ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮرﺳ ﺷﺪ؛ﻣﻤﻞ ﻫﺎی ﭘﺎزل ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺣﺪود  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻧﻔـﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻃﺮاف اﯾﺮان ﺳـﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آنﻫﺎ دارای درآﻣـﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘـ
ﺳﺮﺷﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎزاری ﻣﺼﺮﻓ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣروﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و دﻋﻮت از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮردﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺑﻪﺗﺎزﮔ اﯾﺠﺎد  ۸ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ارزﯾﺎﺑ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاری اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای دارد ،ﭼﺮاﮐﻪ ﯾ از اﻟﻮﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺗﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه
زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﺎﯾ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻧﻔﺘ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ،از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری
اﺳﺖ.
اﺻﻄﻼح ﯾﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺒﺎدﻟﻪ آزاد و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ آزاد ،ﻣﻔﻬﻮﻣ ﻗﺪﯾﻤ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺳﺪه¬ﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧ ،در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺷﻬﺮﻫﺎ
آزادﯾﻬﺎﯾ ﺑـﺮای داد و ﺳـﺘﺪ داده ﺷـﺪ .اﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﯾﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾ ﮐﻪ آزاد ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .در واﻗ از ﺳﺪه ﯾـﺎزدﻫﻢ ﻣـﯿﻼدی ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ از
ﺣـﺎم ﺧـﻮد اﺳﻨﺎدی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟـﺐ آن از ﻧﻈـﺮ اﻗﺘﺼـﺎدی دارای ﺣـﺎﻟﺘ ﺧـﻮد ﻣﺨﺘـﺎر ﺑﻮدﻧـﺪ و ﻣﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻞ آزاد
داد و ﺳﺘﺪ ﮐﻨﻨﺪ از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺗﻮان ﺑﻨﺪر »ﻫﺎﻣﺒﻮرگ« را ﻧﺎم ﺑـﺮد .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺳﺎل  ۱۹۶۷ﺑﻮد ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣداد
ﮐﺸـﻮرﻫﺎی در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑـﺮای رﺷـﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﺎﯾﺰﯾﻨ واردات ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﺎدرات روی آوردﻫﺎﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌـﺎرﯾﻒ ﺑـﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠـ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻣﺤﺪوده ﺣﺮاﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻨﺪری ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺑﻨﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری ﻋﻤﻮﻣ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮع ﺧﺎرج اﺳﺖ و ﺑﺎ
اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾـﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺨﺸـﻮدﮔ ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗ و ﻋـﻮارض ﮔﻤﺮﮐـ و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻣﻘﺮرات وﯾﮋه ﺻﺎدرات و واردات ،ﺑـﺎ ﺟـﺬب ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺧـﺎرﺟ و ﺟـﺬب ﺗﻨﻮﻟـﻮژی ﻣـﺪرن ،اﻣﺎﻧﺎت ﮐﺴﺐ درآﻣﺪﻫﺎی ارزی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣآورد .ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﻨﺎﻃﻘ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻـﯿﺎت
ﻃﺒﯿﻌ ﺧﻮد ،دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺘ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﺧﺎﻟـﺖ ﭘـﺎرﻫﺎی از ﻧﻬﺎدﻫـﺎی رﺳـﻤ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ) ﻋﻤﺪﺗﺎً
ﮔﻤﺮگ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی( ﺑﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ رﺳﯿـﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮان ﺟـﺬب ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻤﻦ رﺳـﺎﻧﺪ .ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺗـﺎرﯾﺨ ﻧﺸـﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﻏﻠﺐ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﻧﻈﯿـﺮ ﻫﻨـﺪ و ﭼـﯿﻦ ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘ در ﮐﻠﯿﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ‐
اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻮده ،ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺷﻞ ﻏﺎﻟﺐ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺰار ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻨﻮﻟﻮژی ،آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ ،اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧ
اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  ۱۹۶۰ﻣﯿﻼدی ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ،دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮون ﻧﺮ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ اﯾﺠﺎد  ۸ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی در دﺳﺘﻮر
ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ارزﯾﺎﺑ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاری اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس اﻫﻤﯿﺖ
وﯾﺰه ای دارد ،ﭼﺮاﮐﻪ ﯾ از اﻟﻮﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺗﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﺎﯾ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻧﻔﺘ و ﺟﺬب
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ،از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری اﺳﺖ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﻮقﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺳﻌ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟ را ﺟـﺬب و آن را در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﮐﺸﻮر از آﺛﺎر و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺜﺒـﺖ ﺻـﺎدرات و ﺗﺠﺎرت ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ،رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای و… ﮐﺸﻮر را از ﻣﻨﺎﻓ آن ﺑﺮﺧﻮردار ﮐﻨﺪ.
ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮآورده ﻫﺎی ﻋﻠﻤ ،ذﺧﺎﯾﺮ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﻧﻔﺖ ﺧـﺎم ﺟﻬـﺎن در ﺣـﺪود  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺸﻪ اﺳﺖ و ﭘﯿﺸﺒﯿﻨ
ﻣﺷﻮد ﺣـﺪود  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺑﺸـﻪ ﻧﯿـﺰ در آﯾﻨـﺪه ﮐﺸـﻒ ﺷـﻮد وﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اوﭘ ﺑﯿﺶ از  ۷۰درﺻﺪ و ﻣﻤﺎﻟ ﺣﻮزه ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ در ﺣﺪود  ۶۰درﺻـﺪ ذﺧﺎﯾﺮ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﯿﺶ از  ۶۰درﺻـﺪ ﻧﻔـﺖ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺧﻠﯿ

ﻓﺎرس از ﺗﻨﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺻﺎدر ﻣﺷﻮد.
ﯾ اﻗﺘﺼﺎددان درﺑﺎره ﺿﺮورت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﻔﺖ :از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺪود  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻧﻔـﺮی در
اﻃﺮاف اﯾﺮان ﺳـﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آنﻫﺎ دارای درآﻣـﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘـ ﺳﺮﺷﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣروﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و دﻋﻮت از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﺣﻤﻌﯿﺖ
را در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻠ اﮐﺒﺮ ﻧﯿﻮ اﻗﺒﺎل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ در ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزة ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺟﺰ ذﺧﺎﯾﺮ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻮری ﻣﻌﺎدن ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ دﯾﺮی
وﺟﻮد دارد اﻓﺰود :در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﯾ» ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺮد« دارای ﮐﺎرﮐﺮد دروﻧ وﯾﮋﻫﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺟﻠـﺐ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ،اﻧﺘﻘـﺎل
ﺗﻨﻮﻟﻮژی ،آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوی اﻧﺴـﺎﻧ و درﯾﭽﻪای ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی از ﻃﺮﯾـﻖ
اﺳـﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮون ﻧﺮ اﺳﺖ .ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑـﺮای دﺳـﺘﯿﺎﺑ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﺑـﺎ ﮐﻤﺒـﻮدﻫـﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی
ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﺑﺮﺗﺮیﻫﺎ و اﻣﺎﻧﺎﺗ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ .ﻣﻨﻄﻘـﻪ آزاد اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ را ﺟﺒﺮان و
اﻣﺎﻧﺎت و ﺑﺮﺗﺮﯾﻬﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه را در ﺳـﻄ ﻣﻠ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ و ﭘﻠ ﺑﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠ و اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎرﺟ ﺷﻮد.
او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ رﻗﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘ ،واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻠﻤﻮﺳ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﻮر از آن ﺑﻪ ﻋﺰم ﺟﺪی دوﻟﺖ در ﺗﻮﺟﻪ
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻫﺪف از ﻣﺘﻨﻮع ﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﺎء ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘ و
رﯾﺴ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻤـﻦ ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑـﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ روﯾﺮد ﻣﺘﻨﻮع ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨـﻪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﮐﺎﻫﺶ
واﺑﺴﺘ ﺑﻪ ﯾ ﻣﻨﺒ درآﻣﺪی را دﻧﺒﺎل ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻣﺘﻨﻮع ﺳﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗ را
ﻣﺘﻨﻮع ﺳﺎزد ﻧﯿﺰ ﺑﺴـﺘ دارد.
ﻧﯿﻮ اﻗﺒﺎل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﯾ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی داﺧﻠ ،ﺳـﻬﻮﻟﺖ و ﺳـﺮﻋﺖ ﻋﻤـﻞ در ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﺳﻔﺎرﺷﻬﺎی
داﺧﻠ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺷﻮد ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :اﻓﺰاﯾﺶ
ﺻﺎدرات و ﮐﺎﺳـﺘﻦ از ﻣﯿـﺰان ﺑﯿـﺎری در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠ؛ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺒﺎرداری ،ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻨﺪی ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﻮزﯾ ﮐﺎﻻ ،ﺑﺎﻧﺪاری ،ﺑﯿﻤﻪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﮐﺎﻻ و اﻧﻮاع داد وﺳﺘﺪﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺟـﺎﻧﺒ ،درآﻣﺪﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸ از آن ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎن و ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮاﺣ ﻣﺠـﺎور ﻣﻨﻄﻘـﻪ آزاد اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯾﺎﺑﺪ .از اﯾﻦ رو ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺻﺎدرات؛ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ و ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺎﻻﻫﺎ از روی ﻧﻤﻮﻧﻬﻬﺎی ﻣﺮﻏﻮب و راﯾ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ آزاد ﻣﺗﻮاﻧﺪ
اﻟـﻮﺑﺮداری ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﻧﺎﻫ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺤـﺮوم ﻣﺠﺎور ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ،ﻫﻤﭽﻮن
ﻇـﺮوف ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺳـﺒﺐ اﯾﺠـﺎد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻣﺷﻮد .اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎد راﮐﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮومﺗﺮ را ﺑﻪ ﺗـﺎﭘﻮی ﺗـﺎزه ﺳـﻮق دﻫـﺪ و ﺳـﻄ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ ‐ﺗﺠـﺎری ﺳﻮد ﻣﺑﺮد و ﺑـﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﺗﻮﻟﯿﺪات و
ﻣﺒﺎدﻻت ﺧﺎرﺟ ﮔﺎم ﻣﮔﺬارد .در واﻗ اﯾﺠﺎد اﻣﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑـﺮای رﺷـﺪ ﺻـﻨﻌﺖ ﺗﻮرﯾﺴﻢ و ﺟﺬب ﺟﻬﺎﻧﺮدان داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ؛ ﺑﻪ
ﻣﻨـﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺨﺼـﻮص ﮐـﯿﺶ ﺑـﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺠﺎری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارزان ﺑﻮدن ﮐﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان اﻧﺠـﺎم ﻣﺷﻮد وﻟ
ﻗﻄﻌﺎً ﺟﻬﺎﻧﺮدان ﺧﺎرﺟ ﺑﺨﺎﻃﺮ ارزاﻧ اﺟﻨﺎس در ﮐﯿﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ ﮐـﺮد ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻌﺪاد ﺟﺎذﺑﻬﺎی ﺗﻮرﯾﺴﺘ
ﺟﺰﯾﺮه را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﺳـﻼﺋﻖ ﮔﺮدﺷـﺮان ﺧـﺎرﺟ ﺷﻞ داد ﺗـﺎ اﻧﯿـﺰه ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﮐﯿﺶ را در ﺗﻮرﯾﺴﺘﻬﺎی ﺧﺎرﺟ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮد
و از اﯾـﻦ راه ﺑـﻪ درآﻣـﺪﻫﺎی ارزی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﺠﺎرت ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﻧﯿﺰ ﻗﺮارداد ﻫﻤﺎری ﻣﯿﺎن دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮ اﮐﺴﻠﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﭘﻨﺠﺮه
واﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎت ا ﻟﺘﺮوﻧﯿ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﻣﻀﺎء ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣ ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﮔﺮدﺷﺮی و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ﺻﻨﻌﺘ ارس ،اروﻧﺪ ،اﻧﺰﻟ ،ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻗﺸﻢ ،ﮐﯿﺶ و ﻣﺎﮐﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﺎرﺟ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﯾﻦ
ﻗﺮارداد اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﮔﻔﺘﻮ ﺑﺎ ﻓﺮ اﻗﺘﺼﺎدی اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﯾ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :از ﻧﻈﺮ روﯾﺮد اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻣﺰﯾﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ اﺛﺮ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ را ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ارﺗﻘﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﺮی اﺳﺖ،
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﻤ آﻣﺮﯾﺎ ﻣﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﺟﻌﻔﺮ آﻫﻨﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ  ۸ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد در ﻣﺠﻠﺲ اﻓﺰود :اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﻤﻞ ﯾﺪﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﺮاﻧ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻗﺮار دادهاﯾﻢ .اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﻫﯿ ﻣﻌﻨﺎﯾ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﺮ ﻫﯿ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﺮی ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ ﺧﻂ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دورﺗﺮ اﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﻮد و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﺮان از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ را داﺷﺘﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ آﺳﯿﺎ را ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮ اﻗﺘﺼﺎدی  /راﺣﻠﻪ ﺷﺎﯾﺎن

