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  :يـنعتصاري و ـجق آزاد تاطـمن
   صادراتتوسعهابزار راهبرد 

   با سه كشورايسهدر مق
  يـيـاآسيگر ـدي

  
  

 

 
  *ابراهيم التجايي

  

  
مناطق آزاد يا مناطق پردازش صادرات به عنوان راهكاري براي تغيير جهت كلي اقتـصاد از                

.  قرار گرفته استرشد مورد استفاده اغلب كشورهاي رو به ،رونگرايي به برونگرايي و تجارت آزادد
اين مقاله با دقت نظر روي اين موضوع كه منطقه آزاد يا پردازش صادرات در واقع يكي از ابزارهاي             

ت در سـه    راهبرد توسعه صادرات است، درصدد است تا با مطالعه تجربه ايجاد مناطق پردازش صـادرا              
اي اجمـالي ميـان اهـداف،    ين تجربه در ايران، مقايـسه چنكشور آسيايي كره جنوبي، چين و هند و هم   

سـه كـشور   گيري، محتواي سياستهاي انگيزشي و كمك اين مناطق به توسـعه صـادرات در               بستر شكل 

                                                 
 .هشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي عضو پژوهشكده اقتصاد پژو؛دكتر ابراهيم التجائي. *

E.mail: e.eltejaei@ihcs.ac.ir 
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ر منـاطق   راهكـا دهد كشورهاي كره جنوبي و چـين        نتايج بررسي نشان مي   . يادشده و ايران انجام دهد    
اند و همين رمز موفقيت آنهـا       آزاد را در چارچوب راهبردهاي كلي توسعه اقتصادي خود بكار گرفته          

ژه توسـعه      بـوي  ؛در حاليكه ايران هنگـام تأسـيس ايـن منـاطق از راهبـرد توسـعه مشخـصي                 . بوده است 
و حتـي  يگر كرد و به رغم در نظر گرفتن سياستهاي انگيزشي مشابه كشورهاي د   صادرات، پيروي نمي  

در مواردي بهتر از از آنها، تاكنون نتوانسته از مناطق آزاد به عنوان ابزارهاي كارآمد توسعه صـنعتي،               
  .افزايش صادرات و گسترش تجارت آزاد استفاده كند

  
  JEL :F1 ،O2طبقه بندي

  
  :ها كليد واژه

د،  رشد اقتصادي، آسيا، هن  صنعتي، مناطق پردازش صادرات،-مناطق آزاد تجاري
  جنوبي، توسعه چين، ايران، كره
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  مقدمه
اكنون در گروه كه برخي از آنان هم- بسياري از كشورهاي رو به توسعه 1960از دهه 

 راهبردهاي صادرات گرا را به عنوان راهبرد توسعه -اندكشورهاي تازه صنعتي شده قرار گرفته
صادي بين المللي از جمله بانك اين گونه راهبردها توسط نهادهاي اقت. اندخود انتخاب كرده

جهاني و صندوق بين المللي پول به عنوان بهترين راه براي ارتقاي توسعه در كشورهاي در 
  . حال توسعه مورد حمايت قرار گرفته است

گرا، تأسيس مناطق در مجموعه اقدامات و سياستهاي مرتبط با راهبردهاي صادرات
، مناطق پردازش صادرات به عنوان راهكاري براي آزاد تجاري و صنعتي، يا به عبارت بهتر

تغيير جهت كلي اقتصاد از درونگرايي به برونگرايي و تجارت آزاد مورد استفاده اغلب 
هايي البته در ميان كشورهاي داراي مناطق آزاد، نمونه. كشورهاي يادشده قرار گرفته است

به . اي مشخصي نبوده استتوسعههست كه در آنها تأسيس اين گونه مناطق مبتني بر راهبرد 
هر حال تأسيس اين مناطق آنچنان مورد توجه و استفاده كشورهاي مختلف قرار گرفته است 

 كشور 130 منطقه پردازش صادرات، پارك يا بندر آزاد در 3500 حدود 2006كه تا سال 
ه از اين جهان به ثبت رسيده و در اين ميان كشورهاي آسيايي و آمريكاي التين در استفاد

  .  1اندمناطق پيشرو بوده
از جمله، . اي از اصطالحات درباره اين مناطق آمده استدر ادبيات، دامنه گسترده

، 5، منطقه آزاد صنعتي4، منطقه آزاد تجاري3، منطقه آزاد صادرات2مناطق آزاد اقتصادي
با اين ). ن در چي (9 و مناطق ويژه اقتصادي8، پارك صادرات7، پارك صنعتي6منطقه صنعتي

تري مورد استفاده قرار گرفته  در سطح بسيار گسترده10حال، اصطالح مناطق پردازش صادرات

                                                 
1. International Labour Organization (ILO), (2007). 
2. Economic Free Zone (EFZ) 
3. Free Export Zone (FEZ) 
4. Free Trade Zone (FTZ) 
5. Industrial Free Zone (IFZ) 
6. Industrial Zone (IZ) 
7. Industrial Park (IP) 
8. Export Park (EP) 
9. Special Economic Zones (SEZ) 
10. Export Processing Zones (EPZ) 



دي
صا

قت
ه ا

ام
شن

وه
 پژ

 

192

يك محدوده «: در اغلب تعاريف مصطلح براي مناطق مذكور اين عبارت وجود دارد. است
شوند تا پردازش و صادر جغرافيايي كه در آن كاالها بدون حقوق گمركي آزادانه وارد مي

سرمايه گذاران از مشوقهايي مانند معافيتهاي مالياتي و آزادي عمل بيشتر در گردند و 
توان همين عبارت بنابراين مي. »استخدام نيروي كار و رفتار با محيط زيست برخوردارند

  . مشترك را تعريفي عمومي براي مناطق آزاد قلمداد نمود
جايگزيني واردات را به  دهه، سياستهاي چهاركشور ايران در مدتي طوالني، بيش از 

اين راهبرد اگرچه در آغاز، . عنوان راهبرد بازرگاني خارجي خود مورد استفاده قرار داده است
 ولي به دليل طوالني شدن اجراي آن و به ؛سطوحي از صنعتي شدن را در كشور پديد آورد

يي، نتوانسته اجرا در نيامدن مراحل تكميلي و تغيير جهت نيافتن به سمت سياستهاي برونگرا
 صنعتي در ايران -ايجاد مناطق آزاد تجاري. 1توسعه صنعتي قابل قبولي در كشور ايجاد نمايد

گذاران قرار  مورد توجه سياست1360 اواخر دهه  جايگزيني واردات، ازسياستهايدر كنار 
طق  دهه از آغاز فعاليت مناطق آزاد در ايران، اين منانزديك به دوپس از گذشت ولي . گرفت

 هتوسع يعني ؛هدر نظر گرفته شد كه در قوانين تأسيس براي آنها ،هدف اساسيدر دستيابي به 
  . اند چندان موفق نبوده،صادرات

اين مقاله با دقت نظر روي اين موضوع كه منطقه آزاد يا پردازش صادرات در واقع 
جربه ايجاد مناطق يكي از ابزارهاي راهبرد توسعه صادرات است، درصدد است تا با مطالعه ت

 و همين تجربه در ايران، 2پردازش صادرات در سه كشور آسيايي كره جنوبي، چين و هند
گيري، محتواي سياستهاي انگيزشي و كمك اين اي اجمالي ميان اهداف، بستر شكلمقايسه

متأسفانه يكي از مشكالت . سه كشور يادشده و ايران انجام دهدمناطق به توسعه صادرات در 
يار اساسي در اين تحقيق دسترسي به آمار دقيق و قابل مقايسه در مناطق پردازش بس

به همين دليل استفاده از روشهاي پژوهشي كه نيازمند آمار دقيق است . صادرات بود
                                                 

، دانشكده اقتصاد پايان نامه كارشناسي ارشد .»بررسي يك الگوي تجارت خارجي مطلوب براي ايران«ي، يالتجاابراهيم . 1
  ).1378 (،دانشگاه تهران

مقاله مناطق پردازش صادرات ديگري در آسيا و آفريقا نيز مورد بررسي قرار گرفته است، ولي براي در گزارش اصلي اين . 2
پرهيز از طوالني شدن مقاله و به دليل جامعيت كافي مناطق مذكور در سه كشور ياد شده از نظر موفقيت و عدم آن، به سه 

  .كشور مذكور بسنده شده است
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گيري از آمارهاي پراكنده موجود و با روش با اين حال تالش شد تا با بهره. امكانپذير نبود
  .ل تا حدي برطرف شودتحليلي و توصيفي اين مشك

جايگاه مناطق آزاد در راهبردهاي توسعه اقتصادي و اثرات اين مقاله با نگاهي گذرا به 
اي به مناطق آزاد در آسيا، ويژگيهاي مناطق آزاد در ايران و يابد و سپس با اشاره ادامه ميآن

با جمع بندي و در پايان . سه كشور آسيايي ديگر را مورد بررسي و مقايسه قرا خواهد داد
هاي سياستي براي قرار گرفتن مناطق آزاد ايران در مسير ارتقاي صادرات گيري، توصيهنتيجه

  .و توسعه اقتصادي كشور ارائه خواهد شد
  

  جايگاه مناطق آزاد در راهبردهاي توسعه اقتصادي و اثرات آن
ت محدود و  توسعه منظم صادرات و گذار از رژيم تجار،جوهره راهبرد توسعه صادرات

بسياري از كشورهاي در حال چرخش به توسعه . درونگرا به تجارت برونگرا و آزاد است
گيريهاي الزم صادرات، آزادسازي تجارت را ابتدا به شكل موضعي تجربه كرده و پس از درس

  .اندآن را به كل اقتصاد سرايت داده
يك . تصاد وجود دارددر اقمناطق پردازش صادرات  چهار ديدگاه در مورد نقش اغلب

نظريه اين مناطق را به عنوان بخش يكپارچه كننده اصالحات وسيع اقتصادي بعدي در نظر 
 دوره حيات خاصي دارند و با اصالحات منظم مناطق پردازش صادرات از اين ديدگاه . گيرد مي

مناطق ديدگاه دوم . تجاري، كالن اقتصادي و ارزي در كشور اهميت خود را از دست مي دهند
در كشوري كه ساير .  را برحسب ارزش صادرات آنها در نظر مي گيردپردازش صادرات 

تواند به عنوان بخشهاي اقتصادي آن آزادسازي نشده است، مناطق پردازش صادرات مي
  . مناطق توليدي با مشاركت محدود در اقتصاد باقي بماند

 آزمايشگاهي براي آزمون  به عنوانمناطق پردازش صادراتديدگاه سوم، بكارگيري 
نخستين مناطق ويژه اقتصادي چين به . اقتصاد بازار و سياستهايي با گرايش بازار آزاد است

در اين كشور، توليدات جديد، پويايي و روابط نيروي كار و مسائل . همين منظور ايجاد شد
گاه چهارم در مورد ديد. دشمالي، قبل از آنكه در كل اقتصاد به اجرا درآيد، معرفي و ارزيابي 

 كه تأخر بيشتري دارد، از برخي كشورهاي درحال توسعه مناطق پردازش صادراتنقش 
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گذاري مستقيم خارجي نااميد كننده بوده و در  ده كه در اين كشورها ميزان سرمايهشاقتباس 
برخي از اين كشورها . نتيجه منجر به اصالحات تجاري و سياست كالن اقتصادي شده است

گذاري مستقيم خارجي  هاي جذب سرمايه  را ايجاد كرده اند تا انگيزه پردازش صادراتمناطق
برتري ) و رقباي بالقوه(گذاريها بر كشورهاي همسايه را افزايش دهند و در اين گونه سرمايه

  .جويند
 به عنوان منابع انتقال تكنولوژي و توسعه مناطق پردازش صادراتاين چهار ديدگاه به 

اين مناطق بي شك اثرات پيشين و پسين بر صنايع خصوصي داخلي . نگرندساني ميسرمايه ان
در اين راستا . ي را براي كشور ميزبان فراهم نماينديتوانند ساختار صنعتي كارا مي ودارند

  . شود مند مي آموزش ضمن خدمت در مناطق بهره نيز نيروي كار نيز از مزاياي آموزش فني و
 در اغلب كشورها در مراحل اوليه توسعه صنعتي صورت  صادراتمناطق پردازشايجاد 

براي حركت اقتصاد كشور به سمت صنعتي » موتور رشد«پذيرفته و در واقع از آنها به عنوان 
توان گفت با دستيابي كشورها به اهداف در نظر با اين حال مي. شدن استفاده شده است

مناطق به آزادسازي تجاري و آثار مثبت آن  كمك ؛ مانندگرفته شده در تأسيس مناطق آزاد
 زيرا به هر ؛بر توسعه اقتصادي كل كشور، اهميت اين مناطق در اقتصاد كاهش نيافته است

اي صورت پذيرفته، انباشت سرمايه ايجاد شده و افراد حال در اين مناطق توسعه منطقه
  . بسياري به فعاليت اشتغال دارند

  
  مناطق آزاد در آسيا

اند را مي توان در دو  آسيايي كه به ايجاد مناطق آزاد تجاري اقدام نمودهكشورهاي
نخستين گروه كشورهاي تازه صنعتي شده داراي اقتصاد آزاد . گروه مورد مطالعه قرار داد

اين كشورها مناطق آزاد خود را هنگامي ايجاد نمودند كه جهان از نظر رشد اقتصادي . هستند
دولتهاي اين كشورها نسبت به اصول اقتصاد آزاد تمايل . برديدر وضعيت مطلوبي به سر م

اين كشورها . شديد نشان دادند و بازار را به عنوان حاكم اصلي تخصيص منابع معتبر شناختند
 راهبرد صنعتي شدن خود را از جايگزيني واردات به توسعه صادرات 1950در اواخر دهه 

. گرايي را مورد توجه قرار دادند ي مبتني بر برون بشدت سياستها1960تغيير دادند و در دهه 
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هاي خارجي به اين كشورها در همه صنايع بود  نتيجه اين اقدامات سرازير شدن مداوم سرمايه
و بنابراين به وسيله مناطق آزاد، استراتژي توسعه صنعتي از طريق گسترش صادرات به ثمر 

اي مالزي است كه عملكرد يوان و تا اندازه كره جنوبي، تا؛كشورهااز نمونه اين گروه . رسيد
دستاوردهاي مهم مناطق . اندنسبتاً رضايت بخشي در مقايسه با كشورهاي ديگر آسيايي داشته

پردازش صادرات در اين كشورها بيشتر در زمينه اشتغال و دريافتيهاي ارزي در نتيجه 
گذاري به ظرفيت پس از پايهمناطق كره جنوبي و تايوان در مدت كوتاهي . صادرات بوده است

گذاري خارجي در سطح بااليي بود و بيشتر سهم سرمايه. ريزي شده دست يافتندبرنامه
پيوندهايي با اقتصاد داخلي ايجاد شد و ارزش افزوده داخلي در صادرات . شدتوليدات صادر مي

  .1طي سالهاي مختلف رو به افزايش نهاد
، سه عامل در موفقيت نسبي و عملكرد )1995(به اعتقاد اميراحمدي و ويپينگ وو 

نخست، استراتژي . رضايت بخش اين مناطق در برخي كشورهاي آسيايي دخالت داشته است
براي نمونه، مناطق پردازش صادرات كره . صنعتي شدن در سطح ملي در كشور ميزبان بود

ريزي كرده   را پايه راهبرد صنعتي شدن ملي خود،گذاري شدند كه كشور جنوبي در زماني پايه
گراي خود، با نرخ ارز واقعي شده، رژيم تجاري بود و اقدامات قابل توجهي در سياست صادرات

عامل دوم ماهيت دولتها در كره . تا حدودي آزاد شده و يك نرخ تورم پايين، انجام داده بود
دخالتهاي قوي گرا از طريق آميزي نقش حاكمان توسعه جنوبي و تايوان بود كه بطور موفقيت

ها و  آنان توانستند با تعريف معيارهاي عملكرد، اعطاي يارانه. در اقتصاد را بازي كردند
 بويژه در مراحل پاياني توسعه، بخش خصوصي ؛جلوگيري از ايجاد فعاليتهاي انحصاري تجاري

 و كره تايوان. المللي بود عامل سوم، محيط اقتصادي بين. را نظم ببخشند و آن را تقويت كنند
يابي جنوبي از نخستين كشورهايي بودند كه مناطق پردازش صادرات را براي انتقال و مكان

 ايجاد 1970 و اوايل دهه 1960دوباره بنگاهها از كشورهاي توسعه يافته در اواخر دهه 
بازارهاي كشورهاي درب در آن زمان تجارت جهاني به سرعت در حال رشد بود و . نمودند

  . گي بر روي كاالهاي توليدي جهان رو به توسعه باز شده بودصنعتي به تاز

                                                 
1. Amirahmadi, Hooshang and Weiping Wu, Export Processing Zones In Asia, in the Asian 
Survey, Vol.35, No.9, (1995), pp.828-849. 
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 از اغلب ميالدي 70 و 60گروه دوم كشورهاي آسيايي آنهايي هستند كه در دهه هاي 
در هاي رويگرداني از نظام اقتصاد آزاد را نمونه. اقتصاد و تجارت آزاد رويگردان بودند

كشورهايي مانند فيليپين و سريالنكا در  كشورهايي مانند هند و چين و درونگرايي شديد را
برخي از اين كشورها، مانند هند، همزمان با راهبرد درونگرايي شديد و . توان برشمردمي

جلوگيري از واردات، اقدام به تأسيس مناطق آزاد نمودند تا از آن به عنوان ابزاري براي حفظ 
اي از عدم گذاران خارجي نشانهايهاين موضوع از ديدگاه سرم. اقتصاد دوگانه استفاده كنند

 ةآيندتا د شوتعهد كامل دولتهاي مزبور نسبت به سيستم اقتصاد آزاد است و موجب مي
البته در نهايت بسياري از اين كشورها پس از . گذاريهاي خارجي بلند مدت مبهم باشدسرمايه

قتصادي مبتني بر ، راهبرد تجاري خود را به سوي برونگرايي و توسعه ا1970پايان دهه 
از آن زمان بود كه مناطق آزاد در اين كشورها توانست نقش خود در باز . صادرات تغيير دادند

  . هاي اقتصاد به جهان خارج ايفا نمايداي دروازه شدن مرحله
 بطور خاص در سه كشور كره جنوبي، مناطق پردازش صادراتدر بخش بعد وضعيت 

وبي از اين ابزار در راهبرد توسعه صنعتي خود استفاده كره جن. شودچين و هند بررسي مي
موفقيت در ايفاي نقش مركز رشد و توسعه صنعتي، افزايش صادرات . موفقي داشته است

كشور و نيز درصد باالي صادرات خالص اين مناطق، ايجاد ارتباطات پيشين و پسين مناسب 
از ويژگيهاي مناطق پردازش اي با اقتصاد داخلي و برآورده ساختن هدف توسعه منطقه

چين نيز در استفاده از مناطق ويژه و پردازش صادرات در جهت . صادرات در كره جنوبي است
اصالحات اساسي در اقتصاد و تجارت و باز شدن درهاي اقتصاد كشور و تعامل هرچه بيشتر با 

ر ايجاد سهم بسزاي مناطق ويژه د. اقتصاد جهاني موفقيت شايان توجهي كسب كرده است
اشتغال، افزايش پيوسته سهم مناطق از كل صادرات كشور، و برآورده ساختن هدف توسعه 

در نهايت، هند از اين رو انتخاب . اي نيز از ديگر ويژگيهاي اين مناطق در چين استمنطقه
شده كه در آسيا به عنوان يك كشور بطور نسبي ناموفق در استفاده از مناطق آزاد مطرح 

 1965كشور با وجودي كه نخستين منطقه پردازش صادرات در آسيا را در سال اين . است
 ولي تا پايان سده بيستم ميالدي نتوانست بهره مناسبي از مناطق آزاد خود ؛تأسيس نمود

 خود اهداف دقيقاً روشني مناطق پردازش صادراتكشور هند در تأسيس نخستين . ببرد
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غاز سده جديد ميالدي با راهبرد كلي تجاري كشور نداشت و تأسيس اين مناطق تا پيش از آ
  . هماهنگ نبود

  
  مناطق ويژه اقتصادي چين

 پس از نشست اعضاي حزب كمونيست، اصالح سيستم اقتصادي 1978در پايان سال 
گذاري ارتباطات جديد با اقتصاد جهاني به عنوان دو هدف اصلي در و سياسي داخلي و پايه

چين در زمينة دوري اين راهبرد در نتيجه تجارب . ن مطرح شدتوسعه اقتصادي و سياسي چي
در مجموعه . همكاريهاي بين المللي و نيز جنبشهاي سياسي ده سال قبل از آن اتخاذ شداز 

.  برخوردار بوداي ويژهاقدامات اين تغيير جهت اقتصادي، تأسيس مناطق آزاد و ويژه از اهميت 
گذاري خارجي، كسب  جذب سرمايهدي در چين، اولين مناطق ويژه اقتصااهداف تأسيس 

  .درآمدهاي ارزي با صادرات، ورود فناوري خارجي و ارتقاي مهارت و كارايي در توليد اعالم شد
اطق ويژه در هاي ديگر من منطقه پردازش صادرات و گونه164 مجموعاً 2006تا سال 
 ميليارد دالر 44 حدود ؛اندتهميليون نفر در اين مناطق اشتغال يافاند، چهل چين ايجاد شده

 88اند و پيرامون  بنگاه در اين مناطق مستقر شده456892 شمار ؛گذاري شده استسرمايه
در سالهاي . 1 از اين مناطق انجام شده است2002درصد كل صادرات كااليي چين در سال 

نجام شده  درصد از كل صادرات چين از اين مناطق ا54 و 55، 53 به ترتيب 1999 تا 1997
نيز با مقايسه شش كشور جمهوري دومينيكن، ) 2002 (2»آرماس و سادني جلب«. است

اين مناطق پردازش صادرات  سهم صادرات موردچين، موريس، مكزيك، ماكائو و تونس در 
 به 1990 درصد در سال 20اند كه اين سهم در كشور چين از كمتر از كشورها نشان داده

  .  رسيده است1999 درصد در سال 57حدود 
  

                                                 
1. ILO, (2003, 2007). 
2. Armas Blanco, and Mustapha Sadni-jallab, A Review of the Role and Impact of Export 
Processing Zones in World Trade: The Case of Mexico, Documents de Travail Working 
Papers, W.P. 02-07, (2002). 
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، مناطق 1مناطق ويژه اقتصادي چين در چهار گروه مناطق توسعه اقتصادي و فناوري
بندي  تقسيم4 و مناطق توسعه صنايع داراي فناوري باال3، مناطق محصور2پردازش صادرات

اي از سياستهاي ترجيحي در اين چهار منطقه را مورد شوند كه ما در اين قسمت خالصهمي
 باز 1984تأسيس مناطق توسعه اقتصادي و فناوري چين به سال . دهيمرار ميبررسي ق

 1990مناطق محصور و مناطق توسعه صنايع داراي فناوري باال از اقدامات دهه . گردد مي
. است و سرانجام، مناطق پردازش صادرات از آغاز هزاره سوم ميالدي پا به عرصه گذاشته است

  :تصادي چين بطور خالصه به قرار زير استويژگيهاي مهم مناطق ويژه اق
مناطق ويژه اقتصادي چين مهمترين ابزار سياستي در جهت اصالحات اساسي در  .1

اقتصاد و تجارت و باز شدن درهاي اقتصاد كشور و تعامل هرچه بيشتر با اقتصاد 
  .اندجهاني بوده

 كه به خوبي اي بوديكي از اهداف دولت چين در برنامه مناطق ويژه، توسعه منطقه .2
 .برآورده شد

 .اند سهم بسزايي در ايجاد اشتغال و افزايش صادرات داشته،مناطق ويژه .3

گذاري خارجي، ورود فناوري و ارتقاي اهداف ديگر مناطق ويژه چين جذب سرمايه .4
 .مهارت و كارايي در توليد بود

ين بطور سياستهاي انگيزشي در نظر گرفته شده در مناطق چهارگانه ويژه اقتصادي چ
  :5خالصه به قرار زير است

 درصدي 50 ساله، و تخفيف دو ويژه چين معافيت مالياتي در هر چهار نوع منطقه .1
 سال ديگر سهبراي بنگاههاي بكار برنده فناوري سطح باال .  ساله برقرار استسه

گرا از زماني كه  درصدي در نظر گرفته شده و براي بنگاههاي صادرات50تخفيف 
شود  درصدي اعمال مي10 درصد بيشتر شود نرخ ماليات 70دراتشان از ارزش صا

 ). درصد كمتر از نرخ معمول5(

                                                 
1. Economic and Technical Development Zone (ETDZ) 
2. Export Processing Zone (EPZ) 
3. Bonded Zone (BZ) 
4. High Technology Industrial Development Zone (HTIDZ) 
5. Wenger Vieli Belser, (2006), p.7. 
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 ارزش افزوده تجهيزات  برمناطق محصور و پردازش صادرات از عوارض و ماليات .2
در دو منطقه ديگر اين معافيت . مديريتي و اداري و مواد خام وارداتي معاف هستند

 .را استگويژه بنگاههاي صادرات

دو منطقه محصور و پردازش صادرات از اخذ گواهينامه براي مواد خام، تجهيزات و  .3
لوازم اداري وارداتي در جهت پردازش معافند و دو منطقه ديگر فقط در موارد خاص 

 .مندنداز اين معافيت بهره

با اند در مناطق محصور روش داخلي توليداتي كه از مواد خام وارداتي استفاده كردهف .4
پرداخت ماليات بر اساس مواد خام وارداتي و در سه منطقه ديگر با پرداخت ماليات 

 .به عنوان كاالي نهايي امكان پذير است

براي كاالي نهايي ساخته شده از مواد داخلي در ) ارزش افزوده(بازگشت مالياتي  .5
  پس از ورود مواد به منطقه و در مورد سه منطقهمناطق پردازش صادراتمورد 

 .ديگر در صورت خروج كاال از قلمرو چين امكان پذير است

در دو منطقه ؛ اما مناطق محصور و پردازش صادرات الزم نيستضمانتنامه بانكي در  .6
 .ديگر الزم است

مناطق توسعه اقتصادي و فناوري و گذاري مجدد در ازگشت مالياتي براي سرمايهب .7
 درصد و براي بنگاههاي 40مناطق توسعه صنايع داراي فناوري سطح باال 

  .گرا و كاربران فناوري سطح باال بطور كامل است صادرات

 
  مناطق پردازش صادرات در كره جنوبي

پس از جنگ كره، سياستهاي اقتصادي كشور كره جنوبي بيشتر براي برآورده ساختن 
 1950در دهه .  بازسازي ملي، امنيت و ثبات مورد استفاده قرار گرفتماننداهداف سياسي 

پول ملي در اين دهه بيش . سياست صنعتي درونگرا با تأكيد بر بازسازي و تثبيت قيمتها بود
اي متنوعي  هاي باال و محدوديتهاي غيرتعرفه تعرفه،بعالوه، دولت. از حد ارزشگذاري شده بود

 اين سياستها، جايگزيني واردات. براي واردات وضع كرده بود تا از صنعت داخلي حمايت نمايد
 بازسازي پس از جنگ و 1960در . در صنايع توليد كاالهاي مصرفي را تشويق نموده بود
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دوام و مرحله نخست جايگزيني واردات كامل گشت و بنابراين واردات كاالهاي مصرفي بي
در اين سال مشكالتي مانند . اي مورد استفاده در توليد امكانپذير شددوام و كاالهاي واسطه كم

م بروز يافت و در ضمن، هشدار پايان كمكهاي اقتصادي آمريكا نيز به دولت كره بيكاري و تور
 بهترين سياست ، بويژه ايجاد اشتغال، توسعه صادراتاين مسائل؛در جهت حل . داده شد

سياست اقتصادي دولت به روشني از بازسازي و تثبيت به يك برنامه صنعتي . قلمداد شد
اين سياست در نخستين برنامه پنج ساله . تغيير يافتشدن سريع متكي بر توسعه صادرات 

پيش بيني و اصالحات اقتصادي در زمينه برداشتن ) 1962-1966(توسعه اقتصادي كره 
 واردات مواد خام و 1965در سال . هاي ارزي، بودجه و ماليات به اجرا گذاشته شد كنترل

ركي معاف شد، ماليات مستقيم اي براي توليد كاالهاي صادراتي از حقوق گم كاالهاي واسطه
روي درآمدهاي ناشي از صادرات و ديگر فعاليتهايي كه درآمد ارزي كسب مي كرد كاهش 

كنندگان داخلي كاالهاي  يافت، اعتبارات صادراتي افزايش يافت، ماليات و تعرفه عرضه
اط ميان اي مورد استفاده در توليد صادراتي كاهش يافت و سيستمي براي برقراري ارتب واسطه

راهبرد اساسي صنعتي شدن از طريق توسعه صادرات طي . واردات و صادرات ايجاد شد
در مدتي .  نيز ادامه يافت1981 يعني تا سال ،هاي دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادي برنامه

كرد، جايگزيني واردات را بطور كلي كنار كه دولت راهبرد توسعه صادرات را پيگيري مي
در واقع رژيم تجاري كره نه تنها تشويق توليدات صادراتي را .  آن را اصالح نمود بلكه؛نگذاشت

 بلكه حمايت هوشمندانه از برخي صنايع داخلي كه هنوز به مرحله بلوغ ؛گيري كرده بودهدف
شود راهبرد تجاري كره در اصل، به اين ترتيب گفته مي. نرسيده بودند را نيز مورد نظر داشت

هاي خاصي روي سرمايه گذاري مستقيم  دولت كره كنترل. 1مايت شده بودتوسعه صادرات ح
در واقع . خارجي در جهت حمايت از سرمايه داخلي در مقابل رقابت خارجي وضع كرد

گرا باشند تا با شركتهاي داخلي در گذار در كره مي بايست صادرات شركتهاي خارجي سرمايه
 مناطق پردازش صادرات يك ابزار مناسب براي اين در اين راستا،. بازار داخلي رقابت نكنند

  .گذاري خارجي جذب كند و هم صادرات را افزايش دهد هدف دولت بود تا هم سرمايه
 در راستاي اين راهبرد، اقدام به ايجاد شمار محدودي 1965بنابراين دولت كره در سال 

                                                 
  .120ص ، پيشيني، يالتجابراهيم ا. 1
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 رشد اقتصادي از طريق اهداف عمده ايجاد اين مناطق، تسريع در. منطقه تجارت آزاد نمود
جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي، تشويق صادرات، ايجاد اشتغال و انتقال فناوري اعالم 

با وجود كم شمار بودن مناطق آزاد در كره جنوبي، به زعم بسياري از پژوهشگران اين . شد
جاد مناطق نقش بسزايي در افزايش صادرات كشور، ايجاد مركز رشد براي اقتصاد ملي، اي

 مهمترين .اي ايفا نمودندارتباطات پيشين و پسين مناسب با اقتصاد داخلي، و توسعه منطقه
رهبري و كنترل وزارت صنعت و تجارت عمل با مناطق پردازش صادرات كره كه ويژگي 

كنند اين است كه مناطق ياد شده در راستاي راهبرد توسعه صادرات حمايت شده كشور  مي
  .تأسيس شدند
طق پردازش صادرات كره جنوبي سياستهاي انگيزشي و محدوديتهايي در نظر در منا

  : توان بطور خالصه به صورت زير برشمردگرفته شده كه مي
  :سياستهاي انگيزشي) الف

آالت  معافيت كامل از حقوق گمركي و ماليات روي مواد خام، قطعات و اجزا، ماشين. 1
همچنين توليدات . يدي در منطقه وجود داردو تجهيزات مورد نياز براي فعاليتهاي تول

  .صادراتي هر شركتي در اين منطقه از حقوق گمركي معاف است
انگيزشهاي مالياتي در منطقه ماسان شامل معافيت دائم از ماليات فعاليتهاي كسب . 2

براي پنج سال نخست . اي وارداتي استو كار و ماليات بر ارزش افزوده كاالهاي سرمايه
توانند از معافيت كامل ماليات بر درآمد شركت، ماليات بر دارايي و ماليات زمين ميشركتها 

در عمل . شوند درصد تخفيف برخوردار مي50براي سه سال بعد شركتها از . برخوردار باشند
 شركتهاي مستقر در منطقه ماسان مي توانستند از اين مشوقها براي يك دوره 1984تا سال 
هر شركت مي توانست با تجديد قرارداد هر ده سال يك بار . د شوندتر بهره منطوالني

 سال فعاليت در دهبه اين ترتيب كه پس از . برخورداري از انگيزشهاي مالياتي را تداوم دهد
گذاري و  توانست قرارداد جديدي با منطقه ماسان براي توسعه سرمايه گذار مي منطقه، سرمايه

توانست  به عنوان يك شركت جديد شناخته مي شد كه ميآنگاه اين شركت . توليد ببندد
 درصدي سه ساله حذف 50 تخفيف 1984در سال . ي از مشوقها را بدست بياورديد جدةدور
 معافيت پنج ساله مالياتي نيز فقط به مناطق پردازش صادرات محدود شد 1991در سال . شد
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كرد از اين قانون اليت ميگذار خارجي در آن فع و مناطق صنعتي ديگر كره كه سرمايه
 .مستثني شدند

 شامل تضمين بازگشت سود توزيع شده شركت ؛مشوقهاي ديگر درمنطقه ماسان. 3
انتقال درآمد ناشي از فروش . دباش گذاران خارجي از اولين سال عمليات مي توسط سرمايه

ر سال  ه، درصد سرمايه ثبت شده شركت20سهام توسط سرمايه گذاران خارجي تا حداكثر 
بنگاههاي مستقر در منطقه ماسان اگر ثبت كره . پس از سال سوم فعاليت امكان پذير است

هاي صادراتي توانند همانند صادركنندگان داخلي از يارانهمي) شركت داخلي باشند(باشند 
 .استفاده و وامهايي با نرخهاي بهره پايين دريافت كنند

  : محدوديتها) ب
 به دليل اهداف اغلب كره محدوديتهايي نيز وجود دارد كه در مناطق پردازش صادرات

  :برخي از اين محدوديتها در منطقه ماسان عبارتند از. اي اين كشور بوجود آمده استتوسعه
 مالكيت صد درصد شركت تأسيس شده در 1980 تا قبل از :ساختار مالكيت. 1

اي فقط مي توانستند با ان كرهگذارگذاران خارجي  مجاز بود و سرمايهمنطقه براي سرمايه
 درصد 50ها نبايد بيش از ايگذاران خارجي در منطقه مشاركت كنند و سهم كرهسرمايه

ها اجازه داد تا در منطقه پردازش صادرات بدون اي دولت به كره1980در سال . شد مي
گذاران هدف دولت در ابتداي تأسيس منطقه، جذب سرمايه . گذاري كنند  سرمايه،محدوديت

اي توانايي داران كرهپس از ده سال وقتي اقتصاد ملي كره توسعه يافت و سرمايه. خارجي بود
گذاري كافي براي رقابت با توليدكنندگان در بازارهاي بين المللي را يافتند، دولت سرمايه

  .داخلي در مناطق پردازش صادرات را سهولت بخشيد
ز تأسيس، همه توليدات ساخته شده در  درآغا:نسبت صادرات به فروش داخلي. 2

، اين مقررات تغيير يافت و 1980 ولي پس از ؛شدمنطقه بايد به بازارهاي جهاني صادر مي
 توليدات الكتريكي و الكترونيكي، تا مورددر (تمامي توليدات بنگاههاي مستقر در اين مناطق 

 .زار داخلي هم فروخته شودمي توانست با پرداخت حقوق گمركي در با)  درصد اين توليدات5

 در منطقه ماسان هر سرمايه گذار پيش از اجراي :محدوديت زماني براي شركتها. 3
كند و برنامه خود يك قرارداد ده ساله براي اجاره زمين يا كارخانه با مديريت منطقه امضا مي
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 از اتمام دوره در صورت تمايل به ادامه فعاليت، بايد يك درخواست قرارداد ده ساله ديگر قبل
نخست، اگر مديريت منطقه دريابد كه نوع : اتخاذ اين سياست چند دليل دارد. اول ارائه نمايد

تواند از اين فرصت فعاليت كسب و كار خاص، ديگر براي توسعه منطقه مناسب نيست مي
رود  دوم، از آنجا كه فضاي كافي براي و؛براي پايان دادن به فعاليت مورد نظر استفاده كند

شركتهاي جديد به منطقه وجود ندارد، در صورتي كه مقام مديريت منطقه بخواهد تعديلي در 
 يك امكان براي سرمايه گذاري جديد با روش ،ساختار توليد منطقه ايجاد كند اين محدوديت

 سوم، شركت سرمايه گذار مي تواند فرصت ديگري ؛كندتر از قبل ايجاد ميتوليد پيشرفته
  .ده از مشوقهاي مالياتي بدست آوردبراي استفا
  

   مناطق پردازش صادرات در هند
به عنوان مجرايي براي افزايش صادرات بر پردازش صادرات تالش براي توسعه مناطق 

 به عنوان تفكر توسعه اقتصادي هند 1960مبناي مشوقها و سياستهاي انگيزشي از دهه 
سعه صادرات و افزايش درآمدهاي ارزي  تو،مناطق در هنداين سيس أهدف اصلي ت .مطرح شد

موقعيت مناطق پردازش صادرات   براي انتخاب مكان وي اين معيار در واقع پيش شرط.بود
البته عالوه بر كسب درآمدهاي ارزي و توسعه صنايع صادرات گرا، هدف . هند قرار گرفت
المللي  بتي بينگذاري و ايجاد فرصتهاي شغلي در كنار ايجاد يك محيط رقاافزايش سرمايه

نويس پيش. گرفتمناطق مد نظر در اين هاي پايين نيز براي توليد كاالهاي صادراتي با هزينه
كه ارتقاي تجارت خارجي كاالها نمود  نيز تصريح 2004قانون مناطق ويژه اقتصادي در سال 

  . و خدمات مهمترين هدف اين مناطق است
توان به چهار  را ميندهازش صادرات مناطق پردفرايند ارتقا و گسترش سياستهاي 

مناطق پردازش  اولين ؛1985 تا 1964در نخستين مرحله از . 1دوره يا مرحله تقسيم نمود
ويژگيهاي مهم اين . تأسيس شد) 1973(و سانتاكروز ) 1965(يعني كاندال  ؛ندهصادرات 

گرايي با ، سياست كلي درونمرحله، مشخص نبودن اهداف تأسيس اين مناطق بطور دقيق
ناپذيري سياستها، غير جذاب بودن انگيزشها و  اندازه بر مناطق، انعطاف ها و نظارتهاي بيكنترل

                                                 
1. Aradhna Aggrawal, (2004). 
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امكانات، اختيارات محدود مقامات مسئول منطقه، تغيير روز به روز مقررات، فرآيندهاي 
ذاري گهاي بانكي و جابجايي كاالها، محدود بودن سرمايهناپذير گمركي، ضمانت نامه انعطاف

در اين مرحله مناطق مذكور عملكرد چندان رضايت . مستقيم خارجي و ضعف زيرساختها بود
بخشي نداشتند كه در نهايت به تشكيل ستادهايي توسط دولت براي بررسي عملكرد مناطق 

 تا 1985گيري مرحله دوم، به نام مرحله توسعه از  گزارش اين ستادها كه شكل. منجر شد
 يك انحراف ،گرايي افراطي از صنايع داخلي حمايتكرد كه ت تصريح مي را در پي داش1991
كه در -باالي ساختار حمايتي   هزينه؛دار در مقابل صادرات ايجاد كرده است و همزمانمعني
بنابراين .  رقابت پذيري صادرات هند را كاهش داده است-حمايتهاي افراطي ايجاد شده نتيجه

كند،  ميمستثنيهاي متنوع  درات را از مقررات و كنترلمناطق آزاد تجاري كه بخش صا
مناطق  بطور مؤكد پيشنهاد تأسيس  كهتواند ابزار مناسبي براي توسعه صادرات باشد مي

دار در قوانين و مقررات، بدون ايجاد تغييرات معني بيشتري ارائه شد و پردازش صادرات
  .مناطق پردازش صادرات جديدي تأسيس شدند

، مرحله تجديد نظر بود كه پس از اقدامات عمده سال 2000 تا 1991 از مرحله سوم
، اجراي سياستهاي جديددر اين مرحله از .  در جهت آزادسازي در اقتصاد هند آغاز شد1991

معيارهاي جديدي براي نونما كردن و بازسازي مناطق پردازش صادرات توسط دولت اتخاذ 
سازي  پذيري در مقررات و ساده يشرفت آزادسازي و انعطافبنابراين، اين مرحله با عنوان پ. شد

روي اعطاي اختيارات بيشتر به بر  ،تمركز سياستها در اين دوره. شودفرايندها شناخته مي
، ارائه انگيزشها و مشوقهاي مالي بيشتر، ساده سازي مناطق پردازش صادراتمقامات مسئول 

 با دادن 1992 در سال مناطق پردازش صادراتكلي برنامه . مقررات و ارائه امكانات بيشتر بود
مجوز به بخشهاي مختلف كشاورزي براي فعاليت در اين مناطق، گسترش يافت و در سال 

  .  نيز فعاليتهاي ديگري در زمينه تجارت و مهندسي اجازه استقرار در اين مناطق يافتند1994
 2000ژه اقتصادي، از سال در نهايت پس از ارائه برنامه جديد براي تأسيس مناطق وي

 كه به  -در اين مرحله. گيري، سياستها و روشها بوجود آمدبه بعد تغييرات اساسي در جهت
مجوز برنامه جديدي براي تأسيس مناطق ويژه اقتصادي ارائه و  -معروف است رويش ةمرحل

طبق اين . توسط بخشهاي خصوصي يا دولتي يا به صورت مشترك داده شداين تأسيس 
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رنامه، منطقه ويژه اقتصادي يك محوطه تقريباً محصور با زيربناهاي مناسب براي فعاليتهاي ب
واحدهاي مستقر در اين مناطق به عنوان خارج از قلمرو گمركي كشور قلمداد . تجاري بود

در اين برنامه معيارهاي چندي براي افزايش كيفيت . شدند و آزادي عمل كامل داشتندمي
  :عبارت بودند از در نظر گرفته شد كه اداره اين مناطق

  پذير و خودكار شدن شرايط پذيرش و تصويب طرحها؛انعطاف -
هيچ بررسي گمركي براي واردات و (سازي فرايندهاي گمركي تا حدي باال ساده -

شد و همه واردات در واقع به صورت خود اظهاري بود و اسناد صادرات انجام نمي
 ؛)داي براي آن الزم نبوجداگانه

گذاري مستقيم خارجي بطور صد در صد از طريق روشهاي خودكار  اجازه سرمايه -
 صنايع نظامي و توليد سيگار كه در اين موارد بايد انندبجز برخي صنايع حساس م(

كنندگان خدمات  ، به ويژه ارائه)گذاري بررسي شودبطور انفرادي تقاضاي سرمايه
 ش مخابرات؛اينترنتي، توليدكنندگان فيبر نوري و بخ

 صادرات مجدد كاالهاي وارداتي و كاالهاي وارد شده با وام؛ -

   بدون هيچگونه الزام در تقسيم يا عدم تقسيم آن؛،اجازه بازگشت كامل سود -
 ؛آزادي كامل براي قرارداد پيمانكاري فرعي -

 امكان انعقاد قرارداد پيمانكاري فرعي براي واحدهاي جواهرسازي؛ -

  سال؛پنجراي معافيت از حقوق گمركي ب -

 دو درصد تخفيف براي 50  و سالپنج درصد معافيت ماليات بر درآمد براي 100 -
 سال؛

 سال براي دو درصد براي 50 سال و سه درصد معافيت ماليات بر درآمد براي 100 -
  واحدهاي بانكي خارجي؛

  عرضه كاال از قلمرو گمركي داخلي به منطقه ويژه براي صادرات؛ -
 ه؛انتقال زيان به آيند -

اي، مواد خام و قطعات  غير مستقيم در تهيه كاالهاي سرمايهمعافيت از عوارض -
 يدكي مصرفي از بازار داخلي؛
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 .بازپرداخت ماليات فروش در مورد خريدهاي داخلي -

در هر مرحله از مراحل چهارگانه باال، اصالحات در جهت ارائه امكانات بهتر، 
. گذاري و عملكرد مناطق انجام شد ود فضاي سرمايهانگيزشهاي بيشتر و مديريت بهتر براي بهب

بنابراين اعتقاد بر اين است كه عملكرد مناطق بطور پيوسته طي چهار مرحله بهبود يافته 
  .است

به رغم همه اين تغييرات مناطق پردازش صادرات هند نسبت به مناطق ديگر پردازش 
اين كشور با در . اندر نداشتهدر آسيا و ديگر نقاط جهان، سهم مهمي در كل صادرات كشو

 صادرات 2002 ميليون دالر در سال 9/507 منطقه پردازش صادرات هفتاختيار داشتن 
دهد مقايسه ارقام صادرات مناطق پردازش و ويژه با صادرات كل كشور نشان مي. 1داشته است

 07/0كه مناطق پردازش صادرات در صادرات كل و صادرات كاالهاي صنعتي به ترتيب از 
. 2 رسيده است2001 درصد در سال 6/5 درصد و 3/4 به 1973 درصد در سال 14/0درصد و 

برخي بر تا از كل صادرات كشور موجب شده ند همناطق پردازش صادرات پايين بودن سهم 
اين اعتقاد باشند كه مناطق پردازش صادرات در برانگيختن پويايي صادرات كل كشور هند 

  . ناموفق بوده است
  :طور خالصه مناطق پردازش صادرات هند داراي ويژگيهاي زير استب

 آسيايي را تأسيس نمود، منطقه پردازش صادراتكشور هند با وجودي كه نخستين  .1
گراي در اين برنامه اهداف دقيقاً روشني نداشت و اين مناطق با راهبرد كلي درون

  .تجاري كشور هماهنگ نبود
همي در صادرات، انتقال فناوري و ايجاد مناطق پردازش صادرات هند نقش م .2

تنها موفقيت اين مناطق . پيوندهاي پيشين و پسين با اقتصاد داخلي ايفا ننمودند
 .، آن هم به صورت مقطعي بود1990رشد اشتغال در آنها در سال 

مقررات مناطق پردازش صادرات هند به صورت پي در پي در طي مدتي طوالني،  .3
در آخرين تغييرات، پيش نويس . ش تغيير شده است سال، دستخوچهلبيش از 

                                                 
1. ILO, (2003). 
2. Aradhna Aggrawal, Op.Cit, p. 10. 
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، ارتقاي تجارت خارجي كاالها و خدمات به عنوان مهمترين هدف 2004قانون سال 
 . اقتصادي  هند مطرح شده استةمناطق ويژ

  
  مناطق آزاد در ايران

 1348در سال . گردد ميازتفكر ايجاد مناطق آزاد در ايران به حدود چهار دهه قبل ب
المللي  كيش به عنوان يك بندر آزاد و البته با هدف اصلي ايجاد امكانات گردشگري بينجزيره 

 عمالً 1357ولي پس از سال . در نظر گرفته شد و در همان زمان زيربناهايي نيز ساخته شد
گذاري مناطق آزاد در ايران را بايد سال بنابراين آغاز پايه. فعاليتهاي اين منطقه متوقف شد

  .  دانست1368 يعني ؛مه اول توسعهآغاز برنا
، راهبرد تجاري كه عمالً در كشور به اجرا )1378سال (تا پايان برنامه دوم توسعه 

درآمد جايگزيني واردات بود، اگرچه در برخي قوانين از جمله قوانين برنامه اول و دوم توسعه، 
 ؛تصاد به نفع بخش صنعتتغيير نيافتن ساختار اق. هايي هم به توسعه صادرات شده بوداشاره

يعني به عبارت ديگر تحقق نيافتن توسعه صنعتي بيانگر ناموفق بودن راهبرد جايگزيني 
  . 1واردات در جهت صنعتي شدن كشور است

هاي قبلي تأكيد بيشتري روي سياستهاي  نسبت به برنامه،در برنامه سوم توسعه
رات از عوارض و ماليات، حذف معافيت صادتوسعه صادرات صورت گرفت و اقداماتي نظير 

پيمان سپاري ارزي، اعطاي يارانه و جوايز صادراتي، ساده سازي فرايند صادرات، بازگرداندن 
اي مورد استفاده در توليد كاالهاي صادراتي حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و واسطه

نرخهاي بين بانكي، به سازي نرخ ارز و واگذاري ارز بر اساس   يكسانپس از صدور، سياست
هاي اي و غير فني واردات و تبديل آن به تعرفهسياست حذف موانع غيرتعرفه. انجام رسيد

حذف ممنوعيتهاي معادل و تهيه برنامة زمان بندي اصالح نرخهاي معادل تعرفه و سياست 
ايان بيني شده بود كه تا پ پيشبرنامه سوم توسعهصادراتي بجز موارد خاص نيز در قانون 

  .برنامه بطور كامل عملي نشد

                                                 
  .پيشينالتجائي، ابراهيم . 1
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در خالل سياستهاي درونگراي بازرگاني، قانون برنامه اول توسعه بدون هيچگونه 
در اين . 1 صنعتي را صادر نمود-فقط مجوز تأسيس سه منطقه آزاد تجاريتوضيح اضافي 

ي كه هاي تأثيرگذاري مناطق آزاد بر اقتصاد كشور و انتظاراتهنگام ابعاد مختلف و جنبه
توان از اين مناطق در روند رشد و توسعه اقتصادي كشور داشت و بطور خالصه اهداف و  مي

 صنعتي -سه منطقه آزاد تجاري برنامهدر سال پاياني اين . برنامه دقيق اين مناطق تعيين نشد
. تأسيس شدند و فعاليتهاي خود را در سطح بسيار ناچيزي آغاز نمودندقشم، كيش و چابهار 

قانون چگونگي ادارة  «تدوين ،عالي مناطق آزاددبيرخانة شورايگيري با شكل 1371 لسادر 
 سرانجامدستور كار قرار گرفت كه در » مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسالمي ايران

در قانون ياد شده براي اين مناطق، پس از تأسيس، . 2به تصويب نهايي رسيد 1375در سال 
تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و : ر نظر گرفته شداهدافي به اين شرح د

توسعه اقتصادي، سرمايه گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم 
اي، توليد و صادرات كاالهاي صنعتي بازار كار و كاال، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه

  .دمات عموميو تبديلي و ارائه خ
، اين مناطق امكانات )1360پايان دهه (در سالهاي آغازين فعاليت مناطق آزاد 

زيربنايي قابل توجهي در زمينه بندر، راه، فرودگاه، برق، آب شيرين، مخابرات، مسكن، انبار، 
گذاري اوليه قابل سرمايه. گمرك، هتل، بيمارستان و دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي نداشتند

ي نيز توسط دولت در اين مناطق صورت نگرفته بود و مقرر شده بود سازمانهاي هر سه توجه
منطقه كيش، قشم و چابهار از طريق درآمدهايي كه با مجوز دولت از محل عوارض واردات، 
فروش مجوز واردات مسافري، اجاره و فروش زمين و ساير آن كسب مي كنند اقدام به فعاليت 

در اين ميان تنها در جزيره كيش، به دليل رويكردي كه پيش از . دگذاري نماينو سرمايه
 يعني قشم ؛دو منطقه ديگر. انقالب در مورد آن وجود داشت، برخي تأسيسات ايجاد شده بود

فراهم . و چابهار در آغاز كار از هرگونه زيرساخت فيزيكي و نيز توسعه اجتماعي محروم بودند
 نياز براي استقرار صنايع باعث شد تا يكي از وظايف بسيار نبودن زيرساختها و تأسيسات مورد

                                                 
  .قانون برنامه اول توسعه )19(تبصره . 1
  . مجمع تشخيص مصلحت نظام1375مصوب سال . 2
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 يعني فراهم كردن ؛مهم سازمانهاي مناطق آزاد ايجاد اين امكانات باشد كه اين اقدامات
  .امكانات زيربنايي طي يك و نيم دهه گذشته همچنان ادامه داشته است

صد دولتي  در  صد ايران در واقع سازمانهايي با مالكيت صنعتي-مناطق آزاد تجاري
ها و هماهنگ نمودن كليه فعاليتهاي هر منطقه، نامههيأت وزيران وظيفه تصويب آيين. هستند

هاي عمراني،  تصويب اساسنامه سازمان منطقه آزاد هر منطقه و شركتهاي تابعه، تصويب برنامه
نيتي و فرهنگي، بودجه ساالنه و عملكرد صورتهاي مالي سازمان مناطق، تصويب مقررات ام

انتظامي مناطق با تأييد فرماندهي كل قوا و اعمال نظارت عاليه بر فعاليتهاي مناطق را به 
هر منطقه توسط سازماني كه به صورت شركت با شخصيت حقوقي مستقل . 1عهده دارد
اين شركتها و شركتهاي . شودد و سرمايه آن متعلق به دولت است اداره ميشوتشكيل مي

قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت  از شمول ،وابسته
هاي مربوط اداره خواهند شد و در مستثني بوده و منحصراً بر اساس اين قانون و اساسنامه

  . 2موارد پيش بيني نشده در اين قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود
ره مناطق آزاد به شوراي عالي مناطق آزاد، با واگذاري وظايف هيأت وزيران در ادا

تواند در مقابل انجام   مي و3كندسازمان هر منطقه زير نظر شوراي عالي مناطق آزاد فعاليت مي
 عوارضي دريافت كند كه در واقع يكي از مهمترين منابع درآمدي ،خدمات و ارائه تسهيالت

وهاي منطقه، عوارض ساليانه گذاري خودراين عوارض شامل عوارض شماره. سازمان است
براي خودروهايي كه با پالك ساير نقاط كشور در منطقه تردد (خودروها، عوارض تردد 

، )از اشخاصي كه از مرزهاي منطقه به خارج از كشور مي روند(، عوارض خروج )كنند مي
 بندري ، عوارض)هاي منطقه بابت استفاده از پايانه(عوارض ورود به منطقه، عوارض مواصالتي 

در قبال استفاده از تسهيالت (، عوارض فرودگاهي )در قبال استفاده از تسهيالت بندري(
در قبال (، عوارض كاال )در قبال صدور و تمديد مجوز فعاليت(، عوارض فعاليت )فرودگاهي

باشد و به جز مي) واردات كاال از خارج به منطقه يا حمل كاال از منطقه به ساير نقاط كشور

                                                 
  .صنعتي- د تجاريقانون چگونگي اداره مناطق آزا) 4(ماده . 1
  .همان قانون) 5(ماده . 2
  .تا پيش از انحالل شوراها. 3
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همچنين . 1شودوارض هرگونه عوارض معمول در كشور در اين منطقه دريافت نمياين ع
تواند براي اجراي طرحهاي زيربنايي و توليدي از منابع داخلي و خارجي با تصويب سازمان مي

هيأت وزيران اعتبار دريافت و آن را تضمين و از محل درآمدهاي سازمان آن را بازپرداخت 
هاي حاصل از فروش و يا اجاره زمين و فروش كارت مسافري كه با به عالوه، عايدي. نمايد

 كاال وارد ،استفاده از آن مسافران مي توانستند تا سقف معيني بدون پرداخت حقوق گمركي
  .كشور نمايند، از ديگر منابع درآمدي سازمان بوده است

آباداني هر در مقابل اين درآمدها، سازمانهاي مناطق آزاد وظايفي از قبيل عمران و 
گذاران و افراد، اجراي طرحهاي زيربنايي و نيز تضمين منطقه، ارائه خدمات الزم به سرمايه

پذيرش و . هاي خارجي در مقابل خسارت ناشي از سلب مالكيت و ملي شدن دارندسرمايه
ثبت و صدور مجوز براي انجام هر نوع فعاليت اقتصادي مجاز، نيز در اختيار سازمان منطقه 

  . باشدمي
  : به شرح زير است2سياستهاي ترجيحي مناطق آزاد ايران

  : معافيتهاي تعرفه اي)الف
 مبادالت بازرگاني مناطق آزاد با خارج از كشور پس از ثبت گمركي از شمول .1

 يعني ماليات غيرمستقيم واردات و انواع ؛مقررات صادرات و واردات مستثني است
البته در مورد كاالهاي .  كشور در مناطق آزاد وجود ندارداي رايج درمحدوديتهاي غير تعرفه

وارداتي به تناسب نوع كاال و روش ورود آن، عوارض فرودگاهي، بندري و مواصالتي توسط 
  .بسيار اندك استاغلب شود كه مقدار آن سازمان منطقه آزاد دريافت مي

ز تنظيم اظهارنامه  صدور كاالي ساخته شده در منطقه آزاد به خارج از كشور پس ا.2
 .صادراتي به منظور ثبت آماري مجاز و از هرگونه تشريفات و عوارض ديگر معاف است

ورود كاالي ساخته شده در منطقه به ساير نقاط كشور در حد ارزش افزوده به . 3
اضافه ارزش مواد اوليه داخلي بكار رفته در آن از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني 

  .معاف است

                                                 
  .1377 تا 1373ايران، مصوبات سالهاي .1. صنعتي ج- نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاريآيين. 1
  .صنعتي - قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري. 2
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 ورود كاالهاي خارجي از منطقه به ساير نقاط كشور با رعايت مقررات عمومي .4
  . يعني با پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني، امكان پذير است؛صادرات و واردات

توانند كاال را در حدي كه جنبه تجاري نداشته باشد با معافيت از  مسافران مي.5
خروج كاال توسط مسافران از منطقه به .  نمايندعوارض بندري و فرودگاهي به منطقه وارد

در بعضي سالها، مسئوالن (ساير نقاط كشور مشمول مقررات عمومي صادرات و واردات است 
اند منطقه براي جذب مسافر و ايجاد درآمد براي سازمان اقدام به فروش كارت مسافري نموده

ال بدون حقوق گمركي و سود كه بر اساس آن مسافران مي توانستند تا سقف معيني در س
  ).بازرگاني كاال از منطقه آزاد به كشور وارد نمايند

 ورود قطعات منفصله و مواد اوليه توسط واحدهاي توليدي داخل كشور به صورت .6
بدون انتقال ارز از مناطق آزاد به داخل كشور در چارچوب سقف واردات ساالنه هر يك از 

  .مناطق آزاد مجاز مي باشد
االهاي توليد شده در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي و نيز مواد اوليه و  ك.7

گذاري  قطعات منفصله و وارد شده از مناطق ياد شده به داخل كشور مشمول ضوابط قيمت
 .يستندن

بعالوه، شماري از مقررات ديگر وجود دارد كه بر واردات و صادرات موقت، معافيت 
  .شود طقه از عوارض بندري و فرودگاهي و ساير موارد مربوط ميواردات كاالهاي مختلف به من

  :انگيزشهاي مالياتي) ب
 سال از پانزدهبرداري به مدت  فعاليت اقتصادي در مناطق آزاد ايران از تاريخ بهره

 موضوع قانون مالياتهاي مستقيم معاف است و پس از اين ،پرداخت ماليات بر درآمد و دارايي
  .الياتي خواهد بود كه به تصويب مجلس خواهد رسيدمدت تابع مقررات م

  :حقوق مالكيت) پ
،  صنعتي-مناطق آزاد تجاريقانون چگونگي اداره ) 24(ماده ) 1(بر اساس تبصره 

اجاره زمين به اتباع خارجي مجاز و فروش آن به خارجيان مطلقا ًممنوع است ولي ايرانيان در 
.  كليه حقوق مالكيت عرصه و اعيان مي باشندمناطق آزاد همچون ساير نقاط كشور داراي

 -مناطق آزاد تجاريهمچنين بر اساس آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در 
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، فروش و انتقال قطعي زمين به اتباع خارجي و همچنين شركتهايي كه تمام يا بخشي صنعتي
  .از سرمايه آنها متعلق به اتباع خارجي باشد، ممنوع است

گذاران خارجي مورد تضمين و حمايت است و  زمين، حقوق قانوني سرمايهبجز
آالت، تجهيزات، لوازم و ابزار كار،   كه عبارت از وجوه ريالي و ارزي، ماشين؛مالكيت سرمايه

م و نامهاي تجاري، وسايل ترابري ئحقوق مالكيت صنعتي شامل حق اختراع، دانش فني و عال
ي و سود ويژه حاصل شده از فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد مربوط به موضوع سرمايه گذار

  .شوداست، توسط اتباع خارجي به رسميت شناخته مي
  :ورود و خروج سرمايه) ت

المللي مي توانند به صورت  همه اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي و بين
 هر نسبتي در مناطق مستقل يا مشاركتي با سازمان منطقه و شركتهاي تابع آن با يكديگر به

هاي خروج اصل و منافع حاصل از فعاليتهاي اقتصادي سرمايه. آزاد سرمايه گذاري نمايند
گذاران حقوق قانوني سرمايه. هاي ارزي ايرانيان از مناطق آزاد مجاز استخارجي و سرمايه

خارجي مورد تضمين و حمايت است و در صورت ملي شدن يا سلب مالكيت توسط سازمان 
  .ايد جبران عادالنه خسارت شودب

  :فرآيند اداري واشتغال) ث
گذاران اعم از ايراني يا خارجي، بايد درخواست خود را به سازمان منطقه سرمايه
گذاري صادر اين درخواستها توسط سازمان همان منطقه بررسي و مجوز سرمايه. تسليم نمايند

  .يد با موافقت سازمان باشدافزايش سرمايه در فعاليتهاي جاري نيز با. مي شود
اتباع خارجي براي ورود به مناطق آزاد نياز به رواديد نخواهند داشت و نيروي انتظامي 
در مبادي ورودي اجازه اقامت را براي مدت دو هفته صادر مي نمايد كه تا شش ماه قابل 

 خارجي ورود اتباع. تمديد و بيش از شش ماه مشمول مقررات اشتغال در مناطق آزاد است
  .مقيم در مناطق آزاد به ساير نقاط كشور تابع مقررات وزارت امورخارجه خواهد بود
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مقررات اشتغال در مناطق آزاد، بويژه براي اتباع خارجي، بطور خالصه داراي 
  :1ويژگيهاي زير است

نظارت بر مقررات اشتغال و بيمه و رعايت حقوق كارفرمايان و كارگران و انجام . 1
  .بيني شده در ارتباط با قرارداد كار بر عهده سازمان منطقه آزاد استشتعهدات پي
سازمان با مشاركت كارفرمايان و كارگران نسبت به تأمين امكانات رفاهي مورد نياز . 2

 .نمايدكارگران اقدام مي

اجتماعي با هماهنگي سازمان هر  و امور واحد كار و خدمات اشتغال وزارت كار. 3
شود و نسبت به تنظيم امور بازار كار، نظارت بر مسائل حفاظت نطقه ايجاد ميمنطقه در آن م

  .و بهداشت كار و ساير امور اقدام مي نمايد
  . سال ممنوع استپانزدهبكار گماردن افراد كمتر از . 4
 176 ولي نبايد از ؛شود مدت كار روزانه بر اساس توافق كارگر و كارفرما تعيين مي. 5

  .فته متوالي بيشتر شودساعت در چهار ه
  .حداقل مزد پرداختي در مناطق، كمتر از حداقل مزد قانوني كشور نخواهد بود. 6
همه كارفرمايان در مناطق آزاد موظفند تا حد امكان نيروي كار مورد نياز خود را از . 7

ر با اين حال اشتغال اتباع خارجي با شرايط مندرج د. ميان كارگران ايراني تأمين نمايند
  .مقررات مربوط، امكان پذير است

كل شاغالن هر %) 10(در هر صورت نسبت كارگران خارجي نبايد از ده درصد. 8
  .منطقه بيشتر باشد

نمايند كه طي مدت  تعهد مي،اتباع خارجي كه در مناطق آزاد شاغل مي شوند. 9
  .اشتغال، به كارگران ايراني تخصصهاي خود را آموزش دهند

توانند همانند ايرانيان از مزاياي ي شاغل در مناطق آزاد نيز مي اتباع خارج.10
صندوقهايي كه به منظور ارائه خدمات درماني، غرامت دستمزد ايام بيماري، بازنشستگي و 

  .ساير موارد ايجاد مي شود استفاده نمايند

                                                 
هاي سالهاي  ايران، تصويب نامه.1. صنعتي ج-تماعي در مناطق آزاد تجاريمقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اج. 1

  .1376 تا 1374
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  عملكرد مناطق آزاد در ايران
هاي درآمد و ناطق در زمينهاكنون با نگاهي به آمار و اطالعات موجود، عملكرد م

 ؛گذاري داخلي و خارجي، اشتغال و بازرگاني خارجيهاي سازمانهاي مناطق آزاد، سرمايههزينه
  . كنيمبويژه صادرات را بررسي مي

  
  درآمدها و هزينه هاي سازمانهاي مناطق آزاد. 1

 مهمترين منبع درآمد سه منطقه آزاد كيش، قشم و 1380 تا 1372هاي در سال
اين مطلب به روشني گرايش . چابهار عوارض ورود كاال و فروش كارت مسافري بوده است

اين مسئله . خاص اين مناطق و شيوه عمل و تكيه مناطق در كسب درآمد را نشان مي دهد
دليل روشني دارد و آن مبنا قرار گرفتن درآمدهاي جاري خود مناطق براي ايجاد زيرساختها 

كته مهم قابل ذكر اينكه در تمام سالهاي ياد شده، به استثناي دو سال ن. استو امكانات الزم 
هاي آنها بيشتر بوده  اول و سال آخر، جمع درآمدهاي سازمانهاي مناطق آزاد از جمع هزينه

توان به حاكم بودن ديدگاه خودگرداني مالي در اداره مناطق آزاد است، كه اين موضوع را مي
  .)1جدول . (كشور تعبير نمود
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  گذاري خارجيجذب سرمايه. 2
 سال، جمعاً مبلغ دوازده، يعني طي 1383سه منطقه كيش، قشم و چابهار تا سال 

 درصد از اين رقم متعلق به 59اند كه  ميليون دالر سرمايه خارجي جذب كرده2/2800
 2/58 سال تنها دوازده درصد متعلق به قشم بوده و سهم چابهار طي 39منطقه كيش و 

جدول (گانه بوده است گذاري خارجي در مناطق آزاد سه درصد سرمايه2 يعني ؛يليون دالرم
توان به كمبود گذاران خارجي در مناطق آزاد مياز داليل اصلي حضور كمرنگ سرمايه). 2

  .گذاري خارجي در كشور اشاره نمودانداز كلي سرمايهامكانات و چشم
  

  
 

  گذاري داخليجذب سرمايه. 3
 26850 سه منطقه آزاد كيش، قشم و چابهار در مجموع 1383 تا 1372سالهاي طي 

 15 درصد از آن كيش، 80از اين ميزان، . اندميليارد ريال سرمايه داخلي خصوصي جذب كرده
 در مناطق كيش و قشم 1380تا سال .  درصد از آن چابهار بوده است5درصد از آن قشم و 

خلي وارد بخش صنعت و در منطقه چابهار بيشترين ميزان بيشترين مقدار سرمايه گذاري دا
  ).3جدول (سرمايه گذاري داخلي وارد بخش تجارت و ترانزيت شده است 
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  توسعه صادرات و درآمد ارزي. 4
 462 در مجموع مبلغ 1380 تا 1372سه منطقه كيش، قشم و چابهار طي سالهاي 

در هر (، گردشگر خارجي )ر هر سه منطقهد(ميليون دالر درآمد ارزي از محل صادرات كاال 
. اندكسب كرده) در منطقه قشم(و سوخت رساني ) در منطقه چابهار(، ترانزيت )سه منطقه

 درآمد ارزي مناطق كيش و قشم از محل گردشگري خارجي و جالب اينكه عمده
ز  درصد درآمد ارزي ناشي ا91 درصد و در قشم 83 بطوريكه در كيش ؛رساني بوده سوخت

بدست آمده )  درصد89(اين محلها بوده و بيشترين درآمد ارزي چابهار از محل ترانزيت كاال 
  ).4جدول (است 

 ميليون 70 حدود ،1380 تا 1372 سال نهدر مجموع از سه منطقه آزاد ياد شده طي 
 درصد درآمد ارزي مناطق از محل صادرات 15 يعني تنها حدود ؛دالر كاال صادر شده است

با توجه به ميزان صادرات غير نفتي كشور مالحظه مي شود منطقه . دست آمده استكاال ب
 02/0آزاد قشم طي سالهاي ياد شده كمتر از نيم درصد و دو منطقه كيش و چابهار كمتر از 

اين ارقام به روشني بيانگر ميزان . انددرصد صادرات غير نفتي كشور را به خود اختصاص داده
  .اطق در توسعه صادرات استناموفق بودن اين من

 تا 1381همچنين مناطق آزاد كيش، قشم و چابهار به ترتيب در مجموع طي سالهاي 
 سال از دوازدهبنابراين طي . اند ميليون دالر صادرات داشته7/0 و 166، 13، مبالغ 1383
ند ا ميليون دالر كاال صادر نموده250 سه منطقه ياد شده در مجموع حدود 1383 تا 1372

 درصد سهم چابهار بوده 1 درصد سهم كيش و 8 درصد سهم قشم، 91كه از اين ميزان حدود 
  .است

جالب اينجا است كه به رغم گرايشهايي كه براي سه منطقه كيش، قشم و چابهار 
دهد كه كاركرد منطقه كيش در زمينه ترانزيت از دو منطقه ديگر به گفته شده، آمار نشان مي

 160 منطقه كيش حدود 1383 تا 1380 سال چهار بطوريكه طي ، استمراتب بيشتر بوده
 هزار دالر و چابهار طي 88ميليون دالر ترانزيت داشته در حاليكه قشم طي همين مدت تنها 

  .اند ميليون دالر ترانزيت داشته2 تنها 1383 تا 1375 سال نه
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 خالص صادرات. 5

 سال از سه منطقه آزاد كيش، دوازده ميليون دالري كاال طي 250به رغم صادرات 
 ميليون 1853 مبلغ ،1383 تا 1380 سال از چهارقشم و چابهار، اين سه منطقه تنها طي 

خالص صادرات مناطق آزاد كيش، قشم و چابهار همگي ). 5جدول (اند دالر كاال وارد نموده
ق آزاد ايران در مجموع، خالص صادرات مناط.  منفي بوده است1383 تا 1380طي سالهاي 
  . ميليون دالر بوده است1660 حدود منفي 1383 تا 1380طي سالهاي 

طبق ادبيات اقتصادي مناطق آزاد، پايين بودن نسبت خالص صادرات به احتمال زياد 
در ايران اين . ناشي از پيوندهاي بسيار ضعيف صنايع مستقر در مناطق با صنايع داخلي است

ادرات ناخالص است كه به روشني بيانگر اين است كه نسبت حتي منفي و چند برابر ص
 بويژه پيوندهاي پيشين، با اقتصاد داخلي كشور بسيار ؛پيوندهاي صنايع مستقر در مناطق آزاد

  .ضعيف است
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  اشتغال. 6
 هزار نفر در مناطق آزاد سه گانه كشور 5/45 در مجموع 1380 تا 1372طي سالهاي 

 درصد و 23 درصد، كيش 58ين ميان سهم منطقه آزاد قشم  كه در ا؛اندبكار اشتغال يافته
اين آمار نيز در مقايسه با نيروي كار كشور و حجم ). 6جدول ( درصد بوده است 19چابهار 

ضمن اينكه اغلب فعاليتهاي رايج در مناطق . اشتغال كشور چندان قابل مالحظه نيست
 و درصد عمده بودهزيت كاال گانه مربوط به بخشهاي خدمات، گردشگر خارجي و تران سه

طلبد و   كه سطح بااليي از مهارت را نمياستاشتغال اين مناطق مربوط به بخشهاي ياد شده 
 تا 1372ديديم كه طي سالهاي . در ضمن پيوند پيشين و پسين آنچناني با اقتصاد ملي ندارد

 خود ،ه اين رقم درصد درآمد ارزي مناطق از محل صادرات كاال بدست آمده ك15  تنها،1380
  .گوياي ميزان اشتغال در بخشهاي صادراتي مناطق است
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  گيرينتيجه

گرا، تأسيس مناطق  راهبردهاي صادراتهط بودر مجموعه اقدامات و سياستهاي مرب
آزاد تجاري و صنعتي، يا به عبارت بهتر، مناطق پردازش صادرات به عنوان راهكاري براي 

 درونگرايي به برونگرايي و تجارت آزاد مورد استفاده اغلب تغيير جهت كلي اقتصاد از
اين مقاله با تأكيد بر اين كه منطقه آزاد يا در . كشورهاي رو به توسعه قرار گرفته است

 تا با هدشپردازش صادرات در واقع يكي از ابزارهاي راهبرد توسعه صادرات است، تالش 
 سه كشور كره جنوبي، چين و هند و همين مطالعه تجربه ايجاد مناطق پردازش صادرات در

گيري، محتواي سياستهاي اي اجمالي ميان اهداف، بستر شكلتجربه در ايران، مقايسه
 . دشوشده و ايران انجام  سه كشور يادانگيزشي و كمك اين مناطق به توسعه صادرات در 

شور ديگر مقايسه انگيزشهاي موجود در مناطق آزاد ايران با مناطق آزاد در سه ك
ها، نسبت خوبي از جمله در زمينه تعرفهبه دهد كه در ايران انگيزشهاي مالي نشان مي

ماليات، ورود و خروج سرمايه و مالكيت خارجيان بر سرمايه ارائه شده و در بعضي موارد به 
در كره جنوبي محدوديت دوره زماني براي مثال  ؛رسد حتي از كره جنوبي بهتر استنظر مي

و انگيزشهاي مالياتي كمتر است و در آغاز فعاليت مناطق در  شتهيت براي بنگاهها وجود دافعال
كره الزام به صادرات تمامي توليدات اين مناطق وجود داشت و حتي در چين نيز انگيزشهاي 

رسد مناطق آزاد ايران برنامه هماهنگ و با اين حال، به نظر مي. مالياتي كمتر از ايران است
ي تجاري و صنعتي كشور نبوده و اين مسئله باعث شده كه تعريف بجا و  با سياستهاسازگاري

از اين رو الزم است . هاي سياستي كلي كشور نشده باشدمناسبي از اين مناطق در قالب بسته
در نخستين اقدام، اصالحات تجاري و صنعتي در سطح كل اقتصاد مورد توجه قرار گيرد و 



دي
صا

قت
ه ا

ام
شن

وه
 پژ

 

220

سپس جايگاه مناطق . دشو تجاري و صنعتي مشخص و هدفمند متعهد دولت به اجراي راهبرد
 اين مناطق به به يقيندر آن صورت . آزاد در ميان اين اصالحات دوباره تعريف شود

ارتقاي امكانات زيربنايي در مناطق آزاد، . زا براي اقتصاد بدل خواهند شدسازمانهايي توسعه
 اعتباري كشور و ارتقاي ضريب امنيت كاهش ريسك سياسي و اقتصادي و بهبود رتبه

گذاري بويژه ارتقاي امنيت سرمايه گذاري خارجي از جمله اقداماتي است كه پس از سرمايه
مشخص شدن راهبرد تجاري و صنعتي كشور و جايگاه مناطق آزاد در آن، بايد مورد توجه 

 . قرار گيرد

جدا از انگيزشها و  ،از ميان شمار بسيار مناطق آزاد و پردازش صادرات جهان
اند نقش اساسي در  اند و توانستهمشوقهاي ارائه شده در اين مناطق، تنها مناطقي موفق بوده

هاي  ايفا نمايند كه در جايگاه مناسب در ميان بستهتوسعه اقتصادي و صنعتي كشورها
 در غير اينصورت اين مناطق تنها جنبه نمايشي و غير. سياستي كل كشور نشسته باشند

  .اندواقعي به صورتي مجزا از تماميت اقتصاد كشورها داشته
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