجا عم
اقتصادی بینالمللی از مناطق آزاد شده است ،منطقه آزاد عبارت است از منطقهای در یک کشور ک رب ه ا و لیهست ی
توسعه صادرات و جذب سرمایههای خارجی به وجود میآید؛ به عبارت دیگر منطقه آزاد در زمینه صا تارد
لکنندههای ب و تارداص یار
جذب سرمایههای خارجی به طور کامل آزاد بوده و با راهکارهای بسیار تس یه ل ل

کاالالال و
بذج   

سرمایههای خارجی از طریق این مناطق دولتها سعی میکنند تا زمینههای مناسب را برای سرمایهگ هعسوت و یراذ   
صادرات و کسب درآمدهای ارزی به وجود آورند (.)Siroën and Yücer,2014:p. 2-28

از زمان آدام اسمیت 1و دیوید ریکاردو 2دو اقتصاددانان بزرگ مکتب کالس ونکات کی ن ثحب     

ی تجا تر
نظریههههای ی

ت» و برت ودراکیر یبسن یر    
بینالملل همواره در متون اقتصادی مطرح بوده است .نظریههای برت قلطم یر    «اس یم ت ت
پایههای اصلی نظریه تجارت بینالملل را شکل میدهند .البته قبل از این نیز نظریاتی در خصوص تجارت بی نننالملل
یشددد ک یز هب و یکی دوس هب ه ان دی یرگ
مطرح شده بود .ولی در این نظریات ،تجارت رابطهای تلقی می ی

،دوب   

     

مرکانتیلیستها بر این نظر بودند تا جایی که بهعنوان راهنمای عمل استعمارگران اروپا ،ایجاد مس قیوشت ار تارمعت   
1

.Adam Smith
.David Ricardo

2

تأثیر مناطق آزاد بر تجارت بینالمللی171 ...
اس  ت ( ( Sen, 2010:

یکردند که به زبان یکی و به نفع دیگ یر
یکردند و تجارت را یک بازی مجموع صفر تلقی م 
م
.)p.2-24

در توجیه اقتصادی تجارت ،اولین قدم را آدام اسمیت برداشت .آدام اسمیت مبنای تحلیل از اقتصا رب ار تراجت و د    
باع خت ث ص عبانم رتهب صی     

تقسیم کار و تخصص نهاد .وی بیان کرد؛ تقسیم کار جهانی هزینه تولی و شهاک ار د

میشود؛ بنابراین به جای آنکه ملتها به خودکفایی ادامه دهند یا برای رسیدن به آن تالش کنند به نفع آنها است تا
از تولید کاالها و خدماتی که آنها را گرانتر از دیگران تولید میکنند صرفنظر کنند .مفه رب قلطم یرترب مو نیا    
اساس است که یک کشور باید کاالهایی را تولید و صادر نماید که بتواند تولید آن را به ص و قلطم ترو

هنیزه اب     

کمتری نسبت به تولید همین کاال در کشور دیگر صورت دهد .این تقسیم کار به نفع هر دو کشور درگیر در تجا تر
حص رسیم ار لو
است ،زیرا که مزایای تقسیم کار و تخصص ،تولید بیشتر و کم هزینهتر ه م ود ر ح ح

   می ی
یسا  دز ( ( Sen,

.)2010: p.2-24
جهاننی ،صا رد الاک یناهج تارد

بر اساس برآوردهای آنکتاد و سازمان تجا تر

 2014م ممیالدی (ب یانبم ر   

لاس     

قیمتهای فعلی)  0/6درصد افزایش یافته و به  19تریلیون دالر رسیده است .اقتصادهای توسعه یافته با افزایش یک
درصدی باالترین رشد اقتصادی ساالنه را به ثبت رساندهاند و پس از آنها کشورهای در حال توسعه با  0/7درصد
رشد ساالنه در رده دوم قرار دارند .این در حالی است که صا هداصتقا تارد اا ااای در حا ذگ ل ار     5/5درص شهاک د   
داشت .کشورهای کمتر توسعه یافته نیز رشد منفی  1/5درصدی صادرات را شاهد بودند (.)http://unctad.org
جدول شماره  -2عملکرد مناطق ویژه اقتصادی در چین در دوره  1980تا  6002میالدی
جمعیت(میلیون

تعداد شاغلین

سرمایهگذاری مستقیم خارجی ()FDI

صادرات

نفر)

(میلیون نفر)

(میلیون دالر)

(میلیون دالر)

۱۹۸۰

۱۰ /۱

۴/۵

۴۳ /۲

۴۱۵ /۶

۱۹۸۵

۱۱ /۶

۵/۵

۳۵۴ /۴

۱۰۱۹

سال

۱۹۹۰

۱۳ /۶

۷

۷۶۲ /۸

۱۰۷۳۳

۱۹۹۵

۱۷ /۶

۹/۹

۵۱۲۱ /۶

۲۹۵۵۲

۲۰۰۰

۲۲ /۵

۱۲

۴۴۱۰

۴۷۴۸۸

۲۰۰۶

۲۵ /۳

۱۴ /۹

۵۴۶۵ /۷

۱۶۸۶۴۰

(Source:)http://unctad.org
جدول شماره  -3عملکرد اقتصادی منطقه آزاد جبل علی امارات متحده عربی در سال  2010میالدی
استقرار بیش از  6500شرکت در منطقه
اشتغال بیش از  8188 31نفر در منطقه
تجارت  68 /6میلیارد دالری در سال  9002میالدی
دارا بودن سهم  40درصدی از سرمایهگذاری مستقیم خارجی ()FDI

Source:http://jafza.ae

طی سالهای  5002میالدی لغایت  6002میالدی حدود  5میلیارد دالر از مجموع صادرات  201/7میلیارد دالری هند
(حدود  5درصد) از طریق مناطق ویژه اقتصادی این کشور صورت گرفته است .در سال  2014میالدی  26درص زا د
صادرات این کشور و  4درصد از اشتغال کشور هند به مناطق آزاد تجاری کشور مذکور اختصاص داشته است.
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جدول شماره  -4صادرات مناطق ویژه اقتصادی هند در طول سالهای  4002تا  2010میالدی
ارزش صادرات (میلیارد دالر)

سهم از مجموع صادرات کشور (درصد)

سال
۲۰۰۴

۲/۸

۴/۷

۲۰۰۵

۳/۷

۴/۹

۲۰۰۶

۴/۶

۵

۲۰۰۷

۷

۶/۱

۲۰۰۸

۱۳ /۵

۱۰ /۲

۲۰۰۹

۲۰ /۳

۱۱ /۹

۲۰۱۰

۴۴ /۹

۲۶

Source:)Trade unions special economic zones in India, Pallavi Mansingh and others, march 2012

ت محص کینورتکلا تالو یی یی
ی
در سال  0 201میالدی  90درصد از مجموع صادرات کشور مالزی و  10درصد از صا ارد ت ت
این کشور از منطقه آزاد پنانگ صورت گرفته است.
در سال  6002میالدی مناطق ویژه اقتصادی در مالزی در مجموع  72درصد از سرمایهگذاری مستقیم خارجی کش رو
مالزی 38 ،درصد از صادرات این کشور و  5درصد از اشتغال کشور مالزی را به خود اختصاص داده بودند.
در سال  ۲۰۰۱میالدی  ۱۵درصد از سرمایهگذاری مستقیم خارجی 1در کش نیپیلیف رو

 ۴۹درص نیا تارداص زا د   

کشور و  ۲درصد از اشتغال در کشور مذکور به مناطق ویژه اقتصادی این کشور اختصاص داشته است.
جدول شماره  -5عملکرد مناطق ویژه اقتصادی فیلیپین(صادرات) در طول سال های  0002تا  9002میالدی
سال

صادرات محصوالت صنعتی (میلیارد دالر)

تعداد شاغلین (نفر)

۲۰۰۰

۲۰

۲۷۸۴۰۷

۲۰۰۱

۱۹ /۵

۲۸۹۵۴۸

۲۰۰۲

۲۲ /۷

۳۲۸۳۸۴

۲۰۰۳

۲۷ /۲

۳۶۲۸۵۱

۲۰۰۴

۳۰ /۷

۴۰۶۷۵۲

۲۰۰۵

۳۱ /۶

۴۵۱۲۷۹

۲۰۰۶

۳۵ /۱

۵۴۵۰۲۵

۲۰۰۷

۳۶ /۹

۵۹۳۱۰۸

۲۰۰۸

۳۷ /۹

۶۰۸۳۸۷

۲۰۰۹

۲۸ /۹

Source:http://training.itcilo.it

۶۱۱۰۵۸

در سال  7002میالدی سهم مناطق ویژه اقتصادی کره جنوبی از جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی ( )FDIدر این
کشور معادل  28درصد و سهم این مناطق از مجموع صادرات این کشور معادل  11درصد بوده اس لاس نیا رد .ت    
تعداد  00 0 13نفر در مناطق ویژه کره جنوبی مشغول به کار بودهاند.
صادرات از مناطق آزاد به خارج از کشور از سال  1987میالدی که اولین مناطق آزاد در ترکیه عملیاتی شدند رون ید
افزایشی داشته است .صادرات از مناطق آزاد این کشور در سال  2011میالدی معا لد

 6/9میلیا الد در ررر (ح دود

5/1

یدهد که اثر مناطق آزاد ترکیه بر افزایش صادرات و می ناز
درصد از مجموع صادرات ترکیه) بوده است .آمار نشان م 
موفقیت این مناطق در ارتقای تولید صادرات گرا محدود بوده و علیرغم هدف مناطق برای هدایت بنگاهها به سمت
صادرات مقصد اصلی فروش این بنگاهها ترکیه بوده است.

1

. FDI

تأثیر مناطق آزاد بر تجارت بینالمللی371 ...
جدول شماره  -6عملکرد مناطق آزاد ترکیه در طول دوره  1988تا  2011میالدی(میلیون دالر)
سال

واردات سرزمین اص یل

صادرات از منا دازآ قط

از مناطق آزاد

به خارج از ترکیه

۱۹۸۸

۵۴

۲۱

۱۹۸۹

۳۸

۲۹

۱۹۹۰

۱۱۹

۲۱

۱۹۹۱

۱۸۲

۶۰

۱۹۹۲

۲۱۰

۹۵

۱۹۹۳

۳۳۴

۱۷۸

۱۹۹۴

۷۰۲

۳۲۲

۱۹۹۵

۹۶۹

۵۴۳

۱۹۹۶

۱۲۴۳

۵۷۶

۱۹۹۷

۲۰۸۹

۷۶۱

۱۹۹۸

۳۰۰۵

۱۰۲۲

۱۹۹۹

۳۱۹۴

۱۰۶۴

۲۰۰۰

۴۷۴۸

۱۱۷۴

۲۰۰۱

۳۰۶۰

۱۴۷۲

۲۰۰۲

۳۷۲۹

۲۲۵۷

۲۰۰۳

۵۴۰۶

۳۴۴۵

۲۰۰۴

۷۴۶۵

۴۲۴۳

۲۰۰۵

۷۸۸۸

۴۶۱۰

۲۰۰۶

۷۹۳۹

۴۸۶۳

۲۰۰۷

۷۹۱۷

۵۳۱۱

۲۰۰۸

۷۲۶۲

۵۸۷۳

۲۰۰۹

۵۱۷۳

۴۹۱۳

۲۰۱۰

۵۲۹۱

۴۳۶۱

۲۰۱۱

۵۸۰۰

۶۹۲۴

۸۳۸۱۸

۵۴۱۴۱

کل

(Source:)Economic impacts of free zones in Turkey, Mehmet Emin kavlak, September 2012

جساله ششم توسعه کش رو
در سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی ،نرخ رشد صادرات در مناطق آزاد تا پایان برنامه پن 
معادل  30درصد در سال تعیین شده است .صادرات قطعی منا ودح دازآ قط د   

 320میلی ددجم تارداص و رالد نو    

یشودد و
باالی  0 25میلیون دالر است و مجموع صادرات سال گذشته مناطق آزاد حدود  580میلیون دالر ب دروآر م مم 
چنانچه صادرات از مرز شلمچه به این رقم افزوده شود ،مجموع صادرات سال گذشته این مناطق به  2میلیا و در 62
یرسد .بیشترین سهم صادرات مناطق آزاد در دولت یازدهم مرب  دازآ هقطنم هب طو ا نیا .تسا دنور
میلیون دالر م 

   

منطقه در سال  92 31به میزان  445میلیون دالر ،در سال  93 31معادل یک میلیارد و  75میلیون دالر و در سال 94 31
یک میلیارد و  554میلیون دالر صادرات را تجربه کرده است .وی صادرات مناطق آزاد را در دو دسته طبقهبندی ک در
یکنند و دیگ هک تسا ددجم تارداص یر
و گفت :یکی صادرات قطعی است که خود مناطق کاال تولید و صادر م 

   

حجم زیادی از کاالها از جاهای دیگر توسط فعاالن اقتصادی خریداری و در منطقه آزاد با پ نآ یور یئزج شزادر   
یشود تا ارزش افزوده را باال برده و در بازار خارج کشور عرضه کنند .در این دو بخش باید رش هنالاس د   
انجام م 
درصدی را داشته باشیم.
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حجم صادرات ساالنه مناطق آزاد در سالهای  80 31تا پایان سال  94 31نشان میدهد صادرات کاالها رد یدیلوت ی   
مناطق آزاد در این بازه زمانی (به غیر از سالهای  91 ،38و  ) 92روند افزایشی داشته و کاهش صادرات در سالهای
 1931و  92 31نیز ناشی از منفی شدن رشد اقتصادی و رکود بر کلیه بخشهای اقتصادی کشور ب نواعم .تسا هدو    
تولید و صادرات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور آما د دازآ قطانم درکلمع ر ررر رررر چها هام ر   
نخست سال  95 31در مقایسه با مدت مشابه سال  94 31همچنان از رشد صا ربخ قطانم نیا رتشیب رد تارد

هداد

    

است .بهعنوان نمونه در مدت گفته شده صادرات از منطقه آزاد کیش دارای رشدی  063درص وکام دازآ هقطنم ،ید    
رشدی  002درصدی و منطقه آزاد انزلی رشد معادل  170درصدی داشته است.
 ۱۳۷۲تا  ۱۳۸۰تنها تسناوت  هه هههاند

بر اساس آمارهای موجود مناطق آزاد تجاری سهگانه ایران طی

 ۴۸۳میلی رالد نو

درآمد ارزی کسب کنند که تنها  ۸۳ /۷میلیون دالر آن از محل صادرات کاال به خارج از کشور بوده است .از این سهم
 ۳۶۳میلی نو

منطقه آزاد چابهار  ۱۲ /۷میلیون دالر ،منطقه آزاد کیش حدود  ۱۰۷میلیون دالر و منطقه آزاد قشم ح دود

دالر بوده است .ارقام فوق بیانگر آن است که از مجموع صادرات کاال از مناطق آزاد تجاری کشور ،منطق مشق دازآ ه   
توانسته است تا  ۹۵درصد این میزان را به خود اختصاص دهد (دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد.) ۴۲ : 82 31 ،
در خصوص ایفای نقش صادراتی نیز باید اذعان نمود که مناطق آزاد بر خ فال

هدف مورد نظر برای تأسیس آنهاا بههه

ی و ویژهه
ی-ص تعن ی ی
ق آزاد تجاری ی
ی مناطق ق
ی عالی ی
ی از ش ارو ی ی
سکوی واردات به کشور تبدیل شدهاند .مطابق آمار دریا تف ی ی
اقتصادی ،طی سالهای  90 31 - 80 31میزان کل صادرات مناطق آزاد کشور ح ود دد  53 3 54میلیاردد ریاللل و از طر ففف
ت کههه
یتوان گفت ت
دیگر ،میزان واردات برابر  326931میلیارد ریال بوده است .با مقایسه ارقام واردات و صادرات فوق م 
طی سالهای  90 31- 80 31میزان واردات مناطق  9برابر مقدار صادرات آنها بوده است.
ت ی وشک ک رر ررر یاا
از جمله شاخصهایی که معموًالًال در اکثر موارد توسط محققین بهعنوان شاخصهای ارزیابی موفقیت ت
ت بههه واردات
یشودد نس ارداص تب تت تت
منطقه در کسب رشد اقتصادی و جذب سرمایه و توسعه صادرات به کار گرفته م 
ق از
ی عملکردد ای ننن مناطق ق
یرسد رقم مطلق صادرات مناطق آزاد حاوی اطالعات کافی برای بررسی ی
است زیرا به نظر م 
قتررر
گتر باشد منطقه در پردازش صادرات موفق ق
منظر توسعه صادرات نباشد .بدیهی است هر چه این نسبت از یک بزر 
یشود و بالعکس اگر این نسبت از یک کمتر باشد نشان دهنده مبدل شدن
عمل کرده است و سکوی صادراتی نامیده م 
به سکویی برای واردات است .جدول زیر بیانگر این نسبت در دوره  92 31- 80 31است.
جدول شماره  - -7نسبت صادرات به واردات در مناطق آزاد در سالهای ( 1380 - 92میلیارد)
سال

۱۳۸۰

۱۳۸۱

۱۳۸۲

۱۳۸۳

۱۳۸۴

۱۳۸۵

۱۳۸۶

۱۳۸۷

۱۳۸۸

۱۳۸۹

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

صادرات

۱۳۲

۱۵۵

۱۰۵۳

۲۳۲۴

۵۱۲۰

۵۴۲۴

۶۰۵۱

۵۰۳۵

۷۷۵۰

۱۰۴۰۲

۱۰۹۰۵

۳۹۴۴

۳۰۳۹

۵۳۱۹

۳۴۴۴

۲۷۴۲

۲۹۴۲

۱۷۶۷۷

۲۸۰۹۱

۳۲۹۵۴

۴۹۹۴۸

۴۸۳۸۰

۶۳۹۰۹

۷۱۵۲۵

۱۰۷۷۵

۴۱۳۰۲

۲/۴

۴/۵

۳۸

۷۹

۲۸

۱۹

۱۸

۱۰

۱۶

۱۶

۱۵

واردات
نسبت صادرات بههه
واردات (درصد)

۳۶ /۶

۷/۳

)Source: (Statistics of the Supreme Council of Free Zones

ع ای ننن
گتر از یک نشدهه و در واقع ع
یشود در هیچ یک از سالهای مورد بررسی این نسبت بزر 
همانگونه که مالحظه م 
مناطق هرگز نتوانستهاند به یکی از اهداف مهم ایجاد مناطق آزاد یعنی توسعه صادرات دست یابند.
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نتیجهگیری و ارائه راهبرد
ی ش لک
ی خا جر ی ی
ت و جذ ببب س یامر ههههای ی
مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در دنیا عمدت ًاًا با هد ففف توسعههه صا ارد ت ت
یدهد که از سال  1970تا سال  1994در ایاالت متحده آمریکا  213منطقه ،در اروپا  12منطقه،،
گرفتهاند .آمارها نشان م 
در آفریقا  12منطقه ،در خاورمیانه  93منطقه ،در خاور دور  12منطقه و جمع ًاًا  539منطقه آزاد در جهان تأسیس گردیده
یشوند .مناطق آزاد اقتصادی منا قط
است .در یک دیدگاه ،مناطق آزاد تجاری نوعی از مناطق آزاد اقتصادی محسوب م 
محصوری برای تحقق اهداف اقتصادی و سیاسی نظیر ایجاد اشتغال ،توسعه اقتصاد منطقهههای ،ج بذ

یامرس هه هههگ راذ ی ی
ی

یباشنددد .در ای ننن مناطق ق
ق
ی ویژهه م مم 
ی و اقتصادی ی
کهای مالی و مزایای اجرایی ی
خارجی و توسعه صادرات از طریق محر 
تهای تجارت خارجی حاکم نیست .جریان آزاد کاال،،
برنامههای اقتصادی داخلی نظیر سیستم مالیاتی ملی و محدودی 
ق آزاد
قهاا برق ار ررر است ..مناطق ق
ی مشوق ق
سرمایه ،خدمات و نیروی کار بین این مناطق و اقتصاد جهانی بهههعن او ننن برخی ی
ی از قرننن 16
نتر هس نت ددد کههه در ان او ععع مختلفی ی
تهای پایی 
اقتصادی مناطقی با مزایای اقتصادی ویژه نظیر پرداخت مالیا 
ی اعماللل ش دو  ..ای ننن منطقههه
ی مختلفی ی
یتواند در ابعادد جغرافیایی ی
میالدی تشکیل شدهاند .مزایای منطقه آزاد اقتصادی م 
یتوانددد
یتواند یک منطقه کوچک و یا صرف ًاًا چند هکتار یا منطقهای بزرگ به ابعاد هزاران کیلومتر باشد .همچنی ننن می ی
م
ت آزاد اس دافت هه
ی تجارت ت
داخل یک کشور یا در یک منطقه مرزی بین چند کشور قرار داشته باشد .این منطقه فقططط ب ار ی ی
یگیرد .بر اساس س
س
یشود بلکه برای حمایت از اقتصاد داخلی در مقابل اثرات منفی اقتصاد جهانی مورد استفاده قرار م 
نم 
تعریف بانک جهانی ،منطقه آزاد تجاری ،قلمرو معینی است که غالب ًاًا در محدوده داخل یک بندر یا در مجاورت آن قرار
گرفته و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده است .در دیدگاه دیگری مناطق آزاد تجاری جزئی از
ب کش هرو اا در ابتداا منطقههه ویژهه
یدهد کههه در اغلب ب
مناطق ویژه اقتصادی هستند .مطالعه تجربه سایر کشورها نشان م 
اقتصادی بهعنوان نوعی از مناطق آزاد اقتصادی شکل گرفته و در مراحل بعدی ،منطقه آزاد تجاری یاا منطقههه پ زادر ششش
ق باا
صادراتی درون همین مناطق ویژه اقتصادی شروع به فعالیت نموده است .بنگاههای تولیدی مس قت ررر در ای ننن مناطق ق
ی از
یش نو ددد .بههه ع وال هه در برخی ی
ابزارهای مختلفی تشویق به صادرات محصوالت تولیدی خود به دیگررر کش هرو اا م مم 
کشورها بنگاههای تولیدی مستقر در مناطق آزاد اقتصادی ملزم و یا تشویق به استفاده از مواد اولیه م رو دد نیاززز خودد از
یشوند .جذب س یامر هههگ  تادراو ،یجراخ یراذ ت لونک و یشام و یژ نننننننننآالت م و دیلوت طوطخ نرد
داخل کشور م 
بستهبندی ،جذب دانش نوین مدیریت ،استفاده از برندهای معتبر (ایجاد برن و )دیدج یاهد هب یسرتسد با یاهراز      
سایر کشورها ،تولید کاالهای با کیفیت و با قیمت مناسب ،ایجاد اش دوزفا شزرا داجیا ،لاغت ههه هههه ،توس و تارداص هع
کسب درآمدهای ارزی اهداف اصلی تأسیس مناطق آزاد تجاری و صنعتی به شمار میآینددد .ایجا خاسریز د تت تتتها و 
تنامهههها س اب یراکمه ی ا رودص ،اهروشک ری
زیربناها در مناطق آزاد ،برقراری تفاهمنامهههها قفاوم و  تت تت

یاهازیو        

تهای
سرمایهگذاری ،تجاری و توریستی ،اعطای اقامت و پروانههای کار ،انجام تبلیغات ،بازاریا صرف یفرعم و یب تتت تتت
سرمایهگذاری ،تولید و تجارت ،برقراری تسهیالت و مشوقها و معافیتها و زمینهسا رب یز ا رداص هعسوت ی ا زا ت
جمله وظایف اساسی دولتها در رابطه با ایجاد مناطق آزاد است.
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جدول شماره  -8سهم سه منطقه (کیش ،قشم و چابهار) در اهداف مناطق آزاد ایران
ش رح

منطقه آزاد کیش
ا ر زش

منطقه آزاد قشم
س رد دصرد هب مه    

  

ا ر زش

مناطق آزاد ایران

منطقه آزاد چابهار
سه مم م ب هه ه درص دد د در

ا ر زش

مناطق آزاد ایران

سهم به درصد در
مناطق آزاد ایران

توسعه صادرات و کس د ب رررآمد

003/ 45 1

 14درصد

1196 /3

 38درصد

83/ 479

 3درصد

هزین هه هها نارمع و یراج ی یییییی یی

3872 /3

 53درصد

2133 /5

 29 /7درصد

1226

 17 /3درصد

س یامر هه هگذا م( یلخاد یر ی نویل       

3925

 34/7درصد

39/ 32

 10 /3درصد

ارزی (میلیون دالر)
(میلیارد ریال)
4139 / 97

 46درصد

ریال)
ی (میلیوننن
سرمایه گذاری خا جر ی ی

1647 /3

 57درصد

195 1/83

 41درصد

58 /2

 2درصد

دالر)
درامدهای عمومی (میلیارد ریال)

4375 /20

 54 /2درصد

تعداد مسافران داخلی و خارجی

8/43

31 /6

2325 /2

 29درصد

1363 /8

 16 /9درصد

10 / 079

 83درصد

7/ 927

 30 /4درصد

)Source: (Statistics of the Supreme Council of Free Zones

آمارها نشان میدهد که مناطق آزاد سه گانه کشور طی سالهای اخیر  1/434میلیارد دالر درآمد ارزی کسب کردهانددد
که  1/ 089میلیون دالر آن از محل صدور کاال صورت پذیرفته است و جمع ًاًا  38درصد آن مربوط به منطقه آزاد قشممم
است .صنایع مناطق آزاد باید با هدف تأمین مواد و قطعات مورد نیاز تولیدات منطقه و داخل کشور و در حددد امک ککان
ت .بدددین
یشدند که این وضعععیت عک ککس شراایط فعل للی است ت
صدور فرآوردههای خود به بازارهای جهانی طراحی م 
ت
ق نسبت ت
صورت صنایع مستقر در مناطق آزاد عمدت ًاًا بازارهای داخلی را هدف قرار دادهاند .عالوه بر آن در این مناطق ق
ط نمودد ک ککه
یت او ننن چن ننین اس ابنت ط ط
صادرات بههه واردات رقم ممی بس سسیار کمتررر از اقتصادد داخل للی اس ا .ت ززز ای یین رو می ی
سرمایهگذاری داخلی و خارجی انجام یافته در مناطق به صورت کارا و با هدف توسعه صادرات به بازارهای جهاننی
نبوده و بیشتر به داخل توجه شده است تا خارج.
یشود برنامهریزی برای صادرات مح هقطنم نیا ندش رو     
راهبردی که در این مقاله برای منطقه آزاد کیش پیشنهاد م 
است .این راهبرد مبتنی است بر آسیب شناسی دقیق مسائل این منطقه .به جای این که عرص هقطنم نیا یداصتقا ه     
برای شرکتهای خارجی آماده شود بایستی از شرکتهای داخلی استفاده شود به نحوی که این شرکتها ملزم شوند
محصوالت خود را از طریق این منطق زا .دننک رداص ه دیاب رگید فرط با دراو  ات  و یروحم حضور یلاعفنا 

        

شرکتهای خارجی در این منطقه مبارزه شود .کیش باید به محل رقابت تولیدات داخلی با کاالهای خارجی و انتقال
یهای تولیدی به داخل تبدیل شود .باید طوری برنامهریزی شود که کاالهای که توسط شرکتهاای خا یجر
تکنولوژ 
یشوند به کشورهای دیگ و دنوش دراو ر
به منطقه آزاد کیش وارد م 
شرکتهای خارجی برای صادرات کاالهای ایرانی را فراهم آورد.

 ای از اهت تالماعم قرط ت هنیمز ر

فتسا ا زا هد         
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