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 چکیده

 گذارییهبا جذب سرما سویکدر نظر گرفت که از  المللينصنعتی را باید پلی بين اقتصاد ملی و ب -مناطق آزاد تجاری

ی بالقوه کشور، از منابع و استعدادها يریگمستقيم خارجی پایه توسعه صادرات را استحکام بخشيده و از طرف دیگر با بهره

هدف از ایجاد و توسعه مناطق آزاد؛ افزایش و  .کندیبه بالفعل تبدیل م الملليننسبی اقتصاد را در زمينه اقتصاد ب هاییتمز

داخلی و خارجی و انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش  گذارییهتوسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرما

عنوان مناطق آزاد یا مناطق پردازش صادرات به. از اقتصاد رقابتی است یمندیگاه اقتصادی کشور و بهرهتوریسم، ارتقای جا

به برونگرایی و تجارت آزاد، مورد استفاده اغلب کشورهای رو به رشد قرار  ییگرابرای تغيير جهت کلی اقتصاد از درون یراهکارهای

منظور تعيين مختلف به، بالقوه هر منطقه یو استعدادها هاییتوانا، شناسایی یکی از عوامل موفيقيت مناطق آزاد .گرفته است

مرزی بودن و کردستان )با توجه به موقعيت استراتژیک  .است صنعتی–به منطقه آزاد تجاری شدنیلنقاط مناسب برای تبد

ی تجاری شدن به دروازهیلتبدوانایی های مناسب منطقه آزاد، تيتظرفی با عراق و اقليم کردستان( و برخورداری از جوارهم

ضمن نشان دادن جایگاه تئوریک، انگيزه و ضرورت تأسيس منطقه آزاد تجاری در  ایران را دارد. در مقاله حاضر سعی خواهد شد

 بررسی گردد. تحليلی-توصيفیمناطق کردنشين با استفاده از روش 

 .ذاری، کردستانگمناطق آزاد تجاری، توسعه اقتصادی، سرمایه کلیدواژه:
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Abstract 

The free-trade zones should be considered as a bridge between national and international 

economy which from one hand strengthens the base of export expansion by attracting the direct 

foreign investment; and the other hand, actualizes the relative economical merits in the field of 

international economy by using potential resources and capacities of the country. In our 

country, forming Free zones and felling them develop are considered as a very effective 

element in opportunities and developing of exports, promoting employment, getting the 

domestic and foreign investments, increasing the general income and tourism, improving the 

economic stand of the country and also complying with a competitive economy. Export 

Processing Zones (EPZs) have been adopted by many developing countries to move from 

inward looking toward outward looking strategies. One of the success factor of free zone is 

that,identifying potential ability and skills of each diffrent region to determine appropriate 

location in order to becom the free trade_industry zone. Regarding the strategic position oh 

kurdistan(neiboring and border with iraq and kurdistan region) and having the appropriate 

capacities of free zone,it can becom  commercial gateway to iran. In this paper ,besides  

showing theoretical position, We will try to study motivation and necessity of establishing free 

trade zone by means of descriptive_analytical  in kurdish areas. 

 

Keyword(s): Free Trade Zone, Economic Development, Investment, Kurdstan. 

 

 

 

 

 

 



  

 مقدمه

باشد و ها رسـيدن بـه رشـد اقتصـادی و فـراهم کردن خدمات عمومی و افزایش رفاه جامعه میترین اهداف دولتمهم 

های مدون و دقيقی است تا ند برنامهی اقتصادی نيازمای که متشکل از جمعيت جوان و بيکار باشد، برای رسيدن به توسعهجامعه

های جامعه را پاسخ دهد. با توجه به جمعيت جوان کشور و افزایش بيکاری، محدودیت درآمدهای ارزی و بتواند نيازمندی

 است که وابستگی زیاد به درآمدهای نفتی باید این واقعيت مورد توجه قرار گيرد که توسعه و عمران کشور نيازمند منابع جدیدی

ی کشور را با استفاده از پيشرفت دانش و تحوالت تکنولوژیکی و هم سو با روند توسعه و گسترش ارتباطات امکانات بالقوه و خفته

ها و ها را حداقل نماید. با پيشرفت و توسعه ارتباطات در شرایط اکنون، مرزبندیبا دیگر ملل دنيا، فعال و بيدار کند و فاصله

تری را به خود مفهوم خود را از دست داده است و جریان سيال و شناور سرمایه هر روز روند پرشتابهای گذشته بندیبلوک

 های اصولی و منطقی نيازمندیم.گذاریگيرد. مسلم است برای تطبيق با شرایط نوین اقتصادی دنيا به سرمایهمی

ز طریق صادرات کاالهای اوليه باعث شد که توسعه، تردید در دستيابی به رشد و توسعه اقتصادی ادر کشورهای درحال

توسعه در توليد و های سنتی تجارت، مبنی بر تخصص یافتن کشورهای درحالبسياری از کشورها بعد از جنگ جهانی دوم تئوری

یجاد صدور کاالهای اوليه را کنار گذاشته و در جهت صنعتی شدن تالش نمایند. به این دليل، با هدف توسعه صادرات صنعتی، ا

  .های مستقيم خارجی اقدام به تأسيس مناطق آزاد نمودندگذاریاشتغال و انتقال تکنولوژی از طریق جذب سرمایه

گردد. سنگاپور در های دور یعنی اوایل قرن هجدهم برمیای نيست و به گذشتهمناطق آزاد تجاری در دنيا پدیده تازه

زاد تجاری بودند امروز هم در کشورهای پيشرفته و هم در کشورهای کم صاحب مناطق آ ۴۴۱۱کنگ در سال و هنگ ۴۰۷۱سال 

اند؛ بنابراین این مناطق تنها اختصاص به کشورهای جهان سوم ندارند و در یافته مناطق آزاد تجاری به وجود آمدهتوسعه

، ۴۸۴۱ن آمارهای موجود در سال متحده امریکا تعدادشان بسيار زیاد است. بر طبق آخریکشورهای پيشرفته مخصوصاً در ایاالت

منطقه آزاد  ۴۴۷، ۴۸۴۱اند و در سال منطقه تجاری بوده ۰۷ها ترین آنمنطقه ویژه تجاری در دنيا وجود داشت که عمده ۴۱۱

( در مفهوم مناطق آزاد ۴۸۴۷و  ۴۸۰۷ریزی بوده است. در بيست سال اخير )دهه صنعتی در دست احداث یا برنامه –تجاری 

باشد و توليد و تجارت هر دو را تر از تجارت صرف میکه امروزه مفهوم آن گستردهطوریولی ایجاد گردیده است بهتجاری تح

شود. در بين کشورهای آسيایی، هندوستان نخستين کشوری بود که مبادرت به ایجاد منطقه آزاد تجاری کرد. دومين شامل می

، ده منطقه آزاد ۴۸۰۷از آن فيليپين بود. مالزی در دهه نمود، سنگاپور و پسمنطقه آزاد برپا  ۴۸۱۴کشور آسيایی که در سال 

مناطق آزاد را تأسيس کرد. تایلند در  ۴۸۰۷ازآن کره پنجمين کشور آسيایی بود که در نيمه اول دهه تأسيس نمود و پس

قه آزاد تجاری رفت)شادی طلب، به دنبال ایجاد منط ۴۸۴۷نخستين منطقه آزاد را ایجاد نمود و چين نيز در دهه  ۴۸۰۰۰

۴۴۰۷.) 

عنوان ویژه در کشورهای درحال توسعه، نقش و جایگاه مناطق آزاد عمومًا بهدر دو دهه اخير با رشد سریع این مناطق به

 ای و همچنينعنوان ابزار کارآ برای توسعه ملی و منطقهویژه بهگذاران، بهمردان و سياستیک موضوع مهم از دیدگاه دولت

ای های موردنظر در حوزهنظر تخصيص بهينه امکانات و منابع و فضای مناسب جهت آزمودن سياستقلمروی مطلوب از نقطه

-تر در صحنه مبادالت تجاری و صنعتی، مخصوصاً در عرصه منطقهکننده برای ایفای نقش فعالمحدودتر و باالخره کانالی تعيين

گاه مناطق آزاد در توسعه ملی و شکوفایی صنعتی با توجه به تجربه متفاوت حاصله از سه ای و جهانی بوده است. البته نقش و جای

تواند در یک طيف گسترده از بسيار مؤثر و کارا گذرد میدهه گذشته که از ظهور این پدیده در ميان کشورهای درحال توسعه می

 چهره(.بار متفاوت باشد )محمد خوشاثر و بعضًا زیانتا حد بی

طق آزاد صنعتی یا مناطق پردازش صادرات به عنوان یکی از ابزارهای گسترش صادرات صنعتی و تسهيل دسترسی منا

تواند نقش مهمی گيرند. برخورداری کاالهای صادراتی از شرایط تجارت آزاد میکشورها به بازارهای جهانی مورد بررسی قرار می

ترین روش مناطق آزاد تجاری هستند. بسياری ن شرایط تجارت آزاد، مناسبدر توسعه صادرات داشته باشد که برای فراهم ساخت

ویژه در کشورهای در حال توسعه، امکانات جدیدی را برای صنعتی به-اند که ایجاد مناطق آزاد تجاریاز کارشناسان بر این عقيده



  

گذاری خارجی را به دنبال داشته و موجب ایهآورد، سبب ایجاد اشتغال شده و انتقال تکنولوژی و سرمافزایش صادرات فراهم می

 شود. افزایش درآمد ملی و درآمد ارزی می

یابد و سپس های توسعه ادامه میهای تجارت آزاد، استراتژیی مناطق آزاد، تئوریاین مقاله با نگاهی گذرا به پيشينه مطالعه

اد در کردستان مورد بررسی قرار خواهد داد. در پایان، ها، ضرورت ایجاد منطقه آزبازرگانی خارجی ایران به تفکيک استان

 گيری ارائه خواهد شد.بندی و نتيجهجمع

 

 پیشینه تحقیق

 شود.و خارجی پرداخته می های قبلی به تفکيک داخلیگرفته در دورههای انجامدر این قسمت از پژوهش، به بررسی پژوهش

 مطالعات داخلی

ی رابطه بين توسعه و ارتقای امنيت در به مطالعه فاده از آزمون آماری اسپيرمنبا است( ۴۴۸۷منش )بهرامی و خوش

دهد که های تحقيق نشان میپرداخته است. یافته صنعتی بندر انزلی( -ی موردی منطقه آزاد تجاریمناطق آزاد تجاری )مطالعه

فروشی، توسعه مناطق توسعه خدمات عمده فروشی،های جدید شغلی( توسعه خدمات خردهداری بين کسب فرصتی معنیرابطه

توریستی و...( با ارتقای امنيت و همچنين با کاهش قاچاق در سطح منطقه وجود دارد. پس ضمن حياتی بودن تأسيس منطقه 

ارتقای  و رفاهی آن، منطقه آزاد بندر انزلی به دليل فراهم بودن بسترهای الزم، توانسته است در زمينه آزاد و آثار مثبت اقتصادی

 .المللی نقشی اساسی ایفا نمایدای و ملی و حتی بينامنيت و کاهش قاچاق در سطح منطقه

ها و راهبردهای توسعه گردشگری در مناطق آزاد تجاری با تأکيد بر ( به بررسی سياست۴۴۸۱سيد علی پور و همکاران )

 تحليلی و با استفاده از مدل -پژوهش با روش توصيفی این نظم و امنيت اجتماعی: مطالعه موردی منطقه آزاد قشم پرداختند.

SWOT آمده از این پژوهش بيانگر این است که تدوین طرح جامع گردشگری و راهبردها و دستشده است. نتایج بهانجام

را فراهم ها، زمينه شکوفایی گردشگری تواند با شناسایی نقاط قوت و فرصتمدت و بلندمدت میمدت، ميانهای کوتاهسياست

های پارک طبيعت، عدم تبليغات نماید و از طرفی تهدیدات و نقاط ضعف را به حداقل برساند. کمبود امکانات و خدمات در سایت

های داخلی و خارجی، نبود نيروی انسانی متخصص در زمينه گردشگری در بدنه منطقه آزاد قشم و عدم جذب در رسانه

کالت بخش گردشگری در منطقه آزاد قشم است. همچنين در زمينه امنيت اجتماعی در ترین مشگذار خارجی از مهمسرمایه

آینده منطقه آزاد با مشکالتی مواجه خواهد بود و در صورت فقدان اقدامات اصولی، ناامنی در مناطق گردشگری افزایش خواهد 

 .یافت

زاد تجاری جزیره قشم در توسعه پایدار و پژوهش با هدف بررسی جایگاه مناطق آ ( به۴۴۸۱رستم گورانی و همکاران )

ای و آمار تحليلی بوده و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه - اند. روش تحقيق این پژوهش توصيفیامنيت اجتماعی پرداخته

های توسعه صمستند در مرکز آمار ایران انجام گرفته است. نتایج تحقيق حاکی از این است که با ایجاد منطقه آزاد قشم شاخ

اند، از طرف ها، اشتغال روند رو به رشدی داشتهها، گمرکاجتماعی و نماگرهای اقتصادی مانند گسترش بازارهای تجاری، اسکله

های امنيتی و جرم نظير قاچاق کاال، فروش دیگر، با وجود تأثيرات مثبت حاصل از ایجاد منطقه آزاد قشم در برخی از شاخص

 .یافته استه افزایشمشروبات الکی و غير

به تأثير عوامل پذیرش، توانایی  t اسميرنف و آزمون -با استفاده از آزمون فرضيه کالموگروف ( ۴۴۸۷پور زمانی و نادری )

دهد های تحقيق نشان میپرداخته است. یافته صنعتی ایران( -ریزی عملياتی )موردمطالعه: مناطق آزاد تجاریو اختيار بر بودجه

ن رتبه ارزیابی زنان و مردان تفاوت معناداری ندارند. همچنين نتایج گویای این مطلب است که ميانگين رتبه ارزیابی که ميانگي

های سنی و پست سازمانی و سطح تحصيالت از متغيرهای مورد بررسی تفاوت معناداری ندارند. با توجه به آزمون گروه



  

صنعتی توانائی و اختيار و پذیرش الزم برای اجرای  -آزاد تجاری های اصلی تحقيق در حال حاضر سازمان مناطقفرضيه

 .ریزی عملياتی را نداردبودجه

 MADM بندی مناطق آزاد تجاری ایران با استفاده از روشارزیابی و اولویتدر مقاله ( ۴۴۴۴افتخاری و همکاران )

مورد آزمون قرار گرفته و  ۴۴۴۴طق آزاد برای سال بندی مناتر منابع اقتصادی کشور، اولویتمنظور تخصيص هر چه بهينهبه

بندی نهایی مناطق صورت گرفته است. نتایج به دست های مختلفی چون )بوردا، کوپلند و پوزت( رتبهسپس با استفاده از روش

آن به ترتيب  های مذکور حاکی از آن است که منطقه آزاد کيش از باالترین رتبه برخوردار بوده و پس ازآمده از ترکيب روش

ای های خارجی و دستيابی به بازار جهانی و منطقهگذاریتوان به افزایش سرمایهرو میمناطق آزاد قشم و چابهار قرار دارند، از این

 بندی توجه کردبا استفاده از این رتبه

گيری، محتوای بستر شکلای اجمالی ميان اهداف، ی مناطق آزاد تجاری و صنعتی به مقایسه( در مقاله۴۴۴۴التجایی )

چين و هند و ایران  ی تجربه سه کشور کره جنوبی،های انگيزشی و کمک این مناطق به توسعه صادرات با مطالعهسياست

دهد کشورهای کره جنوبی و چين راهکار مناطق آزاد را در چارچوب راهبردهای کلی پرداخته است. نتایج بررسی نشان می

ها بوده است. در حالی که ایران هنگام تأسيس این مناطق از اند و همچنين رمز موفقيت آنگرفته توسعه اقتصادی خود بکار

های انگيزشی مشابه کشورهای رغم در نظر گرفتن سياستکرد و بهویژه توسعه صادرات، پيروی نمیراهبرد توسعه مشخصی؛ به

ناطق آزاد به عنوان ابزارهای کارآمد توسعه صنعتی، افزایش صادرات و تاکنون نتوانسته از م ها،دیگر و حتی در مواردی بهتر از آن

 .گسترش تجارت آزاد استفاده کند

ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری ایران و تأثير آن در توسعه "ای تحت عنوان ( در مقاله۴۴۴۰اسفندیاری و همکاران )

گانه کيش، قشم و چابهار در فاصله زمانی قتصادی مناطق آزاد سهبا استفاده از روش پنل دیتا عملکرد ا "اقتصادی این مناطق

ها و تأسيسات زیربنایی به منطقه ای از هزینه ایجاد زیرساختها نشان داد بخش عمدهمورد ارزیابی قراردادند. بررسی ۴۴-۴۴۰۱

گذاری داخلی و خارجی مایهآزاد کيش اختصاص یافته و این منطقه در جذب درآمد ارزی ناشی از توریسم خارجی و جذب سر

درآمد ارزی ناشی از صادرات کاال در مناطق آزاد ایران  %۸۸نسبت به سایر مناطق پيشرو بوده است. منطقه آزاد قشم در جذب 

ها و محروميت عملکرد مناطق آزاد چابهار در زمينه عوامل مذکور به دليل عدم وجود زیرساخت .ای داشته استفعاليت عمده

ه بسيار ضعيف بوده و این منطقه نتوانسته است به هدف اصلی خود که ترانزیت کاال است، دست یابد. در مجموع شدید منطق

ها و توان بالقوه برای توسعه و پيشرفت به دليل ضعف امکانات و تأسيسات زیربنایی، عدم رغم داشتن زمينهگانه، بهمناطق آزاد سه

های کالن شده در برنامهگذاران داخلی و خارجی، عدم جایگاه تعریفعدم جذب سرمایهمنابع تأمين درآمدها، عدم ثبات سياسی، 

 .اند عملکرد موفقی ارائه نمایندو راهبردهای توسعه اقتصادی کشور، نتوانسته

 مطالعات خارجی 

اخته است. و منطقه شانگهای پرد کنگتجاری جدید بر توریسم هنک-( به بررسی اثر مناطق آزاد۱۷۴۷جی و همکاران )

شود و همچنين نتایج بيانگر آن است که اثرات سطح خرد گردشگری در زمينه کالن توسعه منطقه آزاد تجاری در نظر گرفته می

تری در توسعه چينی به سازی نزدیککنند، یکپارچهکنگ باید در مناطقی که از توسعه اقتصادی مناطق آزاد حمایت میهنگ

 برداری از نظریه فنی گردشگری داشته باشند.ی فعلی آن و بهرهدنبال، تنوع محصوالت گردشگر

های ای به ارزیابی یک بندر منطقه تجارت آزاد در تایوان و عوامل مؤثر بر فعاليت(، در مقاله۱۷۴۴چيو و همکاران )

وری دولت، نرخ ارزان و هبهر پرداختند. IPA۱با استفاده از FTPZ۴ها برای بهبود محيط عملياتی دروکار و درجه اهميت آنکسب

های مالياتی رایگان، پنج عامل با درجه باالیی اهميت عمليات اتهامات، آداب و رسوم روش ساده شده، مقررات روشن و مشوق
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عملکردشان را از لحاظ شهرت،  FTPZ ها درعالوه بر این، نتایج نشان دادند که شرکت شناخته شدند. FTPZ کسب و کار در

 .رضایت مشتری و درآمد افزایش داده بودند گذاری،سرمایه

ای تحت عنوان ارزیابی برنامه تجارت آزاد و امن در طول مرز کانادا و امریکا، به سنجش یکی از (، مقاله۱۷۴۷) ۴باردبوری

اخته است. بر م، جهت افزایش تجارت امن و کارآمد، در طول مرزهای امریکا و کانادا اجرا شده، پرد ۱۷۷۴هایی که از سال برنامه

نقطه در طول این مرز و نيز موجب افزایش سود و  ۷نقطه از  ۱ها، این برنامه موجب کاهش ميانگين زمان انتظار در اساس ارزیابی

 ها شده است.کاهش هزینه

دش ای عملکرد مناطق پردازش صادرات شمال آسيا را در سه کشور هند، سریالنکا و بنگال( مقاله۱۷۷۷) آرادونا آگارول

-ها، کيفيت حکومت، سياست امتيازات و ویژگییابی مناطق، کيفيت زیرساختمقایسه نمود. در این تحقيق عواملی چون: مکان

های گونه مناطق در سه کشور دارد. تجزیه و تحليل عوامل مذکور در قالب مدلهای خاص منطقه، تأثير مستقيمی بر موفقيت این

 .های توصيفی ترکيبی سه کشور، در دو سطح کشور و منطقه صورت گرفتاقتصادسنجی با استفاده از آماره

ای اثر ایجاد منطقه پردازش صادرات را در ساختار عدم اشتغال مدل هریس تودارو ( در مقاله۱۷۷۴روبرت سينکوالر)

 باشد.می بار ایجاد مناطق پردازش صادرات در کشور ميزبانبررسی نمود. هدف او در این مقاله کاهش اثرات زیان

 

 مبانی نظری

 المللتئوری تجارت بین .1

معتقد بودند که تجارت آزاد  و جان استوارت ميل طرفدار تجارت آزاد بودند، آدام اسميت مانند اقتصاددانان کالسيک

دارد،   بيشتری ییکارا کند. اسميت معتقد بود اگر هر کشور در توليد کاالیی که در آنجهان را حداکثر می رفاه المللیبين

تخصص یابد و مازاد کاالی توليدی خود را با کاالیی که در توليد آن کارایی ندارد، مبادله کند، توليد کل هر دو کاال در جهان 

کنند. این درواقع تعميم منافع حاصل افزایش خواهد یافت. این اضافه توليد را کشورهای طرف تجارت بين یکدیگر تقسيم می

تجارت   کرد یا اقتصاد آزاد بود و همچنينیدخالت نم دولت المللی است. چنانچه)و مبادله( در سطح مناسبات بين تقسيم کار از

ها در برابر جریان رسد که وضع محدودیترسيد؛ لذا به نظر میبود، منافع حاصل از تجارت به حداکثر میالملل نيز آزاد میبين

هایی را دودیتآزاد کاالها و خدمات و عوامل توليد بين کشورها، با این هدف مغایر است؛ ولی در عمل همه کشورهای جهان مح

ها شوند. درواقع این محدودیتها همواره بر اساس رفاه ملی توجيه میکنند. این محدودیتالملل اعمال میبر جریان تجارت بين

رسد که طور به نظر میها ایناز بحث کالسيک .شودبينند، وضع میصدمه می واردات برای حمایت از صنایع و کارگرانی که از

کشور و بنابراین برای جهان بهتر است. با این حال تجارت آزاد شرط الزم برای   برای هر خودکفایی اقتصادی تجارت آزاد از

نظر حداکثر کردن رفاه جهان است اما شرط کافی نيست، چرا که توزیع درآمد ميان مردم و نيز کشورها مهم است و باید در 

 (.۴۴۰۷زاده،گرفته شود )تقی

ها بر تفاوت بين ریزی نمودند. نظریه آنالملل را پیاوهلين دانشمندانی بودندکه اساس نظریه جدید تجارت بين -هکشر

ها معتقدند کشورها در برخورداری از عوامل توليد و تفاوت بين کاالها در ميزان استفاده از این عوامل توليد تأکيد دارد، آن

بر و کشورهایی که از وفور نيروی کار برخوردارند شورهایی که از سرمایه فراوانی برخوردارند اقدام بـه صـادرات کاالهـای سرمایهک

 .(۴۴۰۱اقدام به صادرات کاالهای کاربر کنند )سالواتوره،

 .ایللی و دیدگاه منطقهالمالمللی وجود دارد: دیدگاه بينبه طور کلی دو دیدگاه و نظریه درباره تجارت آزاد بين

( توجه دارد و از ۱گات) نامه عمومی تعرفه و تجارتالمللی تحت نظارت موافقتهای بينالمللی به کنفرانسدیدگاه بين

ی و از بين بردن سایر موانع تجاری در جهت تحقق تجارت آزاد در المللی درصدد کاهش عوارض گمرکطریق انجام مذاکرات بين

ای به توافق ميان کشورها تأکيد داشته و هدف آن نيز آزادی تجارت ميان کشورهای منطقه با حفظ دیدگاه منطقه .جهان است

                                                             
3 Bradbury 

4 General Agreement on Tariffs and Trade 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
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اصطالحات درباره این مناطق ی از ادر ادبيات، دامنه گسترده (.۴۴۸۱موانع گمرکی برای سایر کشورهای جهان است )دولتشاهی،

، ۸منطقه صنعتی ،۴، منطقه آزاد صنعتی۰، منطقه آزاد تجاری۱، منطقه آزاد صادرات۷آمده است. از جمله، مناطق آزاد اقتصادی

در سطح  ۴۴)چين(. با این حال، اصطالح مناطق پردازش صادرات ۴۱و مناطق ویژه اقتصادی ۴۴، پارک صادرات۴۷پارک صنعتی

چنان مورد توجه و استفاده کشورهای مورد استفاده قرار گرفته است. به هر حال تأسيس این مناطق آن تریبسيار گسترده

کشور جهان به ثبت  ۴۴۷منطقه پردازش صادرات، پارک یا بندر آزاد در  ۴۷۷۷حدود  ۱۷۷۱مختلف قرار گرفته است که تا سال 

 اندستفاده از این مناطق پيشرو بودهرسيده و در این ميان کشورهای آسيایی و آمریکای التين در ا

در سه دهه اخير صحنه رویارویی دو استراتژی توسعه یعنی استراتژی جایگزینی واردات و استراتژی توسعه صادرات بوده 

به استراتژی جایگزینی واردات روی آوردند. عدم  ۴۷و گونار ميردال ۴۱است. بسياری از کشورها تحت تأثير عقاید رائول پربيش

استراتژی توسعه صادرات را برای  ۰۷و  ۱۷های يت نسبی این استراتژی، موجب آن شد تا بسياری از این کشورها در دههموفق

صنعتی شدن برگزینند؛ اما عدم دستيابی این کشورها به بازارهای جهانی برای توليدات صنعتی خود و عدم برخورداری از شرایط 

شده و کاهش قدرت رقابت کاالهای صنعتی این کشورها گردیده است. لذا در این امهای تمتجارت آزاد موجب باال رفتن قيمت

ترین روش و اولين گام در جهت برقراری شرایط تجارت آزاد شناخته شده است عنوان عملیکشورها ایجاد مناطق آزاد به

 (.۴۴۰۱)رحمانی، 

 

 ۴۱های تجاریاستراتژی .2

 .۴۴های برونگراب( استراتژی۴۰ گراهای درونالف( استراتژی :شوندبندی میسيمهای تجاری در دو گروه عمده تقاستراتژی

های از جمله استراتژی 19مبتنی بر نگاه به داخل هستند. استراتژی جانشينی واردات "گراهای دروناستراتژی"

در  شود. این استراتژیدنبال می واردات توليد کاالهای وارداتی و کاهش واردات آن کاالها گرا است. در سياسـت جانـشينیدرون

کليه کاالهای وارداتی را در داخل توليد کند.  جایی برسد که بتواند مـشابهنهایت در پی دستيابی به این آرمان است که جامعه به

اردات جانشينی و شود بنـابراین، سياسـتبرده مینيز نام "نيل به خودکفایی استراتژی"به همين دليل گاه از آن با عنوان 

-های الزم از طریق وضع تعرفهها، اعمال محدودیتتواند تا حدی جوابگوی بازارهای داخلی باشد در چارچوب این استراتژیمی

 شود )جهرمی،(.های سنگين برای حمایت از صنایع داخلی و اعطای یارانه به توليدکنندگان داخلی اعمال می

ها صنایعی مدنظر قرار استراتژی بيـرون )خـارج( هـستند. در ایـن نـوع مبتنی بر نگـاه بـه "گراهای بروناستراتژی"

تدریج در اقتصاد جهانی ادغام شوند. کشوری در را دارا باشند و بتوانند به المللیگيرند که پتانسيل و توان رقابت در سطح بينمی

در فرآینــد پيــشرفت  ليدی اقتصاد فراهم شود وویژه در بخش توشود که در آن، زمينه رقابت و نوآوری بهمی این راه موفق
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تردیدهای زیادی  ۴۸۰۷های برونگرا است. از دهه استراتژی تکنولــوژی قــرار گيــرد. اســتراتژی توســعه صــادرات از جملــه

اددانان کالسيک مسائل توسعه کشورها ایجاد شد و موجب تقویت موضع اقتصت جایگزینی واردات در حل درباره موفقيـت سياسـ

گردیـد. توسـعه صـادرات معـرف گرایش به آزادی  -دانـستندکه صادرات را علت رشد و توسعه اقتـصادی مـی -و نئوکالسـيک

الملل اسـت. منظـور از راهبـرد توسـعه صـادرات، صـادرات محصوالت غير سنتی )اعم از کاالهای اوليه کشاورزی و در تجارت بين

باشد، به صورتی که جانـشين سـنتی کاالهـای اوليـه ای( میشده )محصوالت کارخانهته و کاالهای ساختهمعدن(، نيمه ساخ

های نسبی تـوأم بـا کارایی و گسترش کيفيت سياست توسعه صادرات منجر به تخصيص منابع در جهت استفاده از مزیت .گـردد

شود وری کل عوامل توليد منجر میرات بـه رشد بيشتر بهرهشود. استدالل شده که رشد برونگرا و مبتنـی بـر صـادمی

های چشمگيری که در کشورهای آسيای دور از اتخاذ سياست توسعه صادرات د ر موفقيت .(۴۴۴۰اسفندیاری و همکاران، )

اند، گرا رفتهنهای کشورهای بلوک شرق که به دنبال اقتصاد بسته و دروسو و عدم موفقيتاند از یکهای اخير کسب کردهدهه

آید. کشورهای چين، کره جنوبی، تایوان، ارجحيت استراتژی توسعه صادرات بر استراتژی جایگزینی واردات به شمار می

های بارزی از کشورهای موفق در امر صادرات صنعتی هستند. این کشورها با ایجاد کنگ، سنگاپور، مالزی، تایلند نمونههنگ

گذاری مستقيم خارجی روند رشد کاالهای صنعتی خود را در نتيجه افزایش امکان جذب سرمایهو  "مناطق پردازش صادرات"

 (.۴۴۴۴اند )کاظم وفاداری،تسریع بخشيده

 

 20مناطق آزاد. 3

یافته ها که در اغلب کشورهای توسعهایجاد جاذبه برای حرکت سرمایه به سمت کشور، نيازمند ابزارهایی ست. یکی از آن

مناطق آزاد تجاری، طبق تعریف سازمان توسعه وسعه امروزی از آن استفاده شده، ایجاد مناطق آزاد بوده است. و یا درحال ت

 .گرددای در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی میعنوان محرکه، به۱۴صنعتی ملل متحد

از مقررات  المللی، منطقه آزاد، محدوده حراست شده بندری و غير بندری است که از شمول برخیبنا به تعاریف بين

و عوارض گمرکی، عدم وجود  های مالياتی، بخشودگی سودگيری از مزایایی نظير معافيتجاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره

تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب  پاگير و همچنين، سهولت وتشریفات زائد ارزی، اداری و مقررات دست و 

( مناطق آزاد، در دنيا ۴۴۴۷نماید )شاکری و سليمی،گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمين اصلی کمک میسرمایه

مند شدن رشد و تحول در صادرات و بهرهای برای همگامی و هم پيوندی اقتصادی کشورها با اقتصاد جهانی، ایجاد عنوان پنجرهبه

 اند.ی داخلی و خارجی جهت دستيابی به اهداف توسعه اقتصادی، ایجاد و افزایش اشتغال و انتقال تکنولوژی ایجادشدهاز سرمایه

گردد که در آن کشورهای زیادی به استقالل رسيدند، برمی جنگ جهانی دوم به پس از مناطق آزاد تجاری ی ایجادایده

با سایر نقاط جهان پرداختند. چنانچه  تجارت آزاد ماندگی را از بين ببرند. پس در آن بهاین کشورها درصدد برآمدند تا آثار عقب

ها را برای بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق صادر کرد یا به این مناطق وارد نمود و آن  توانکاالها را می

بندی و مجدداً صادر کرد. کاالهایی که از منطقه آزاد تجاری به کشور ميزبان وارد ورت لزوم بستهمدتی در انبار ذخيره و در ص

پردازند. مناطق پردازش صادرات عالوه بر تسهيالت فوق، ابنيه و خدمات موردنياز شوند، حقوق و عوارض گمرکی مقرر را میمی

جهت   برخی اوقاتها و وارداتی به محصوالت نهایی را به هدف صدور آن ایکاالهای واسطه جهت توليد، تبدیل مواد خام و

نمایند. از این جهت منطقه آزاد پردازش شرط پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معمول فراهم میفروش در بازار داخلی، به

گذاران گيری صادراتی دارند. تسهيالت این مناطق جهت جلب سرمایهای است که توليدات آن جهتصادرات ناحيه صنعتی ویژه

 .های دیگری نيز همراه استهاست و معموالً با مشوقخارجی و تسهيل استقرار آن

                                                             
20 Free Zone 

21 United Nations Industrial Development Organization-UNIDO 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1


  

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ترین عوامل موفقیت یک منطقه آزاد می*از مهم

گذاری، قانونمندی پيشرفته و به دور از بروکراسی و ثبات و پایداری آن، عالوه بر تبيين بایدها و نبایدها در زمينه سرمایه-

های خوبی برای جذب سرمایه و ه، اشتغال، مقررات انتظامی و امنيتی، ورود و خروج اتباع بيگانه و. مشوقصادرات و واردات، بيم

 شده است.ساله مالياتی، معافيت عوارض گمرکی و. در نظر گرفته ۴۷های صادراتی نظير معافيت فعاليت

زاد دنيا، کشور ميزبان از طریق بودجه عمومی دولت های اقتصادی: تقریباً در کليه مناطق آفراهم نمودن زیربناها و زیرساخت-

 آورد.زیربناهای الزم نظير فرودگاه، اسکله، مخابرات، برق و. را در منطقه آزاد فراهم می

یابی صحيح )دسترسی به بازار مواد اوليه، بازار مصرف، نيروی انسانی(: مناطق آزاد باید از لحاظ موقعيت جغرافيایی و مکان-

های ساخته شده بسيار مطلوب ای و جهانی، چه از نظر تأمين مواد اوليه و چه ترانزیت و صدور کالبازارهای منطقهدسترسی به 

باشد. همچنين دسترسی به نيروی انسانی با قيمت ارزان )نسبت به کشورهای همسایه( و همچنين دسترسی به مواد اوليه و 

 .باشند. )مرتضی الویری( های مکانی مناطق آزادانرژی ارزان باید از مزیت

 

 بررسی بازرگانی خارجی در ایران. 4

شمسی شکل گرفت و با تدوین برنامه اول توسعه به دولت اجازه  ۴۴۴۷تفکر اصلی ایجاد مناطق آزاد در ایران از سال 

ایران چند منطقه  داده شد تا در سه نقطه )کيش، قشم و چابهار( اقدام به تأسيس مناطق آزاد تجاری صنعتی کنند. اکنون در

باشد. صنعتی )چابهار، قشم و کيش، اروند، انزلی، اروند و ماکو( می -آزاد تجاری وجود دارد که شامل مناطق آزاد تجاری

طور که قبالً گفته شد استراتژی اصلی مناطق آزاد صادرات است؛ اما متاسقانه، مناطق آزاد ایران نتوانستند تاکنون به این همان

، ۴۴۸۷(. ميزان صادرات کل ایران در سال ۴۴۴۴ند و در اقتصاد ایران از جایگاه مناسبی برخوردار شوند )کامران،مهم دست یاب

هزار  ۴۱۱۴۷۷۱۷۷۷۱تن به ارزش  ۷/۴۴۱۱۴۴۴۱،  ۴۴۸۴هزار دالر و در سال  ۴۴۴۴۱۷۷۷۷۷۷تن به ارزش  ۴/۱۱۱۴۱۱۷۴

، استان های هرمزگان با سهم ۴۴۸۷ی صادرات را در سال رتبه( مشاهده می شود، باالترین ۴دالر بوده است و طبق نمودار )

درصد کل صادرات  ۱/۴درصد و اروميه  ۴/۱، مازندران۴/۴، مشهد ۴/۷، کرمانشاه  ۴/۴۱درصد، اهواز  ۴/۱۴درصد، بوشهر ۴/۴۱

درصد،  ۱/۴۰درصد، بوشهر ۰/۴۱های هرمزگان با سهم ها مربوط به استانباالترین رتبه ۴۴۸۴باشند و در سال کشور را دارا می

باشند که در درصد کل صادرات کشور را دارا می ۷/۱درصد و اروميه  ۴۴/۱درصد، مازندران ۴، مشهد ۴/۱، کرمانشاه  ۱/۴۰اهواز 

های ، استان۴۴۸۷ها را در سالترین رتبهکل صادرات کشور در بين استان های با رتبه باال، روند کاهشی داشته است. اما پایين

درصد، قم  ۷۰/۷باشند، استان البرز درصد دارا می ۴/۷درصد و قم  ۷۱/۷درصد، البرز با  ۷۴/۷درصد، بجنور با  ۷۴/۷ان با لرست

باشند. در این بين استان کردستان در سال درصد از کل صادرات کشور را دارا می ۴۴/۷درصد، لرستان ۴/۷درصد، اردبيل  ۷۴/۷

 های پژوهش(. باشد)یافتهدرصد از صادرات کل کشور را دارا می ۴/۴م،  ۴۷ی ، با رتبه۸۴ل م و در سا۴۷ی درصد رتبه ۴/۴با  ۸۷

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 93-90: میزان صادرات کل استان ها برحسب )تن(در سال های1شکل 

 

داده شده است که  نشان ۴۴۸۴تا  ۴۴۸۷های ها بين سال( ارزش صادرات کل ایران به تفکيک استان۱در نمودار )

های ها را استانترین رتبههای بوشهر، هرمزگان، اهواز، تهران، اصفهان، کرمانشاه هستند و پایينها مربوط به استانباالترین ارزش

 متغير بوده است. ۴۱-۴ی ميزان صادرات استان کردستان بين باشند. در این بين، رتبهبيرجند، اردبيل، لرستان، قم دارا می

 
 93-90: میزان صادرات استان ها بر حسب ارزش )هزار دالر( در سال های 2کل ش

 

شود اند. طبق آن مشاهده میمقایسه شده ۸۴-۸۷های های ایران برحسب تن در سال( ميزان وادرات استان۴در نمودار)

 ۴/۴درصد، تبریز  ۴/۱درصد، زاهدان  ۴/۴۴د، گيالن درص ۱/۱درصد، بوشهر ۱/۴۴درصد، اهواز  ۴/۴۴، هرمزگان ۸۷در سال 

درصد،  ۴/۴۴درصد، هرمزگان  ۱/۱درصد، بوشهر  ۱/۴۴، اهواز ۸۴درصد و در سال  ۴۱/۷درصد، تهران  ۱/۴درصد، اروميه 

ردستان  در شود. در این ميان استان کها وارد میدرصد از کل واردات کشور از طریق این استان ۴/۴درصد، زاهدان  ۱/۷مازندران

های باشد)یافتهم را دارا می۱۴ی درصد از کل واردات کشور رتبه ۷۱/۷با سهم  ۸۴و در سال  ۱۱درصد رتبه  ۷۱/۷با  ۸۷سال 

 پژوهش(.

 



  

 

 
 93-90ل های : میزان واردات استان ها بر حسب وزن ) تن ( بین سا3شکل 

   

،  يک استانی نشان داده شده است که بيشترین واردات مربوط به هرمزگان، بوشهر ، اهواز ،تهرانواردات به تفک  (۱طبق نمودار ) 

 را دارا است. ۱۴گيالن،  مازندران ، تبریز بوده است و در واردات استان کردستان رتبه 

 

 
 93-90 : میزان واردات استان ها بر حسب ارزش )هزار دالر( در سال های4شکل 

 

 ضرورت ایجاد مناطق آزاد در کردستان. 5

گذاری و توجه دولت های توسعه اقتصادی شهرهای مرزی با دیگر مناطق کشور، از وجود نابرابری در امر سرمایهمقایسه شاخص

های آخر های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ردههای مرزی در شاخصبه این مناطق حکایت دارد. برای مثال استان

عنوان مثال بر اساس نتایج توان به درآمد سرانه اشاره کرد که بهعنوان یک شاخص کليدی میهای کشور قرار دارد بهاستان

ميليون و پانصد و هفتاد ریال )یک  ۴۷٬۰۷۷٬۷۷۷ميزان درآمد سرانه استان کردستان برابر  ۴۴۸۷ای سال های منطقهحساب



  

ریال )سه ميليون و سيصد و هشتاد هزار تومان(  ۴۴٬۴۷۷٫۷۷۷ر حالی که ميانگين کشوری آن حدود هزار تومان( در سال بوده، د

درصد درآمد سرانه ميانگين کشوری است و از حيث این شاخص، استان  ۱/۱۱است بر این اساس درآمد سرانه استان تنها حدود 

استان کردستان از کل توليد ناخالص داخلی کشور در را در کل کشور به خود اختصاص داده است از طرف دیگر سهم  ۱۸رتبه 

مناطق  .در کل کشور است ۱۴درصد یعنی کمتر از یک درصد بوده است و از این لحاظ حائز رتبه  ۸۷/۷تنها حدود ۴۴۴۷سال 

ليل فقدان یند؛ طبيعت منزوی مناطق مرزی ایران پيوسته به دآمرزی جمهوری اسالمی ایران از نقاط محروم کشور به شمار می

 های وقت بوده است.ساز مشکالت سياسی، اقتصادی و امنيتی برای دولتهای الزم برای زندگی، زمينهرفاه و نبود انگيزه

ساکنان این مناطق  ای مناسب برای کارآفرینی وجود نداشته باشد،وقتی برنامه های مساعد برای اشتغال،همچنين، نبود زمينه

قاچاق های کاذب و شغلهای جدید کسب و کار از جمله به دنبال شيوه گی و تأمين معيشت خانوادهبرای گذران زندباالجبار، 

عنوان قسمتی از سيستم اقتصادی درآمده و در مناطق کردنشين ایران قاچاق به. (۴۴۴۴پردازند )امينی نژاد و بوچانی،می

توان به درآمدهای حمل و نقل، اصناف و جمله آن می های دیگر اقتصاد این مناطق نيز به آن وابسته شده است که ازبخش

 .بازاریان و حتی توریسم نيز اشاره کرد

شوند و با توجه به کوهستانی و در حالی که مرزهای شمال غرب یکی از مراکز بسيار کوچک قاچاق در کشور محسوب می

ن قابل انجام نيست، به عهده افرادی است که به جایی کاال که توسط ماشيالعبور بودن این مناطق، بخشی از حمل و جابهصعب

کشند باید کيلومترها راه را تا رسيدن به بر تقبل مسئوليت باری که بر دوش میها عالوه آن شود،ها کارگر مرزی گفته میآن

، وضعيت سخت آب مانده از دوران جنگهای برجایمقصد بپيمایند و با خطرات متعددی از قبيل برخورد نيروهای انتظامی، مين

طوری که هر ساله تعداد زیادی از این کارگران مرزی در مواجهه با خطرات فوق یا و هوایی منطقه و... دست و پنجه نرم کنند؛ به

 شونددهند یا دچار نقص عضو میجان خود را از دست می

های مختلف و اطمينان از اجرای دقيق ریزی دقيق، وضع قوانين در زمينهیافته با توان برنامهبرای داشتن کشوری توسعه

پذیر گردد و برخورد و تنش بين ترین انرژی و هزینه، امکانها ضروری است شرایطی فراهم شود که اجرای قوانين با صرف کمآن

دگان اعمال کنندگان قوانين و اداره شوندگان به حداقل برسد، یکی از موضوعاتی که در مناطق مرزی موجب تنش بين اعمال کنن

 شود، کنترل مبادالت تجاری غير رسمی است.قانون و مرزنشينان می

مدت و امرار معاش و اشتغال رغم سودهای آنی و کوتاهتوان گفت علیبه هرحال در مورد مناطق کردنشين ایران می

ت آن بيشتر است که از جمله مراتب از آثار مثبمدت، در بلندمدت آثار منفی اقتصادی قاچاق بهای از مرزنشينان در کوتاهعده

گریزی، توزیع نابرابر درآمد، از بين رفتن گيری اقتصاد توليد محور در این مناطق، گسترش قانونتوان به عدم شکلها میآن

 .های اقتصادی مولد، مشکالت فرهنگی و در کل خارج شدن اقتصاد این مناطق از مسير توسعه اشاره کردانگيزه تحصيل و فعاليت

اند. این ایران مسئوالن وزارت بازرگانی قاچاق کاال را در مبادی خروجی و ورودی کشور، بالغ بر دو ميليارد دالر برآورد کردهدر 

( که مقداری از طریق ۴۴۸۷های شکوفایی اقتصادی است )امير پور، درصد درآمدهای ارزی کشور در سال ۴۷مبلغ نزدیک به 

-شود. دولت جمهوری اسالمی ایران نيز در برابر چنين وضعيتی بهکشور رد و بدل میمرزهای شمال غرب و مناطق کردنشين 

ها به رسميت شناختن کارهایی جهت کاهش تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است که یکی از این راهدنبال راه

ر که پيداست کردستان از نظر منابع طو(. همان۴۴۴۴دادوستد در برخی از مبادی مرزی کشور است. )امينی نژاد و بوچانی،

برداری اصولی ریزی متخصصين بهرهمند است و این امکانات بالقوه باید با نيروی کار و برنامهطبيعی و معدنی بسيار غنی بهره

اقتصادی های خارجی و استفاده از امکانات فنی و تکنيکی ناشی از آن است تا منابع شود. یکی از راه رسيدن به آن جذب سرمایه

 و امکانات را شکوفا نماید.

گردد؛ اگر مقداری مجال برای فعاليت درصد از اقتصاد کشور دولتی است. این مقدار سال به سال کمتر می ۴۷در حال حاضر، 

 .تواند به این مهم کمک کندوجود داشته باشد و فضای کسب و کار فضای مناسبی شود، مناطق آزاد تجاری صنعتی می

باشد که ایجاد منطقه آزاد گذاری در استان میز مسائلی که در اینجا مطرح است نبود مراکز جذب سرمایهیکی دیگر ا

های خصوصی داخل استانی و حتی خارج استانی خواهد شد که در فرجام آن باعث ایجاد گردش گذاریموجب جذب سرمایه



  

گذاران داخلی که جرئت ریسک برای تا بسياری از سرمایهشک در این راسمالی در بازار و بهبود شرایط جمعی خواهد شد. بی

با  .گذاری در بخش صنعتی منطقه آزاد را پيدا نمایندتوانند از تحریک منطقه آزاد، رغبت برای سرمایهگذاری را ندارند میسرمایه

های حداکثری زمينه تالشتر وارد عمل شود و در این توجه ضرورت پيشتازی ایران در منطقه ضروری است ایران هرچه سریع

آمده بر باد دستخود را برای تصرف بازارهای تجاری کشور عراق و حتی فراتر از آن بکار گيرد تا در نهایت این مزیت و فرصت به

 نرود.

ترین محدودیت موجود برای تأسيس منطقه آزادی تجاری در کردستان نبود رسد اصلیها نيز، به نظر میدر زمينه چالش

هایی که از نظر اما استان ای است؛ویژه خطوط ارتباطات ریلی، هوایی و جادههای ارتباط بهاتکا در حوزه زیرساختندی قابلتوانم

خود، ایجاد زیرساخت را به همراه خواهد شود، خودبهها امتياز منطقه آزاد در نظر گرفته میاند وقتی برای آنزیرساختی ضعيف

سال معافيت از  ۴۷ها و تسهيالت مختلف )تواند موجب رشد شود. با توجه به بخشودگیم نيز میدر زمينه صنعت توریس .داشت

کند و در بازار شده کاال نزول پيدا میگردد در نتيجه قيمت تمامماليات و تخفيفات گمرکی و ...( که در این مناطق ارائه می

 .کندیرقابتی عراق و اقليم کردستان، قدرت رقابت و موفقيت پيدا م

نکته دیگری که در اینجا مطرح است تمایز منطقه وجود آزاد در کردستان نسبت به سایر مناطق خواهد داشت، بحث 

این   های پياپی در کشور عراق و ظهور پدیده داعش سيستم توليدیباشد. با توجه به وقوع جنگجواری با کشور عراق میهم

تواند از رو به زوال است. در نتيجه این منطقه و حتی کشوری مانند سوریه میشدت تحت تأثير قرار گرفته است و کشور به

 .عنوان جایگاهی برای دریافت کاالی توليدی ایرانی بهره گيردمنطقه آزاد بانه و مریوان به

 

 گیرینتیجه

نيست. به همين دليل ها و ابعاد مناطق آزاد تجاری در ایران هنوز برای بسياری از افراد تبيين شده شاید چون مشخصه

شود. فلسفه اصلی ایجاد مناطق آزاد، سياست های اقتصادی و صنعتی میی گسترش فعاليتهای متفاوتی از این زمينهقضاوت

توليدات صنعتی و صادراتی و -طورکلی حمایت دولت است که باعث گسترش مناطق آزادساختار اقتصادی و صادراتی است. به

ترین اهداف ایجاد مناطق آزاد جهان شود. از مهمای و جهانی میروی کار و هماهنگی با اقتصاد منطقهصدور ني-ایجاد تکنولوژی

های خارجی، تربيت توسعه صادرات است و در کنار این هدف، اهداف دیگری نظير ایجاد اشتغال، جذب تکنولوژی، جذب سرمایه

 کند.دنبال مینيروی انسانی و آشنایی عينی و تجربی با اقتصاد جهانی را 

ها، استراتژی تشویق یا توسعه صادرات بود که پس آن  چندین نظریه و استراتژی جهت توسعه صنعتی ارائه شدند، ازجمله

تواند توسعه اقتصادی را به ارمغان عنوان سياستی که می، بهسياست جایگزینی واردات از سرخوردگی کشورهای در حال توسعه از

مهم قابل ذکر این  ٔ  شد. نکته( پيشنهاد و تشویق مییونيدوبياورد، توسط مؤسساتی نظير سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )

صادرات بحث  ٔ  بود، در قلب سياست توسعه صنایع نوزاد طور که در قلب سياست جایگزینی واردات، حمایت ازاست که همان

های خارجی شد اگر چنين مناطقی ایجاد شود در بسياری از کمپانیایجاد مناطق آزاد توليدی و تجاری مطرح بود و ادعا می

از آن  ارز گذاری در این مناطق ایجاد خواهد شد که به تبع آن، تکنولوژی جدید، اشتغال جدید و توان صادرات وسرمایه ٔ  نگيزها

 کشور را به دنبال خواهد داشت؛ لذا مناطق آزاد تجاری مورد توجه قرار گرفتند صنعتی ٔ  توسعه حاصل خواهد گردید که

های صالح مسير، از سياست جایگزینی واردات و خودکفایی که تفکر حاکم بر سالدر ایران، رشد صادرات غيرنفتی و ا

اوليه انقالب بود سياست توسعه صادرات و توجه به خوداتکایی مورد توجه جدی دولت قرار گرفت و یکی از این ابزارها، ایجاد چند 

از جایگزینی واردات به استراتژی توسعه صادرات،  منطقه آزاد تجاری در برنامه اول توسعه بود. تغيير استراتژی توسعه صنعتی

 موجب تحول در مفهوم مناطق آزاد تجاری شده است. در استراتژی توسعه صادرات، توليد برای صادرات است.
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