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خالصه مدیریتی
با اجازه تاسیس مناطق آزاد در ایران مطابق برنامه اول توسعه و ادامه این روند در دهه  80این مناطق با
چالشهای متعددی روبهرو بودهاند .یکی از چالشهای اساسی این مناطق ،نحوه تامین مالی و درآمدزایی
آنهاست .بر اساس ماده  1قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ایران ،ایجاد زیرساختها و توسعه عمرانی و همچنین
ارائه خدمات عمومی بر عهده سازمانهای مناطق آزاد گذاشته شده است .از این رو سازمانها باید از محل
درآمد خود هم به ایجاد و توسعه زیرساختهای مورد نیاز منطقه آزاد و محدودههای جمعیتی آن بپردازند و
هم هزینههای جاری خود را تامین کنند.
درآمدها و منابع مالی مناطق آزاد به طور کلی به دو دسته درآمدهای جاری و درآمدهای سرمایهای تقسیم
میشود .درآمدهای جاری شامل اجاره ها ،خدمات شهری ،صدور مجوزها ،خدمات بندری و فرودگاهی ،ورود و
خروج کاال و مسافر ،خدمات انبارداری و لجستیک و درآمدهای عمومی واحد های خاص است.
همچنین مهمترین درآمدهای سرمایهای مناطق آزاد عبارتند از :واگذاری داراییهای سرمایهای مانند فروش
زمین ،واگذاری داراییهای مالی مانند سود سرمایهگذاریها ،تسهیالت داخلی و خارجی ،انتشار اوراق ،بودجه
عمومی دولت و اسناد دریافتی .درآمد دیگری که جزئی از درآمدهای سرمایهای محسوب میشود ،عبارت است
از عوارض ورود کاالهای تجاری از منطقه آزاد به سرزمین اصلی.
به طور کلی درآمدها و هزینههای جاری مناطق آزاد بین  25تا  30درصد از کل بودجه مناطق را شامل میشود
و بیش از  70تا  75درصد بودجه مربوط به درآمدها و هزینه های سرمایه ای است .سازمان مناطق آزاد باید
درآمدهای سرمایه ای خود را در جهت ایجاد زیرساخت های مورد نیاز مناطق آزاد به کار ببرد.
مهم ترین منبع درآمدی و تامین مالی مناطق آزاد ایران ،فروش زمین ،عوارض واردات کاالهای تجاری به
سرزمین اصلی و صدور مجوزهای فعالیت های اقتصادی است .از آن جا که دولت زیرساخت های مورد نیاز
فعالیت مناطق آزاد را ایجاد نکرده و از طرفی بخش خصوصی قوی وجود ندارد که به توسعه زیرساخت بپردازد
از این رو مناطق باالجبار باید درآمدهای مورد نیاز خود را از طریق فروش زمین و عوارض واردات کاالهای
تجاری به سرزمین اصلی و صدور کسب کنند.
به عنوان نمونه ،مهم ترین منبع تامین مالی منطقه آزاد ارس شامل عوارض واردات کاالی تجاری از منطقه آزاد
به سرزمین اصلی ،ورود و خروج کاال و مسافر ،واگذاری داراییهای مالی و فروش زمین به شمار میرود .همچنین
مهم ترین منبع درآمد منطقه آزاد کیش عبارتند از :واگذاری دارایی های مالی ،فروش زمین ،صدور مجوزها و
عوارض واردات کاالهای تجاری از منطقه آزاد به سرزمین اصلی است.
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برخالف مناطق آزاد در ایران ،منطقه آزاد شانگهای در چین و منطقه آزاد جبل علی در امارات بیشتر درآمدهای
خود را از طریق ارائه خدمات کسب میکنند که اصلیترین دلیل این موضوع ایجاد زیرساختهای مناسب در
این مناطق است .مهم ترین منابع درآمدی مناطق آزاد شانگهای خدمات لجستیکی حمل و نقل (هوایی ،دریایی
و زمینی) ،خدمات فنی مهندسی ،خدمات لیزینگ (اجاره) و مالیات و از طرف دیگر مهمترین منابع درآمدی
منطقه آزاد جبل علی امارات ،خدمات لجستیکی ،خدمات بانکرینگ ،انبارداری و ثبت شرکت است.
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