ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در دوران ﭘﺴﺎﺧﺮوج

ﻫﻢاﮐﻨﻮن اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﻨﻨﺎﻫﺎﯾ ﮐﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﺷﻮد ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻ ﻗﺮار دارد و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و
وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻬﻞﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ در ﻋﺒﻮر اﻗﺘﺼﺎد از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
اﻋﺘﻘﺎد ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﯿﺴﺖ؟
در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻄﯿﺮ ﮐﻨﻮﻧ و ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﯾﺠﺎﻧﺒﻪ و ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ اﻣﺮﯾﺎ ،ﻣﻨﺎﺑ درآﻣﺪی ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺪود و ﻣﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧ ﻣﺸﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾ و آﺳﯿﺎﯾ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻣﺮﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻗﺪرت
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزار ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﺎﻓ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺗ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﻣﺮﯾﺎﯾ ﻧﺼﯿﺐ آﻧﻬﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ،ﺗﺮس از ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺨﺶﻫﺎی دوﻟﺘ و ﺧﺼﻮﺻ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺗﺮﺟﯿ ﻣدﻫﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ
رﯾﺴ ﻫﻤﺎری اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘ و ﺧﺼﻮﺻ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﻣﺸﻼﺗ روﺑﻪرو ﮐﺮده و
ﺑﺮ داﻣﻨﻪ ﻣﺸﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎری اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪﺻﻮرت اﺳﺎﺳ رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﻧﺸﺪه اﻓﺰوده اﺳﺖ.
ﺑﺨﺸ از روﯾﺮد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی رﻫﺎﯾ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر از اﯾﻦ ﻣﺸﻼت ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ ﻧﻈﺎم
دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری ﮔﺴﺘﺮده و ﮐﻢ ﺑﺎزده ﮐﻪ ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﻟﺨﺘ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎد و ﺑﻬﺮهوری اﻧﺪک ﺟﺰء ﺧﺼﯿﺼﻪﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و داﺋﻤ آن ﺑﻮده و
ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی آن آﺷﺎر اﺳﺖ ﺑﺘﺪرﯾ در ﺳﺎﯾﻪ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ اﺻﻼح ﺷﺪه و اﻟﻮﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘ از ﻧﻈﺎم اداری
ﮐﻮﭼ ،ﭼﺎﺑ و ﭘﺮﺗﺤﺮک ﻣﺘ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻔﺎف و ﺷﻮﻓﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺷﻞ ﺑﯿﺮد و ﺳﭙﺲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ داﯾﺮه
اﺛﺮﮔﺬاری اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺗﺪرﯾﺠ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣ اﻃﺮاف ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ.ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﺻﻨﻌﺘﺮان و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻗﻠﻤﺮو ﮔﻤﺮﮐ ﮐﺸﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﯾﻦ اﻣﺎن را ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻ و ﺣﺘ دوﻟﺘ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﺮ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧ
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮای واردات و ﺻﺎدرات ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺷﻮد ﮐﺎری ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻼت و ﻣﻮاﻧ در ﺣﺎل
ﭘﯿﯿﺮی ﺑﻮده و ﺑﺨﺸ از ﻣﺸﻼت ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ را در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳ ﻣﺮﺗﻔ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﻃﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﻟﺖﻫﺎی ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
آﻏﺎز ﺑﻪﮐﺎر دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ آﻏﺎز دﻫﻪ ﺳﻮم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اوﻟﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻃ ﺷﺶ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،در
اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﯿﻔ و ﺑﻪ ﻣﻮازات آن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯿﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﻌﺪ ﮐﯿﻔ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﮐﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ
آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ،اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر اداری و ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﯿﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﻣﻮاﻧﻌ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﻪدﻻﯾﻞ ﻋﺪﯾﺪهای ،ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری‐ ﺻﻨﻌﺘ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎ اﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﮐﻼن دوﻟﺘ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺷﻞ ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ و اﯾﻦ درﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺗﺎ ﺑﻪ درآﻣﺪزاﯾ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻤﯿﻞ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ،
ﻧﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺑﻪ روال ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ آن دﻗﺖ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ.ﺗﻼش ﺷﻮرایﻋﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی در دوﻟﺖﻫﺎی ﯾﺎزدﻫﻢ
و دوازدﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺴﺮﯾ در اﯾﺠﺎد و ﺗﻤﯿﻞ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری‐ ﺻﻨﻌﺘ ،روﯾﺮد ﺻﺎدراتﻣﺤﻮر در اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده و ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺻﺎدرات ﮐﻼن ﮐﺸﻮر را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﺪاﻗ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ؟
ﺑﺎزﺗﺪﺑﯿﺮ در ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪای ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺗﻔﯿ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎری )ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری و ﻧﻬﺪاری( و ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻨﺎﺑ
ﺣﺎﺻﻞ از واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ و داراﯾﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و ﻋﻮارض ﮐﺎﻻی ﺗﺠﺎری وارده ﺑﻪ ﮐﺸﻮر از ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧ و

زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻃ ﺳﺎلﻫﺎی  92ﺗﺎ  97در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻃ ﻣﺪت ﯾﺎد ﺷﺪه 5
ﻫﺰار و  64ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﺮاﻧ ﺻﺮﻓﺎً از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑ داﺧﻠ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ﺻﺮف اﯾﺠﺎد ،ﺗﻤﯿﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﻮر
زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ آب ،ﺑﺮق ،ﮔﺎز ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ )ﻓﺮودﮔﺎه ،ﺑﻨﺪر و ﺟﺎده( ،اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺘ و درﻣﺎﻧ ،آﻣﻮزﺷ ،ﻋﻤﺮان،
ﺑﻬﺴﺎزی و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی  189روﺳﺘﺎ در ﻣﺠﻤﻮع  7ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﺮای 661ﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری داﺧﻠ و 10ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟ و ﺗﺤﻘﻖ 310
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری داﺧﻠ و ﯾ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری – ﺻﻨﻌﺘ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری داﺧﻠ ﺣﺪود  415ﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و  20ﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دوﻟﺖﻫﺎی
ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﯿﻔ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺨﻮﺑ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﺧﻼل دوﻟﺖﻫﺎی ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ را ﭼﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑ ﻣﮐﻨﯿﺪ؟
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری‐ ﺻﻨﻌﺘ اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﺷﺮوع دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ در ﺳﺎل  93رﺷﺪ  76درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
ﻗﺒﻞﺗﺮ داﺷﺘﻪ و در ﺳﺎل  94ﻧﯿﺰ رﺷﺪ  55درﺻﺪی داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻧﺴﺒ ﺗﺎ ﺳﺎل  96اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ رﺷﺪ رﻓ ﺗﺪرﯾﺠ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ و ﺣﻀﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾ ﺑﺮای ﺟﺬب
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟ در  9ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در رﺗﺒﻪ اول ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اروﻧﺪ ﺣﺪود  522ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و در رﺗﺒﻪ دوم
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ارس ﺣﺪود  304ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯿﺎﻧﯿﻦ  150ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و در
ﺗﺮاز ﻫﻤﺴﺎن ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل » 97ﺑﻪﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻮدهاﯾﻢ« .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺤﻘﻖ  63درﺻﺪی
اﻫﺪاف را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  47درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﻮاره ﯾ از اﻧﺘﻘﺎداﺗ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﻄﺮح ﻣﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ واردات زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد و ﺗﻮﺟﻬ ﺑﻪ ﺻﺎدرات
ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات ﭼﻪ ﻋﻤﻠﺮدی دارﻧﺪ؟
در ﻣﻮﺿﻮع واردات اﯾﻦ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮات ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎآﮔﺎﻫ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﺳﺖ ،ﺳﻬﻢ واردات از ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻋﺪد ﻣﺸﺨﺼ دارد ،اﻣﺎ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  92ﺗﺎ  97در ﻣﺠﻤﻮع  4ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮐﺎﻻ از ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و  115ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺣﺪود  5.4ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﯿﺰ ﺻﺎدرات ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺣﺎل آﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد  9و ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی  32ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ،ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻗﻄﻌﺎت
و ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻻی ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﻫﺪف ﻋﺮﺿﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد وارد ﮐﺮدهاﻧﺪ .در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻧﯿﺰ ،ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻃ ﺳﺎلﻫﺎی  92ﺗﺎ  97ﺣﺪود
 88ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر و ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻟ ﺑﺮ  16ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺟﺬب ﺗﻨﻮﻟﻮژی ﺧﺎرﺟ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ؟
رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و ﺗﺤﻘﻖ  200درﺻﺪی اﻫﺪاف در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  97ﻧﺸﺎﻧﻪ رﺷﺪ ﺗﻨﻮﻟﻮژی و رﺷﺪ اﺷﺘﻐﺎل در
ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  98ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻘﻖ  46درﺻﺪی در ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎی ﻧﻮآور و ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻓﻨﺎور
ﺟﺬب ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ را داﺷﺘﻪاﯾﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﺪد ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑ ﺳﻄ ﻓﻨﺎوری در ﺻﻨﺎﯾ ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺟﺬابﺗﺮی را ﺑﺮای
ﺟﺬب ﺗﻨﻮﻟﻮژی  HighTechاﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﭘﺲ از ﺧﺮوج اﻣﺮﯾﺎ از ﺑﺮﺟﺎم ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ؟
ﺧﺮوج اﻣﺮﯾﺎ از ﺑﺮﺟﺎم در واﻗ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺎرزی در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻣﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ،ﺑﺮﺧ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺎ ﻣﺸﻼﺗ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ وﺣﺪت و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺳﭙﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﺮد .ﻣﺬاﮐﺮات و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮﺑ در اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧ ﭼﯿﻦ و ﻗﻄﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﺘﺎﯾ آن ﺧﻮشﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﻢ اﯾﻦ رﻓﺖ وآﻣﺪﻫﺎ و ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎﯾ و آﺳﯿﺎﯾ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺎرهﻫﺎ

اداﻣﻪ دارد و ﺳﻌ ﺷﺪه ﻣﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻪدور از ﭼﺸﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻨﻨﺎﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎلﺟﺎری ﻫﻢ ﺗﺪاوم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
درﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل  98ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل  98ﻣﯿﺰان
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟ ﺣﺪود  19ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ )7ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر(  63درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از
دﻻﯾﻞ رﺷﺪ  63درﺻﺪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟ در ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل  98را ﻣﺗﻮان وﺟﻮد ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻧﺎمﺑﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی داﺧﻠ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﯾﺪ؟
در ﺧﺼﻮص ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری داﺧﻠ ﻧﯿﺰ روﻧﺪ ﻣﺜﺒﺘ از ﺳﺎل  93آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ روﻧﺪ ﺣﺘ در ﺳﺎلﺟﺎری ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .در ﺳﺎل
 97ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ  136درﺻﺪی اﻫﺪاف ،ﺣﺪود 30درﺻﺪ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ داﺷﺘﻪاﯾﻢ.
در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻧﻫﺎی آﻓﺸﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻧﻫﺎی آﻓﺸﻮر )ﺑﺮون ﻣﺮزی( ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾ ﭘﻮﻟ و ﺑﺎﻧ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر در ﺳﺎل79
ﺑﺮﻣﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺎده  10اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻧﻫﺎ در اﺑﺘﺪا  10ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺒﻠ در ﺳﺎل  1393اﻓﺰاﯾﺶ  2.5ﺑﺮاﺑﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در ﺳﺎل  1394ﺑﻪ  150ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎدات
وارده ﺑﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ و ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن رﻗﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ  100ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻ در ﮐﺸﻮر و ﺑﺎﻧﻫﺎی آﻓﺸﻮر در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد و ﺧﺎرج از ﻧﺮم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻧﺸﺖﺷﻤﺎری را در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ.
ﯾﻌﻨ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ آﺳﺎنﺗﺮی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧ آﻓﺸﻮر  2ﻣﯿﻠﯿﻮن و  500ﻫﺰار دﻻر اﺳﺖ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ،ﭼﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧ آﻓﺸﻮر در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ارس ﺑﻪ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎﺳ ﻫﺴﺘﯿﻢ .درﻋﯿﻦ ﺣﺎل دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرایﻋﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮح و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺎزهای در
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﻫﺎی آﻓﺸﻮر و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران داﺧﻠ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی در ﺣﻮزه ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ ،ﻧﺤﻮه
ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﺪاری اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﯿﺪواری وﺟﻮد دارد درﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ،ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺸﯿﻞ ﺑﺎﻧﻫﺎی اﻓﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﻬﻞﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪﺷﻮد.
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