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  خالصه مدیریتی

هبرد توسعه اقدامات دولت ها در را نیاز مهم تر یاقتصاد ژهیو مناطق و صنعتی – یاحداث مناطق آزاد تجار

ه هدف کواردات بود  ینیگزیکشورها در اقتصاد، جا یراهبرد اصل 1960و  1950صادرات بوده است. در دهه 

بوده است.  یداخل داتیتول توسعه قیاز طر نیبه واردات و تام یکشور بدون وابستگ یازهاین نیآن، تام یاصل

دستور  در یتجارت خارج شیراهبرد توسعه صادارات و افزا 1960در اواخر دهه  استیس نیبا شکست خوردن ا

 یجارت خارجت شیتوسعه صادرات، افزا یکه دولت ها برا ییابزارها نیاز مهم تر یکیکار دولت ها قرار گرفت. 

ختلف و با م یداشتند، احداث مناطق آزاد در قالب ها دیدر امور واردات و صادرات خود بر آن تاک لیو تسه

 ژهیو مناطق و صنعتی – ینکات قابل ذکر در خصوص مناطق آزاد تجار نیبود. از مهم تر یاهداف تخصص

 یلف برامخت یآنان در نظر گرفته شده است. دولت ها یاست که برا یتجار یها و مشوق ها تیمعاف یاقتصاد

ص به خصو ییدر کشور خود، مشوق ها یخارج یها یگذار هیسرما شیدر امر تجارت به خصوص افزا لیتسه

ر نظر د مناطق و... نیورود و خروج اشخاص به ا ،یدر تبادالت ارز لیتسه ،یاتیمال یها تیدر حوزه معاف

 گرفتند. 

 یناطق آزاد کنونم هیشب یمناطق آزاد مربوط  به بندر هامبورگ با اهداف سیتاس یهاجرقه نیاول یخینظر تار از

مناطق آزاد  لیشکت نیاشاره کرد. در ادامه اول 1888انتقال کاال و صدور مجدد کاال در سال  ،یاز جمله انباردار

د شانون شد، منطقه آزا سیمناطق آزاد تاس دیو مفهوم جد یکه با اهداف کنون یمنطقه ا نیدر جهان، اول

 جادیا ،یورانتقال فنا ،یخارج یگذار هیبود. در ادامه، مناطق آزاد با هدف جذب سرما 1959در سال  رلندیا

( 1977ر )د لندی(، تا1970) یو کره جنوب ی(، مالز1968(، سنگاپور )1965در هند ) یاشتغال و جهش اقتصاد

 شدند.  سیتاس

منطقه  63 مربع و لومتریهزار ک 7300استان کشور با مجموع مساحت  8منطقه آزاد در  8حال حاضر تعداد  در

 استان کشور وجود دارد. 24در  ژهیو

 یریبهره گ» یاقتصاد یاندازهااز چشم یکی ران،یا یاسالم یساله جمهور 20سند چشم انداز  29اساس بند  بر

 یخارج یگذار هیجذب منابع و سرما شیافزا ،یکردن روابط اقتصاد نهینهاد یبا کشورها برا یاسیاز روابط س

و رشد پر شتاب  یران از تجارت جهانیسهم ا شیو افزا رانیا یصادرات یو گسترش بازارها شرفتهیپ یو فناور

مناطق در نظر گرفته  نیا یچهار هدف عمده برا هااستیس نیا« 11»شده است. مطابق بند  انیب «یاقتصاد

 نیصادرات کاال و خدمات و تام د،یتول لیگسترش و تسه شرفته،یپ یهایشده که عبارتند از: انتقال فناور

و  صنعتی – یاداره مناطق آزاد تجار یقانون چگونگ« 1»از خارج. مطابق ماده  یو منابع مال یضرور یازهاین
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 شیو افزا یگذارهیسرما ،یرشد و توسعه اقتصاد ،یران و آبادانعم ،ییربنایدر انجام امور ز عی: تسرژهیمناطق و

 ،یاو منطقه یجهان یبازار کار و کاال، حضور فعال در بازارها میاشتغال سالم و مولد، تنظ جادیا ،یدرآمد عموم

 اهداف مناطق آزاد هستند.  یخدمات عموم ارائه ،یلیو تبد یصنعت یو صادرات کاالها دیتول

 ،یاقتصاد یهاتیاز فعال یبانیپشت یاقتصاد ژهیمناطق و جادیاهداف ا نیترقانون از عمده نیمطابق ا نیهمچن

صادرات  ،یال فناورو پردازش کاال، انتق دیتول ،یاتحرک در اقتصاد منطقه ،؛یالملل نیب یارتباط تجار یبرقرار

 یعبور خارج صادرات مجدد، ،یو خارج یاخلد یگذارهیسرما قیاشتغال مولد، جلب و تشو جادیا ،ینفت ریغ

 ( در نظر گرفته شده است.بی( و انتقال کاال )ترانشتی)ترانز

 یذار هاگ هیمناطق نتوانسته اند در جذب سرما نیا صنعتی – یمناطق آزاد تجار یعملکردها یاساس بررس بر

بگذارند.  یر جااز خود ب یقبول اشتغال و... عملکرد قابل جادیصادرات مجدد، ا ،یارز یدرآمدها شیافزا ،یخارج

نتشر شده م ژهیو مناطق و صنعتی – یارمناطق آزاد تج یعال یشورا رخانهیکه از طرف دب ییبر اساس آمارها

ر دال ونیلیم 243، در مناطق آزاد 1398تا  1392 یسال ها یط یخارج یگذار هیاست؛ متوسط جذب سرما

است.  دالر بوده ونیلیم 2314در کل کشور  یخارج یها یگذار هیکه متوسط جذب سرما یبوده است، در حال

ضعف  دالر بوده که نشان از ونیلیم 159، 1399رقم در سال  نیدرصد است. ا 10سهم مناطق آزاد حدود 

 عملکرد مناطق آزاد دارد. 

با  سهیصادرات مناطق آزاد در مقا 1397تا  1392از سال  یاسالم یبر اساس آمار گمرک جمهور نیهمچن

با  سهیقادرصد بوده است که در م 2حدود  یگاز عاناتیو م یادرات کشور بدون در نظر گرفتن مشتقات نفتص

 تا 1392سال  ازخصوص  نیدر هم گرید ی. آماردیای یدرصد کاهش م کیعدد به  نیصادرات کل کشور ا

اد و ارقام اعد نیا یدرصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص داده اند. تمام 9مناطق آزاد حدود  1398

سال  یطدر  یعملکرد قابل قبول یاقتصاد ژهیو مناطق و صنعتی – ینشان از آن دارد که مناطق آزاد تجار

 اند. گذشته نداشته یها

 یفیاطق تعرمن نیاز ا یاسالم یجمهور یاتیعمل فین حوزه مناطق آزاد، تعراعتقاد کارشناسان و پژوهشگرا به

قانون « 1»مناطق آزاد بوده است. مطابق اهداف در نظر گرفته شده در بند  یو برخالف فلسفه وجود حیناصح

ده است شسبب  یخدمات عموم ارائهو  یرساختیو ز یمانند توسعه عمران یاداره مناطق آزاد، اهداف یچگونگ

 یالعات نشان مشوند. آن چه مط گرید ییاجرا یها تیفعال ریخود باز بمانند و درگ یمناطق آزاد از اهداف اصل

 ،ییزدا تیمحروم یبرا یمناطق به عنوان ابزار نیمناطق آزاد در کشور ما، ا یاتیعمل فیدهد بر اساس تعر

ل از واردات و عوارض حاص هانیحاصل از فروش زم یبا منابع درآمد یمو ارائه خدمات عمو یرساختیتوسعه ز

 . مناطق آزاد است یدر تضاد با فلسفه وجود یاتیعمل فیتعر نیدر نظر گرفته شده است که اساسا ا
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. مطالعه آمده است رونیمناطق ب نیما از ا یاتیعمل فیاست که از دل تعر یگرید بیآس یرکارشناسیغ اهداف

ا اهداف از متناسب ب رساختیز جادیو ا قیدق یهدفگذار دهدینشان م ایدن موفق مناطق آزاد در یهانمونه

مناطق به صورت  نیا یشده برا گرفتهاهداف در نظر  رانیمناطق بوده است. اما در ا نیا تیموفق یاصل یهاعلت

ساسا اشوند که  یمسائل و معضالت ریمناطق آزاد درگ رانیو هدفمند نبوده و سبب شده است مد یکارشناس

 دار مناطق دانست. تیآن را جز اهداف اولو توانینم

ست که سبب شده اداره ا رهدفمندیغ یاتیمال یهاتیها و معافها و مسائل مناطق آزاد مشوق بیآس گرید از

 یهاتیها و معافشود. سبک مشوق لیمناطق تبد نیادارات ا نیاز پرکارتر یکیثبت شرکت در مناطق آزاد به 

آن که  یها به جامشوق نیا یطور کل هآماده کرده است. ب یاتیمال یفرارها یو بستر را برا نهیهدفمند زم ریغ

خود شده و در عوض  یادست دولت از درآمده یباشد، باعث دور یو خارج یداخل یگذارهیکننده سرماجذب

 یاتیمال سازمان امور انیم ییهاخود موجب چالش نیو ا ابدیگسترش  یاتیمال یسبب شده است حجم فرارها

 مناطق آزاد شده است.  یهاو سازمان

 نیتردهگستر ییایبه نسبت وسعت جغراف رانیمناطق آزاد در ا کهیوسعت مناطق آزاد است؛ بطور گرید بیآس

رد مناطق سبب ضعف عملک یمتعدد لیاز اندازه به دال شیب یِگستردگ نیرود. ا یمناطق در جهان به شمار م

 یبرا خترسایز یاساسا وقت وسطح را ندارد  نیدر ا رساختیز جادینکته اول آن که دولت توان ا شده است.

مناطق  نیزه ااز اندا شیب ینخواهد داشت. نکته دوم آن که گستردگ زین ینشود عملکرد قابل قبول جادیمناطق ا

ازمان سبر عهده  زین یو فرماندار یشهردار فیمناطق شوند و وظا نیوارد ا یتیجمع یهاسبب شده بافت

اطق به مسئله سبب شده است من نی. نکته سوم آن که ابروداز دست  یمناطق باشد و تمرکز بر اهداف اصل

جرا م نیکرده و از ا نیزم یمولد حرکت کنند، اقدام به فروش و واگذار ییآن که به سمت درآمدزا یجا

 کنند.  ییدرآمدزا

تجارت  ،یلالمل نیقابل قبول آنان در جهت گسترش ارتباطات ب ریمناطق آزاد عملکرد غ گرید یهابیآس از

ر خارجه وزارت امو یاقتصاد یپلماسیجهان است. دستگاه د یکشورها گریبا د یاقتصاد یها یو همکار یخارج

مناطق  نیدر ا یخارج یگذارهیجذب سرما یکشورها در راستا گریخود در د یهاسفارتخانه تیاز ظرف دیبا

 تیان از ظرفتو یکشورها م گریو د رانیا انیم یو اسناد راهبرد هامانیکه در پ نیتالش کند. نکته دوم ا

آسان  یگذارهیمختلف با سرما یاستفاده کرد تا کشورها یخارج یگذارهیسرما لیمناطق آزاد در جهت تسه

 مک کنند. کشور ک یکشور است به رشد و توسعه فناور ازین دکه مور یمحصوالت صنعت دیمناطق به تول نیدر ا

عملکردها را  نیاز بهتر یکی ژهیو مناطق و یعملکرد مناطق آزاد تجار یو چگونگ سیدر حوزه تاس نیچ کشور

 یروابط تجار یو گستردگ یباز اقتصاد یدرها استینسبت به س یخوش یدولت ابتدا رو نیداشته است. ا

 یمناطق یباز اقتصاد یادره استیآزمودن س یگرفت برا میتصم نیرو دولت چ نیماز ه داد،یخارجه نشان نم
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 یکسب درآمدها ،یخارج یگذارهیاحداث مناطق آزاد جذب سرما یبرا نیچ هیآزاد را احداث کند. اهداف اول

 یمهم اریبود. دو نکته بس دیو مهارت در تول ییکارا یو ارتقا یخارج یهایبه کمک صادرات، ورود فناور یارز

مورد  یها رساختی( توجه به ز1داشتند عبارت بودند از  توجهمناطق آزاد خود به آن  سیها در تاس ینیکه چ

از  یخاص یهر منطقه  یبرا ژهی( در نظر گرفتن چشم انداز و اهداف و2اهداف در نظر گرفته شده و  یبرا ازین

 عملکردها را در عرصه مناطق آزاد داشته باشد.  نیتراز موفق یکیسبب شد  نیچ یژگیدو و نیمناطق بود. ا نیا

عملکردها را داشته کشور  نیتراز موفق یکیمناطق آزاد،  یریدر حوزه احداث و به کارگ ییاز کشورها گرید یکی

امارات  یاددرصد حجم تبادالت اقتص 60از  شیب یکه منطقه آزاد جبل عل یاست؛ به صورت یامارات متحده عرب

ث مناطق آزاد احدا یبرا یمتحده عرب راتاهداف اما نیتررا به خود اختصاص داده است. از عمده یمتحده عرب

ا با جذب ترو امارات تالش کرد  نیبه نفت بود. از هم یو کاهش وابستگ یصادرات یبه کاالها دنیتنوع بخش

ت را کاهش ود به نفخ شتریهر چه ب یخود وابستگ یتنوع محصوالت صادرات شیو افزا یخارج یگذارهیسرما

 یجد لیالدهستند. از  یاقتصاد تیمنطقه آزاد در امارات متحده در حال فعال 40از  شیدهد. در حال حاضر ب

 یهاتیجمله معاف از یمتعدد و طوالن یها( مشوق1توان به دو مورد اشاره کرد:  یمناطق آزاد امارات م تیموفق

 کتورو فاد نیجهت احداث مناطق آزاد بود. ا ازیمورد ن یهارساختی( فراهم کردن ز2ساله و  50 یدرصد 100

 لیتبد المللنیمناطق آزاد در سطح ب نیتراز موفق یکیمهم سبب شده تا مناطق آزاد در امارات متحده به 

 شوند. 

جهت  ریز یکشور، راهکارها ژهیشده در خصوص مناطق آزاد و وگرفتهصورت یشناسبیو آس یتوجه به بررس با

 .شودیم شنهادیمناطق پ نیبهبود عملکرد ا

 یاف تخصصاهد یاقتصاد ژهیبه منظور تمرکز مناطق آزاد و و شودیم شنهادیپ ؛یتخصص یگذارهدف 

ظر گرفته ندر  ژهیاز مناطق آزاد و و کیهر کدام  یتکیو ژئوپل یکیژئواکونوم یها تیمتناسب با ظرف

 شود.   جادیمناسب ا یها رساختیشود و متناسب با همان اهداف ز

 یحوزه  ینقانو یها رساختیو ز نیقوان شودیم شنهادیبه نفع صادرات و نه واردات؛ پ نیقوان لیتسه 

 یاصل نیواردات از مناطق آزاد به سرزم ندیصادرات وضع شود و فرا لیتسه یمناطق آزاد در راستا

 باشد.  یشتریب ی نهیتر و با هز رانهیواردات سختگ یمباد گرینسبت به د

 به  یمرکگو  یاتیمال یها تیمشوق ها و معاف شودیم شنهادیپ ؛یاتیمال یهاتیهدفمند کردن معاف

 یادر ماز محصوالت خود را ص یکه بخش قابل توجه ردیتعلق گ یاقتصاد نیو فعال یدیتول یواحدها

 کنند.  یمصادر  یاصل نیخود را به سرزم داتیشود که تول ییشامل واحدها دیمشوق ها نبا نیکنند. ا
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 آن  یبرا یمناطق آزاد وسعت محدود سیتاس یدر ابتدا شودیم شنهادیکاهش وسعت مناطق آزاد؛ پ

 یدیتول یواحدها جادیا یکه وسعت مورد نظر اشباع و تقاضا برا یها در نظر گرفته شود؛ در صورت

 مناطق اضافه شود.  نیبه وسعت ا یتوسعه ا ندیوجود داشت در فرا

 از ابزار  شودیم شنهادیپ ؛یالملل نیب یبا توسعه قراردادها یگذار خارج هیسرما جذب شیافزا

مناطق  ازیمورد ن یها رساختیز جادیو ا یخارج یگذار هیدر جهت جذب سرما یالملل نیب یقراردادها

  استفاده شود.
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