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  چکیده
 

ف توسعه به اهدا یابیو دست رشد صادراتا اقتصاد جهانی، ب براي هم پیوندي اقتصادي کشورها ياپنجره عنوانبه ایدر دنمناطق آزاد 
کالن در  يهاینیآفرقشن گستره محدود جغرافیایی به رغمیعل توانندیماصولی  يهااستیس يریکارگبهدر صورت است که اقتصادي 

با  شمال ایران ر انزلی دراقتصادي بند -. در همین راستا در این مقاله سعی شده است نقش منطقه آزاد تجاريدست یابندعرصه اقتصادي 
اسنادي  تصوربهطالعات رداوري اه و شیوه گروش تحقیق در این مطالعو مطالعه قرار گیرد.   یموردبررسکه دارد  ییهاتیظرفتوجه به 

 یزان وارداتملی چهار متغیر میزان جذب سرمایه خارجی، بندر انزاقتصادي  -تجاري آزادبراي ارزیابی عملکرد مناطق و  باشدیم
ه ب با توجهلی د بندر انزمنطقه آزا«اصلی این مقاله  سؤالدر پی پاسخ دادن به است و  قرارگرفته یموردبررسو حقوق ورودي و درآمد 

تغیر مطقه آزاد در که این من دهدیمنتایج این پژوهش نشان  .میاشرفتهیپ» مناطق آزاد چگونه عملکردي داشته است؟ سیتأساهداف 
به اول را ردات رتوادر جذب سرمایه خوب عملکردي داشته است، در متغیر ایفاي نقش  سیتأسمیزان سرمایه خارجی با توجه به سابقه 

 يبندجمعدر  که دهدیماز کل درآمدهاي مناطق آزاد را کسب کرده که ضعف شدید را نشان در صد 3درآمد  ازنظرکسب کرده است و 
بر  توانستیمن نتیجه بیان کرد که در صورت عکس ای توانیمموجود را  يهالیپتانسعدم رشد این منطقه با توجه به  يرهایمتغاین 

 باشد. رگذاریتأثتوسعه هر چه بیشتر نوار شمالی کشور ایران 
 

 اقتصادي عملکرد ، توسعهارزیابی مناطق آزاد، بندر انزلی،  کلیدي: هاياژهو
 

 مقدمه -1
جذب  باهدف توسعهدرحالاز سه دهه پیش تاکنون در اکثریت کشورهاي  ژهیوبهمناطق آزاد تجاري  سیتأس

است . دیگر  هقرارگرفت هادولتموتور محرکه رشد و توسعه اقتصادي در دستور کار  عنوانبهخارجی  يهاهیسرما
جذب  به دنبالاهداف ایجاد این مناطق فراهم ساختن بستر مناسب در جهت افزایش تولید و صدور کاالهاي صنعتی 

مواد اولیه و قطعات  نیتأمافزایش درآمد حاصل از توریسم، خارجی ، ایجاد اشتغال ، کسب درآمد ارزي، يهاهیسرما
 تیدرنهاداخل کشور،گسترش دامنه رفاه اقتصادي مردم مناطق و  برقراري پیوندهاي صنعتی با صنایع، ازیموردن

اقتصادي ،قابلیت  يهافرصتو  هاتیمزبرونگرایانه مبتنی بر  يهانگرشمناطق آزاد بر اساس . کسب منافع ملی است
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گسترش صادرات شکل گرفتند . در کشور ما نیز با توجه به حضور کمرنگ  باهدفدسترسی به بازارهاي مصرف و 
و  رفتهازدست يهافرصتدر جهت جبران  مؤثرعاملی  عنوانبهقتصاد ملی در عرصه رقابت جهانی،ایجاد مناطق آزاد ا

و  موردتوجهاز اقتصاد رقابتی  يمندبهرهتوسعه صادرات،ایجاد اشتغال سالم و مولد،ارتقاي جایگاه اقتصادي کشور و 
 . )122:1387ندیاري و همکاران،ت(اسفاس قرارگرفتهنظام اقتصادي  گذاراناستیس دیتأک

اد تجاري جاد مناطق آز(داخلی و خارجی ) ، ای يگذارهیسرماامروزه یکی از راهکارهاي مفید و مناسب براي گسترش 
 فراهم اهدفبدر ایران  ازجملهمناطق آزادتجاري و صنعتی در بسیاري از کشورهاي جهان و  يریگشکل. باشدیم

 خدمات از وکاالها  زارهاي جهانی و افزایش میزان صادراتابا ب یابی وندیپتقاي درجه آوردن بسترهاي الزم براي ار
 یت اقتصاديعارف موجود در سرزمین اصلی و ایجاد مزیت نسبی براي فعالمت يهاتیمحدودطریق حذف یا کاهش 

ح باال ت و دانش فنی سطاز مدیری يریگبهرهخارجی و  يهاهیسرمابا تجهیز  طورمعمولبهمناطق بوده است که  در آن
 ).135:1393ه اقتصادي آن مناطق انجامیده است(ممی پورو همکاران،ریع رشد و توسعسبه ت

ول توسعه به دولت شکل گرفت و با تدوین برنامه ا 1330در ایران نیز تفکر ایجاد مناطق آزاد تجاري ، پیش از سال
سازمان  ورنامه، گمرك باین  بر اساسد تجاري صنعتی کند. مناطق آزا سیتأساقدام به  نقطهسهاجازه داده شد تا در 

ه بدون لیدي را کابزار تو اولیه، قطعات و دشدند تا کاالها و موا ياژهیونیز موظف به ایجاد مناطق حراست شده  بندرها
این  تعدادبر  که بعدها .)149:1388،امانی نگهداري کنند(افتخاري و همکاران صورتبه، شودیمانتقال ارز وارد کشور 

حل که در سا یران استمهم شمالی و یکی از مناطق آزاد هفتگانه ا بندرهادر این میان بندر انزلی مناطق افزوده شد. 
حدوده مشامل  صنعتی انزلی -.  منطقه آزاد تجاريشودیمدریاي خزر قرار دارد و بندر عمده استان گیالن محسوب 

ی کشتیران و بندرهاو محدوده بندري اداره کل » حسن رود« باي صنعتیوسیعی از شهرستان بندر انزلی شهرك زی
اي ی آن را برو اختیارات قانون صنعتی انزلی -گیرد. این امر مطلوبیت و جاذبه منطقه آزاد تجاري یدربرمگیالن را 

 کشوراد آماري مناطق آز (گزارشارائه تسهیالت در زمینه تخلیه و بارگیري و سایر امور ارتقا داده است
تحلیل  وهش ما در پیایفا کند در این پژ تواندیم آزادبا توجه به جایگاه اقتصادي که این منطقه  .)3:1391ایران،

ادي نوار بر توسعه اقتص تواندیمکه این منطقه  يریتأثنعتی بندر انزلی هستیم و ص -عملکرد منطقه آزاد تجاري
 شمالی کشور داشته باشد.

 
 روش تحقیق
 1391 صنعتی – شوراي عالی مناطق آزاد تجاري از ازیموردناست و اطالعات  یلیتحلدر این پژوهش توصیفی  رویکرد حاکم

 استخراج گردیده است. 
 

 مبانی نظري -2
 

 تعریف منطقه آزاد
 باشدمقررات گمرکی ن ژهیوبهقانونی،  يهاتیمحدودمنطقه آزاد ، محدوده است در داخل مرزهاي سیاسی کشور که مشمول 

) Ozturk,2004:112( يهاحوزه ق رایج دربه اینکه در بیرون از محدوده منطقه گمرك قرار دارند، حقو با توجه. این مناطق 
 شدتبهو  دیآیمدربه اجرا  ياتااندازهو یا اینکه  دیآیدرنمبه اجرا  هاآنتجاري، مالی و اقتصادي و نیز نظام اداري کشور در 

ت و جدا دیگر کشور متفاو يهاقسمتعتی و تجاري قرار دارند و به لحاظ فیزیکی نسبت به صن يهاتیفعالمورد تشویق براي 
رایط شمختلف در زمینه موانع گمرکی و تجاري،  يهاتیمحدودکه  هرچند). در این مناطق Inan,2005:1هستند(

 ).1:1374،حمدي الموتید ندارد(موج اساساً، تملک خارجیان و ... نسبت به سایر مناطق کشور کمتر است و یا يگذارهیسرما



 

۳ 
 

است که از شمول برخی از مقررات جاري  يبندر ریغ، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندري و یالمللنیببنا به تعاریف 
 مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود يهاتیمعافکشور متبوع خارج بوده و با بهر گیري از مزایایی نظیر 

گیر و همچنین سهولت و تسریع در فرایندهاي صادرات و واردات با جذب  وپادستارزي، اداري و مقررات  زائدتشریفات 
. در تعریف سازمان ملل متحد از مناطق آزاد دینمایمخارجی و انتقال فناوري به توسعه سرزمین اصلی کمک  يگذارهیسرما

در  معموالً). مناطق آزاد 152:1388( افتخاري و همکاران،ددگریمدر جهت تشویق  صادرات صنعتی تلقی » محرکه« عنوانبه
؛ رندیگیمگاهی و فرودگاهی وجود داشته باشد، شکل رکه امکانات و تسهیالت بند ییدرجاو  یالمللنیبمهم  يهاآبراهمسیر 

در مسیر و یا نزدیک معابر  ، پاناما، مالزي، سریالنکاالطارقجبل، سنگاپور، کنگهنگعدن،  يتجار، مناطق آزاد مثالعنوانبه
 ).277:1369(معتقدي،اندشدهواقع یالمللنیب ونقلحمل

. و شوندیمقسیم صنعتی ت –تجاري، مناطق آزاد صنعتی، مناطق آزاد تجاري  دبه سه دسته مناطق آزا درمجموعمناطق آزاد، 
 .پردازندیمو جهانی به ایفاي نقش  يامنطقهدر چهار سطح مختلف محلی، ملی ، 

در  خلی از پول موجوداستفاده تولیدکنندگان دا يهانهیزم نیتأمبخش خارجی،  يگذارهیسرمادر دنیاي اقتصاد، توسعه 
ایع ز رشد و توسعه صنا، افزایش صادرات با حمایت یالمللنیبرقیب در عرصه  يهاقدرتبازارهاي جهانی، حضور در بین 

دهاي ح استاندارجدید شغلی، ارتقاء سط يهافرصتله بیکاري با ایجاد صادراتی، افزایش واردات ارزي، کمک به حل مسئ
یجاد ااهداف  نیترمهممدرن مدیریتی از خارج به داخل کشور جزو  يهايفنّاورتولیدات پیشرفته و  واردکردناقتصادي با 

ایجاد هر  باهدفاست که   ییهااستیسیکی از  توسعهدرحالاز دید کشورهاي  ژهیوبه. مناطق آزاد، روندیممناطق آزاد به شمار 
 ).159:1389زاده، يورداهللاقلی زاده و ولی (رندیگیمهمگرایی اقتصادي شکل  ترعیسرچه 
 کالن اقتصادي مناطق آزاد راتیتأث
قت، این است. در حقی یالمللنیبدر عرصه اقتصاد و توسعه  موردبحثموضوعات  نیترمهمکالن مناطق آزاد، یکی از  راتیتأث

یاي اقتصاد به خود در عرصه تجارت جهانی و دن ياژهیونقش و جایگاه  1970، از دهه هاآنسابقه زیاد  رغمیعلمناطق 
 ).(Arsalan& Yaprakli,2007:169 انددادهاختصاص 

تند، بیشتري هس تجاري يریپذنعطافانموده و داراي  ترآسانرا  یالمللنیباین مناطق با توجه به اینکه، حمل کاال به بازارهاي 
 ).22:1373انی،برخوردارند( کمیج ياژهیو، به دلیل حذف یا کاهش عوارض گمرکی از اهمیت یتیچندمل يهاشرکتبراي 
صادي تراتژي اقتاي تغییر در اساهرمی بر عنوانبهنکته در ایجاد مناطق آزاد، این است که بسیاري از کشورها از آن  نیترمهم

 .کنندیمخود استفاده 

 
 ).61:1388قلی زاده،ولی : تعامالت فضایی خارجی در منطقه آزاد( 1شکل شماره



 

٤ 
 

 
 43منطقه، در آفریقا  93 منطقه، در اروپا 283آمریکا  متحدهاالتیادر  1994تا سال  1970که از سال دهدیمآمارها نشان 

(اسفندیاري و ده استدر جهان تأسیس گردیآزاد  منطقه 526منطقه و جمعاً  83منطقه، در خاور دور  27منطقه، در خاورمیانه 
 ).122:1387همکاران، 

 
 

  المللنیبراهبردهاي توسعه اقتصادي با نگرش به تجارت 
 شرح زیر مواجه هستیم: برو نگرراهبردهاي درون گر و  دودستهدر زمینه مباح توسعه اقتصادي اغلب با 

 
 )نگردرونراهبرد جانشینی واردات(راهبرد 

حتیاجات ا نیتأمتنی بر راهبردي براي توسعه اقتصادي مب هااستیسنگرا در اتخاذ ردو يریگجهتی واردات یا راهبرد جانشین
 است در دههگردند .این سی جایگزین واردات مروربهکه این تولیدات  یبه صورت ؛باشدیمبازار داخل کشور با تولیدات داخلی 

ا رینی واردات شورها همچون آمریکاي التین سیاست صنعتی شدن جایگزاعتال یافت و بسیاري ک 1960مطرح و در دهه  1950
یی از رها ،ب این راهبردهدف از انتخا نیترعمدهروش حصول به رشد و توسعه اقتصادي اتخاذ کردند. نیتریاصل عنوانبه

 .وابستگی وارداتی و رسیدن به خودکفایی است
 

 )نگربرونراهبرد توسعه صادرات (راهبرد 
اد شد و تردیدهاي زیادي در خصوص موفقیت سیاست جایگزینی واردات در حل مسائل توسعه کشورها ایج 1970از دهه 
 المللنیب جارتت در آزادي به گرایش معرف صادرات توسعه.  گردید نئوکالسیک و کالسیک اقتصاددانان موضع تقویت  موجب

 توسعه ؛سیاستباشدیم صنعتی کاالهاي و ساخته ،نیمهیسنت ریغ محصوالت صادرات،صادرات توسعه راهبرد از است،منظور
.استدالل شده شودیمبا کارایی و گسترش کیفیت  توأمنسبی  يهاتیمزت استفاده از جه در منابع تخصیص به منجر صادرات

(اسفندیاري و شودیممنجر » کل عوامل تولید يوربهره«مبتنی بر صادرات به رشد بیشتر  برونگرا واست که رشد 
 . )125:1387همکاران،

 

 موفق جهان آزادعملکرد مناطق  -3
  چین •

برقرار است. براي  سالهسهدرصدي  50و تخفیف  دوسالهدر مناطق ویژه اقتصادي چین معافیت مالیاتی  درمجموع
درصد  70از  صادراتشانکه  ییهابنگاهو براي  شدهگرفتهدرصدي دیگر در نظر  50با فناوري باال تخفیف  يهابنگاه

 .شودیمدرصد کمتر از نرخ مالیات در کشور) اعمال  5درصدي ( 10بیشتر شود نرخ مالیات 
از  از مناطق ویژه اقتصادي يارمجموعهیز عنوانبهدر این کشور مناطق پردازش صادراتی و مناطق آزاد تجاري 

 .برندیممالیاتی مناطق ویژه اقتصادي بهره  يهاتیمعافو  هامشوق
نمونه  عنوانبهمناطق ویژه اقتصادي هستند.  يهامشوقو اقتصادي مشمول برخی از مزایا و  اورانهفنّ مناطق توسعه 

درصدي مالیات بر  15و اقتصادي از تخفیف  فنّاورانهتولیدي و صادرات گراي خارجی در مناطق توسعه  يهاشرکت
تولیدي در این  يهابنگاهوردارند. کمتري برخ يهامشوقچینی از  يهاشرکتو  مؤسساتاما  برندیمدرامد بهره  

خود را بدون پرداخت حقوق  ازیموردن آالتنیماشسال اول فعالیت خود تجهیزات و  5مناطق اجازه دارند تا طی



 

٥ 
 

کمتري نسبت به  يهامشوقو اقتصادي از مزایا و  فنّاورانهفعالین در مناطق توسعه  وجودنیبااگمرکی وارد نمایند. 
 .)1395پولی و بازرگانی يهااستیسدفتر تحقیقات و (برندیمادي بهره اقتص مناطق ویژه و فراگیر

 
 میالدي 2006لغایت  1980 يهاسالویژه اقتصادي چین طی  عملکرد مناطق -1جدول

تعداد شاغلین( میلیون  جمعیت( میلیون نفر) سال
 نفر)

 FDI يگذارهیسرما
 (میلیون دالر)

 صادرات ( میلیون دالر)

1980 1/10 5/4 2/43 6/415 
1985 6/11 5/5 4/354 1019 
1990 6/13 7 8/762 10733 
1995 6/17 9/9 6/5121 29552 
2000 5/22 12 4410 47488 
2006 3/25 9/14 7/5465 168640 

 Leonard Sahling(۲۰۰۸): مأخذ
 

) در کشور چین، FDIخارجی(مستقیم  يگذارهیسرماکه حدود نیمی از  شدهزدهمیالدي تخمین  2012براي سال  نیچنهم
 Asian(درصد از اشتغال در کشور مذکور به مناطق ویژه اقتصادي اختصاص داشته است 3/6درصد صادرات این کشور و  44

development bank,2015.( 
 امارات •

قه آزاد نیز منط 9منطقه آزاد در سراسر کشور امارات متحده عربی در حال فعالیت هستند و حدود  38در حال حاضر بیش از 
رس الخیمه و ام القوین اگانه دبی، عجمان، ابوظبی، شارجه، فجیره،  7 يهانیرنشیامدر حال ساخت است. مناطق آزاد در تمام 

ناطق آزاد مستقر در دسته کلی مناطق آزاد دریایی، مناطق آزاد فرودگاهی و م 3پراکنده هستند. مناطق آزاد در امارات به 
 متعددي در يهامشوقخارجی  گذارانهیسرما خصوصبه، گذارانهیسرماحمایت از  منظوربه. شوندیمسرزمین اصلی تقسیم 

 است. شدهگرفتهاین مناطق در نظر 
 میالدي به شرح ذیل بوده است: 2010عملکرد اقتصادي آزاد جبل علی در سال 

 شرکت در منطقه 6500استقرار بیش از  -
 نفر در منطقه 138188اشتغال بیش از  -
 میالدي 2009میلیارد دالري در سال  6/68جارت ت -
 ) در کل اماراتFDIمستقیم ( يگذارهیسرمادرصدي از  40دارا بودن سهم  -

 هند •
نمود. دولت  1965هند جزو اولین کشورها در آسیاست که اقدام به برقراري منطقه آزاد پردازش صادراتی در سال 

 وطق آزاد تجاري آزاد تجاري و انبارداري را معرفی کرد. منامیالدي مناطق  2009لغایت  2004 يهاسالهند طی 
یازات و تمامی امت اندگرفتهلشکاز مناطق ویژه اقتصادي با تمرکز بر تجارت و انبارداري  يادسته عنوانبهانبارداري 

 به مناطق آزاد تجاري و انبارداري هستند. میتعمقابلمناطق ویژه اقتصادي در این کشور 
دالري هند  میلیارد 7/102میلیارد دالر از مجموع صادرات  5میالدي، حدود  2006لغایت  2005 يهاسالطی 

 )Parag Arun Narkhede,2008درصد) از طریق مناطق ویژه اقتصادي این کشور صورت گرفته است( 5(حدود 
قتصادي کشور اطق ویژه درصد از اشتغال کشور هند به منا 4درصد از صادرات این کشور و  26معادل  2014در سال 

 ).Asian development bank,2015(هند اختصاص داشته است
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 2010لغایت  2004 يهاسال. صادرات مناطق ویژه اقتصادي هند طی 2جدول

ارزش صادرات(میلیارد  سال
 دالر)

سهم از مجموع صادرات 
 کشور(درصد)

2004 8/2 7/4 
2005 7/3 9/4 
2006 6/4 5 
2007 7 1/6 
2008 5/13 2/10 
2009 3/20 9/11 
2010 9/44 26 

)Pallavi Mansingh,2012( 
 

 توسط مناطق ویژه اقتصادي(نفر) جادشدهیا. اشتغال مستقیم 3جدول 
 تعداد شاغلین سال
2006 134974 
2007 280832 
2008 339127 
2009 387439 

)Pallavi Mansingh,2012( 
 مالزي •

 يهارساختیزدر منطقه پنانگ ایجاد شد. وجود بندر و فرودگاه و دیگر و  1972اولین منطقه آزاد مالزي 
ور به شمار منطقه آزاد مذک يریگشکلعلل  نیترمهمبنیادین، مقاصد توریستی و محیط زندگی جذاب از 

 :باشدیم.خالصه عملکرد اقتصادي منطقه آزاد مذکور به شرح ذیل رودیم
 است. افتهیکاهشدر منطقه آزاد پنانگ  2010درصد در سال  3 به 1970درصد در سال  16نرخ بیکاري از  -
لکترونیکی درصد از صادرات محصوالت ا 50درصد از مجموع صادرات کشور مالزي و  30میالدي  2010در سال  -

 این کشور از منطقه آزاد پنانگ صورت گرفته است.
 اندداشتهال زار نفر در منطقه اشتغه  250شرکت در منطقه مستقر بوده و تعداد  1500تعداد  2010در سال  -

)Ganesh Rasagam,2014(. 
) FDIمستقیم خارجی( يگذارهیسرمادرصد از  72 درمجموعمیالدي مناطق ویژه اقتصادي در مالزي  2006در سال 

اده ددرصد از اشتغال کشور مالزي را به خود اختصاص  5درصد از صادرات این کشور و  83کشور مالزي، 
 ).Asian development bank,2015(بودند

 
 کره جنوبی •

اقدام به ایجاد تعداد محدودي منطقه تجاري و پردازش صادراتی نمود. در ابتداي  1965دولت کره جنوبی در سال 
ولی پس از سال  شدیمدر منطقه باید به بازارهاي جهانی صادر  شدهساختهاین مناطق تمامی تولیدات  سیتأس

با پرداخت حقوق  توانستیممستقر در این مناطق  يهابنگاهاین مقررات تغییر یافت و تمامی تولیدات  1980
میالدي سهم مناطق ویژه اقتصادي کره جنوبی از جذب  2007گمرکی در بازار داخلی هم فروخته شود. در سال 
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و سهم این مناطق از مجموع صادرات این کشور معادل  درصد28مستقیم خارجی در این کشور معادل يگذارهیسرما
 Asian(اندبودهنفر در مناطق ویژه کره جنوبی مشغول به کار  13000درصد بوده است. در این سال تعداد  11

development bank,2015.( 
 

 ترکیه •
ور را ر این کشدق آزاد منطقه آزاد تجاري و صنعتی وجود دارد. قانون مناطق آزاد ترکیه اهداف مناط21 هیدر ترک

به  هااهبنگخارجی و هدایت  يگذارهیسرماو  يفنّاورصادرات گرا، تسریع ورود  يگذارهیسرماارتقا تولید و  صورتبه
 .)MehmetEmin Kavlak,2012(تعیین کرده است یالمللنیبسمت صادرات و بهبود تجارت 

 عمدتاً و  انددهیگردر شده و مستق یابیمکان،  جوارهمم به لحاظ جغرافیایی ، مناطق آزاد ترکیه به بازارهاي مه
آسان  یالمللنیب يهافرودگاهمهم ترکیه در دریاي مدیترانه، دریاي سیاه و دریاي اژه و  بندرهابه  هاآندسترسی 

نیز  هارساختیز يگذارهیاسرمشوند و  ياندازراهدولتی یا خصوصی  يهانیزمدر  توانندیماست. مناطق آزاد ترکیه 
اطق سهم من 2011ل در سا با بخش خصوصی یا پیمانکاران انجام شود. قرارداد صورتبهتوسط دولت و یا  تواندیم

 ر) بود. میلیون دال 181درصد (معادل 1/1مستقیم خارجی در ترکیه  يگذارهیسرماآزاد ترکیه از جذب 

 انزلی آزادشناسایی منطقه  -4
است.  شدهواقع درودیسفتاي جنوب غربی دریاي خزر و در غرب دل هیدر حاششمالی ایران  بندر نیترمهم عنوانبهشهر انزلی 

 کیلومتر 35یالمللنیبگاه کیلومتر، تا اولین فرود 360بندر انزلی از شمال به دریاي خزر متصل است. فاصله این بندر تا تهران 
 .)118:1390بندر انزلی، (طرح توسعه و عمرانباشدیم

ست. با شروع به کار بورس اآغاز به کار نموده  رسماً 1384نزلی یکی از مناطق آزاد هفتگانه ایران است که در سال منطقه آزاد ا
ر آن ستان گیالن دادر بورس کاالي کشور و بخصوص محصوالت کشاورزي  عرضهقابلکاال در این منطقه که تمامی محصوالت 

ه است. اروپا بود کاال بین ایران و جنوب دریاي خزر داراي سابقه طوالنی ترابريبندر  نیتربزرگ عنوانبهعرضه  شد. بندر انزلی 
 نیترعالفزلی یکی از ، ترانزیت و حمل مجدد کاال به آسیاي میانه است. بندر ان يسازرهیذخاین بندر محل مناسبی براي 

در مسیر  شدنقعواکه به دلیل  باشد یم کشوربندر حاشیه شمال  نیتربزرگکشور حاشیه دریاي خزر و  5در بین  بندرها
وسیه و اروپا از رآسیاي میانه، قفقاز،  يهايجمهور، فارسجیخلنوب، کشورهاي آسیاي جنوب شرقی، حاشیه ج -ترانزیتی شمال

 .)137:1393(ممی پور و همکاران،برخوردار است ياالعادهفوقاهمیت 
، جذب خدمات عمومی ، رشد و توسعه اقتصاد ارائهآبادانی و  نعتی انزلی اهدافی چون، عمران وص -منطقه آزاد تجاري

و حضور  اال، ورودکد و صادرات خارجی و داخلی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کاال، تشویق تولی يگذارهیسرما
 .کندیما دنبال لیزور) رتجاري ، اقتصادي و فناوري (کاتا يندهایفراو جهانی، تسریع در  يامنطقهفعال در بازارهاي 
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 صنعتی بندر انزلی –نقشه محدوده منطقه آزاد تجاري .2شکل

)http://www.freezones.ir/default.aspx( 
 

 هاافتهی -5
 ی عملکرد اقتصادي منطقه آزادتجاري صنعتی انزلیبررس

براي  شدهگرفتهظر نو اهداف در  هاتیمأموربررسی برخی از متغیرهاي کلیدي مرتبط با  آزادبراي ارزیابی عملکرد مناطق 
ین ا ازجمله و درآمد حقوق ورودي ،راهگشا باشد. چهار متغیر میزان جذب سرمایه خارجی، میزان واردات  تواندیممناطق آزاد 
 متغیرهاست.

 خارجی يگذارهیسرماجذب  •
اید موفق نبوده و ش يگذارهیسرمادر خصوص این متغیر آمارهاي موجود حاکی از آن است که روند جذب و تحقق 

 علیه ایران باشد. شدهاعمال يهامیتحراخیر به خاطر  يهادورهاین ضعف در 
 

 ر مناطق آزاد( میلیون دالر)د شدهانجامخارجی  يگذارهیسرمامیزان  4جدول
 1393 1392 1391 سال

 165 29 32 خارجی يگذارهیسرماحجم 
 صنعتی –: آمار دریافتی از شوراي عالی مناطق آزاد تجاري مأخذ

 
 لیون دالر)می( 1384-1388 يهاسالگذاري خارجی در مناطق آزاد بندر انزلی  طی ¬میزان جذب سرمایه5جدول 

 جمع 1388 1387 1386 1385 1384 سال
منطقه 

 آزاد انزلی
1/0 06/0 65/0 44/1 3/4 55/6 

 نعتی ایرانص -مأخذ: دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزاد تجاري
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv2cK6wZ3QAhUBDMAKHeioBVcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.freezones.ir%2Fdefault.aspx%3Ftabid%3D348&psig=AFQjCNEotRBT7PNu2i6m8ZHqnXUqyh-TxA&ust=1478844030281635
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درصد متعلق به منطقه انزلی  22/0 ،1388تا سال در مناطق آزاد ایران  شدهجذبمیلیارد دالر سرمایه خارجی  003/3از 
 .هست

 
 آزاد به سرزمین اصلی طقاز مناکاالهاي تجاري وارده  •

. در این اندبودهعال فاروند، جلفا، حسن رود، چابهار، قشم و کیش  آزاد،مناطق آزاد بندر انزلی، منطقه 1391طی سال 
 است. واردشدهبه داخل کشور  آزادکاال از مناطق  هزار تن 4080مدت حدود 

 وضعیت منطقه آزاد بندرانزلی.6جدول
ي به وزن کاالي تجار منطقه آزاد

 داخل کشور
ارزش کاالي تجاري  به  درصد از کل

 داخل کشور (دالر)
 درصد از کل

 51,03 2212504540 77,37 3156311503 بندر انزلی آزادمنطقه 
 1391گزارش عملکرد مناطق آزاد

 
 به گمرکات مناطق آزاد تجاري افتهیصیتخصحقوق ورودي، درامد و معافیت  •

که  یال بودهراز طریق گمرکات مستقر در مناطق آزاد تجاري، حدود میلیارد  دهاخذش، حقوق ورودي 1391طی سال 
میلیارد  9057درصد کاهش داشته است. در این مدت درآمد این مناطق حدود  9,71نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 است. ه میلیون دالر بود 2220حدود  آزادبه گمرکات مناطق  افتهیصیتخصریال بوده است. همچنین سهمیه 
 1391طی سال اخذشدهحقوق ورودي و درامد کل .7جدول

 درصد از کل درامد کل(ریال) درصد از کل حقوق ورودي (ریال) بندر انزلی آزادمنطقه 
1081426192375 15,23 2749069244479 3,035 

 سقف معافیت مجاز هر منطقه و حقوق ورودي مشمول معافیت
ي مشمول دحقوق ورو درصدازکل معافیت ت (میلیون ریال)سقف معافی بندر انزلی آزادمنطقه 

 معافیت(میلیون ریال)
 میزان سهمیه 
 (میلیون دالر)

3193701 45,70 180756 420 
 1391گزارش عملکرد مناطق آزاد

 
 عملکرد مناطق در واردات کاال •

 .اندگرفتهقراراول تا سوم  يهارتبه، مناطق آزاد بندر انزلی، جلفا، اروند در 1391طی سال 
 

 وزن و ارزش اقالم وارده به منطقه آزاد بندر انزلی .8جدول
سهم ارزشی  ارزش(دالر) ارزش(میلیون ریال) وزن (کیلوگرم) 

دالري از واردات 
 به منطقه 

سهم ارزشی 
 دالري از واردات 

 به کشور
 4,21 35,05 2244587205 29947912 3146057486 بندر انزلی آزادمنطقه 

 12,01 100 6404821224 1897549034 4768463500 ه مناطق آزادواردات ب
  53348327197 830918175292 39390882400 کل واردات به کشور
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 1391گزارش عملکرد مناطق آزاد.3شکل

 
 ر گرفتن دراقراغذ و نساجی، با صنایع بزرگی همچون فوالد، ک يجوارهمذخایر نفت و گاز دریاي خزر و  نیتربزرگنزدیکی به 

 با يجوارهمخزر، دریاي یهحاش کشورهاي با ارتباط زمینه در ویژه موقعیت بودن دارا، جنوب –شمال  یالمللنیبمسیر کریدور 
 طریق از ،دسترسی ایجانآذرب در باکو و قزاقستان در اکتائو ، ترکمنستان در کراسنودسک ، روسیه در الگان و آستراخان بندرها

مزایاي منطقه آزاد انزلی  ازجملهرشت  یالمللنیب، نزدیکی به فرودگاه  CIS کشورهاي مصرف بازارهاي به ، مناسب يهاراه
 است.

ي دارد و تقا بیشترد و اربا توجه به آمارهاي مربوط به هریک از متغیرهاي فوق و مزایاي منطقه آزاد انزلی، این منطقه جاي رش
 توسعه اقتصادي کمک شایانی کند. ازنظرشور را مناطق شمالی ک تواندیمعملکرد اقتصادي آن 

 
 1391شاخص هاي نیروي کار در گیالن و کل کشور 9جدول
 کشور گیالن شرح

 7/37 6/40 نرخ مشارکت اقتصادي
 9/8 1/6 سهم اشتغال ناقص

 2/12 6/15 نرخ بیکاري
 9/26 1/38 سال 24-15نرخ بیکاري جوانان

 ماخذ: مرکز امار ایران

 
 خ بیکاري باال در استان گیالن رشد و توسعه منطقه آزاد بندر انزلی برابر با رشد و توسعه استان می باشد.با وجود نر

که ثبات سیاسی،در دسترس بودن نیروي  هحاکی از آن بود هالیتحلنتایج دیگر محققان  شدهانجامبا توجه به تحقیقات پیشین 
به ترتیب  يامنطقهفافیت در حوزه قوانین تجاري و موقعیت استراتژیک مناسب اقتصادي، ثبات و ش يهارساختیزکار، وجود 

در بررسی خود از  1389رهنورد در سال  اهللافرج.  باشندیمدر عملکرد موفق مناطق آزاد  رگذاریتأثفاکتورهاي  نیترمهم
 يسازشفافعوامل محیطی، ،يگذاراستیسعامل الزامات اجرایی و  5به ترتیب به  آزادفاکتورهاي عملکرد مطلوب مناطق 

. دو فاکتور الزامات اجرایی و  است افتهیدستمالی ،  نیتأم يسازوکارهااستراتژیک و  يریگجهتقوانین و مقررات، 
در این  هالیتحلنتایج  رسدیم به نظرکه  اندبودهقوانین و مقررات در دو پژوهش مذکور ، مشترك  يسازشفافو  يگذاراستیس

به ترتیب،ثبات در نظام سیاسی،تعهد به اقتصاد آزاد،موقعیت  1996کدیگر نزدیک بوده است.بدري در سال دو فاکتور به ی
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ت عملکرد مناطق آزاد مناسب اقتصادي را الزامات اساسی در موفقی يهارساختیزاستراتژیک، در دسترس بودن نیروي کار و 
 .شماردیبرم

ژوهش به ر این پد موردمطالعهمناطق آزاد ایران بخصوص منطقه آزاد  سیستأبنابراین الزم است که براي رسیدن به اهداف 
 فاکتورهاي فوق نیز توجه مضاعفی شود.

 
 
 
 

 هاشنهادیپو  يریگجهینت -6
 

ن رو به جها ياچهیدرهمچون  تواندیمنگرش توسعه اقتصاد ملی حاکی از آن است که ایجاد مناطق آزاد تجاري 
نیز  ياقهمنطقتصاد دیدگاه توسعه او تجارت آزاد را براي کشورها به ارمغان آورد خارج عمل نموده و عرصه نیل به 

 آورندیم د پدیدمجاور خو ینواحمبتنی است بر اینکه مناطق آزاد تجاري موجبات تحرك و پویایی را در اقتصادهاي 
ري در زاد تجاآجاد منطقه . لذا ، ای بخشندیمو حرکت سرمایه ، نیروي کار و مدیریت را به مناطق منتخب سرعت 

عتی ي ، تقویت صنکه هدف آن ، کمک به رشد اقتصاد دیآیماقتصادي ، فرایندي هدفمند به شمار  يهاتیفعالبطن 
ز فق نشان اشورهاي موکدر راستاي توسعه صادرات است . تجربه  ژهیوبهشدن و فراهم آوردن امکانات مبادله بازرگانی 

و  و رشد ياورفنّنتقال اتولیدي ، صادراتی ،  يریگجهتی میان اقتصاد داخلی و جهانی با آن دارد که مناطق آزاد ، پل
  توسعه اقتصادي بوده است . 

ی آزاد انزل م موفقیت منطقهما شاهد عد باال براي رشد و توسعه اقتصادي  يهالیپتانسامروزه علیرغم وجود  آنکهحال
م ا باید در نظاخارجی ، ر يهاهیسرمایل در عدم توانایی جذب دال نیترعمدهایران یکی از هستیم. شاید در 

،  تجاري ( قانون امور گمرکی يهابخشمتعدد و گوناگون در  يهاتبصرهوجود  ژهیوبهجستجو کرد ؛  يگذارقانون
ن را دام ینجرایی قواناو تخفیفات مالیاتی ) اختالل در نظام  هاتیمعافقانون تجارت ، مقررات صادرات و واردات و 

 ریأثتالی هستند، متجاري در ارتباط مستقیم با امور و فرایندهاي  يهابخشمقررات مصوب در  ازآنجاکهو  زندیم
 يهانهیزمو  آورندیم فوري بر فرایند انجام کارمی گذارند و ایجاد رانت و مزیت را براي عده و گروهی خاص به همراه

   . دینمایم تضعیف جهانی يهاعرصه در را داخلی تولیدات رقابتی مزیت ایجاد
 در آمده پدید  التتحو با انطباق براي کشور اقتصاد ساختار اصالح براي نمونه الگوي حکم در آزاد مناطق ازآنجاکه

تشکیل  اهداف با آن مقایسه انزلی و صنعتی –آزاد تجاري  ه. بررسی عملکرد منطق شوندیم محسوب جهانی اقتصاد
 تخاذا لزوم ، مشکالت برخی بروز و مذکور اهداف برخی تحقق عدم که است آن مبین رانای در  این مناطق
  .کندیماد ، ایجاب آز مناطق عملکرد بهبود براي را مناسب يسازوکارها

ه نکاتی بوده باید ب موردتوجهنعتی بندرانزلی ص -تجاري آزادمنطقه  سیتأسبراي رسیدن به اهداف اولیه که هنگام 
 شده است. آوردهمختصر  صورتبهدر ذیل  هاشنهادیپه در قالب توجه شود ک

 در منطقه. یالمللنیبتقویت و معرفی بورس کاالي منطقه و تبدیل به بورس بهادار  •
حوزه  يهااستیسگون در و استثنائات گونا هاتبصرهو درج  يادار واقتصادي ، تجاري  يهااستیساز تغییرات مداوم  •

 بازرگانی اجتناب شود
 انزلی آزاددر منطقه  يگذارهیسرماتالش براي متقاعد ساختن مشتریان به   •



 

۱۲ 
 

همراه  يفنّاوردقیق هر منطقه با استراتژي مشخص براي حصول به اهداف دو گانه توسعه صادرات و انتقال  یابیمکان •
 خوديخودبهات رویکرد توسعه صادر چراکهصادرات طراحی و اجرا شود ؛  باهدفسیاست تولید  یطورکلبهباشد و 

  . زندیمایجاد مزیت رقابتی در بازارهاي جهانی را دامن  باهدف يفنّاورجذب سرمایه و ایجاد اشتغال و نیز جذب 
 وزشی و بهداشتی مناسب ارتباطی ، آمو يهارساختیزفراهم ساختن پیشرفته و  يهارساختیزتقویت و تسریع در  •

ناطق به این م ط کشوربا رویکرد جذب نیروي کار بالاستفاده در سایر نقا نیز لحاظ داشتن برخی مزایا در مناطق آزاد
 . شودیمتوصیه 

 در حضور و ياقهمنط اقتصادي –سیاسی  يهارقابتجغرافیایی ، شرایط و  يهایژگیواز  يبرداربهرهامکان  •
 به دستیابی در توانندیم که هستند موجود يهافرصت از ترانزیت در نسبی يهايبرتر و یالمللنیب يهاسازمان
 .  باشند مؤثرانزلی  آزاد منطقه اهداف
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