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 خالصه مدیریتی

دی در مواردی مانند قوانین منطقة محدودی از سرزمین اصلی با شرایط خاص و ترجیحی اقتصا ،مناطق آزاد .1

است که به منظور افزایش رشد اقتصادی و متوازن ساازی   غیره، مالیاتها، اجازة اقامت نیروی کار و گمرکی

دهاد  بررسی جغرافیایی مناطق آزاد در اقصی نقاط دنیا نشان مای . توسعة محلی مورد استفاده قرار می گیرند

 .به این سو، تعداد مناطق آزاد در تمام دنیا به سرعت در حال افزایش بوده است 1791که از دهة 

مناطق آزاد اقتصاادی، اعطاای اناواش مشاوقها و تتاهی م در مقاررام، تا مین         یکی از ویژگی های جهانی .2

اغلا    دهاد  ها نشاان مای   در خصوص مشوقهای مالیاتی، بررسی. ها و متائل مالیاتی در این مناطق است مالی

کنند قوانین مالیاتی خود را بگوناه ای تنظایک کنناد کاه مالیاام       کشورهای توسعه یافته ضمن اینکه سعی می

مضاعف در سطح بین الملل از شرکتهای فعال در مناطق آزاد اخذ نشود ولی در عین حال، بهشتهای مالیاتی 

 .را نیز به شرکتها اعطا نکرده و از رقابتهای مخرب مالیام در سطح بین الملل خودداری می کنند

. باشاد مای  یان مشاوقها  ناوش ا مناطق آزاد، مالیاتی برای مالی و اعطای مشوقهای یکی از نکام مهک در بحث  .3

دهاد در منطقاة    بررسی تجارب کشورها در مورد روشهای اعطای مشوقهای مالیاتی در مناطق آزاد نشان می

اما در . خاورمیانه و شمال آفریقا، معافیت مالیاتی طوالنی مدم بعنوان مشهورترین ابزار تشویقی، رایج است

انناد اعتااار مالیاااتی و یاا بصاورم محادود باارای        کشورهاایی مانند ژاپن این مشوقها باه طاارد دیگاری م   

 . گذاران در نظر گرفته شده است سرمایه

حاکی از اهمیت بیشاتر  گذاری در مناطق آزاد،  بر جذب سرمایهعوامل مؤثر ادبیام تجربی موجود در مورد  .4

  .در مقایته با مشوقهای مالیاتی است های بین المللی در جذب سرمایهعوامل غیرمالیاتی 

ر قوانین و مقررام موجود در ایران نیز مشوقها و معافیتهای مالیاتی مختلفی برای مناطق آزاد و مناطق ویژه د .5

 :بینی شده است اقتصادی پیش

 اشخاص حقیقی 9/6/1392قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی مصوب ( 13)مطابق ماده ،

اقتصادی اشتغال دارند، نتات به هر نوش فعالیت اقتصادی های به انواش فعالیت این مناطقو حقوقی که در 

سال از پرداخت مالیاام بار درآماد و     21برداری مندرج در مجوز، به مدم  در منطقه آزاد از تاریخ بهره

تااب  مقاررام    ،ساال  21دارایی موضوش قانون مالیاتهای متتقیک معاا  خواهناد باود و پا  از انقضاای      

 . پیشنهاد هیام وزیران به تصوی  مجل  شورای اس می خواهد رسیدد بود که با نمالیاتی خواه



  به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش قانون برنامه پنجک توسعه ( 112)مطابق ماده

ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی  21انداز  مؤثر آنها در تحقق اهدا  سند چشک

پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی  در این مناطق، هکمناس  

، ماادالم کاال بین مناطق آزاد و خاارج از کشاور و نیاز ساایر منااطق آزاد از کلیاه       در بخشهای مختلف

صانعتی   -یقاانون چگاونگی اداره منااطق آزاد تجاار    ( 11)استثناء عاوارض موضاوش مااده     به )عوارض 

 .باشند ، مالیام و حقود ورودی معا  می(9/6/1392جمهوری اس می ایران مصوب 

  پذیر و ارتقاای   اص ح شده طاق قانون رف  موان  تولید رقابت)قانون مالیاتهای متتقیک ( 132)مطابق ماده

اشاخاص  تولیادی و معادنی    هاای   درآمد ابرازی ناشای از فعالیات  ، (1/2/1374نظام مالی کشور مصوب 

هاای   وزارتخاناه   تاریخ اجرای این ماده از طر  حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از

شاود و همنناین    برداری صادر یاا قارارداد اساتخراج و فاروع منعقاد مای       ربط برای آنها پروانه بهره ذی

ه که از تاریخ مذکور ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشد درآمدهای خدماتی بیمارستان

شاود، از تااریخ شاروش     برداری یا مجاوز صاادر مای    ربط برای آنها پروانه بهره از طر  مراج  قانونی ذی

ساال باا نار      یافته به مادم ده  سال و در مناطق کمترتوسعه برداری یا استخراج یا فعالیت به مدم پنج بهره

 .باشد صفر مشمول مالیام می

مالیام با نر  صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوش این ماده واق  دوره برخورداری محاساه  -

شهرکهای صانعتی یاا    در در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی دو سال و در صورم استقرار

 .یابد سال افزایش می یافته، به مدم سه مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه

الیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعاال در منااطق آزاد و   شرط برخورداری از هرگونه معافیت م -

اظهارناماه مالیااتی اشاخاص    . سایر مناطق کشور تتلیک اظهارنامه مالیاتی در موق  مقارر قاانونی اسات   

ای است که توسط سازمان امور مالیااتی تهیاه    حقوقی شامل ترازنامه و حتاب سود و زیان طاق نمونه

 .شود می

مشوقهای موضوش این ماده شامل درآمد واحادهای تولیادی و معادنی متاتقر در     نر  صفر مالیاتی و  -

شعاش یکصد و بیتت کیلومتری مرکز استان تهران و پنجااه کیلاومتری مرکاز اساتان اصافهان و سای       



 
 

ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفار جمعیات براسااخ آخارین      کیلومتری مراکز سایر استان

  .شود سرشماری نفوخ و متکن نمی

رباط و معاونات علمای و فنااوری      هاای ذی  واحدهای تولیدی فناوری اط عاام باا ت ییاد وزارتخاناه     -

همننین مالیام واحدهای تولیادی و  . باشند جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می رئی 

اقتصاادی و   معدنی متتقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به اساتثنای منااطق ویاژه   

شاود   شهرکهای متتقر در شعاش یکصد و بیتت کیلومتری مرکز استان تهران با نر  صفر محاساه می

 .باشند و از مشوقهای مالیاتی موضوش این ماده برخوردار می

درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند 

ای است کاه حاداکثر ساه مااه      نامه ، م ک تعیین محدوده به موج  آیینیرندگ استان یا شهر قرار می

های صنعت، معدن و تجارم و امور اقتصادی  پ  از تصوی  این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه

زیتت تهیه و باه تصاوی     ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه

 .رسد هی م وزیران می

  ماور    54417افازوده و بار اسااخ بخشانامه شاماره       قانون مالیام بر ارزع 52و  13، 9، 6به استناد مواد

ماادالم کاال و خادمام فیماابین اشاخاص و فعااالن اقتصاادی      سازمان امور مالیاتی کشور،  26/5/1311

ده، مشمول مالیام صنعتی و ویژه اقتصادی، در داخل محدوده مناطق یاد ش -مقیک در مناطق آزاد تجاری

و خادمام از منااطق    صادرام کااال همننین . باشد نمی افزوده مالیام بر ارزعو عوارض موضوش قانون 

خاارج از کشاور باه منااطق یااد شاده       از مذکور به خارج از کشور و همننین واردام کااال و خادمام   

 .باشد نمیمذکور مشمول مالیام و عوارض موضوش قانون 

زیر ساختهای مناس ، انرژی ارزان، نیروی کار فراوان، ثاام سیاسی و مانند آنها جازء   مواردی مانند داشتن .6

ارزآوری و  ،ماواردی مانناد افازایش اشاتغال در منااطق     همننین . هتتندمناطق آزاد پیش شرطهای موفقیت 

مناساای   مقیااخ ه تنهایی بالاته که  شوند درنظر گرفته میمناطق این صادرام بیشتر بعنوان پیامدهای موفقیت 

شاغل  ایجاد به عاارم دقیق تر، ممکن است یک منطقه اقتصادی، . نیتتندعملکرد مناطق آزاد برای سنجش 

نشانه های مثاتی از مناف  ، فایده –تحلیل هزینه  ، اما هنگام انجامداشته باشدنیز صادرام و ارز آوری  کرده و



همیشاه بایاد بصاورم یکجاا و باهمادیگر ماورد       بنابراین مقیاخ های کمای  . خالص آن وجود نداشته باشد

 .   استفاده قرار بگیرند تا همزمان تحقق پیش شرطها و دالیل موفقیت مناطق مورد راستی آزمایی قرار گیرد

گاذاری کاه در چاارچوب     در جذب سارمایه  در ایران تحلیلی در مورد ت ثیر مشوقهای مالیاتی-بررسی علی .9

گاذاری متاتقیک   دهاد، سارمایه  انجام شده است نشاان مای   آزاد اطقای منیک ساختار پنل دیتای نامتوازن بر

اند و ضرای  مربوط به مشوقهای مالیاتی در جذب داری از این مشوقها نپذیرفتهخارجی یا داخلی ت ثیر معنی

 . دار نیتتندگذاری معنی سرمایه

اف  حاصل از اعمال معافیتهای مالیاتی دهد که اوال منهای مشوقهای مالیاتی نیز نشان میبررسی مناف  و هزینه .1

های گتترده و پوشاش درآمادهای از دسات رفتاه دولات از طریاق افازایش ارزع        منجر به سرمایه گذاری

های بنگاه در روع متاتهلک ساازی ساری  افازایش     ها نشده است و ثانیاً ارزع فعلی داراییخالص دارایی

 .یابدمی

 در ایران با وجود برخورداری از یک رژیک کامل تشاویقی، هاک در   مناطق آزادرسد  به طور کلی به نظر می .7

را طای   چنادان قابال قااولی   بعد پیش شرطها و هک در بعد پیامدها، یعنی جذب سرمایه های خارجی، روناد  

دولت می تواند بجای ارائة مشوقهای عام و غیرهدفمناد مالیااتی، یاک برناماة راهااردی      بنابراین  .نکرده اند

محاور جهات   -از محل شکتت برنامه هاای مشاود  کشور دم برای این مناطق را اجرا کند تا ک ن و بلندم

 .متضرر نگردداین مناطق  در جذب سرمایه های خارجی و داخلی
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 مقدمه

و استفاده از ظرفیت آن برای امروزه در دنیا مدلها و ابزارهای متعددی برای برقراری ارتااط با اقتصاد بین الملل 

یکی از این مدلهای مشهور، ت سی  مناطق آزاد و جل  سرمایه های . برداری به نف  اقتصاد داخلی وجود دارد بهره

متصل به سرزمین « جزیره ای»یا « پنجره»در حقیقت، این مناطق بعنوان یک . بین المللی از طریق این مناطق است

همننین، . ل تکنولوژی، سرمایه ها و تجارب مدیریتی به اقتصاد داخلی ارزیابی می شونداصلی،  وسیله ای برای انتقا

 .نیز ارزیابی کرد« درهای باز» می توان آن را بعنوان قتمتی از سیاستهای 

قتمتی از سرزمین اصلی است که ماادالم کاالها در »منطقة آزاد اقتصادی  1به لحاظ تعریف، درکنوانتیون کیوتو

از محدودیتهای موجود در سرزمین اصلی در نظر گرفته شده و مقید به قوانین گمرکی و مالیاتی سرزمین  آن فراتر

منطقة محدودی از سرزمین اصلی »، منطقة آزاد اقتصادی «2لغت نامة بزرگ اقتصادی» یا در تعایر« ... .اصلی نیتتند و 

کام، مالیاتها، شروط اجاره، اجازة اقامت نیروی با شرایط خاص و ترجیحی اقتصادی در مواردی مانند قوانین گمر

 «.کار و موضوعاتی نظیر آن است که برای بنگاهها در نظر گرفته می شود

از تعاریف فود، چنین بر می آید که مناطق آزاد ضمن نمایش عزم دولتها برای ادغام در اقتصاد جهانی، وسیله ای 

ر ویژگی های مشترک مناطق آزاد از دید اقتصاددانان و محققان دیگ. برای کاهش دخالتهای دولت در اقتصاد هتتند

 (:1777 4، مدنی 2111 3فیاخ)عاارتند از

 محصور شده در یک جغرافیای خاص؛ -

 فرآیندهای سادة مدیریتی؛ -

 برخورداری از انواش مشوقها؛ -

 .و دارا بودن زیرساختهای قوی و کارآ -

پرداخته به آنها  هلحاظ کارکرد و اهدا  داشته باشند که در ادام با اینحال، این مناطق ممکن است تفاوتهایی نیز به

اما از آنجا که هد  اصلی این مطالعه، ارزیابی اقتصادی یکی از ویژگی های مشترک مناطق آزاد یعنی . شد خواهد

ها و منافعی  که اوالً تمام هزینهد شدلذا سعی خواه ،اعطای انواش مشوقهای مالیاتی برای بنگاهها در این مناطق است

                                                           
 
-The Kyoto Convention. available at:http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-

tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv/kyoto_new.aspx 
 
 - Large Economic Dictionary 
 
 - FIAS ( 002). 
 
 - Madani D ( 111). 
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و ثانیاً جایگاهی که مشوقهای  گرفته شوندکه بر اساخ آمار و اط عام موجود قابلیت ارزیابی شدن را دارند در نظر 

. گرددمالیاتی در عملکرد مناطق آزاد داشته و هزینه های احتمالی که بر اقتصاد ملی تحمیل می کنند نیز تحلیل 

نظری و هک به لحاظ تجربی، برای بنگاههای فعال در یک رشته فعالیت  روشن است که هر دوی اینها هک به لحاظ

 .اقتصادی و در یک منطقة آزاد اقتصادی  که یک دورة زمانی کافی را سپری کرده اند  انجام خواهد شد

 به همین منظور، در این فصل ابتدا سیر تحول مناطق آزاد به لحاظ تاریخی و تفاوتهای کارکردی آنها مورد بررسی

سپ  ماانی نظری و اهدا  آنها و آنگاه بحث در خصوص دخالتهای دولت در مناطق آزاد با  .قرار می گیرد

در حقیقت، تمام هد  این فصل ارائة یک . ابزارهای در اختیار خود یعنی مالیاتها و مخارج  آن، ارائه خواهد شد

ه عمدتاً به مااحث تجربی خواهند پرداخت از دید نظری و علمی از مناطق آزاد است تا بر مانای آن سایر فصول ک

 .یک استحکام نظری مطلوبی برخوردار بوده باشند

 

 سیر تحول مناطق آزاد در دنیا.1.1

این مناطق در کنار دریاها، و یا در . بیشترین مناطق آزاد اقتصادی از نوش آزاد تجاری بودند 1751تقریااً تا سال 

و مناطق . . . این مناطق شامل بنادر آزاد چون هنگ کنگ، سنگاپور، هاماورگ و  .شدند فرودگاهها و بنادر ایجاد می

اولین سری شهرهای آزاد و بنادر آزاد در اروپا . باشند می. . . ، بارسلونا، جنوا و (پاناما)5آزاد دیگری چون کلون

به ناپلز و  19ی آزاد در قرن توان از بنادر و شهرها می. ت سی  شدند 11و  16بوجود آمدند که در واق  بین قرون 

 .ونیز در ایتالیا و پورتو در پرتغال اشاره کرد

به عاارم دیگر، اولین . شهرهای آزاد به بنادر آزاد و مناطق آزاد تجاری تادیل شدند 1741تا سال  11از اواسط قرن 

قتصاد کاالیی نظام داری عرضه شود و ا باعث شد که تولید صنعتی نظام سرمایه( 1961-1141)انق ب صنعتی 

شهرهای آزاد، بنادر آزاد و مناطق آزاد تجاری نتیجه توسعه اقتصاد کاالیی نظام . داری گتترع پیدا کند سرمایه

باعث شد که مناطق آزاد تجاری از  1721دومین انق ب صنعتی از اواخر قرن نوزده تا دهه . باشد داری می سرمایه

 .ندشهرهای آزاد به بنادر آزاد تادیل شو

در منطقه آمریکا مناطق آزاد تجاری از زمان جنگ جهانی اول به بعد بوجود آمدند و در مجموش بنادر آزاد، 

شهرهای آزاد ابتدا در مدیترانه، دریاهای شمال و بالتیک بوجود آمدند و سپ  در آسیا، آفریقا و آمریکا تا جنگ 

                                                           
 
-Colon 
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 9بندر و منطقه آزاد تجاری در دنیا وجود داشت که  11، 1711ای که تا سال  به گونه. جهانی دوم پراکنده شدند

کشور جهان  26بندر و منطقه آزاد در  95حدود  1741مورد در آسیا قرار داشت و تا سال  4مورد آن در اروپا و 

 .ت سی  شد

 تغییرام بزرگ در اقتصاد و سیاست جهان و گتترع علوم و تکنولوژی در جهان بعد از جنگ جهانی دوم اثر مهمی

نوش جدیدی . خودشان رسیدند« دوره ط یی»مناطق آزاد تجاری به . در توسعه مناطق آزاد تجاری در جهان داشت

 1791تا  1741توان از سال  این دوره را می. از مناطق آزاد تجاری ت سی  شدند و مناطق ملی تجدید ساختار شدند

 .شوند یتقتیک م 1761-91و  1745-57در نظر گرفت که به دو زیر دوره 

بعد از سالهای جنگ جهانی دوم برخی کشورها شروش به بازسازی بنادر آزاد کردند و نوش جدیدی از مناطق را 

یافته آمریکای التین بنادر و  ویژگی اصلی این دوره آن است که بتیاری کشورهای کمتر توسعه. ت سی  کردند

این مناطق جدید در نواحی مختلف آمریکای التین  1759به طور کلی تا سال . مناطق آزاد تجاری را ت سی  کردند

 .شد ت سی  می

این مناطق هر دوی صنعت و . مناطق آزاد صنعتی بعد از مناطق آزاد تجاری به وجود آمدند 1761-91در فاصله 

به  به عنوان مثال. یافت یافته رواج می این نوش مناطق اغل  در کشورهای کمتر توسعه. کردند تجارم را پردازع می

های خود را از  در این دوره شرکتهای چند ملیتی سرمایه. توان اشاره کرد آسیای جنوب شرد و مکزیک می

 .هزینه جهت تولید انتقال دادند یافته به مناطق کک کشورهای توسعه

وسعه این در نتیجه ت. علمی و جام  به وجود آمدند -مناطق آزاد اقتصادی 1711تا اواخر دهه  1791از اواخر دهه 

هایی چون سود باال،  صنای  با تکنولوژی باال دارای ویژگی. باشد سیاسی به همراه تحوالم تکنولوژی می -اقتصادی

به عاارم دیگر این صنای  دربرگیرنده اط عام زیاد، مواد . باشند گذاری باال، رقابت باال و ریتک باال می سرمایه

شوند که دارای مؤستام تحقیقاتی زیاد،  ن در مناطقی ت سی  میباشند و بنابرای اولیه جدید و انرژی جدید می

: ها عاارتند از در این مناطق سیاستهای ترجیحی و همننین مزیت. دانشگاههای بزرگ و محیط زندگی مناس  باشند

ر و دانش، تکنولوژی، نیروی انتانی ماه: منطقه ترکیای است از. تحقیقام، آموزع، تولید و اقامتگاه برای محققان

پارک تحقیقاتی : به عنوان مثال. باشند علمی می -این مناطق همان مناطق آزاد اقتصادی. سرمایه فیزیکی باال

در  (HIA)در ژاپن، ناحیه صنعتی با تکنولوژی باال Science Cityدر تایوان،  Hsinchu، (SP)استانفورد 

 .آمریکا، از جمله این مناطق هتتند
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های تجاری، صنعتی،  زاد اقتصادی جامعی تشکیل شدند که در واق  دربرگیرنده جناههمننین در این دوره مناطق آ

های  فقط تعداد کمی از این نوش مناطق در جهان وجود دارد که دارای تمام ویژگی. باشد خدماتی و علمی می

ام  مانائوخ توان به منطقه آزاد تجاری ج به عنوان مثال می. باشند الذکر و تحوالم تکنولوژی باال می فود

(Manaus)   ژن در چین  ، مناطق ویژه اقتصادی شن(کنگ و سنگاپور هنگ)در برزیل، بنادر جام(Shenzhen) 

 .اشاره نمود (Moxicali)و منطقه بزرگ آزاد مکزیکالی در مکزیک 

بویژه در یافته پیدا کردند،  مناطق آزاد اقتصادی مدرن اخیر بازارهای واقعی خود را در کشورهای کمتر توسعه

های خارجی را  آمیزی سرمایه توانند به طور موفقیت این نوش مناطق آزاد می. کشورهای تازه صنعتی شده شرد آسیا

و جنوبی  در کره 1766پراکندگی جغرافیایی این مناطق در شرد آسیا از تایوان شروش شده و در سال . جذب کنند

در جنوب آسیا ت سی  این مناطق کند بوده . پدیدار شد (1793)و اندونزی ( 1791)، مالزی (1767)سپ  در فیلیپین 

و در  1791 نکا در سال ت سی  شد بقیه مناطق در سری 1761در هند که در سال  (Kandla)به جز کاندال . است

داری در تعداد مناطق آزاد تجاری تا سال  در مجموش، رشد معنی. شکل گرفتند 1711بنگ دع و پاکتتان در سال 

کردند که  فعالیت می 1711یافته در دهه  کشور کمتر توسعه 31منطقه آزاد تجاری در  11حدود . اتفاد افتاد 1791

در آفریقا و خاورمیانه % 21کردند و حدود  آسیای شرد و آمریکا فعالیت میاز این مناطق در اروپا، % 11حدود 

 .داشتندفعالیت 

در هر حال، مناطق آزاد اقتصادی گام به گام به همراه ادغام جهانی اقتصاد توسعه پیدا کردند و تعدادشان بطور 

منطقة آزاد از انواش مختلف آن،  3511بیش از  امروزه بگونه ای که برآوردها نشان می دهد. روزافزونی افزایش یافت

همننین ادغام اقتصاد جهانی روی مناطق آزاد تجاری  .(ILO, 2114) کشور دنیا فعال هتتند 135در بیش از 

ای که مناطق آزاد اقتصادی چند جاناه در بتتر چنین شرایطی بوجود  به گونه. توجهی داشت ک سیک اثرام قابل

یافته و با  ی بزرگ بین چندین دولت با ساختارهای قومی و پیشرفته و اقتصادهای توسعهها این مناطق در ناحیه. آمدند

به . این مناطق بتیار حتاخ در مقابل تغییرام و تصمیمام جهانی هتتند. ای از شرایط مناس  بوجود آمدند مجموعه

 . در اتحادیه اروپا اشاره کرد Maos-Rhineتوان به  عنوان نمونه از این مناطق می
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 :پ ، بطور کلی مراحل شکل گیری مناطق آزاد را می توان بصورم زیر خ صه کرد

 تجاری –مناطق آزاد اقتصادی : مرحله اول 

به صورم بندر آزاد ، شهرآزاد ، منطقه اناارکاال ، مناطق آزاد گمرکی ،  1741می دی تا  16این مرحله از اواخر قرن 

 .رسیده است( تجاری  –اقتصادی)در نهایت به تکامل  شروش به ایجاد و...مناطق ترانزیتی و

 صنعتی -مناطق آزاد اقتصادی ( : 1373-1313: )مرحله دوم 

این مناطق نیز در فاصله زمانی فود به صورم مناطق آزاد صادراتی ، مناطق پردازع صادرام ، مناطق آزاد تولید ، 

 .فعالیت داشته اند... مناطق آزاد صنعتی ، منطقه توسعه اقتصادی و تکنولوژی و 

 خدماتی –مناطق آزاد اقتصادی ( : 1373-1313: )مرحله سوم 

خدماتی بیشتر تحت عناوین منطقه آزاد حرفه ای ، منطقه آزاد بانکداری ، منطقه آزاد بیمه ،  –مناطق آزاد اقتصادی 

 .منطقه آزاد توریتتی و منطقه آزاد پزشکی فعالیت داشته اند

 علمی  –مناطق آزاد اقتصادی ( 1353-1373)مرحله چهارم 

پارک تحقیقام ، پارک تکنولوژی ، پارک علوم ، پارک تکنولوژی باال ، پارک علوم و تکنولوژی، شهرعلک، 

علمی را تشکیل  –عناوینی هتتند که در واق  مناطق آزاد اقتصادی ... شهرآکادمیک، ناحیه صنعتی تکنولوژی باال و 

 .دمی دهند و یا معرفی می کنن

 مناطق آزاد اقتصادی جامع( : 1353-1373)مرحله پنجم 

این نوش مناطق تحت عناوینی چون منطقه آزاد اقتصادی ، منطقه ویژه اقتصادی ، منطقه آزاد ، منطقه تجاری آزاد 

 .ماادرم می ورزیدند  جام  در اکثر فعالیتهایی که در مراحل فود بدانها اشاره شد،

 (Cross – Border) مناطق آزاد اقتصادی فرامرزی( :  2313-2333-1333)مرحله ششم 

این مناطق تحت عناوین مثلث رشد ومنطقه اقتصادی فرامرزی زمینه ادغام اقتصادهای چند ملیتی و ادغام در اقتصاد 

بازار »، «اتحادیه گمرکی »در واق  مرحله آخر مناطق آزاد به صورتهایی چون . جهانی را به خوبی فراهک می آورند

 .در سراسر جهان دیده می شود« اتحادیه اقتصادی سیاسی»و    « اتحادیه اقتصادی و پولی »، «مشترک 

 .مشاهده کرد( 1-1)را می توان در یک نگاه و در شکل مذکورمااحث 
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 سیر تحوالت مناطق آزاد :(1-1)شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبانی نظری مناطق آزاد.2.1

نئوک سیک مدلهای سنتی بررسی های نظری و تجربی مربوط به مناطق آزاد در دو گروه عمدة روع شناسی؛ اول،  

تحلیل های ایتتای نظری و تحلیل های کاتالیتت بودن یا تتهیل کنندگی مناطق و ورود ) و رشد درونزای اقتصادی

تحلیل های توصیفی و میدانی، و تکنیک ) کاربردی مناطق آزاد-تحلیل های اقتصادیو دوم، ( آنها در مدلهای رشد

ر کدام از این دو خط تحقیقاتی، سهک بتیار قابل توجهی در بدیهی است ه. صورم گرفته است( فایده -های هزینه 

 مرحله چهارم

4391-4391  

علمی -مناطق آزاد اقتصادی  

پارك تحقیقات -  

پارك تکنولوژی -  

پارك علوم -  

پارك تکنولوژی باال -  

پارك علوم و تکنولوژی -  

تکنولوژی -پارك توسعه -  

شهر علم -  

شهر آکادمیك -  

ناحیه صنعتی با تکنولوژی باال -  

 مرحله اول

4311تا  41اواخر قرن   

 مناطق آزاد اقتصادی تجاری

بندر آزاد -  

شهر آزاد -  

ار کاالبمنطقه ان -  

مناطق آزاد گمرکی -  

مناطق فعالیتهای عوارض -  

مناطق آزاد تجاری مالیاتی -  

مناطق ترانزیتی -  

مناطق تجارت خارجی -  

 مرحله سوم

4311-4391  

خدماتی -مناطق آزاد اقتصادی  

ای منطقه آزاد حرفه -  

منطقه آزاد خدماتی -  

بانکداریمنطقه آزاد  -  

منطقه آزاد بیمه -  

منطقه آزاد توریستی -  

منطقه آزاد پزشکی -  

 مرحله دوم

4311-4391  

صنعتی -مناطق آزاد اقتصادی  

مناطق آزاد صادراتی -  

مناطق پردازش صادرات -  

مناطق آزاد پردازش صادرات -  

مناطق آزاد تولید -  

مناطق آزاد صنعتی -  

مناطق پردازش واردات -  

مناطق آزاد کشاورزی -  

منطقه توسعه اقتصادی و تکنولوژی -  

 مرحله پنجم

4391- 4391  

 مناطق آزاد اقتصادی جامع

مناطق آزاد -  

منطقه آزاد اقتصادی -  

منطقه ویژه اقتصادی -  

بندر آزاد -  

منطقه تجاری آزاد جامع -  

مناطق آزاد تجاری مالیاتی -  

مناطق ترانزیتی -  

تجارت خارجیمناطق  -  

حله ششممر  

4331بعد از دهه   

 

 مناطق آزاد اقتصادی چند جانبه
 

مثلث رشد -  

منطقه اقتصادی چند جانبه -  
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سال اخیر داشته است که در ادامه به تفصیل، به هر کدام از این  51پیشارد مااحث نظری مناطق آزاد در نزدیک به 

 .شودموارد اشاره می 

 مدلهای نئوکالسیک و مناطق آزاد .1.2.1

 تحلیلهای ایستای نظری.  1.1.2.1

و جدید تجارم ( اوهلین-مانند مدل هکشر)و تجربی در چارچوب مدلهای ک سیک و نئوک سیکبررسی نظری 

 .بین الملل در بیش از چهار دهة گذشته صورم پذیرفته است

بود که در چارچوب ( 1794)6یکی از اولین مطالعاتی که در این زمینه به لحاظ نظری انجام شد مطالعة حمادا 

دو کاال، دو عامل و دو ) 2*2*2ک و بر مانای مدل هکشر اوهلین در یک چارچوب شناسی اقتصاد نئوک سی روع

بر اساخ تحلیلهای وی، . ت کید کرد که منطقة آزاد اثرام رفاهی منفی بر اقتصاد کشور میزبان خواهد داشت( کشور

ه ورود سرمایه های اگر فرض می شد که کشور در حال توسعه در تولید کاالهای کاربر مزیت نتای داشته باشد آنگا

خارجی بدان مفهوم خواهد بود که سرمایه های وارد شده در مناطق آزاد، نیروی کار مشغول در اقتصاد داخلی را به 

. سمت این مناطق سود خواهند داد و تولید کاالهای سرمایه بر افزایش و تولید کاالهای کاربر کاهش خواهد یافت

ولید کاالهایی که درآن مزیت نتای دارد به کاالهایی که مزیت ندارد خواهد لذا ت سی  مناطق آزاد، کشور را از ت

 .کشاند

نتایج مطالعة حمادا را بهاود داد ولی همننان اثرام منفی سرمایه گذاری ( 1712)9مطالعام همیلتون و سونتون

سرمایه بر ناودند و می بر اساخ فرض آنها مناطق آزاد لزوماً تولید کنندة کاالهای . خارجی بر رفاه پابرجا بود

 .توانتتند کاالهای کاربر را نیز تولید کنند

به تدریج مطالعام ماتنی بر مدلهای تجارم بین الملل با واقعی تر کردن فروض حاکک بر اقتصاد کشورها بویژه 

 از جمله فروضی که در. کشورهای در حال توسعه نتایج متفاوم تری را نتات به مطالعام قالی مطرح کردند

همننین، فرض . مطالعام بعدی تعدیل و تصحیح شدند فرض وجود اشتغال کامل در کشورهای در حال توسعه بود

ع وه بر این دو فرض، تجارم کاالهای . وجود اثرام سرریز سرمایه های متتقیک خارجی نیز وارد مدلها شد

 .ای نیز جزئی از فروض بود که به چارچوب مدلهای بعدی اضافه شدند واسطه

                                                           
6
 - Hamada, K. ( 19 ).  
9
 - Hamilton C. and L. O. Svensson ( 12 ). 
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ایجاد مناطق آزاد را در  3*3اشاره کرد که در یک مدل ( 1716) 1از جملة این مطالعام می توان به بررسی میاگیوا

ت کید کردند که زمانیکه فرض ( 1719)7همننین، یانگ و میاگیوا.  بهاود رفاه اقتصادی مؤثر و معنی دار برآورد کرد

مثات ت سی  مناطق آزاد بر رفاه اقتصادی غیرقابل رد شدن وجود نیروی کار بیکار به مدل اضافه می شود اثرام 

 . است

اما مت لة اصلی در این مطالعام این بود که ت سی  مناطق آزاد اولین سیاست بهینه برای بهاود رفاه اقتصادی ناود 

ز منظر چرا که اقتصاددانان نئوک سیک اولین سیاست بهین برای رفاه اقتصادی ا. بلکه دومین سیاست بهین بود

 . قلمداد می کنند« تجارم آزاد»اقتصادبین الملل را 

در مقالة ارزشمند خود بیان می کند که یکی از فرقهای بین کشورهای ( 2111) 11دراین زمینه، دانی رادریک

یافته و درحال توسعه در الگوهای رشد آنها استفاده از سیاستهای بهین اول توسط پیشرفته ها و سیاستهای بهین  توسعه

 . دوم در غیرپیشرفته ها است

ایجاد محاکک قضایی و الزام به : رادریک، سیاستهای بهین دوم را در چهار مقولة مشخص تقتیک بندی کرده است

و اعتااربخشی  13و آزاد سازی واردام و ادغام در اقتصاد جهانی 12و کارآفرینی، مقررام ورود 11اجرای قراردادها

 .14به سیاستهای پولی و عملکرد اقتصادی

از آنجا که بحث این مطالعه متتقیماً به مورد سوم یعنی آزادسازی واردام و ادغام در اقتصاد جهانی مربوط می شود 

رادریک، بحث مزبور را اینگونه شروش می کند . شودمی  لذا بحث رادریک مجددا در این قتمت از تحقیق ذکر

جهانی باشد آنگاه همة کتابهای درسی و نهادهای  که هر کشوری که خواهان ورود به تجارم بین الملل و اقتصاد

، پیشنهاد می کنند که محدودیتهای ...(مانند سازمان تجارم جهانی، صندود بین المللی پول و)پولی بین الملل–مالی 

 . داری و همننین قیمتی مانند تعرفه ها باید از سرراه تجارم حذ  شوندمق

اما تجربة موفق جهانی سازی در بین کشورهای در حال توسعه طی دهه های گذشته نشان از الگوهای متفاوم و 

یوان کرة جنوبی و تا. پذیرع ترتیاام نهادی دیگری، غیر از آننه که در تئوری های ناب گفته شده، داشته است

پیاده کرده و ضمن متنوش سازی صادرام، از صدور کاالهای سنتی  1761رژیمی از یارانه های صادراتی را در دهة 

                                                           
2
- Miyagiwa, K. ( 121).  
1
 - Young L. and K. F. Miyagiwa ( 129).  
 0
 - Rodric, Dani.( 002). 

11
 - Courts and contract enforcement 

12
 - Entry regulations and entrepreneurship 

1 
 - Import liberalization and global integration 

14
 - Credibility of monetary policy and economic performance 
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پرداختند و موریتانی   گتترع مناطق آزاد تجاریکشورهای جنوب آسیا مانند مالزی و تایلند به . نیز دست برداشتند

ت سی  مناطق آزاد چین به ترکیای از دو سیاست . ا پیمودهک، از معدود کشورهای موفق آفریقایی،  راه آنها ر

در هینکدام از این کشورها قط  تعرفه ها در مراحل اولیه . دست زد اقتصادی و سیاستهای بهاود بخش صادرام

به همین خاطر این کشورها شاید در مرحلة اول . نقش معنی دار در بهاود موقعیت تجاری بین المللی آنها نداشته است

ام سفارشام تئوری های مرسوم را جهت ادغام در اقتصاد جهانی عملیاتی نکرده اند بلکه با حفظ عناصر مهمی از تم

این محدودیتها، بصورم گام به گام و نموی و بعد از ظهور هر فعالیت جدید، محدودیت سر راه فعالیتهای نوین را 

نیز، که در ادامة این فصل به آنها اشاره خواهد شد،  همننین، متائل مربوط به اقتصاد سیاسی آنرا. حذ  کرده اند

 .حذ  کرده اند

بنابراین، درسی که از این اقدامام گرفته می شود این است که برای رسیدن به موفقیت در برخی الگوی های رشد و 

صاد ارتدک  توسعه، بایتتی نهادهای متناس  با اقتصاد هر کشور ایجاد شده و برخی اوقام توصیه های سیاستی اقت

 .نیز کنار گذاشته شود

 مناطق آزاد بعنوان کاتالیست و حرکت به سمت درونزا کردن اثرات آنها در مدلهای رشد. 2.1.2.1

بیان می کنند که تئوری های سنتی تجارم و رشد بر این مانا استوار هتتند که به محض ( 1779)15جانتون و نیلتون

اما این دو . این اقتصادها سریعاً در اقتصاد جهانی ادغام خواهند شدحذ  شدن موان  سرراه تجارم کشورها، 

اقتصاددان این فرضیه را برای کشورهای در حال توسعه نمی پذیرند و اذعان می دارند که بتیاری از بنگاههای 

اریابی در مااحث تکنولوژیکی بلکه حتی در متائل باز« 16چگونگی صادرام»کشورهای در حال توسعه نه تنها مقولة 

 .و رقابتهای مدیریتی را نیز درک نمی کنند

بر این باور است که در فرآیند توسعه ( 1773)19، اقتصاددان برجتته ای مانند رومر(2ص)به نقل از این دو پژوهشگر

مانند؛ کماودها در ماشین آالم، سرمایة انتانی، زیرساختها و مواردی نظیر آن و شکافهای ایده  11بین شکافهای اشیاء

. شکافهای ایده ها در نظر بتیاری از پژوهشگران همان شکافهای تکنولوژیک است. ، فاصله بوجود آمده است 17ها

مصادیقی مانند بتته بندی، بازاریابی، توزی ، : بااینحال رومر مصادیق دیگری را نیز برای این مفهوم بر می شمارد

                                                           
  
 - Johansson Helena and Lars Nilsson.(  119). 

 1
 - Export Know-how 

 9
 - Romer, P. M. ( 11 ). 

 2
 - Object Gaps 

 1
 - Ideas Gaps 
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یندهای ماادالم، کنترل کیفیت و تحریک انگیزه کنترل موجودی، سیتتمهای پرداخت، سیتتمهای اط عام، فرآ

 .  های کارگر از اهک مواردی هتتند که در اقتصاد مدرن به ایجاد ارزع اقتصادی منجر می شوند

روشن است که هر دوی این شکافها در کشورهای در حال توسعه وجود دارد و اگرچه می توان بر اساخ یک سری 

ای انتانی، باثاام سازی محیط اقتصاد ک ن کشورها، پیاده سازی حقود سیاستهای داخلی مانند آموزع نیروه

ولی هنوز راههای دیگری نیز وجود دارند که . مالکیت و مواردی نظیر آن در از بین بردن این شکافها گام برداشت

میانار جذب یکی از این راههای . بصورم میانار می توانند این کشورها را در رسیدن به این اهدا  موفق نمایند

 .سرمایه های متتقیک خارجی و استفاده از اثرام سرریز آنها در شکافهای ایده ای و اشیایی است

مناطق آزاد بعنوان یک بتتر مناس  می توانند با جذب شرکتهای چند ملیتی و سرمایه های متتقیک متعلق به آنها در 

بعد از مطرح شدن این تئوری . میزبان داشته باشند رسیدن به این هد  نقش کاتالیتتی بتیار مهمی برای کشورهای

و سایر تئوری های هک راستای آن، خط تحقیقاتی نظری و تجربی ادامه داری در این زمینه شکل گرفت تا میزان 

 .راست نمایی آن مورد بررسی های دقیق تر قرار گیرد

گذاری متتقیک خارجی در مناطق آزاد صرفاً ت کید می کند که اثر سرمایه ( 211779،  1774)21بعنوان نمونه، جانتون

به جریان سرمایه به کشور میزبان ختک نمی شود بلکه سایر اثرام سرریز آن نیز شاخصهای اقتصادی آن کشور را 

اولین اثر سرریزی که جانتون از آن بحث می کند آن است که ورود شرکتهای . تحت ت ثیر مثات قرار می دهند

یطی را برای بنگاههای داخلی فراهک می آورد که تکنولوژی، بازاریابی و الگوهای خارجی در این منطقه شرا

ع وه بر آن، ممکن است ورود . مدیریتی را بصورم یکجا مورد استفاده قرار داده و عملکرد خود را بهاود باخشند

این . آنها ادغام شوندبنگاههای خارجی شرایطی را فراهک آورد که بنگاههای داخلی توسط آنها خریداری و یا در 

بر اساخ بحث جانتون، اگر این . نیز وسیله ای خواهد شد که این بنگاهها در بازارهای بین المللی ورود پیدا کنند

 . ویژگی ها به مدلهای نئوک سیک قالی اضافه شوند اثرام منفی آنها بر رفاه اقتصادی از بین خواهد رفت

وب یک مدل رشد مورد آزمون قرار داده و نتیجه می گیرد که اثرام مثات این شرایط را در چارچ( 1779) 22نیلتون

 .این شرایط جدید بر رفاه یا همان ت سی  مناطق آزاد را نمی توان رد کرد

نیز اثرام سرریز ت سی  مناطق آزاد را انتقال تکنولوژی، بهاود مهارتهای مدیریتی، اثرام یادگیری و ( 1777)مدنی

 .بیان می کند توسعة سرمایة انتانی
                                                           
 0
 - Johansson H. ( 11 ).  

  
 - Johansson H. and Nilsson L. ( 119).  

  
 - Nillson ( 119) 
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اثرام ایتتا عاارتند از بهاود صادرام و . اثرام مناطق آزاد را به دو اثر پویا و ایتتا تقتیک می کند( 2111)23فیاخ

اثرام پویا . متنوش سازی آن، سرمایه گذاری متتقیک خارجی، اشتغال متتقیک، درآمدهای ارزی و درآمدهای دولت

ایجاد اشتغال غیر : و معموالً در بلندمدم قابل مشاهده هتتند، عاارتند از نیز که به سختی قابل اندازه گیری بوده

 .متتقیک، انتقال تکنولوژی، بهاود مهارتها و ارتااطاتی که این مناطق با اقتصاد داخلی برقرار می کنند

را مورد  یکی از چارچوبهای نظری دیگر که اثرام سرریز سرمایه گذاری های متتقیک خارجی و ت سی  مناطق آزاد

مناطق آزاد ( 1771)24تحقیقاتی، ری و دیگران  متیردر این . توجه قرار می دهند تئوری های رشد اقتصادی هتتند

اقتصادی را بعنوان کاتالیتتهای می دانند که با ترکی  تکنولوژی، نیروی کار و مدیریت ماتنی بر دانش، صادرام را 

 . افزایش می دهند

 کاربردی  مناطق آزاد -های  اقتصادیتحلیل. 2.2.1

مطالعام ماتنی بر آمار : اول: تحلیل های مناطق آزاد عمدتاً بر اساخ دو شکل روع شناختی صورم پذیرفته اند

 .فایده –مطالعام ماتنی بر تکنیک های هزینه : توصیفی و مطالعام میدانی و دوم

 مطالعات مبتنی بر آمار توصیفی و بررسی های میدانی. 1.2.2.1

طیف وسیعی از مطالعام در خصوص مناطق آزاد، از شاخص های آمار توصیفی و همننین از آزمون فرض های 

این مطالعام، اغل  ارتیاطام بین شاخص ها را بر اساخ معنی داری آماری و در . آمار استنتاجی استفاده کرده اند

د اینگونه مطالعام، اغل  به برآورد روشن است که برآین. سه حالت کلی مثات، منفی و صفر بررسی کرده اند

ضرای  و ارقام کمی ختک نمی شوند بلکه در بهترین حالت، اط عام مورد نیاز خود را از طریق پرسشنامه بدست 

 . آورده و اقدام به رتاه بندی عوامل مؤثر بر شاخص وابتته می نمایند

 فایده –مطالعات مبتنی بر تکنیک های هزینه . 2.2.2.1

فایده مانند روع یافتن ارزع فعلی خالص از جمله روشهایی است -تجربی در چارچوب تکنیک های هزینهبررسی 

 .که در تحلیل های مزبور مورد استفاده قرار گرفته است

                                                           
2 
 - FIAS ( 002).  

  
 - Rhee, Y.W., K. Katterbach and J. White. ( 110).  
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فایده انجام داده، مدلهای نئوک سیکی را هک نقد  -با استفاده از روع هزینه(  261717و  1719) 25مطالعاتی که وور

جمله فروضی که در این مطالعام مورد نقد قرار گرفته است عدم تحرک کامل سرمایه بصورم  از. کرده است

همین ویژگی . المللی است که این محقق این فرض مدلهای اولیة نئوک سیک را چندان واقعی تصور نمی کند بین

آمده از این مدلها را چندان از اینرو، وی عمدة نتایج بدست . نیز برای کارکرد کارآی مناطق آزاد بتیار مهک است

 .معتار تلقی نمی کند

فایده اثر مثات ت سی  مناطق آزاد بر رفاه اقتصادی را مورد  –در مقابل، محققان بر این باورند که رویکرد هزینه 

ز مهمترین منافعی که این رویکرد ا. ت کید قرار می دهد ولی قدرم و انعطا  این ابزار چندان زیاد ارزیابی نمی شود

درآمدهای ارزی، مالیاتهای دولت، اشتغال، فروع مواد اولیة داخلی و : ت سی  مناطق آزاد بر می شمارد عاارتند از

هزینه های ایجاد زیرساختها، خدمام : مهمترین هزینه ها نیز عاارتند از. درآمد حاصل از اجارة زمین و ساختمان

 (1771، 29کویل و الرینجنکینز، اس. ) عمومی و هزینه های اجرایی و مدیریتی

فایده نیز نیاز آن به داده های زیاد و خرد جهت محاساة تمام هزینه ها و مناف  است  –مهمترین ایراد روشهای هزینه 

همننین، برخی تقری  سازی ها و فروض آن را نیز باید به . که فراهک کردن این داده ها امر چندان ساده ای نیتت

وه بر آن، این روشها قادر به محاساة کامل اثرام سرریز تکنولوژی و مهارتهای ع . محدودیت قالی اضافه کرد

 .اضافه شده و سایر متغیرهای کیفی نیتتند در حالیکه همة آنها جزء مهمی از دستاوردهای مناطق آزاد تلقی می شوند

 اهداف مناطق آزاد. 3.1

برداری   به اهدا  سیاسی و اقتصادی مورد بهرهامروزه از یک طر ، مناطق آزاد بعنوان ابزاری در جهت رسیدن 

گیرند و از طر  دیگر، توسعه اقتصادی جهانی، سیاست و رشد علوم و تکنولوژی چگونگی تحوالم مناطق  قرار می

 .دهد های متفاوم تحت ت ثیر قرار می آزاد تجاری را در دوره

در زمینه مناطق آزاد، طیف های متفاوتی از اهدا   همانگونه که در قتمتهای قالی نیز اشاره شد مطالعام  انجام شده

  .مورد بررسی قرار می گیرندرا برای این مناطق بر می شمارند که در این قتمت از تحقیق، 

 

                                                           
  
 -Warr, P. ( 129).   

 1
 -Warr, P. ( 121).   

 9
 - Jenkins M., G. Esquivel and B. F. Larrain ( 112). 
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بر اساخ تحقیقام مزبور، زمانیکه از یک منظر کلی به اهدا  مناطق آزاد پرداخته می شود، می توان اهدا  

 :تکنولوژیک به شرح زیر تفکیک کرد اقتصادی را از اهدا  اجتماعی و

 اهداف اقتصادی. 1.3.1

 تعمیق ورود اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی؛ -1

 متنوش ساختن محصوالم صادراتی از طریق رشد صادرام صنعتی؛  -2

 افزایش خالص درآمدهای ارزی؛ -3

 جذب سرمایه های خارجی و داخلی جهت گتترع تولید رقابتی؛ -4

 فیت نیروی کار بین الملل جهت رشد تولیدام ناهمگن؛ایحاد اشتغال و استفاده از ظر -5

 .افزایش درآمدهای دولت از کانال مالیاتها بر اساخ نرخهای متفاوم از سرزمین اصلی -6

 اهداف اجتماعی. 2.3.1

 توسعه همه جاناة مناطق کمتر توسعه یافته؛ -1

 کاهش پیامدهای اجتماعی ناشی از بیکاری؛ -2

 .اشااش بازار داخلی از کاالی باکیفیتافزایش رضایت مصر  کننده از طریق  -3

 اهداف علمی و تکنیکی . 3.3.1

 استفاده از تکنولوژی های نوین خارجی و داخلی؛ -1

 آموزع و یادگیری نیروی کار، مهندسین و مدیران داخلی از طریق جل  خدمام مهندسی بین المللی؛ -2

 پیاده سازی مدلهای جدید مدیریتی؛ -3

 .د و بهاود ظرفیت تولیدافزایش کارآیی زیرساختهای موجو -4

همننین می توان به لحاظ اقتصادی اهدا  انواش متنوش مناطق آزاد را همزمان بصورم اهدا  خرد و ک ن تعریف 

. کرد که به لحاظ زمان و حجک کار الزم برای رسیدن به آنها از همدیگر، حداقل در ظاهر، قابل تفکیک هتتند

های خارجی جهت جذب تکنولوژی پیشرفته،  زاریابی و جذب سرمایهاهدافی چون تجارم، صادرام، اشتغال، با

به عاارم بهتر هد  نهایی مناطق . توان برای این مناطق بیان کرد گذاری، پرسنل ماهر و در نهایت ادغام را می سرمایه
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ک ن متناس  با بر مانای انواش مناطق آزاد، اهدا  خرد و ( 1-1)جدول. باشد آزاد اقتصادی، ادغام اقتصاد جهانی می

 .هر کدام را نیز تلخیص کرده است

اهداف مناطق آزاد تجاری درمباحث نظری(: 1-1)جدول  

 نوع منطقه هدف خرد هدف کالن

تبدیل استراتژی جایگزینی واردات به  -

 تشویق صادرات

 ای یافتن استراتژی توسعه منطقه تحقق -

 ایجاد فرصتهای تجاری -

 ایجاد منافع و عواید تجارت خارجی -

 ایجاد صادرات و اشتغال -

 های خارجی و تکنولوژی پیشرفته جذب سرمایه -

 آزاد تجاری

تحت پوشش درآوردن برخی بخشهای  -

 قدیمی اقتصاد

 آوردن نیروی کارماهر و مدیریت کارآ بدست -

 ایجاد امکانات بازرگانی -

 آزاد صنعتی

 واردکردن صنایع تکنولوژی باال - ای برای رسیدن به اقتصاد بازار وسیله -

 واردکردن بازرگانی با تکنولوژی باال -

 آزاد خدماتی

ایجاد نظارت علمی و تکنولوژیکی در  -

 فرآیند توسعه

 تربیت نیروی انسانی با دانش باال -

 ایجاد ارتباط بین منطقه آزاد با اقتصاد داخلی -

 آزاد علمی

 تحقق همکاری چند جانبه و ادغام -

 بهبود روابط بین مناطق گسترده -

منطقه با بازارهای جهانی و افزایش گسترش رابطه  -

 ای رقابت منطقه

 آزاد جامع

افزایش منابع جدید استخراج شده و توسعه اقتصاد چند  - ای گذار به سمت ادغام منطقه -

 جانبه

آزاد چند جانبه و 

 گسترده

ادبیام تحقیق: م خذ  

 

 اند؟ مناطق آزاد مهمآیا واقعاً مشوقهای سرمایه گذاری بویژه مشوقهای مالیاتی جهت موفقیت . 1.1

در یک دسته بندی  کلی، در حوزة مشوقها چهار دسته مشود از سوی کشورها به سرمایه گذاران عرضه می شود، 

 :که عاارتند از

این مشوقها شامل مجموعه ای از (:  Regulatory incentives)مشود های مربوط به مقررام  -الف

این مقررام زدایی ها . ه های سرمایه گذاری در مناطق آزاد استزدایی های ملی و محلی جهت جذب پروژ مقررام

در مناطق آزاد اغل  به صورم حذ  یا کاهش فرآیندهای نظارتی است که در سرزمین اصلی بطور کامل اجرا 

 .  شوند می

این مشوقها شامل تتهیل و کاهش بار مالیاتی شرکتهای (: Fiscal incentives)مشود های مالی دولت  -ب

ی مانند تعطی م مالیاتی، نرخهای ترجیحی و اعتاارام مالیاتی جزئی یشکلها. مایه گذاری و نیروی کار آنان استسر

 .از مشوقهای مالیاتی اعمال شده در مناطق هتتند
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مجموعه مشوقهایی که باعث افزایش سرمایه های پولی، ( : Financial incentives)مشود های ت مین مالی  -ج

 .وه، دسترسی به امکانام بازارهای پول و سرمایه  و مواردی نظیر آنها می شودتتهیل گردع وج

مجموعه ای از مشوقها هتتند که ورود به (: Foreign Trade incentives)مشود های تجارم خارجی -د

 .تجارم بین الملل را تتهیل کرده و ضمن اعطای مشوقهای صادراتی، عوارض واردام را حذ  یا کاهش می دهند

 

 آنفایدة مشود های مالی دولت است لذا تمرکز اصلی  –از آنجا که هد  اصلی این مطالعه، بررسی اثرام و هزینه 

 .بر ماانی نظری مربوط به مشود های مالیاتی و عملکرد مناطق آزاد خواهد بود

ده اند، که بتیاری از این علی رغک تمام امتیازام و مناف  خالص که بالقوه مناطق آزاد اقتصادی از آنها برخوردار بو

امتیازام بصورم صریح یا ضمنی در بخشهای قال و بطور مشخص، در تئوری های مربوط به این مناطق بیان شدند، 

. ولی در عمل، برخی از این مناطق، بعنوان مناطق موفق و برخی دیگر، بعنوان مناطق ناموفق ارزیابی شده اند

ای این دو پدیده انجام شده و در ادبیام نظری مربوط به این مناطق وجود تحقیقام قابل توجهی در علل و ریشه ه

 . دارد

بعنوان مثال، فیلیپین سرمایه گذاری . برخی مواق  حتی از مناطق آزاد بعنوان مان  رشد اقتصادی هک بحث کرده اند

بگونه ای که مقامام مربوطه، بندر را ارتقا داده و . انجام داد Battanبتیار زیادی در زیرساختهای منطقة آزاد 

با این وجود، این منطقه در جذب سرمایه ها . سیتتمهای عرضة انرژی راه اندازی و ساختمانهای جدید درست کردند

27و  21،1719وور) و راه اندازی کت  و کار ناموفق بود و شکتت سختی بر دولت تحمیل کرد
FAB ،2113). 

محققان، موفقیت یا شکتت مناطق آزاد را به کیفیت زیرساختها، موقعیت جغرافیایی و اندازة مناطق نتات برخی 

بر اساخ این مطالعام، جاده های بی کیفیت و  .(2111 31؛ پرادیپ و پرادیپ2111 31فارولی و آکینتی)دهند می

ننین، طراحی نامناس  امکانام هم. عرضة غیرقابل اتکای انرژی، سرمایه گذاری خارجی را کاهش خواهد داد

 .باعث افزایش ازدحام و مشک م اجتماعی می شود

                                                           
 2
 - Warr, P. G. ( 129). 

 1
 - The Freeport Area of Bataan (FAB).  

 0
 - Farole, T. and G. Akinci ( 0  ). 

  
 - Pradeep, N. and P. Pradeep ( 002). 
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را بروکراسی ( پایتخت سنگال)علت شکتت منطقة آزاد مربوط به داکار(  2111)32بر اساخ تحقیق کلینگ و لتیلی

بحث آنها دور بودن  همننین، بر پایة. زیاد، هزینه های باالی انرژی و ناود نیروی کار ارزان و کافی ذکر کرده اند

 .منطقة آزاد مزبور از مرکز شهر داکار و حاشیه ای بودن آن را از دیگر موارد مؤثر در این شکتت بیان کرده اند

بنابه باور . از سوی دیگر مناطقی که بعنوان مناطق آزاد موفق مطرح شده اند از ویژگی های خاصی برخوردارند

ل به بازار داخلی هتتند و سرمایه گذاران آن نیازهای واسطه ای خود را مناطقی که متص( 2111)فارولی و آکینتی

همننین، این محققان بیان می کنند که . جهت تولید از این بازارها خریداری می کنند از موفقیت باالیی برخوردارند

ناطق آزاد را برای گذاران، متموفقیت مناطق آزاد می تواند به این مت له بتتگی داشته باشد که تا چه حدی، سیاس

بر اساخ بحث آنها زمانیکه مناطق آزاد بنگ دع شروش به آگهی . سرمایه گذاری صنای  مناس  ایجاد می کنند

برای جذب سرمایه های با تکنولوژی باال را داد شکتت خوردند و سرمایه ای وارد این مناطق نشد ولی به محض 

ه گذاری در پوشاک کردند سرمایه ها به سمت آن جریان پیدا اینکه این مناطق شروش به آگهی برای جل  سرمای

 .کرد

نزدیکی به مناطق شهری، نزدیکی به مرزها، نیروی کار ماهر و همننین ( 1772)33یا محققان دیگری نظیر یوان و ادن

 .زمان مناس  برای ت سی  این مناطق را از جمله عوامل موفقیت این مناطق ذکر کرده اند

ش شرطهای الزم برای موفقیت مناطق آزاد را در مواردی مانند؛ طراحی قوی و برنامه ریزی پی( 1777)جانتون

 .علمی، اص ح فرآیندهای پینیده، سیاست یکپارچة دولت و عدم سوء مدیریت و دخالت بیان می کند

د صادرام با در مقالة خود، منظور جانتون از سیاست یکپارچة دولت را  شامل استراتژی بهاو( 2115)34فربی ماتز

. نرخهای ارز تعیین شده در فرآیند اقتصادی، آزاد سازی رژیک تجاری و ثاام ک ن اقتصادی تفتیر می کند

همننین، به نظر این محقق، عدم دخالت و سوء مدیریت را باید در نظارم قوی و مفید مانند فراهک کردن 

ه اجازة رشد به بخش خصوصی داده شود، استانداردهای عملکرد و پرداخت سوبتیدهای هدفمند بگونه ای ک

 .جتتجو کرد

                                                           
  
 - Cling, J. and G. Letilly ( 00 ). 

  
 - Yuan, J. and L. Eden ( 11 ). 

  
 - Furby Mats.( 00 ). 
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برخی پژوهشگران دیگر نیز معتقدند که  ممکن است که یک منطقه متتعد رشد اقتصادی بوده و علی رغک آن 

در این حالت، رشد شکل گرفته در این منطقه را نااید در . احتمال دارد مناطق آزاد نیز در آن ت سی  شده باشد

 .(1777و مدنی،  1771، 35کوساگو و زاناتوخ)جتتجو کردوجود منطقة آزاد 

حال، بر اساخ مطالعام فود، مطالعام دیگری نیز وجود دارند که با اطمینان خاطر بیشتری عنوان می کنند که 

به تنهایی نمی توانند در جذب سرمایه های خارجی در مناطق آزاد نقش  «مشوقهای مالیاتی»مشوقهایی مانند 

OECDاز جملة این مطالعام می توان به مطالعة . مؤثری ایفا کنند
36

 .اشاره کرد( 2111) 39و ک رک (1775) 

ک رک بحث خود را از این نقطه، شروش می کند که دالیل مختلفی وجود دارند که باعث می شوند کشورها به 

جذب سرمایه های خارجی ع قه مند شوند و در این فرآیند یکی از فروض اساسی این است که، داشتن یک 

 . ر استراتژی ملی یک کشور ایفا کندسیتتک مالیاتی رقابتی می تواند در جذب سرمایه های بین المللی نقش مؤثری د

اما همزمان سیتتک مالیام بر شرکتهای هر کشوری نیز وظیفه دارد که مالیام بر درآمد این اشخاص غیر مقیک را 

چنین رویکردی نیز متلماً منجر به انتقادهای تندی در راستای  . جم  آوری کرده و مان  از فرار مالیاتی آنها بشود

با این مقدمه، این تحقیق سراغ سؤال اصلی خود . ن برای جذب سرمایه های خارجی خواهد شدآثار ضدانگیزشی آ

در چارچوب این مطالعه، عوامل مزبور به . یعنی عوامل مؤثر بر انتخاب مکان سرمایه گذاری متتقیک خارجی می رود

 . دودستة عوامل غیر مالیاتی و عوامل مالیاتی تقتیک می شوند

ثاام سیاسی و : ی که اغل  مشابه با عواملی است که در مااحث باال نیز بدانها اشاره شد عاارتند ازعوامل غیر مالیات

ثاام محیط اقتصاد ک ن، چارچوب قوانین و مقررام، دستیابی به داده ها و زیر ساختها، ثاام مدیریتی و مواردی 

 .نظایر آنها بیان شده اند

 :ک قانون جام  و شفا  مالیاتی ذکر شده باشند می توانند در مواردی مانندعوامل مالیاتی نیز که اصوالً باید در ی

 تعطی م مالیاتی؛ -

 نرخهای ترجیحی مالیاتی؛ -

 نرخهای استه ک شتابان؛ -

 ؛(هدفگذاری شده)اعتاارام مالیاتی عام و خاص -

                                                           
  
 - Kusago, T. and Z. Tzannatos ( 112). 

 6 - Organisation of Economic Cooperation and Development (OECD  11 ). 
   - Clark, W. S. ( 000). 
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 .کاهش نر  مالیام بر سهام و تشویقام مربوط به ادغام ها، بیان شوند -

افیتها بر مانای ساز و کارهای خاصی می توانند تصمیمام بنگاهها را تحت ت ثیر قرار دهند که روشن است که این مع

 :این سازوکارها می توانند بصورم زیر طیقه بندی شوند

 

مشوقهایی که با نر  صفر مالیاتی هیچ عائدی برای دولت ندارند ولی برای شرکتهای تازه ت سی  انگیزه  -

 باالیی جهت فعالیت می دهند؛

مشوقهایی که از کانال کاهش نر  مالیام بر سود حاصل از سرمایه گذاریها بر تصمیمام بنگاهها ت ثیر  -

 گذارند؛ می

مشوقهایی که از کانال کاهش هزینه های بعد از مالیام، مانند کتر درصدی از هزینه های خرید ماشین  -

 .آالم و مواد اولیه بر تصمیک گیریها اثر بگذارند

کاهش هزینه های بعد از مالیام، وجوه دردسترخ را برای سرمایه گذاری های جدید  مشوقهایی که با -

 .افزایش می دهند

علت اصلی اینکه این مشوقها در جذب سرمایه گذاری متتقیک خارجی در مناطق آزاد با دیدة شک نگریتته 

 ( 211231زی، اس سکی و لی . ) ندشوند این است که آنها اغل  اثرام منفی و تحلیل برنده  بر پایة مالیاتی دار می

تعطی م و معافیتهای مالیاتی که در گروه اول جای می گیرند، از منظر قوانین کشور میزبان، همواره بصورم یک 

 معضل حاد برای آن مطرح می شود چون درآمدهای از دست رفتة دولت در طول زمان، زیادتر و زیادتر می شود و

شرکتهای قدیمی همواره به شرکتهای جدید تادیل شده و از معافیت مالیاتی همننان ممکن است در اثر این مشود، 

ممکن است مانند قیمت گذاری پایین انتقاالم و هزینه های بوجود آمده از آن  نیز مشک م دیگری. استفاده کنند

 .دوگریاانگیر سیتتک مالیاتی کشور ش

در دنیا، امروزه مت لة مهک تر در این زمینه، همکاری های  از اینرو، با توجه به روشن بودن ابعاد چنین مشوقی

المللی و پاسخگو بودن کردن کشورهای میزبان بخاطر فراهک کردن بهشت  مالیاتی برای سرمایه گذاران خارجی  بین

قلمداد شده و امروزه کشورهایی که « 37سیاست مضر رقابت مالیاتی»چرا که چنین سیاستی مصداد . است

اقتصادی گتترده ای با هک دارند سعی می کنند در چارچوب توافق نامه های تعیین شده ای از اتخاذ های  همکاری

                                                           
 8 - Zee, H. H., J. G. Stotsky and E. Ley ( 00 ). 
. 
 1

- harmful tax policy competition  
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سازمانی را ایجاد کردند که با چنین  OECDشورای وزیران  1776در اوایل سال . چنین سیاستهایی اجتناب کنند

 1771عملکردها را تدوین کرد و در سال این نهاد، قوانین مربوط به این گونه . سیاستهای مضر مالیاتی ماارزه کنند

 . رسماً مورد پذیرع اعضاء قرار گرفت

چون . شایان ذکر است که این سیاست به منزلة مداخله در سیتتک مالیاتی کشورها و متائل اجرایی آن تلقی نمی شد

همه مهک بود این نکته بود که هر کدام از آنها سیتتک مالیاتی خود را متتق ً اداره می کردند و فقط آننه که بیشتر از 

بنگاههایی که در کشورهای خودشان تمام خدمام دولتی را دریافت می کنند ولی بواسطة وجود بهشت های 

مالیاتی به سایر کشورهای دیگر رفته و با شانه خالی کردن از پرداخت مالیام به دول متاوش خود از مزایای چنین 

ت استفاده از چنین اجتنابهایی برایشان فراهک نمی شد و تنها فاکتوری که امکاناتی استفاده می کردند دیگر فرص

تعیین کنندة سرمایه گذاری در یک منطقة خاص اقتصادی می شد در نظر گرفتن تمام مالیاتها، مشوقها، نرخهای ارز 

ام موارد، از جمله فایده کردن تم –و هزینه های ت مین مالی در کشورهای اصلی و میزبان بود و بنگاهها با هزینه 

چون بر اساخ این . فاکتورهای مالیاتی و غیر مالیاتی،  اقدام به انتخاب منطقة مناس  برای سرمایه گذاری می کردند

قانون همة مشوقهای مالیاتی بایتتی بصورم شفا  در قوانین مالیاتی ذکر می شدند و مقام مالیاتی بعنوان تنها مقام 

 .قدام می کردمتئول نتات به اجرای آنها ا

بعد از مطرح شدن بهشت های مالیاتی که اغل  با نرخهای صفر مالیاتی و معافیتهای گتترده همراه هتتند، نرخهای 

ترجیحی مالیام نیز، بعنوان یکی دیگر از مشوقهای سرمایه گذاری در مناطق آزاد، اگر چه می توانند در جذب 

وانند در تضعیف پایة مالیاتی از طریق برگشت سرمایه ها از کشور سرمایه های خارجی مفید باشند ولی همزمان می ت

اما با کاهش در نرخهای مالیاتی و اعمال ترجیحی . میزبان نقش منفی در نگهداری سرمایه های خارجی ایفا کنند

م آنها گرچه ممکن است بخشی از پرداختی های مالیاتی بنگاهها افزایش یابد ولی از طر  دیگر این نوش مالیا

آنها شده و سیاستهای ت مین مالی آنها، و در نتیجه نتات بدهی به سهام  را تغییر  41باعث تغییر مجدد ساختار سرمایه

در حالیکه اگر نرخهای . باعث کاهش حجک استقراض و در نتیجه افزایش انتشار سهام جدید می شود زیرا ،می دهد

ه شده و معافیت مالیاتی را از کانال هزینه های قابل قاول ترجیحی افزایش پیدا کنند باعث افزایش استقراض بنگا

بنابراین، اینکه استفاده از این مشود مالیاتی به تحلیل پایة مالیاتی کمک کند و یا باعث . مالیاتی در پی خواهد داشت

که نر  در کشورهایی . عدم استقاال بنگاه از مشود شود بتتگی به میزان مالیام در کشور میزبان خواهد داشت

                                                           
 0
 - recapitalization  
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مالیام آنها باالست بنگاهها سعی خواهند کرد که از طریق انتشاربدهی، مالیام کمتری پرداخت کرده و از آن 

اجتناب کنند و برعک  کشورهایی که مالیاتهای اندکی دارند آنگاه بنگاهها از طریق انتشار سهام به ت مین مالی 

به عاارم دقیق تر، نرخهای ترجیحی مالیام منجر به استفادة  پرداخته و همزمان از مالیام هک اجتناب خواهند کرد و

 .(21، ص1777، 41هینز)بنگاهها از سپرهای مالیاتی شده و از پرداخت آن اجتناب می کنند

اثر اعتاارام مالیاتی نیز بر اساخ سیتتمهای مالیاتی کشورهای مادر و میزبان می توانند بر جریان سرمایه گذاری 

دو حالت . در این وضعیت، می توان حالتهای مختلف را از همدیگر تفکیک کرد. خارجی مورد ارزیابی قرار گیرند

شرکت چندملیتی خود مالیام می گیرد ولی کشور میزبان  اول، حالتی که کشور مادر، از: بتیار رایج آن عاارتند از

 . دوم، حالتی که هر دو می گیرند. نمی گیرد

در حالت دوم، کشور مادر از منا  خارجی درآمد شرکت متعلق بخود، بر اساخ قانون  :اعتبار خارجی مالیاتی

در منطقه آزاد آن سرمایه گذاری  ضمن اینکه این شرکت به کشور خارجی نیز که .مالیاتی خود مالیام اخذ میکند

دالر  111بعنوان مثال، اگر یک شرکت آمریکایی از سرمایه گذاری در ژاپن، . کرده مالیام پرداخت می کند

دالر مالیام پرداخت نماید چون این  35درصد آن یعنی  35درآمد کت  کند و بر اساخ قانون آمریکا مجاور باشد 

دالر  25درصد مالیام پرداخت کرده است لذا دولت آمریکا فقط  11ن مثال، شرکت بر اساخ قانون ژاپن، بعنوا

 . برای این شرکت بدهی مالیاتی منظور خواهد کرد

بطور کلی، اگر مالیاتی که شرکت چند ملیتی به کشور میزبان پرداخت می کند بیش از بدهی مالیاتی آن به کشور 

« کتری اعتاار مالیاتی خارجی»و اگر کمتر از آن باشد « تی خارجیمازاد اعتاار مالیا»اصلی باشد اصط حاً به آن 

دالر  35یعنی در مثال فود، اگر مالیاتی که شرکت آمریکایی به دولت ژاپن پرداخت کرده بیش از . گفته می شود

 .باشد شرکت مازاد اعتاار مالیاتی خارجی دارد ولی اگر کمتر از آن باشد کتری اعتاار مالیاتی خارجی دارد

به لحاظ نظری، هر چقدر اعتاار مالیاتی کشور مادر برای شرکتهای خود بزرگتر باشد انتظار می رود که سیتتک 

 یعنی؛. مالیاتی کشور میزبان اثر چندان معنی داری بر جریان سرمایه به آن کشور نداشته باشد

)),(,( XLfFDI hshmhs   

، مازاد اعتاار مالیاتی یا اخت   بین مالیام (hs)کشور میزبان سرمایه گذاری در مناطق آزاد تابعی است از مالیام

hshm)کشور مادر با کشور میزبان  )L (اپراتور تاب  معکوخ)و عوامل غیر مالیاتی ،(X .) 

                                                           
  
 - Hines Jr. James.R.( 111). 
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قرار گرفته است اما این معادله، در مطالعام مختلف و به اشکال گوناگون تابحال تصریح شده و مورد برآورد 

به عاارم . ای که وجود دارد اینکه نتیجة صریح و متقنی از ع مت متغیرها ومعنی داری آنها گزارع نمی شود نکته

دقیق تر، ادبیام تجربی نشان می دهد که مشوقهای بین المللی سرمایه گذاری نقش بتیار محدودی در جذب 

غیرمالیاتی اهمیت بیشتری برای جذب سرمایه گذاران خارجی  گذاری های خارجی دارند و سایر عوامل سرمایه

لذا یکی از پیشنهادام این مطالعام به کشورهای درحال توسعه، این است که برای جذب سرمایه های . دارند

 .(167-161: ، صص2111، 42ماگنوخ بلوم استرم) خارجی نیازی به پیشنهاد مشوقهای مالی ندارند

اینگونه اشاره کرد که مشود های مالی و مالیاتی دولت در همة کشورها اثرام معنی دار در یک بیان کلی می توان 

بر عملکرد مناطق آزاد نداشته اند و به همین دلیل معموالً محققان یک نظر واحدی مانی بر اثرگذاری آن در یک 

ی سرمایه گذاری در مناطق آزاد و با ت مل در ارتااط بین مشود های مالیاتی و انگیزه ها. ندارند( مثات یا منفی)جهت

رابطة مثات بین مشود های مالیاتی و ( 1775)44و جی(  1771)43سایر مناطق تجاری، محققانی مانند بارتیک

بویژه بنا به باور آنها انگیزه های مالیاتی در مناطقی که بیکاری باالست احتماالً مؤثر . گذاری را بیان می کنند سرمایه

و ( 1771)45اما در مقابل، پژوهشگرانی مانند فیشر و پیتر. فعالیتهای اقتصادی را افزایش می دهدبر هزینه ها بوده و 

وجود چنین ارتااطی را زیر سؤال برده و قائل به ارتااط معنی دار بین این مشوقها و ( 1777) 46گروخ و فیلیپ 

 .های سرمایه گذاری در مناطق نیتتند انگیزه

اینکه در ذهن  نختت. شود به دو سوال، پاسخ دادهاین بخش از بحث، باید تکلیف  بر اساخ مااحث فود، در پایان

گذاران خارجی مشوقهای مالیاتی در درجة چندم اهمیت قرار دارند و دوم اینکه منظور از واژة موفقیت در  سرمایه

 .کارکرد مناطق آزاد چیتت و جایگاه مشوقها در این بحث کجا مشخص می شود

در تحلیل خود به این نکتة اساسی اشاره می کند که در تصمیک گیری های ( 2111)49همیت، آنکتاداز منظر درجة ا

در گام اول، آنها کشورها و مناطق را از نظر : جهانی، سرمایه گذاران دو گام را برای سرمایه گذاری طی می کنند

نیروی کار ماهر و مواردی نظیر آنها مورد  زیرساختهای پایه ای مانند اندازة بازار، دسترسی به مواد خام، دسترسی به

ارزیابی قرار می دهند و اگر این موارد با چالش هایی جدی مواجه ناودند گام دوم را برداشته و موضوعاتی مانند 

                                                           
  
 - Blomstrom, Magnus.( 00 ).  

  
-  Bartik, T. ( 11 ).  

44
-  Ge, W. ( 11 ).  

  
- Fisher, P. S. and A. H. Peters ( 112). 

46- Gross, E. P. and J. M. Phillips ( 111).  
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 - United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD  000).  
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اما روشن است که تغییر و برجتته سازی . مجموعه ای از مشوقهای سرمایه گذاری مدنظر آنها قرار می گیرد

ز طر  دولتها به مرات  ساده تر از موارد دستة اول باشد و چه بتا سرمایه گذاران خارجی موضوعام دستة دوم ا

موقتاً وارد منطقه شوند تا از مزایای فراهک شده برای آنها که اغل  از بهره وری باالیی نیز برای اقتصاد ملی برخوردار 

 . نیتتند، استفاده کنند

یک مفهوم کام ً روشن و مورد قاول همه « موفقیت» که منظور از واژة از منظر مفهوم موفقیت نیز باید توجه کرد 

بعنوان مثال، . بلکه یک واژة نتای بوده و تعاریف و سنجه های متفاوتی می تواند از آن وجود داشته باشد. نیتت

را در دورة فعالیت  FDIشاخصهایی مانند رشد اشتغال، صادرام، تولید و ( 2119) 41و آگراوال ( 2111)فیاخ 

مناطق آزاد با قال یا در دوره های مختلف فعالیت آنها با هک مقایته کرده و میزان موفقیت مناطق آزاد را تشریح 

 . کنند می

با اینحال، وجود فعالیت اقتصادی در مناطق، لزوماً بیانگر موفقیت این مناطق و مثات بودن خالص مناف  آنها برای 

ممکن است این کت  و کار ، در سایة انتقال حجک عظیمی از مناب  دولت بصورم بودجه و یا  چراکه. اقتصاد نیتت

چه بتا این اقدام دولت مان  از شکل . اعطای سوبتیدها یا صر  نظرکردن از درآمدهای مالیاتی  راه افتاده باشد

چادوری ).اقتصاد صر  می شدو بهتر بود در جای دیگری از  گیری یک استراتژی مناس  برای رشد اقتصادی باشد

 (2111 47و یابوچ
 

 بحث تکمیلی پیرامون موفقیت یا عدم موفقیت مناطق آزاد و جایگاه مشوق ها. 1.1

زمینه را برای « برای موفق بودن مناطق آزاد باید در هر منطقه، صنعت مناس  آن ایجاد شود»اگر این گزاره که 

این مضمون که، این صنعت درست را چه کتی باید تعیین بکند؟ چه گیری یک سؤال کلی فراهک می سازد، با  شکل

کتی باید تعیین بکند که ف ن منطقه خاص باید زیرساختهای جاده ای و فرودگاهی داشته باشد تا منطقة آزاد در آن 

 ت سی  شود؟
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این مناطق اتخاذ  در جواب چنین سؤاالتی گفته می شود که سیاستگذاران هتتند که بایتتی سیاست مناس  را برای

 .(2114، 51موبرگ لوتا)کنند و هک آنان هتتند که باید انگیزة الزم را داشته باشند که این سیاستها را اجرا کنند

 .52و مت له انگیزه ها 51مت له دانش:  اینجاست که آنان نیاز به حل دو مت لة اصلی دارند

آنها با فرض داشتن اط عام و . رفاه اجتماعی هتتنددر یک دنیای ایده آل، سیاستگذاران، فقط ماکزیمک کنندة 

در این دنیای . دانش کامل، سیاستهای بهینة اقتصادی را پیدا کرده و در اجرای آنها لحظه ای تردید نمی کنند

آل، سیاستگذار فقط موقعی اقدام به ایجاد مناطق آزاد خواهد کرد که آنرا بهترین سیاست فعلی تشخیص دهد و  ایده

 .دیگری غیر از آن سیاست برای افزایش رفاه اقتصادی جامعه وجود نداشته باشد سیاست

حال اگر این فروض یعنی ماکزیمک کنندة رفاه بودن سیاستگذار و دانش کامل وی کنار گذاشته شود آنگاه ممکن 

های  ة این نوش تحلیلماانی اولی. است تحلیل مربوط به موفقیت یا عدم موفقیت این مناطق، به نتایج دیگری منجر شود

 .دیده می شود( 2111)54و پنینگتون( 2114)53کلی در کار محققانی مانند بوتکه و لتن

 مسألة دانش . 1.1.1

در سیتتمهای سیاسی غیر فدرال دولتها معموالً هک قدرم و هک متئولیت ت سی  ابزارهای رشد مانند مناطق آزاد را 

مناطق آزاد، دولتها مطل  هتتند که کدام ساختار تولید برای چه اگر فرض بر این باشد که در طراحی . دارند

اما . ای مناس  است، آنگاه کارآترین تصمیک را اتخاذ کرده و مناس  ترین منطقه را ت سی  خواهند کرد منطقه

 مت له این است که حتی با فرض اینکه دولتها ماکزیمک کنندة رفاه اجتماعی هتتند ولی دانش الزم برای اتخاذ

این اط عام . به بیان دیگر، این دانش و اط عام در همة اعماد جامعه پراکنده است. تصمیک مناس  را ندارند

اند  نوعی از دانتتنی ها هتتند که کارآفرینان و سرمایه گذاران در طول سالها فعالیت خود در این حرفه بدست آورده

به نقل از موبرگ  1745هایک ، )انتقال به سایرین را ندارند ودر قال  مجموعه پایه ای از اط عام، بتادگی قابلیت

یعنی، فاصلة بین سیاست گذار و افراد فعال در بازار، یکی از ریشه های مشکل دانش در سیاستگذاری  .(2114لوتا 

این مشکل، . بنابراین، هر چه سیتتمها بیشتر سیاسی باشند به همان میزان مشکل دانش، برجتته تر است. است
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یاستگذاران را از تکنولوژی ها و ابزارهای نوین بی اط ش گذاشته و در جریان تولید و تخصیص مناب  اثر خواهد س

 .گذاشت

بنابراین، از منظر نهادی، مناطق آزاد ناموفق ابزارهایی هتتند که به شدم از مت لة دانش سیاست گذار ت ثیر منفی 

مناطق آزاد ممکن است محدودیت توانایی خود را برای تعیین درست الاته، طراحان . پذیرفته و بد طراحی می شوند

در این حالت حتی . جغرافیای منطقه تشخیص هک بدهند ولی اقدام چندانی نمی توانند در این مرحله داشته باشند

را ممکن است هرگونه سرمایه گذاری در این مناطق، سود آور هک باشد و مالیاتهای اندک هک فعالیتهای اقتصادی 

 .به آن مناطق بکشانند ولی همة آنها لزوماً به مفهوم تخصیص بهینة مناب ، تلقی نمی شود و اقتصاد منتف  نمی شود

جهت منتف  شدن اقتصاد، بایتتی سیاستگذاران دولتی، دید وسی  تر و اط عام بیشتری نتات به فعاالن بخش 

افتد، لذا هرگونه دخالت دولت در اقتصاد از طریق  اما چون این حالت به ندرم اتفاد می. خصوصی داشته باشند

مناب  عمومی، بصورم ناخواسته ممکن است عواق  زیانااری داشته باشد و به رشد اقتصادی اندکی هک دست پیدا 

 .(1715 56، کیرزنر2115 55ایکدا)کند

اط عام دقیق تری در جهت حل چنین مشکلی، مقامام تصمیک گیر نیاز به نزدیک تر شدن به افرادی را دارند که 

در حالت عدم توانایی در تشخیص درست جغرافیا و ترکی  صنای  موجود در آن، دولتها بایتتی . این زمینه دارند

دو راهکار در این . تصمیک گیری در این خصوص را به کتانی واگذار کنند که اط عام الزم در این زمینه را دارند

اگذاری امور مناطق به بخش خصوصی، تمرکز زدایی در تصمیک گیری سیاسی و و: زمینه می تواند وجود داشته باشد

 .واگذاری آن به استانها و مناطق

در حالت واگذاری به بخش خصوصی، این بخش می تواند در انتخاب منطقة مورد نظر آزاد باشد  یعنی در این 

تنزل  59د که به مناطق تک بنگاهیحالت حتی با یک بنگاه هک ممکن است شرایط منطقه آزاد وجود داشته باش

اتفاقی که در کشورهایی مانند موریتانی، فیجی، توگو، )یابند و از آن تعریف مرسوم مناطق آزاد دور می شوند می

یا می توانند در انتخاب نوش صنعت، درست تصمیک گیری  .(یجریه، کنیا و هندراخ افتاده استسنگال، کامرون، ن

ریزان می توانند با انتخابهای سرمایه گذاران، بیشتر اط عام کت  کرده و در برنامه های  در این حالت، برنامه. کنند

به بیان دیگر، اگر واقعاً منطقه پتانتیل الزم برای سرمایه گذاری را داشته باشد می توانند از . خود تجدیدنظر کنند

در آن مشارکت داشته باشند که در بخش خصوصی بخواهند که هزینة زیرساختها  را خود پرداخته و یا حداقل 
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 - Kirzner, I. M. ( 12 ).  
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در مقایته با . می نامند «دولتی -مدل خصوصی» و در حالت دوم،  «منطقة خصوصی »حالت اول منطقه را 

 .(2111فیاخ، )مناطق دولتی، مناطق خصوصی عملکرد بهتری داشته اند

نیز می تواند از انحرا  ت سی   راهکار دوم یا همان تمرکززدایی سیاسی و دادن اختیارام بیشتر به دولتهای محلی

الاته این راهکار به شرطی موفق خواهد بود که دولتهای . مناطق جلوگیری کرده و منجر به تخصیص های بهینه شود

بعنوان مثال، . محلی نیز از کفایت تصمیک گیری الزم برخوردار بوده و توانایی تحلیل صحیح شرایط را داشته باشند

از نمونه های موفق در این زمینه است که تصمیک گیران منطقه ای آن شرایط منطقه ای و  امارام متحدة عربی یکی

نیازهای خود را بدرستی تشخیص دادند و شرکتهایی که فا ً در چارچوب قوانین دست و پا گیر بودند با اص حام 

 .(2117، 51استرانگ و هیمار) الزم انگیزة دو چندان برای فعالیت پیدا کردند

تتمهای غیر متمرکز سیاسی هر منطقة آزاد ممکن است بر اساخ یک مدل خاص اداره شود و مقامام آن در سی

در این سیتتک، اگر یک . توانند سیاستها و روشهای مختلفی را از مناطق دیگر کپی برداری کرده و اجرا نمایند می

خواهد داد و لزوماً سایر مناطق مت ثر از آن  منطقة آزاد عملکرد بدی داشته باشد فقط همان منطقه را تحت ت ثیر قرار

 . نخواهند شد

 مسألة انگیزه ها. 2.1.1

حل مت لة دانش فقط یک گام به سمت ایجاد مناطق آزاد کارآ بود و یا به عاارتی شرط الزم برای رسیدن به هد  

در راه شکل گیری چنین اما شرط کافی این است که انگیزه های گاهاً متناقض نیز بعنوان چالشی . تلقی می شد

مانند هر ابزار دیگری، مناطق آزاد نیز ممکن است فرصتهای رانت جویی را برای همة طرفین فراهک . مناطقی نااشد

مطرح شدن مت لة . این رانت جویی هک برای مقامام متئول و هک برای سرمایه گذاران می تواند صدد کند. آورد

به رفاه اجتماعی و ماکزیمک کردن آن می اندیشد نقض کرده ولذا دولت یا انگیزه ها این فرض را که دولت صرفاً 

به بیان دقیق تر، اگر زمینه های . مقام دولتی هک می تواند  به لحاظ نظری حداکثرکنندة مناف  شخصی خود باشد

رشد نهادی به طرز صحیحی چیده شده باشند حتی یک مقام ماکزیمک کنندة مناف  شخصی نیز در متیر بهاود 

ولی اگر این زمینه های نهادی، غلط چیده شده باشند متئول سیاسی صرفاً اهدا  . اقتصادی گام برخواهد داشت

 .شخصی خود را از ایجاد چنین مناطقی دناال خواهد کرد و انگیزه های رانت جویی وی باال خواهد بود
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بتیدها، معافیتها، وامها و مناب  ارزان قیمت اگر مجموعة وسیعی از سو. این مت له برای سرمایه گذار نیز صادد است

در اختیار آنها قرار داده شود آنها نیز در متیر درست شخصی خود که همانا استفاده حداکثری از  این امکانام باشد 

را پیش خواهد گرفت و با ایجاد کت  و کار مربوط یا نامربوط در منطقه به هد  فردی خواهد رسید اما اینکه کل 

از این اقدام وی منتف  خواهد شد یا خیر، بتتگی به ارزیابی های بعدی خواهد داشت که معموالً زیان اینگونه  اقتصاد

 .انگیزه ها بیشتر از مناف  آنها بوده است

در چنین فضایی، مقامام محلی و نمایندة دولت در مناطق ممکن است به شدم بر سر مناف  حاصل از مدیریت 

از اینرو، تعریف سیتتک . داشته و یک نوش ب تکلیفی را برای سرمایه گذاران بوجود آوردمناطق با همدیگر تضاد 

راهکار . غیرمتمرکز سیاسی با فرآیندهای شفا  می تواند اندکی از عواق  زیاناار انگیزه های بد جلوگیری کند

هک مشکل انگیزه ها  است که هک مشکل دانش و« مناطق آزاد خصوصی»دیگر برای حل این مت له حرکت به سمت 

 .را می تواند رف  کند

 خالصة فصل. 1.1

. در این فصل، مقدمه ای از سؤال اصلی این گزارع کاری یعنی مشوقهای مالی و مالیاتی و مناطق آزاد ارائه شد

سپ  برای داشتن تصویری صحیح از سیر تحوالم مناطق آزاد در طول زمان و همننین در مناطق مختلف دنیا به 

سیر تحوالم تاریخی، نشان می دهد که دولتها این نوش . جزئیام شکل گیری این مناطق در دنیا پرداخته شدبیان 

و با فروپاشی نظام  1791بویژه از دهة . مناطق را نه بعنوان صرفاً یک انتخاب بلکه بعنوان یک ضرورم پذیرفته اند

 .نیا داشته استکنترل سرمایه ها این ابزار رشد بتیار سریعی در همة مناطق د

بتتان بین نظریه و تجربه در بتط مناطق آزاد در دنیا -نکتة قابل ذکر دیگری که در این فصل به آن پرداخته شد بده

بگونه ای که این مناطق به لحاظ نظری در چارچوب تئوری های نئوک سیکی و مدلهای رشد توانتته اند . بود

چند در ابتدا، نظریه ها چندان به اثرام رفاهی این ابزار چندان خوشاینانه هر. پشتیاانی نظری خود را نیز فراهک آورند

نگاه نمی کردند اما با تصحیح فروض حاکک بر این مدلها به تدریج نظریه ها نیز تکمیل تر شده و با تیزبینی بیشتری 

 . این ابزار را تحلیل کرده اند

آشکارشده مورد بررسی قرار گرفت جایگاه مشوقهای  یکی از نکام بتیار مهمی که در این فصل، بعنوان حقایق

مالی و مالیاتی جهت جذب سرمایه های بین المللی بود که ادبیام تجربی موجود در این زمینه، ضمن اینکه این 
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متغیرها را بعنوان یک متغیر تعیین کننده وارد مدلهای خود می کنند ولی آننه که در نهایت مورد ت کید آنها قرار 

 .د، نه این متغیرها و مشوقها بلکه عوامل غیرمالیاتی می باشندمی گیر

بحث دیگری که در این فصل و در راستای بررسی نقش مشوقها، به دقت مورد بحث قرار گرفت این بود که در 

. دارزیابی مناطق آزاد چه عواملی بعنوان دالیل موفقیت و چه عواملی بعنوان نتایج موفقیت این مناطق باید ذکر شون

ما در این فصل بیان کردیک که دالیل موفقیت می تواند در داشتن دانش مقامام سیاسی و انگیزه های آنها از ایجاد 

قه آزاد مناطق آزاد باشد و مواردی مانند شغالهای ایجاد شده یا جذب سرمایه گذاری از نشانه های موفقیت یک منط

در غیر اینصورم و با وجود نقص  .انند به نف  اقتصاد نیز تمام شوندباشند می توداشته داوم می توانند باشند که اگر ت

در دانش و کژگزینی انگیزه ها حتی ممکن است اشتغال ایجاد شود ولی حجک عظیمی از مناب  درآمدی دولت به 

 .شکل معافیتهای مالیاتی، هدر رود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:               فصل دوم

جغرافیای اقتصادی مناطق 

آزاد و تطبیق سیاستهای 

 تشویقی
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 مقدمه

سرمایه های خارجی اقدام به طی نیک قرن گذشته، بتیاری از کشورهای در حال توسعه و نوظهور، با هد  جذب 

هر چند این اقدام آنها مت ثر از شکل پیشرفتة . ت سی  مناطق آزاد تجاری در داخل سرزمین های اصلی خود کردند

نیز اشاره شد،  قالاما همانگونه که در فصل   ،ت سی  مناطق آزاد در چارچوب الگوهای چندجاناه و فرامرزی بود

شود، ساختار دولت و یا دولتهایی است  مناطق آزاد در رسیدن به اهدا  آن می  یکی از مواردی که باعث موفقیت

پذیری مناس ، ع قه و  پذیری باال، کارآیی مطلوب، انعطا  دولتهای با متئولیت. که منطقه متعلق به آنها است

هدا  تعیین شده را به ریزی، اجرا و هماهنگی متائل مربوطه، ا تمایل خوب، وظیفه دارند در منطقه آزاد با برنامه

یکی از این اقدامام هوشمندانه ارائة بتته های تشویقی و حمایتی . بهترین نحو ممکن و بصورم هدفمند دناال کنند

 .حتاب شده و برخوردار از توجیه اقتصادی است که در قوانین مناطق آزاد پیش بینی می شوند

ارد اهدا  رشد و توسعة اقتصادی کشورها ابتدا توزی  در این فصل، جهت درک بهتر جایگاه مناطق آزاد در پیش

 ندسپ  سیاستهای تشویقی کشورهای مختلف با هک مقایته خواه و هگرفتجغرافیایی این مناطق مورد بررسی قرار 

 .دش

 توزیع جغرافیایی مناطق آزاد در دنیا .1.2

علی رغک اینکه سیاستهای تشویقی کشورها بویژه در حوزة مالیاتها در اغل  کشورها ت ثیر معنی داری بر گتترع و 

نقش مهک این مناطق در ، نگاهی به آمار و تعداد مناطق آزاد در جهان باجذب سرمایه های خارجی نداشته اند اما 

بندر آزاد در چند کشور اروپایی و آسیایی  11فقط  ،1711در سال . شود تجارم و ادغام اقتصاد جهانی مشخص می

این تعداد به  1716منطقه آزاد به راه انداختند، در سال  97کشور کمتر توسعه یافته،  25، 1795در سال . وجود داشت

 منطقه آزاد با انواش 1111بیش از  1771دهند که در دهه  مطالعام اخیر نشان می. منطقه آزاد رسید 196کشور و  49

% 21به حدود  1792در سال % 9/9بگونه ای که کل تجارم جهان از . کردند کشور جهان فعالیت می 71مختلف در 

رشد تعداد مناطق آزاد در قرن بیتت و یکک نیز . رسیده بود 1771درصد در اوایل دهه  31و به حدود  1715در سال 

این آمار و ارقام بیانگر نقش  .(ILO,2114)رفته است منطقه فراتر 3511می دی از مرز  2114ادامه پیدا کرده و در 

سیر تحوالم این مناطق را به لحاظ تعداد و موقعیت ( 1-2)جدول. باشد فزاینده این مناطق در اقتصاد جهان می

 .جغرافیایی آنها نشان می دهد
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(برآوردی: )توزیع جغرافیایی مناطق آزاد در جهان(: 1-2)جدول  

سال -قاره  1791 1711 1774 2113 2114 

 913 275 113 62 11 آمریکا

 94 151 73 71 51 اروپا

 155 67 43 55 11 آفریقا

 51 39 29 25 2 خاورمیانه

 251 163 79 75 41 آمریکای التین

مناطق فود )کل دنیا

(بع وه سایر مناطق  

129 362 526 153 3511 

Source: ILO, Trade Union manual on Export Processing Zones, 2114 

ILO – International Labor Organization (2119). Database on Export Processing Zones (Revised), Working Paper 251, 

Geneva, Switzerland: International Labour Office. 

 

مناطق آزاد برای جل  کشورهای در حال توسعه نتات به توسعه یافته ها بیشتر از ابزار ( 1-2)بر اساخ جدول 

این گفته با مقایتة تعداد این مناطق در اروپا و سایر مناطق دنیا کام ً مشهود . سرمایه های خارجی استفاده می کنند

 .است

 مقایسه تطبیقی برخی سیاستهای تشویقی مناطق آزاد ایران و کشورهای موفق. 2.2

 .شودهای تشویقی اتخاذ شده اشاره میکشورها و سیاستدر ادامه، به وضعیت مناطق آزاد تجاری در برخی از 

 چین .1.2.2

با تغییر قوانین و و آزاد  با ایجاد مناطقکشور چین . منطقه آزاد تجاری و صنعتی وجود دارد15حدود  چیندر 

با سرعت  توانتته است گذاری خارجی و ایجاد فضای مناس  توسعه از تکنولوژیمقررام در راه جذب سرمایه

بیشتری فضای درونی اقتصاد ملی را تغییر دهد و قوانین و مقررام و سیاست کلی اقتصادی را با شرایط اقتصاد 

 .جهانی هماهنگ و هک جهت سازد

 مناطق صادرام، مناطق پردازع فناوری، و اقتصادی توسعه مناطق گروه چهار در چین اقتصادی ویژه مناطق

 .شوندبندی میتقتیک باال فناوری رایدا صنای  توسعه مناطق محصورو
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  57: است زیر قرار به بطور خ صه چین اقتصادی ویژه چهارگانه مناطق در شده گرفته نظر در انگیزشی سیاستهای

 برای .است برقرار ساله درصدی سه 51 تخفیف و ساله، دو مالیاتی معافیت چین ویژه منطقه نوش چهار هر در -

 برای و شده گرفته نظر در درصدی 51 دیگر تخفیف سال سه باال سطح فناوری برنده بکار هایبنگاه

 درصدی 11 مالیام نر  شود بیشتر درصد 91 از صادراتشان که ارزع زمانی از گراصادرام های بنگاه

 (.معمول نر  از کمتر درصد 5)شودمی اعمال

 مواد و اداری و تجهیزام مدیریتی افزوده ارزع بر مالیام و عوارض از صادرام پردازع و محصور مناطق -

 .است گراصادرام هایبنگاه معافیت ویژه این دیگر منطقه دو در .هتتند معا  وارداتی خام

گونه اخذ عوارض گمرکی ای بدون هیچصادرام کاالهای تولیدی از این مناطق و و رود کاالهای سرمایه -

 .شودانجام می

 بر مالیام با پرداخت محصور مناطق در اندکرده استفاده وارداتی خام مواد از که تولیداتی داخلی فروع -

 .است پذیر امکان نهایی کاالی عنوان مالیام به پرداخت با دیگر منطقه سه در و خام وارداتی مواد اساخ

 پردازع مناطق در مورد داخلی مواد از شده ساخته نهایی کاالی برای (افزوده ارزع) مالیاتی استرداد -

 امکان چین قلمرو از کاال خروج صورم در منطقه دیگر سه مورد در و منطقه به مواد ورود از پ  صادرام

 .است پذیر

 .است الزم منطقه دیگر دو در اما نیتت؛ الزم صادرام پردازع و محصور مناطق در بانکی ضمانتنامه -

 دارای صنای  توسعه مناطقو  فناوری و اقتصادی توسعه مناطق در مجدد گذاریسرمایه برای مالیاتی استرداد -

 .است کامل بطور باال سطح فناوری کاربران و گراهای صادرامبنگاه برای و درصد 41 باال سطح فناوری

 .آزاد اع م شده است ،استفاده از نیروی انتانی خارجی -

مشمول سرمایه گذاران خارجی در چین ضمن معا  بودن از مالیام بر درآمدهای محلی، فقط  1711از سال  -

در مناطق ویژه . درصد تولید، تجارم و سایر درآمدهای خویش هتتند 15مالیام بر درآمدی معادل 

برای موستاتی . شودتتهی م مالیاتی بشکلی است که مالیام بر درآمد شرکتها نصف نر  معمول تعیین می

تی کامل تا دو سال منظور معافیت مالیا. شود، این نر  کمتر خواهد بوددرصد تولیداتشان صادر می 91که 

                                                           
  
 ییایآس کشور سه با مقایته در صادرام توسعه راهارد ابزار صنعتی و تجاری آزاد مناطق -
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شده و در شرایطی که این موستام در مناطق ویژه به انتقال دانش فنی اقدام کنند، معافیت مالیاتی دیگری 

 61.هزار یوآن نیز اختصاص داده شد 31برای مقادیر درآمد ساالنه کمتر از 

تصادی سرمایه گذاران خارجی های اقهای خارجی و سود حاصل از فعالیتگذاری نیز، سرمایهاز نظر سرمایه -

. توانند به خارج از چین فرستاده شود و چنین سودی از مالیام بر درآمد وجه ارسالی معا  استبه راحتی می

های اقتصادی مشارکت کنند و در ها و فعالیتتوانند به هر نتاتی در طرحسرمایه گذاران خارجی در چین می

 61.به پرداخت غرامت استها، دولت متعهد صورم ملی شدن سرمایه

شایان ذکر است که در مناطق آزاد کشور چین نیز اگر چه ابتدا دولت شروش به ایجاد و تاسی  مناطق کرده، اما در 

به عاارم دیگر مناطق آزاد . ادامه بخش خصوصی این کشور گامهای بعدی را برای گتترع و توسعه برداشته است

به مدل ترکیای  ی خصوصیبا ورود شرکتها (Government – Oriented Model)اقتصادی با ساختار دولتی 

(Mixed-Model)  در ساختار مناطق تغییر کرد و در حال حاضر بیشتر این مناطق به صورم مدل

 .اداره می شوند (Enterprise-Oriented Model)بدون کمیته دولتی ( تجارتی)خصوصی

 امارات متحده عربی. 2.2.2

منطقه آزاد با اهدا  و کارکردهای متفاوم است که بیشترین تعداد این مناطق  31عربی دارای کشور امارام متحده 

های خارجی فراهک  گذاری مناطق آزاد امارام قوانین آسانی را به منظور جذب سرمایه. در شهر دوبی قرار دارد

 :زهای اصلی مناطق آزاد امارام متحده عربی عاارتند ا برخی از ویژگی. است  آورده

 گذاری خارجی درصد برای سرمایه 111مالکیت  -

 درصد معافیت مالیاتی صادرام و واردام 111 -

 درصد بازگشت سرمایه و سودهای متعلقه 111تضمین  -

 سال دیگر 15سال و قابل تجدید برای  15ها به مدم  معافیت از پرداخت مالیام بر شرکت -

 معافیت از مالیام بر درآمد -

 استخدام نیروی کار و خدمام حمایتی مانند متکن همکاری و متاعدم در مورد -

                                                           
61
 .1315مرکز پژوهشهای مجل ،  -
 همان- 61
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کند و دفتر نمایندگی، متئول  یک مقام متئول متتقل منطقه آزاد تجاری به تنهایی منطقه آزاد را اداره می -

هایی است که فعالیت خود را در آن منطقه آغاز  دهنده کمک به شرکت ها و ارائه صدور مجوز فعالیت

 .کنند می

 :شود لی نیز دارای مزایایی است که در زیر به برخی از آنها اشاره میع منطقه آزاد جال

 ها درصد شرکت 111های خارجی به داشتن ضامن داخلی و امکان مالکیت  عدم نیاز شرکت -

 قابلیت دسترسی به بازار بزرگ خاورمیانه -

 ساعت 24دسترسی به بازارهای منطقه در کمتر از  -

 ساعت 41دسترسی به بنادر منطقه در کمتر از  -

 دارای امکانام تاسیتاتی جهت نگهداری از کاالهای فاسدشدنی -

 قابلیت انتقال ارز به هر منطقه از جهان -

 انجام سری  مراحل ثات شرکت در مدم یک هفته و ورود به مرحله اجرایی -

 ...وجوی محل اقامت و پیروی کلیه اقدامام اداری جهت ثات شرکت، اخذ ویزای اقامت، جتت -

 .های ارزی المللی و فقدان کنترل مشی آزادی کامل ماادالم بین پیروی از خط -

وضعیت زیربناهای مادی و اجتماعی مناطق کشورهای چین و امارات و مقایسة آن با ایران درسال . 3.2.2

 آغازین 

    

( 2-2)در شروش فعالیت مناطق آزاد، در جدول ... برای مقایتة نقش زیر ساختهایی مانند بندر، راه، فرودگاه، برد و 

خ صه ای از وضعیت زیرساختهای مزبور برای مناطق آزاد کشورهای چین و امارام بعنوان نمونه های موفق در 

ها برای مناطق آزاد ایران نیز در سال اول فعالیت آنها سپ  برای مقایتة بهتر، همان شاخص . جهان  ارائه شده است

 . ده استخ صه گردی( 3-2)شده که در جدولمورد اشاره قرار داده 
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 گذاریهای زیربنایی مناطق آزاد منتخب در ابتدای سال فعالیتوضعیت سرمایه(: 2-2)جدول شماره 

(چین)شیامین  شرح (چین)های نان   (امارات)جبل علی    

بندر با قابلیت پذیرع  61اسکله و  93 بندر

هزارتنی 111کشتی های   

بندر باظرفیت  24اسکله و  112

میلیون تن 11  

پایانه دریایی با ظرفیت  3

 پذیرع هرنوش کشتی

متصل به خط راه آهن سراسری چین و  راه

 مجهز به بزرگراههای متعدد

هزار کیلومتربزرگراه ترانزیتی  9

 و شهری

 وجود بزرگراه ها 

پرواز داخلی و  291فرودگاه با  فرودگاه بین المللی فرودگاه

 خارجی درهفته

فرودگاه بین المللی 

اختصاصی و فرودگاههای 

 حاشیه

 کام ً تامین شده است کام ً تامین شده است کام ً تامین شده است برق

 کام ً تامین شده است کام ً تامین شده است کام ً تامین شده است آب 

سیتتک مخابراتی پیشرفته      ماهواره ای  مخابرات

 211و نوری باقابلیت تماخ با 

 کشورجهان 

امکانام پیشرفته مخابراتی فراهک 

 شده است

دارای تجهیزام مخابراتی 

 بتیار پیشرفته

(توسط شرکتهای خصوصی)موجود  مسکن توسط شرکتهای )موجود  

(خصوصی  

پروژه های عظیک توریتتی 

 متکونی

هزارمترمرب  اناار 41 موجود موجود درتمام بنادر انبار  

هزار مترمکع  سردخانه 42  

 اختصاصی درمنطقه  متتقردرمنطقه  متتقردرمنطقه گمرک

هتل بادرجه بندی متفاوم 175 اط عام موجود نیتت هتل  بتیار پیشرفته و گتترده 

بیمارستان 19 بیمارستان وسی  و  دارای امکانام اط عام موجود نیتت 

 گتترده

موسته  512موسته آموزع عالی و  1 دانشگاه

 تحقیقاتی

 تاسی  شهرک دانشگاهی اط عام موجود نیتت

صنعتی، گزارع های عملکرد سالهای مختلف –دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری : م خذ  

 

برخی از تاسیتام ابتدایی و خاصی شده به غیراز منطقه آزاد کیش که پ  از پیروزی انق ب دارای رسد  به نظر می

به گونه ای که . هرگونه زیربنای مادی و اجتماعی محروم بودند درابتدا عم ً از( قشک و کیش)بود، دو منطقه دیگر 

این مناطق حتی نتات به مناطق عق  مانده داخلی نیز ازجهاتی محروم  1392به جرام می توان گفت که درسال 

 . امکانام ابتدایی محروم بود، مشهود بود کل برای منطقه آزاد چابهار که کام ً ازاین مش. تلقی می شدند
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، وضعیت نامناس  مناطق آزاد سه گانه کشور هنگام شروش فعالیت خود نشان داده شده (3-2)درجدول شماره  

 .است

ل فعالیتگذاریهای زیربنایی مناطق آزاد ایران در ابتدای ساوضعیت سرمایه(: 3-2)جدول شماره   

 کیش قشم چابهار شرح

بندر خارج از محدوده منطقه3 بندر  بندرماهیگیری بنادرسنتی ماهیگیری 

کیلومتر جاده داخلی 25 راههای روستایی فاقد راه آهن و جاده  های ترانزیتی راه  

(خارج ازمحدوده منطقه)فرودگاه نظامی  فرودگاه دارد   -   

مگاوام 1 برق مگاوام 4/1  مگاوام 6   

مترمکع  درروز 711 کماود شدید آب شیرین کن مترمکع  درروز 2711   

(محدود)تلفن راه دور فاقد امکانام مخابراتی مخابرات خط تلفن 2511   

(برای اهدا  خاص )موجود  روستایی روستایی مسکن  

هزارمتر متعلق به سازمان بنادر 76/6 انبار هزارمترمرب  11 فاقد اناار   

درخارج منطقهاستقرار  گمرک  استقرار درمنطقه استقرار درخارج منطقه 

تخت هتل و متافرخانه 3511 فاقد هتل - هتل  

 - - - بیمارستان

 - - علوم دریایی خارج از محدوده منطقه دانشگاه

صنعتی -صنعتی ایران، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری  –برنامه توسعه مناطق آزاد تجاری : منا   

 

کشور  همانطورکه جداول باال نشان می دهند، متاله فقدان زیرساخت های مادی و اجتماعی در مناطق آزاد

این موضوش هنگامی اهمیت مضاعف پیدا . نتات به مناطق آزاد شیامین، هان نای و جال علی کام ً مشهود است

باید به این نکته توجه داشت . گیرندمی کند که این مناطق در رقابت با مناطق آزاد کشورهای همجوار قرار می 

و به عنوان مرکزتوزی  کاالی منطقه ای ت سی  شد، برای احداث امور  1715که درسال  "جال علی"که بندر 

دالر را سرمایه گذاری کردند و  میلیارد 11زیربنایی و امکانام الزم، مقامام این منطقه، بودجة اولیه ای معادل 

نین سرمایه گذاری قابل توجهی، درهمان سال اول، حجک تجارم درجال علی به بیش مطابق آمارها و در بتتر چ

 .میلیارددالر رسید 4از 
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 مشوقهای سرمایه گذاری در مناطق آزاد اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا. 3.2

ز فعالیت این ع وه بر بحث مهک زیر ساختها که بعنوان پیش شرط اساسی جهت استقرار مناطق آزاد بایتتی قال ا

مناطق ت مین شده باشد یا فراهک کردن آنها جزء برنامه های فعاالن منطقه باشد، دستة دیگری از ابزارهای تشویقی 

وجود دارند که آنها نیز ضمن داشتن شکل عمومی، می توانند برای هر منطقة آزاد بعنوان یک ویژگی منحصر به فرد 

رغک  تشویقی مربوط به مقررام، ت مین مالی و سیتتک مالیاتی هتتند که علیاین ابزارها همان رژیک های . مطرح شوند

جدل فراوان در مااحث تجربی نتات به مؤثر بودن آنها در بتته های تشویقی کشورها برای سرمایه گذاران پیشنهاد 

 .می شوند

ه سرمایه گذاران در مناطق نشان می دهد مشوقهای مالی در اکثر قری  به اتفاد کشورها ب( 4-2)همانگونه که جدول

مشهورترین مشود هک همان معافیتهای مالیاتی است که تقریاا در همة کشورها . آزاد این کشورها اعطا می شود

ع وه بر آن، اغل  کشورها حقود گمرکی و عوارض . سال پیش بینی شده است 21تا  2وجود داشته و دامنة آن از 

 . این مناطق را نیز با تخفیف یا معافیت کامل اعمال می کنندتمام کاالهای سرمایه ای وارداتی به 
 

 مناطق آزاد در اقتصادهای خاورمیانه(: 1-2)جدول

 نام کشور
 نوع مشوق

 تأمین مالی مالی مقرراتی

 -- الجزایر
معافیت از مالیات بر درآمد 

 شرکتها و اشخاص و دارایی

دولت در برخی مناطق هزینه 

.پرداخت می کندزیرساختهای الزم را   

 بحرین

شرکتهای سرمایه گذاری خارجی 

از اظهار حداقل سرمایه معاف اند 

و فعالیت اصلی خود را می توانند 

.در خارج از کشور داشته باشند  

شرکتها از عوارض واردات 

ماشین آالت و نهاده ها معاف 

.اند  

 

 مصر

شرکتها در برابر دولتی سازی 

مصون بوده  و کنترل قیمت 

.الت اعمال نمی شودمحصو  

 23تا  1تعطیالت مالیاتی از -

 سال

معافیت سرمایه گذاری های -

مجدد حاصل از سود و 

 فروش محصوالت

کاهش عوارض واردات -

 نهاده ها و ماشین آالت

 

  اردن

 12تا  2تعطیالت مالیاتی از -

 سال

معافیت عوارض گمرکی -

 نهاده ها و ماشین آالت
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 نام کشور
 نوع مشوق

 تأمین مالی مالی مقرراتی

 کویت
نیروی کار آزادی استخدام 

 خارجی

معافیت مالیات بر درآمد به -

سال 13مدت   

زمین و زیرساختهای الزم برای سرمایه 

.گذاری فراهم می شود  

 لبنان

آزادی استخدام نیروی کار -

 خارجی

معافیت شرکتهای سهامی عام از -

مقررات مربوط به ترکیب هیئت 

 مدیره

 

ساله از مالیات بر  13معافیت -

 درآمد

گمرکی کاهش عوارض-  

کاهش انواع هزینه های -

 جوارها و ثبت نام ها

 

اعطای امتیاز تصاحب زمین- مراکش  

کاهش مالیات بر درآمد -

سال و  1شرکتها برای 

 13نرخهای ترجیحی برای 

 سال بعد

درصد تخفیفات سرمایه  23-

درصد  133تا  21گذاری و 

 معافیت عائدی سرمایه

کاهش عوارض گمرکی و -
VAT 

عوارض شهری برای معافیت -

سال 1  

 

  عمان

سال  1معافیت مالیاتی برای -

 1و تمدیدپذیری آن برای 

 سال دیگر

معافیت عوارض گمرکی -

 برای ماشین آالت و نهاده ها

تسهیالت خاص از بانک توسعه ملی 

 عمان

 قطر
انعطاف پذیری در قوانین 

 مهاجرت

سال  1معافیت مالیاتی برای -

 1و تمدیدپذیری آن برای 

 سال دیگر

معافیت عوارض گمرکی -

 برای ماشین آالت و نهاده ها

معافیت از عوارض صادرات-  

 

 

  عربستان سعودی

 13معافیت مالیاتی برای -

 سال

معافیت گمرکی برای ماشین -

آالت و نهاده هایی که در 

.داخل کشور موجود نیست  

تأمین زمین، آب و برق و سایر کمک 

.های یارانه ای  

  تونس
 13معافیت مالیاتی برای -

سال و نرخهای ترجیحی 

پروژه هایی که قابلیت اشتغالزایی 

باالیی داشته باشند می توانند از 
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 نام کشور
 نوع مشوق

 تأمین مالی مالی مقرراتی

 برای سالهای بعد

معافیت سرمایه گذاری -

 مجدد

معافیت عوارض گمرکی  -

 برای ماشین آالت و نهاده ها

 

.زمینهای با قیمت دولتی استفاده کنند  

  یمن

ساله و  7 معافیت مالیاتی-

سال 11قابل تمدید تا   

معافیت مالیات بر دارایی و -

 معافیتهای گمرکی

 

Source: MENA-OECD Invesment Programme.(2115) 

 سیاستهای تشویقی در مناطق آزاد سایر کشورها. 1.2

 ترکیه .1.1.2

های مختلف زیربنایی قوی و معافیتبه دلیل وجود تتهی م . منطقه آزاد تجاری و صنعتی وجود دارد 21 در ترکیه 

ترین فرازهای قانون مناطق آزاد مهک. گذاران و تجار خارجی دارندقانونی، این مناطق جذابیت فراوانی برای سرمایه

درآمدهای : معافیت مالیاتی( الف: های موجود در این مناطق هتتند، عاارتند ازترکیه که شامل مزایا و معافیت

معافیت مالیام بر حقود ماهیانه پرسنل . ای تولیدی در مناطق آزاد از مالیام بر درآمد معا  استهحاصله از فعالیت

واحدهای تجاری و اداری : امکان حضور دراز مدم( ب 62.باشدمی%( 21)و معافیت مالیام شرکت  %(15ا  35%)

های تولیدی اجاره داده فعالیتسال برای  21های تجاری و سال برای فعالیت 11آماده موجود در مناطق، به مدم 

ساله و برای  21های تجاری گذار خود اقدام به احداث نماید، قرارداد اجاره برای فعالیتشوند، اما چناننه سرمایهمی

معافیت از پرداخت عوارض ( ج. سال قابل تمدید است 77قراردادها تا . ساله خواهد بود 31های تولیدی فعالیت

 (د .شوندای که از دیگر کشورها وارد منطقه آزاد میرزع افزوده برای کاالها و مواد اولیهگمرکی و مالیام بر ا

دهند مالیام بر ارزع افزوده هایی که فعالیت تولیدی ندارند و فقط صادرام و یا تجارم ترانزیت انجام میشرکت

شور دیگری به مناطق آزاد بیاوریک و کنند، یعنی مث َ اگر جنتی از اروپا و یا هر کو تعرفه گمرکی پرداخت نمی

                                                           
  هزینه، راه اندازی، معافیت مالیاتی و مزیت ،سرمایه گذاری: مناطق آزاد تجاری در ترکیه- 62

 

http://www.houseturkey.ir/component/content/article/34-2012-01-28-11-38-15/190-free-zones-tax-examption-compnay-establishment-capital-investment-in-turkey
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 (ه. های گمرکی جن  مزبور پرداخت نخواهد شددر این فرآیند مالیام ،مدتی بعد به کشور ثالثی صادر نماییک

آب، برد، : خدمام (و. توانند در منطقه آزاد تجاری باقی بمانندمحصوالم تولیدی، بدون محدودیت در زمان می

درآمدهای حاصل از : انتقال نقدینگی( ز. از مالیام بر ارزع افزوده معا  هتتند هاگاز، مخابرام و زیرساخت

فعالیت در مناطق آزاد به راحتی و با آزادی کامل قابل انتقال به داخل خاک ترکیه و یا کشورهای دیگر است و نیاز 

 .از مالیام معا  است بانکی( فعالیتهای)کلیه معام م ( ح .به اخذ مجوز نیتت

 کره جنوبی.2.1.2

اقتصادی مورد توجه دولت کره جنوبی  توسعه هایدر برنامه صادرام توسعه طریق از شدن صنعتی اساسی راهارد

تعداد محدودی منطقه تجارم  ایجاد به اقدام راهارد، این راستای در 1765 سال در کره دولت بنابراین. بوده است

 خارجی، متتقیک گذاری سرمایه طریق جذب از اقتصادی رشد در تتری  مناطق، این هد  از ایجاد .آزاد کرد

 چندین سیاست جنوبی کره صادرام پردازع مناطق در. اع م شد فناوری و انتقال اشتغال ایجاد صادرام، تشویق

 :که در ذیل به آن اشاره شده است شده نظر گرفته در تشویقی

 مورد تجهیزام آالم وماشین اجزا، و قطعام خام، مواد روی مالیام و گمرکی حقود از کامل معافیت -

 .دارد وجود منطقه در تولیدی هایفعالیت برای نیاز

 .است معا  گمرکی حقود از منطقه این ها درتولیدام صادراتی شرکت  -

 بر مالیام و کار کت  و هایفعالیت مالیام از دائک معافیت شامل ماسان منطقه در مالیاتی هایانگیزع  -

 کامل معافیت از توانندمی هانختت شرکت سال پنج برای .است وارداتی ایسرمایه کاالهای افزوده ارزع

 51 از هاشرکت بعد سال سه برای .باشند زمین برخوردار مالیام و دارایی بر مالیام شرکت، درآمد بر مالیام

 از توانتتندمی ماسان منطقه در متتقر هایشرکت 1714 سال عمل تا در .شوندمی برخوردار تخفیف درصد

 یک سال ده هر قرارداد تجدید با توانتتمی شرکت هر .شوند مندبهره تردوره طوالنی یک برای هامشود این

-سرمایه در منطقه، فعالیت سال ده از پ  که ترتی  این به .دهد تداوم را مالیاتی مشوقهای از بار برخورداری

 شرکت این آنگاه .باندد و تولید گذاریسرمایه توسعه برای ماسان منطقه با جدیدی قرارداد توانتتمی گذار

 سال در .بیاورد بدست را هامشود از جدیدی توانتت دورةمی که شدمی شناخته جدید شرکت یک عنوان به

 مناطق به فقط نیز مالیاتی ساله پنج معافیت 1771 سال در .حذ  شد ساله سه درصدی 51 تخفیف 1714
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 از کردمی فعالیت آن در خارجی گذارسرمایه که کره دیگر صنعتی مناطق شد و محدود صادرام پردازع

 .شدند قانون متتثنی این

 گذارانسرمایه شرکت توسط شده توزی  سود بازگشت تضمین شامل ماسان؛ منطقه در دیگر هایمشود  -

 تا خارجی گذاران سرمایه توسط فروع سهام از ناشی درآمد انتقال .باشدمی عملیام سال اولین از خارجی

 هایبنگاه .است پذیر امکان فعالیت سوم سال از سال پ  هر شرکت، شده ثات سرمایه درصد 21 حداکثر

 از داخلی صادرکنندگان همانند توانندمی (باشند داخلی شرکت) کره باشند ثات اگر ماسان منطقه در متتقر

 .کنند دریافت پایین بهره هاینر  با هاییوام و صادراتی استفاده هاییارانه

 هند .3.1.2

آغاز  1761ت سی  مناطق تجارم آزاد در کشور هند، در راستای سیاستهای کلی مربوط به تشویق صادرام، از دهه 

 معیارهای برنامه این در. شروش شد 2111سال  از اقتصادی، ویژه مناطق ت سی  برای جدید هایبرنامه گردید و ارائه

  :شدکه در ذیل به برخی از آنها اشاره شده است گرفته نظر در مناطق این کیفیت اداره افزایش برای

درصد تخفیف برای دو سال  51و ( خارجی؛ سه سال بانکی واحدهای)درصد معافیت برای پنج سال 111 -

 بعد،

 عدم بررسی گمرکی و تنها بر اساخ خوداظهاری -معافیت پنج ساله  -

 .درصد حق مالکیت دارد گذار خارجی صدسرمایه -

  گمرکی فرایندهای سازیساده -

 صنای  برخی بجز)خودکار هایروع طریق از صد در صد بطور خارجی متتقیک گذاریسرمایه اجازه -

 بررسی گذاریتقاضای سرمایه انفرادی باید بطور موارد این در که سیگار تولید و نظامی صنای  مانند حتاخ

 مخابرام؛ بخش و نوری فیار تولیدکنندگان خدمام اینترنتی، کنندگانارائه ویژه به ،(شود

 وام؛ با شده وارد کاالهای و وارداتی کاالهای مجدد صادرام -

 آن؛ تقتیک عدم یا تقتیک در الزام هینگونه بدون سود، کامل بازگشت اجازه -

 سال؛ پنج برای گمرکی حقود از معافیت -

 دو سال؛ برای تخفیف درصد 51 و سال پنج برای درآمد بر مالیام معافیت درصد 111 -
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 بانکی واحدهای برای سال دو برای درصد 51 و سال سه برای درآمد بر مالیام معافیت درصد 111 -

 خارجی؛

 صادرام؛  برای ویژه منطقه به داخلی گمرکی قلمرو از کاال عرضه -

 آینده؛ به زیان انتقال -

 بازار از مصرفی قطعام یدکی و خام مواد ای،سرمایه کاالهای تهیه در غیرمتتقیک عوارض از معافیت -

 داخلی؛

پارک  ،افزارپارک تکنولوژی نرم ،های جدید صنعتی در مناطق آزاد تجاریپروژهمعافیت مالیاتی  -

درصد اهدا  صادراتی و واحدهای فعال در مناطق ویژه  111های باپروژه، افزار الکترونیکیتکنولوژی سخت

 11/2111قابل اعمال است که قال از پایان سال مالیاتی   یهایاین معافیت مالیاتی تنها برای پروژه .اقتصادی

  .شروش شده باشند

 زیمباوه. 1.1.2

 .سال از پرداخت مالیام بر درآمد معا  هتتند 5های واق  در مناطق صادرام محور برای شرکت 

 کنیا.1.1.2

 .سال برخوردار هتتند 11از مشود تعطیلی مالیاتی برای  های واق  در مناطق صادرام محورشرکت 

 مراکش. 1.1.2

سال  5های واق  در مناطق آزاد تجاری از پرداخت مالیام بر درآمد بر روی سود حاصل از صادرام برای شرکت 

 .معا  هتتند

 رومانی. 7.1.2

 .کاالهای وارداتی به مناطق آزاد تجاری از حقود گمرکی معا  هتتند

 قزاقستان.5.1.2

مالیام بر درآمد % 111کاهش ( الف: های فعال در مناطق ویژه اقتصادیهای مالیاتی موجود برای شرکتمشود 

 .نر  صفر درصد مالیام بر زمین و مالیام بر دارایی( اشخاص حقوقی؛ ب
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 لهستان. 3.1.2

 .منطقه ویژه اقتصادی 14صورم اعتاار مالیاتی برای گذاری بهمشود سرمایه 

 تایوان. 13.1.2

ها در مناطق آزاد تجاری و همننین معافیت برای های فعال خارجی و شع  آنمعافیت مالیام بر درآمد شرکت

 .هافروع کل آن% 11فروع داخلی به تایوان تا حداکثر 

 ژاپن. 11.1.2

% 51میزان ای بهینه سرمایهکتور هز: ای شاملهای سرمایههزینه( الف: المللیمشود مالیاتی در مناطق استراتژیک بین 

 .سال 5از مالیام بر درآمد شرکت تا % 21معافیت ( ای؛ بهزینه سرمایه% 21تا %  15اعتاار مالیاتی  و یا

 آذربایجان.12.1.2

های درصد؛ و مالیام بر ارزع افزوده با نر  صفر درصد، برای شرکت 5/1نر  ترجیحی مالیام بر درآمد با نر  

 .ژه اقتصادیفعال در مناطق وی

 اسپانیا. 13.1.2

 51ها که از مناطق آزاد کوئتا و ملی  حاصل شده است از اعتاار مالیاتی در این کشور آن دسته از درآمد شرکت 

 .مند استدرصدی  بهره

 مقایسه تطبیقی برخی سیاستهای تشویقی مناطق آزاد ایران و سایر کشورها. 1.2

در این . دهدهای تشویقی مناطق آزاد ایران و سایر کشورها را نشان میسیاستمقایته تطایقی برخی ( 5-2)جدول

جدول، وضعیت مشوقهای مربوط به معافیت مالیاتی، حقود گمرکی، مالکیت خارجی و مشود صادراتی برای 

 بر اساخ اط عام جدول، همة کشورها. کشورهای ایران، چین، امارام، هند و کرة جنوبی نشان داده شده است

همننین، عوارض گمرکی و . معافیت مالیاتی را در سطح بتیار زیادی برای سرمایه های خارجی اعمال می کنند

اما در واگذاری مالکیت، مناطق آزاد ایران نتات به بقیه . مشوقهای صادراتی نیز کمابیش مانند هک عمل می کنند

 .محدودتر هتتند و صرفاً به اجارة زمین، ماادرم می ورزند
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 63های تشویقی مناطق آزاد ایران و سایر کشورهامقایسه تطبیقی برخی سیاست -(1-2)دولج

 

                                                           
6 
 ی مجل پژوهشها مرکز -رانیا آزاد مناطق یچالشها یبررسگزارع  - 

 کره جنوبی هند امارات چین ایران موضوع

معافیت 

 مالیاتی

ساله از 21معافیت 

 شروش فعالیت

معافیت از مالیام 

بر درآمد و لزوم 

پرداخت مالیام 

درصدی برای  15

 تجارم

معافیت مالیاتی 

 برای شرکتها به

سال و  15مدم 

قابل تمدید برای 

سال دیگر 15  

درصد  111معافیت 

برای پنج 

خارجی ها سه )سال

درصد  51و ( سال

تخفیف برای دو سال 

 بعد

معافیت دائک از مالیام 

فعالیت های کت  و کار 

و معافیت مالیام بر ارزع 

افزوده کاالهای سرمایه ای 

معافیت پنج ساله  -وارداتی

خفیف مالیام بر درآمد و ت

درصدی سه ساله پ   51

 از آن

حقود 

 گمرکی

محدودیت تعرفه ای 

 ندارد

به طور کلی 

معا  است اما 

برای برخی 

کاالها که فقط 

در منطقه به 

فروع می رسد 

نیمی از عوارض 

 اخذ می شود

 

 111معافیت 

 درصد

 -معافیت پنج ساله

عدم بررسی گمرکی 

و تنها بر اساخ 

 خوداظهاری

معافیت کامل حقود 

گمرکی برای کاالهای 

مواد خام، قطعام، اجزا و 

ماشین آالم و تجهیزام، 

 تولیدام صادراتی

مالکیت 

 خارجی

اجاره به خارجیان 

مجاز و فروع 

 ممنوش است

درصد 111 درصد 111  درصد 111  درصد 111   

مشود 

 صادراتی

صادرام معا  از 

تعرفه بوده و سود 

سال معا   11نیز تا 

.است  

معا  از عوارض 

 صادراتی

درصد  111

معافیت صادرام و 

 واردام

صادرام مجدد 

کاالهای وارداتی و 

کاالهای وارد شده با 

 وام

مشود صادراتی مانند وام 

 با نر  بهره پایین
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های تشویقی مناطق آزاد ایران و سایر مناطق آزاد، شود تنها تفاوم قابل توجه در سیاستهمانطور که مشاهده می

پذیر ناوده و تنها به صورم اجاره در مناطق آزاد ایران، این مالکیت امکان. خارجی استمربوط به مالکیت 

 .پذیر است امکان
 

 خالصة فصل. 1.2

بررسی های آمار . در این فصل، پراکندگی جغرافیایی مناطق آزاد در اقصی نقاط دنیا مورد بررسی قرار گرفت

توصیفی نشان می دهد که طی چهار دهة گذشته مناطق آزاد در دنیا به شدم در حال افزایش بوده بگونه ای که این 

الاته این مت له بی ربط به سیاستهای . است بوده گتترعافزایش در آفریقا و آمریکای التین به سرعت در حال 

آزادسازی تجاری و پیمانهای مختلف تجاری بین کشورهای آفریقایی ناوده و تحرکام تجاری در حرکت به سمت 

 .گتترع استفاده از مناطق آزاد مؤثر بوده است

در کشورهای مختلف همننین، مهمترین هد  این فصل، بررسی تطایقی سیاستهای تشویقی رایج در مناطق آزاد 

، در منطقة خاورمیانه و شمال آفریقا، معافیت مالیاتی بعنوان مشهورترین هابر اساخ ادبیام موجود و بررسی . بود

اما در کشورهایی مانند . ابزار تشویقی آنهک بصورم طوالنی مدم، در تمام اقتصادهای مهک این منطقه رایج است

ری مانند اعتاار مالیاتی و یا بصورم محدود برای سرمایه گذاران در نظر ژاپن و لهتتان این مشوقها به طرد دیگ

 .گرفته شده است



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فصل سوم

بررسی عملکرد مناطق  

 آزاد در اقتصاد ایران
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 مقدمه

مصوبة سال  از. و با تصوی  قانون نحوة ادارة مناطق آزاد شروش به فعالیت کردند 1392مناطق آزاد در ایران از سال 

به بعد اص حام دیگری نیز از ناحیة دستگاههای اجرایی و قانونگذاری و یا مجم  تشخیص مصلحت نظام به  1392

روان سازی امور در این مناطق کمک کرده باشد که اهک این تغییرام در ادامة همین فصل آن اضافه شده است تا به 

مدیریت مناطق آزاد در این مناطق، متعلق به دولت است و دولت در چارچوب . مورد اشاره قرار می گیرند

. داره می کندسازمانهای متتقل، که بصورم شرکتهای با شخصیت حقوقی رسمیت یافته اند، هر منطقة آزاد را ا

صنعتی اتفاد -هرچند ادارة نهایی این مناطق زیرنظر رئی  جمهور بوده و در قال  شورای عالی مناطق آزاد تجاری

 .می افتد

در حال حاضر در ایران، هفت منطقة آزاد کیش، قشک، چابهار، انزلی، اروند، جلفا و ماکو فعال هتتند که در 

در این  .به فعالیت در چارچوب قوانین و مقررام تعریف شده می کنند های مختلف صنعتی و تجاری اقدام زمینه

 استنتاجی عملکرد مناطق آزاد در ایران پرداخته -به تحلیل توصیفی ،بعد از مطرح کردن این چارچوب حقوقیبخش 

 .  .بررسی خواهد شدو نقش عوامل مؤثر بر این عملکرد و جایگاه مشوقهای مالیاتی  شده

 

 نونی فراهم شده برای مناطق آزاد در ایرانچارچوب قا.1.3

 قانون برنامه پنجم.  1.1.3

انداز  منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثرآنها در تحقق اهدا  سند چشک به  -112ماده 

و تعامل اثرگذار  پیوندی بیتت ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناس  در این مناطق، هک

 :اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف

استثناء عوارض  به )ماادالم کاال بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض  -د

، (9/6/1392اس می ایران مصوب صنعتی جمهوری  -قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری( 11)موضوش ماده 

 .باشند مالیام و حقود ورودی معا  می
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 :شود گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامام زیر انجام می منظور تتهیل و تشویق سرمایه به -157ماده 

ده واحد میزان پانز قانون مالیاتهای متتقیک و اص حام بعدی در طول برنامه به ( 131)معافیت موضوش ماده  -الف

 .یابد افزایش می%( 15)درصد 

های منظور شده در یافته تا سقف معافیت میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه -ب

 .یابد صنعتی افزایش می -مناطق آزاد تجاری

 قانون مالیات بر ارزش افزوده. 2.1.3

 26/5/1311مور   54417افزوده و بر اساخ بخشنامه شماره  قانون مالیام بر ارزع 52و  13، 9، 6مواد بر اساخ 

ماادالم کاال و خدمام فیمابین اشخاص و فعاالن اقتصادی مقیک در مناطق آزاد ، سازمان امور مالیاتی کشور

مالیام صنعتی و ویژه اقتصادی، در داخل محدوده مناطق یاد شده، مشمول مالیام و عوارض موضوش قانون  -تجاری

و خدمام از مناطق مذکور به خارج از کشور و همننین واردام  صادرام کاالهمننین . باشد نمی افزوده ارزعبر 

 .باشد نمی مذکورخارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیام و عوارض موضوش قانون از کاال و خدمام 

 7/1/1372قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی مصوب .   3.1.3

های اقتصادی اشتغال دارند، نتات به هر نوش اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواش فعالیت -13ماده 

سال از پرداخت مالیام بر درآمد  21برداری مندرج در مجوز، به مدم  فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره

سال تاب  مقررام مالیاتی خواهد  21خواهند بود و پ  از انقضای های متتقیک معا  و دارایی موضوش قانون مالیام

 1.بود که با پیشنهاد هیام وزیران به تصوی  مجل  شورای اس می خواهد رسید

 قانون مالیاتهای مستقیم. 1.1.3

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  اص ح شده طاق قانون رف  موان  تولید رقابت)قانون مالیاتهای متتقیک ( 132)ماده 

تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای  های  درآمد ابرازی ناشی از فعالیت، (1/2/1374مصوب 

برداری صادر یا  ربط برای آنها پروانه بهره های ذی وزارتخانه  تاریخ اجرای این ماده از طر  تولیدی یا معدنی که از

ها، هتلها و مراکز اقامتی  شود و همننین درآمدهای خدماتی بیمارستان منعقد می قرارداد استخراج و فروع

برداری یا  ربط برای آنها پروانه بهره نی ذیگردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طر  مراج  قانو
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یافته  مناطق کمترتوسعه سال و در برداری یا استخراج یا فعالیت به مدم پنج شود، از تاریخ شروش بهره مجوز صادر می

 .باشد سال با نر  صفر مشمول مالیام می به مدم ده

دوره برخورداری محاساه مالیام با نر  صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضاوش ایان مااده واقا  در      -

شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه  در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی دو سال و در صورم استقرار

 .یابد سال افزایش می یافته، به مدم سه ادی در مناطق کمترتوسعهاقتص

شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقاوقی فعاال در منااطق آزاد و ساایر      -

اظهارنامه مالیاتی اشاخاص حقاوقی شاامل    . مناطق کشور تتلیک اظهارنامه مالیاتی در موق  مقرر قانونی است

 .شود ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می حتاب سود و زیان طاق نمونهترازنامه و 

نر  صفر مالیاتی و مشوقهای موضوش این ماده شامل درآمد واحادهای تولیادی و معادنی متاتقر در شاعاش       -

یکصد و بیتت کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز 

ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساخ آخرین سرشماری نفوخ و متاکن   سایر استان

  .شود نمی

جمهور  ربط و معاونت علمی و فناوری رئی  های ذی واحدهای تولیدی فناوری اط عام با ت یید وزارتخانه -

احدهای تولیدی و معدنی متتقر در کلیه همننین مالیام و. باشند در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می

مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به اساتثنای منااطق ویاژه اقتصاادی و شاهرکهای متاتقر در شاعاش        

شود و از مشوقهای مالیاتی موضوش این  یکصد و بیتت کیلومتری مرکز استان تهران با نر  صفر محاساه می

 .باشند ماده برخوردار می

ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند اساتان  درخصوص مناطق  -

ای است که حداکثر سه ماه پ  از تصوی   نامه ، م ک تعیین محدوده به موج  آیینگیرند یا شهر قرار می

ساازمان  های صنعت، معدن و تجارم و اماور اقتصاادی و دارایای و     این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه

  .رسد می زیتت تهیه و به تصوی  هی م وزیران ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط مدیریت و برنامه

 رژیم مشوقهای سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران. 2.3

 :بطور خ صه، بر اساخ قوانین فود، رژیک مشوقهای سرمایه گذاری پیش بینی شده در این مناطق در ایران عاارتند از



 

 1 
 

 ت مالیاتی دو دهه از تاریخ بهره برداری برای فعالیت اقتصادی؛معافی -

 عدم نیار به روادید برای ورود و خروج خارجیان؛ -

 آزادی کامل خروج ارز؛ -

 انعطا  پذیری بیشتر عملیام بانکی؛ -

 تضمین حقود قانونی سرمایه گذاران خارجی؛ -

 عدم محدودیت جهت سرمایه گذاری و مشارکت خارجی؛ -

 سرمایة داخل، خارج و سایر مناطق آزاد ایران؛انتقال آسان  -

 معافیت از سود بازرگانی و عوارض گمرکی برای واردام مواد اولیه و ماشین آالم صنعتی؛ -

 امکان سرمایه گذاری خارجی بدون مشارکت داخلی؛ -

 امکان خرید و فروع و اجارة زمین برای سرمایه گذاران داخلی و اجاره زمین برای خارجیان؛ -

 دودیت خرید و فروع و تادیل ارز؛عدم مح -

 ثات شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی توسط سازمان منطقة آزاد؛ -

 آزادی ورود هر نوش کاال به استثنای کاالهای مغایر با شرش و قانون؛ -

 ترانزیت و صادرام مجدد کاالهای صادراتی؛ -

 در ایران  آزاد عملکرد مناطق. 3.3

داده شد یکی از مهمترین اهدا  گتترع مناطق آزاد در اقتصادهای میزبان و همانگونه که در فصل اول نشان 

-3)همانطور که نمودار. تحمل هزینه های متعدد توسط آن،  جذب سرمایه گذاری های خارجی و داخلی بوده است

ز آن، ابتدا در و بعد ا 1391نشان می دهد سرمایه گذاری متتقیک خارجی از ابتدای فعالتر شدن این مناطق در دهه  ( 1

ساله با شی  بتیار م یمی افزایش  11سه سال اول، روند صعودی قابل توجهی داشته و سپ  برای یک دوره تقریااً 

علی رغک گتترع تعداد این مناطق، سرمایه گذاری های خارجی جذب شده  1311اما اواسط دهه . داشته است

 .از خود نشان می دهددرآنها کاهش قابل م حظه ای را نتات به دهة قال، 

سرمایه گذاران داخلی نیز در یک دهة اخیر باعث ایجاد فراز و نشیاهایی در روند سرمایه گذاری داخلی در مناطق 

روند صعودی  1313تا  1311سرمایه گذاری داخلی در سالهای ( 2-3)بگونه ای که بر اساخ نمودار. آزاد شده اند
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افزایش   16، مجددا تغییر جهت داده و با شی  م یمی تاسال 1314داشته سپ  با یک حرکت نزولی در سال  

در سالهای اخیر نیز سرمایه گذاری داخلی در این . این افزایش شدیدتر شده است 1319اما در سال . داشته است

 باید توجه داشت که در داخل کشور. مناطق نیز به تناس  سرمایه گذاری سایر مناطق کشور دچار کاهش شده است

در سالهای مزبور سیاستهای مالی و مالیاتی بر اساخ دوره های قال بوده و سیاست تشویقی خاصی اعمال نشده اما 

 .جریان نقدینگی در اقتصاد در حال رشد سری  بوده است

روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد(: 1-3)نمودار  

 
ق آزادروند سرمایه گذاری داخلی در مناط(: 2-3)نمودار  

 
 



 

 2 
 

در هر صورم در یک بررسی بلندمدم می توان دریافت که علی رغک بتتة قابل توجهی از مشوقهای متنوش در 

مناطق آزاد ایران،  نه سرمایه گذاری خارجی و نه سرمایه گذاری داخلی روند سری  و رو به رشدی را از خود نشان 

ینه کرد توسعه ای در این مناطق و یا سایر نداده اند که این می تواند ناشی از نقص های زیر ساختی و عدم هز

این عدم معنی داری عوامل تعیین کنندة سرمایه گذاری از طر  مشوقهای مالی و . چالشهای ت ثیرگذار بوده باشد

که سرمایه گذاری در زیر ساختها و موارد  استاین در حالی . استمشاهده قابل مالیاتی در بررسی تجربی نیز 

 .دارندو معنی داری بر جریان سرمایه های خارجی زیربنایی اثر مثات 

همننین، مناطق آزاد در ایران حتی به لحاظ واردام نیز نگرانی خاصی را ایجاد نکرده اند چرا که بعنوان مثال، برای 

 .خ صه شده است( 1-3)کل واردام مناطق آزاد ایران بر اساخ آمار گمرک، در جدول  1371سال 

1331مناطق آزاد ایران در سال  واردات از(: 1-3)جدول  

(میلیون دالر) ارزش کاالی تجاری وارده از مناطق آزاد نام منطقه آزاد  درصد از کل واردات کشور 

3/3 2213 بندرانزلی  

33/1 725 اروند  

52/3 113 جلفا  

77/3 111 چابهار  

13/3 121 قشم  

12/3 52 کیش  

3/1 1217 کل  

.6، ص1371فناوری اط عام و ارتااطام، گزارع آماری عملکرد مناطق آزاد کشور طی سال دفتر . ا.ا.گمرک ج: م خذ  

بنابراین، علی رغک  .درصد هک نرسیده است 5/6نشان می دهد واردام در یک سال حتی به  1-3همانگونه که جدول 

وجود دارد، آمارها نشان  انتقادام زیادی که در باب مناطق آزاد ایران در خصوص صرفاً وارداتی بودن این مناطق

درصد واردام  5/73می دهند که در مورد مناطق آزاد ایران حتی این نگرانی نیز چندان جدی نیتت و بیش از 

 .کشور عمدتاً از ماادی دیگری انجام می گیرد

 

 مشوقهای مالیاتی و جذب سرمایه های خارجی در مناطق آزاد ایران: بررسی تجربی. 1.3

در این قتمت از تحقیق، بدلیل عمده ترین دلیل یا فلتفة وجودی مناطق آزاد که در فصل اول جل  سرمایه های 

ی نامتوازن برای بررسی عوامل تعیین کنندة جریان سرمایه گذاری پنل دیتابا ساختار مدل خارجی عنوان شد، از یک 
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به عنوان متغیر وابتته در نظر گرفته شده   FDIاستفاده شده است که در آن ( بجزماکو)خارجی به مناطق آزاد ایران

 :در نظر گرفته شده است تابعی از عوامل زیر  ،مربوط به این تحقیقاقتصاد سنجی براین اساخ مدل  .است

),,,,,,,( HOLZONIIREXRDOITRICOIHUCfFDI  

HUC؛سرمایه گذاری متتقیک خارجی: FDI ؛در آنکه 
1
در  سرمایه گذاری :COI ؛هزینه توسعه انتانی:  

؛ تعداد سالهای تعطیلی مالیاتی: HOL؛ (گذاری زیربناییسرمایه)و نقل ذاری در حمل سرمایه گ :TRIارتااطام؛ 

DOI :سرمایه گذاری داخلی؛EXR  :؛ی مناطقدرآمد ارز IIR :؛نر  بهره بین الملل ZON : ،تعداد مناطق آزاد

بعد از بررسی های اولیه مانی بر آزمونهای ریشه واحد و تحلیل رفتار متغیرها از تخمین زن .  متغیرهای مدل می باشند

 :که خ صة نتایج، در جدول زیر گزارع شده است هاثرام ثابت برای برآورد ضرای  استفاده شد
 

 

 در مناطق آزاد ایران FDIخ صه نتایج بررسی تعیین کننده های جریان  (: 2-3)جدول

 p-value ضریب نام متغیر

ZON 32/3  35/3  

EXR  

11/3  
 

3333/3  

HUC 
 

 

71/3  
 

3333/3  

HOL 
 

 

33/3  
 

12/3  

DOI 
 

 

313/3  
 

35/3  

IIR 
 

 

77/1-  
 

31/3  

COI 
 

 

12/3  
 

313/3  

TRI 
 

 

17/3  
 

31/3  
 

R-squared= 11/3  

تلخیص شده از خروجی نرم افزار: م خذ  

 



 

 4 
 

آننه از بررسی مقداری فود بر می آید این است که تعداد مناطق و درآمد ارزی مناطق، اثر مثاتی  بر جذب 

با این تفاوم که اثر تعداد مناطق به لحاظ آماری، چندان معنی دار نیتت  ،گذاری خارجی در مناطق دارند سرمایه

سرمایه گذاری توسعه انتانی نیز اثر مثات  و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری . ولی درآمد ارزی، معنی دار است

داری بر جذب  اما، شاخص مشوقهای مالیاتی یعنی تعداد سالهای تعطیلی مالیاتی اثر معنی. در این مناطق دارد

سرمایه گذاری داخلی هر چند به لحاظ مقداری اثر کوچکی دارد اما اثر آن مثات و . گذاری خارجی ندارد سرمایه

. نر  بهره بین الملل بر اساخ انتظارام تئوریک، اثر منفی داشته ولی به لحاظ آماری معنی دار نیتت. معنی دار است

. سرمایه گذاری در حمل و نقل اثر مثات و معنی داری دارد. عنی دار داردسرمایه گذاری در ارتااطام اثر مثات و م

 64.از روع اثرام ثابت استفاده شده است بنابه نتیجه آزمون هاسمن،

                                                           
64
در ( 1317)بعنوان نمونه، رهنورد . ع وه بر بررسی ما، پژوهشگران دیگری نیز عملکرد مناطق آزاد ایران و عوامل مؤثر بر آن را مورد بررسی قرار داده اند - 

ایران را به پنج دستة ؛ الزامام اجرایی و سیاستگذاری، عوامل محیطی، شفا  سازی قوانین و مقررام، یک مطالعة میدانی، عوامل مؤثر بر عملکرد مناطق آزاد در 

اری خود تحقیق جهت گیری استراتژیک و سازوکارهای مالی  تقتیک بندی کرده و هر کدام از این عوامل را نیز در چارچوب سؤاالم ریز تر از افراد نمونة آم

الیاتی را در گروه اول یعنی الزامام اجرایی و سیاستگذاری وارد کرده است در این گروه ع وه بر نقش معافیتهای مالیاتی، عوامل وی، معافیتهای م. کرده است

ام از یر وزن هر کددیگری نیز وارد تحلیل شده اند و با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی وزن هر کدام از زیر شاخص ها در شاخص اصلی محاساه شده اند که در ز

 :زیرشاخص های شاخص اول یعنی الزامام اجرایی و سیاستگذاری ارائه شده اند 

 991/1ایجاد تتهی م بیمه ای و بانکی با ضری  اهمیت  -

 637/1هماهنگی الزم بین دستگاههای اجرایی و مناطق آزاد با ضری   -

 621/1ا ضری  ت مین امکانام زیر بنایی و نیازهای اولیه قال از شروش بکار مناطق آزاد ب -

 612/1وجود امکانام زیربنایی و متاعد بودن شرایط با ضری   -

 575/1حذ  تشریفام زائد در صدور مجوزهای سرمایه گذاری با ضری   -

 53/1ت ع برای جذب نیروی متخصص به مناطق آزاد -

 443/1معافیتهای مالیاتی با ضری   -

 442/1ثاام در تصمیک گیری ها  -

این ضری  اوالً . بدست آمده است 44/1شاخص بدست آمده نشان می دهند ضری  اهمیت معافیتهای مالیاتی در این تحقیق  همانگونه که ضرای  فود در

بنابراین، یکی از . در شاخص می باشد( بی معنی)بوده و به لحاظ آماری اهمیت معنی دار در شاخص مورد نظر ندارد و ثانیاً هفتمین عامل اثر گذار  5/1کوچکتر از 

 .یج ضمنی این تحقیق، آن است که سیاستهای معافیت مالیاتی واقعاً جزء عوامل اثرگذار بر عملکرد مناطق آزاد نیتتندنتا
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 خالصة فصل. 1.3

هد  اساسی در این فصل، بررسی فضای سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران و ارزیابی نحوة عملکرد این مناطق در 

فعالیت در مناطق آزاد  در رابطه بامشوقهای موجود . شاخص های مختلف بویژه سرمایه گذاری متتقیک خارجی بود

قانون برنامه پنجک توسعه و نیز قوانین مالیاتهای متتقیک ایران ع وه بر قانون چگونگی تشکیل و ادارة این مناطق، در 

مهمترین مشوقهای موجود در این زمینه شامل مشوقهای مقرراتی مانند عدم نیاز . و غیر متتقیک ایران تصریح شده اند

 .ساله هتتند 21به روادید، خروج کامل ارز و مشوقهای مالیاتی مانند معافیت کامل 

ابل توجهی که برای بنگاههای واق  در مناطق آزاد در نظر گرفته شده است متغیرهای کلیدی اما با وجود مشوقهای ق

به عاارم دقیق تر، . مانند سرمایه گذاری متتقیک خارجی یا داخلی ت ثیر معنی داری از این مشوقها نپذیرفته اند

ه آزاد انجام شد نشان داد که تحلیلی که در چارچوب یک ساختار پنل دیتای نامتوازن برای شش منطق-بررسی علی

دلیل این امر را هک می توان به عدم . ضرای  مربوط به مشوقهای مالیاتی در جذب سرمایه گذاری معنی دار نیتتند

همننین، وجود . تحقق پیش شرطها بویژه زیرساختهای مورد نیاز برای استقرار سرمایه گذار در این مناطق نتات داد

 .تر دیگری مانند جال علی و سایر رقاا را نااید در این امر بدون ت ثیر قلمداد کردمناطق جذاب تر و قدرتمند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فصل چهارم

فایدة  -تحلیل هزینه

مشوقهای مالیاتی در مناطق 

 آزاد ایران
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 مقدمه

همانگونه که در فصل اول نیز عنوان شد، بررسی های تجربی مربوط به مناطق آزاد در دو گروه کلی روع شناسی 

 :صورم می پذیرند

و جدید تجارم ( اوهلین-مانند مدل هکشر)بررسی های نظری و تجربی در چارچوب مدلهای ک سیک -الف

 الملل؛ بین

فایده مانند روع یافتن ارزع فعلی خالص و همننین، -بررسی تجربی در چارچوب تکنیک های هزینه -ب

مطالعام توصیفی و پیمایشی که جناه های متعددی از مناطق آزاد را در اقصی نقاط جهان را مورد بررسی قرار 

 دهند ؛ می

فایده جهت تعیین متغیرهای اثرگذار بر یک فرآیند و کمی سازی متغیرهای کیفی برحت  پول  –تحلیل های هزینه 

این تحلیل ها اثرام قطعی و احتمالی اجرای سیاستها را برای تصمیک . رایج یک کشور بکار گرفته می شوند

 .گیرند گیرندگان مشخص می کنند و نتایج آنها می توانند بعنوان مانایی برای سیاستگذاری قرار

تحلیلهای ماتنی بر مقدار نیز، برخ   روشهای دیگر . فایده بر مانای مقدار است-ویژگی مهک تحلیل های هزینه

مقادیر بدست آمده نیز از روشی به روع دیگر . مانند انواش مدلهای اقتصاد سنجی، قابل تصدیق یا تکذی  نیتتند

 .ختک گردندتواند متفاوم باشد ولی نااید به نتایج متناقض  می

 فایدة تأسیس مناطق آزاد -چارچوب هزینه. 1.1

فایدة آن -ارزیابی میزان اقتصادی بودن آن یا همان تحلیل هزینه ،مهمترین اقدام عملی قال از استفاده از یک ابزار

قرار  مناطق آزاد نیز بعنوان یک ابزار برای ایجاد رشد اقتصادی قال از ت سی  باید مورد ارزیابی اقتصادی. است

روشن است که برخی از این مناف  و هزینه ها را می توان به . گرفته و تمام مناف  و هزینه های آن فهرست شوند

 .واحدهای پولی و مالغ بیان کرد ولی برخی دیگر بدلیل ماهیت کیفی آنها بتادگی قابلیت کمی سازی را ندارند

یده، اغل ، آن قتمت از هزینه ها و یا منافعی که قابلیت بنابراین، در ارزیابی های اقتصادی ماتنی بر هزینه فا

سازی و بیان آنها به واحدهای پولی باشد و بطور خ صه یک مقدار مشخص برای نتیجه نهایی  بدست دهد را  کمی

 .منظور می کنند
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می شمرند مطرح  در ادامه، مهمترین هزینه ها و منافعی که معموالً در ادبیام مربوط به بررسی های مناطق آزاد بر

 .خواهد شد

 هاهزینه. 2.1

 :تقتیک بندی کرد 66و هزینه های عملیاتی 65هزینه های این ابزار را می توان در دو گروه هزینه های توسعه ای 

 ایهای توسعههزینه. 1.2.1

 :هزینه های توسعه ای عاارتند از 

دریاها و یا متطح کردن کوهها و تپه ها شکل  هزینه های فراهک سازی زمین بویژه هزینه هایی که از خشکاندن( 1

 .می گیرند

هزینه های زیرساختهای فیزیکی و سخت افزاری مانند احداث انواش راهها، بنادر، اناارها، فرودگاهها، خطوط ( 2

 .آب، گاز و برد و سایر انرژی ها

الزم برای زیر ساختهایی مانند هزینه های ارتااطاتی و نرم افزاری مانند خطوط تلفن، اینترنت و شاکه های ( 3

 .بانکداری و غیره

 . هزینه های الزم برای ساخت ساختمانهای واحدهای تولیدی و طراحی سایت( 4

 های عملیاتی هزینه. 2.2.1

، هزینه های فروع و بهاود کت  و 69این نوش هزینه ها را هک می توان در سه گروه هزینه های عمومی و مدیریتی

 :تقتیک بندی کرد 67و هزینه های ت مین مالی و سیاستی 61کار

مهمترین هزینه هایی که در این طاقه جای می گیرند عاارتند از حقود و مزایای : هزینه های عمومی و مدیریتی(1

، هزینه انواش حق بیمه ها و مالیاتها، هزینه های نگهداری، امنیت، مصر  (اعک از مدیریت و کارکنان)نیروی کار

 .ژی، ملزومام و سایر انواش هزینه هایی که بصورم روزمره و جاری از زمان شروش کار مناطق شکل می گیرندانر

                                                           
1 

- Development Costs  
11

- Operating Costs  
  1-

 Administration and General Costs  
12

- Selling and Promotion Costa  
11
 - Finance and Policy Costs 
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هزینه هایی که می توان در این گروه طاقه بندی کرد عاارتند از : هزینه های فروع و بهاود کت  و کار( 2

 .و نظایر آن های فروع، تالیغام، آموزع، حق اشتراکام، متافرتها، قراردادها هزینه

تمامی هزینه های مربوط به ت مین مالی و مدیریت سرمایه گذاری در این طاقه : 91هزینه های ت مین مالی و سیاستی

های  هزینه های مربوط به ت مین مالی کوتاه مدم و تتهی م بانکی، هزینه های مربوط به ت مین مالی. جای می گیرند

 . های بین المللی و نظایر آنها در این طاقه می توانند مورد بررسی قرار گیرندبلندمدم و بازارهای سرمایه، انواش وام

 منافع. 3.1

 :منافعی که می توان انتظار داشت تا از ت سی  مناطق آزاد، عاید کشور شود عاارتند از 

 ؛منافع حاصل از فروش یا اجارة زمین. 1.3.1

ممکن است از واگذاری زمینهای منطقه در نظر گرفته شده دولتها بر اساخ، قوانین مربوط به ت سی  مناطق آزاد 

این درآمدها، بتته به قانون . ماالغی را بصورم اجاره و یا حتی واگذاری و فروع مالکیت آنها، دریافت می کنند

 .موجود می تواند به یکی ار ارزهای بین المللی و یا پول رایج همان کشور باشد

از زمینهایی که واحدهای اداری مناطق آزاد در آنها دایر می شود و در حقیقت الزم به ذکر است که درآمد حاصل 

به نمایندگی  از دولت مرکزی  در آنجا متتقر می شوند جزء درآمدهای از دست رفته لحاظ و بعنوان هزینه های 

 .توسعه ای در نظر گرفته می شوند

 ؛منافع حاصل از اشتغال. 2.3.1

از نظر . اول از بعد اقتصادی و دوم بعد اجتماعی. توان از دو بعد مورد بررسی قرار داد مناف  حاصل از اشتغال را می

اقتصادی مناف  حاصل از اشتغال را می توان در شاخص های پولی مانند حقود و دستمزد یا شاخص های مقداری 

اما به لحاظ . کرد مانند تعداد شغل های ایجاد شده، افزایش نر  مشارکت و نر  کاهش یافتة بیکاری جتتجو

اجتماعی، اثرام اشتغال را می توان در مواردی مانند کاهش جرم ناشی از بیکاری، افزایش س مت روانی ناشی از 

اجتماعی بیان کرد که در ارزیابی های اقتصادی مد نظر قرار  –مفید بودن افراد در جامعه و سایر موارد روانی 

ص مناف  بدست آمد می توانند بعنوان اجزاء کیفی به آن اضافه شوند و در اما زمانیکه ارزع فعلی خال. گیرند نمی

 .گزارع نهایی لحاظ شوند
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 - Finance and Policy Costs 
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 ؛منافع حاصل از استفاده از انرژی. 3.3.1

اما . روشن است که بنگاههای متتقر در مناطق آزاد از تمام مناب  انرژی در حوزة تولید و اداری استفاده خواهند کرد

هزینه های توسعه ای، هزینه های ثابت این دست از امکانام زیربنایی قا ً یکاار ارائه  بدیهی است که در قتمت

اما برای عرضة جاری این انرژی ها نیز عرضه کنندگان آنها هزینة . شده اند و جزء هزینه های شکل گرفته  هتتند

حد فروع انرژی بزرگتر از هزینة تولید می پردازند لذا منفعت زمانی محقق می شود که دریافتی ناشی از آخرین وا

 .  تولید آخرین واحد آن باشد

 ؛منافع حاصل از مالیاتها برای دولت. 1.3.1

در یک بیان کلی، می توان گفت که مناف  حاصل از مالیام به افق زمانی در نظر گرفته شده برای فعالیت منطقه آزاد 

چرا که کشورها برای جذب سرمایه گاذاران داخلای و   . ردو همننین افق زمانی فعالیت بنگاه در آن منطقه بتتگی دا

هار کشاوری   . خارجی در مراحل اولیة سرمایه گذاری در این مناطق معموالً از معافیت های مالیاتی استفاده می کنند

هاا  بتته به قوانین موجود و نیز میزان اهمیت درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدم، زمان اعمال شده برای این ناوش معافیت 

درصدی و برخی دیگر از نرخهای ترجیحی و پایین تر از سرزمین  111برخی کشورها از معافیتهای . را اع م می کند

 .سایر مشوقهای مالیاتی نیز در قال  استه کام شتابان یا اعتاارام مالیاتی عرضه می شوند. اصلی استفاده می کنند

الاتاه اگار   . ها و اعمال نرخهای نرمال مالیاتی ظااهر خواهناد شاد    مناف  مالیاتی بعد از سپری شدن مدم زمان معافیت

مقررام دقیق برای متائلی مانند قیمت گذاری انتقاالم و عدم تادیل اسمی شرکتها به شرکتهای جدید وجود داشته 

 .باشد

 ؛ایمنافع حاصل از توسعه منطقه. 1.3.1

، ع وه بر اشتغال متتقیک و غیر متتقیک که قا ً اشاره شد، می توان در صرفه ها و مناف  حاصل از توسعه منطقه ای را

از جمله این موارد می توان . سرریزهای مثات حاصل از ورود بنگاههای داخلی و خارجی در این مناطق جتتجو کرد

نقل محلی مانند کشتیرانی،  به خرید کاالهای محلی و ایجاد تقاضا برای این نوش کاالها، استفاده از خدمام حمل و

راه آهن، فرودگاه، شاکه های حمل و نقل جاده ای و نظایر آن، استفاده از خدمام فنی و مهندسی محلی مانند 

مالی محلی و استفاده اجاره ای از ساختمانهای متکونی و تجاری  -نگهداری و تعمیر، استفاده از خدمام بانکداری

 . ا تجارم  اشاره کردخارج از منطقه آزاد جهت سکونت ی
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الزم به ذکر است که همة این موارد می توانند هزینه فرصت از دست رفته یا سایه ای نیز داشته باشند که در صورم 

بعنوان . قیمت خدمام از این هزینه فرصت از دست رفته آنها را می توان جزء مناف  لحاظ کرد باالتر و یا برابر بودن

خدمت خود را با قیمتی باالتر به بنگاههای خارج از منطقه آزاد عرضه نماید آنگاه  مثال، اگر حمل و نقل محلی

 . خدمام وی به بنگاه واق  در منطقه آزاد منفعت محتوب نمی شود

 منافع حاصل از درآمدهای ارزی؛. 1.3.1

 .منافع حاصل از تکنولوژی وارداتی. 7.3.1

آزادتلخیص تحلیل هزینه ها و منافع مناطق (: 1-1)شکل  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منافع و هزینه های ایجاد مناطق آزاد

 منافع

 درآمدهای اجاره ای

(اشتغال)درآمد نیروی کار  

 تقاضای کاال و خدمام محلی

 درآمد حاصل از فروع انرژی

 درآمد حاصل از اجاره متکن

و نر  ارزارز صادراتی مقدار   

 تکنولوژی و آموزع

 هزینه ها

های آماده سازی زمینهزینه   

هزینه های جاده ها، آب و 

 ارتااطام

 هزینه های انرژی

 هزینه های ساختمانهای صنعتی

هزینه های مدیریت و 

 سازماندهی

 سود  بنگاهها

 پرداختی های غیر رسمی

هزینه معافیتها و تعطی م  

 مالیاتی

هزینه های سیتتک های مالی و 

 پولی

 هزینه های فروع

 ارزع قراضه تجهیزام

 هزینه فرصت نیروی کار

هزینه فرصت زیرساختها و 

 انرژی
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 فایده -بررسی تجربی بر اساس تحلیل هزینه . 1.1

لذا بر اساخ   ،یافتن ارزع فعلی صنای  استفاده کننده از امتیازام مالیاتی مورد نظر بوده این مطالعهاز آنجا که هد  

شکل فود، می توان  خالص ارزع فعلی انجام هر گونه سرمایه گذاری در هر منطقة آزاد را نیز بر اساخ همان 

و برای یک یا چند صنعت ( و به نتات استفاده هر سرمایه گذار از امکانام فراهک شده برای وی)چارچوب 

 . برآورد کرد (سناریوهای مختلف) درحالتهای مختلف امتیازام مالیاتی 

اما قبل از آن باید یادآوری شود که عمده ترین کانالی که مالیاتها می توانند بر تصمیمات سرمایه گذاری »

لذا مالیاتها و معافیتهای مالیاتی مستقیما قادر به تغییرات اشتغال،  .اثرگذار باشند همان کانال هزینه سرمایه است

مورد در این مطالعه هرچند اثرات غیر مستقیم آنها  ،آزاد نمی باشندصادرات و مواردی از این دست در مناطق 

در حقیقت، معافیتهای مالیاتی می توانند دارایی بنگاه را از طریق استهالکهای سریع و کنار . بحث نمی باشد

وانند گذاشتن آن از درآمد مشمول مالیات افزایش دهند یا ارفاق های مستقیم به همراه اعتبارات مالیاتی می ت

 «.باعث کاهش هزینه تمام شده یک واحد سرمایه گذاری شوند

با یادآوری نکته اساسی فود می توان مانای نظری و مدلهای مناس  که دارای سناریوهای مختلف برای ارزیابی 

 :اثرام مالیاتها بر ارزع بنگاه هتتند را به صور زیر دسته بندی کرد

نرخ سریع )ثبت بر ورود کاالهای سرمایه ای وجود تعرفة متعطیلی موقت مالیاتی و : حالت اول

 (استهالک در سال اول و  مستقیم در بقیة سالها
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NPV =خالص ارزع فعلی 

E = هزینه ساختمانها و استه ک + هزینه زیر ساختها : هزینه های توسعه ای جهت شروش فعالیت)کل هزینة سرمایه

 ((داخلی+ وارداتی)هزینه مواد اولیه + ینه ماشین آالم هز+ سالیانه آنها

M =ارزع ماشین آالم وارداتی به ارزهای خارجی 

m = ، نر  تعرفهv =نر  ارز 

Mvm =هزینه ماشین آالم وارداتی به ریال 
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بر اساخ قوانین سرمایه گذاری در مناطق آزاد، همه بنگاههای متقاضی فعالیت در این مناطق ضمن اینکه  :نکته

سایر صورتهای مالی خود را نیز پ  از تایید حتابرسان  ،سرمایه اولیه فعالیت را در ابتدای تاسی  باید اظهار نمایند

همننین، مرکز آمار ایران بصورم سالیانه آمار صنعت . مورد وثود سازمان مناطق آزاد به این سازمانها تتلیک کنند

بنابراین، همة داده های مربوط به فعالیت بنگاهها ولو بصورم منتشر .  در استانها و شهرستانها را استخراج می کند

 . نشده نزد سازمانها موجود است

N =تعداد سالهای معافیت موقت مالیاتی 

A = کل هزینه های تولید  –فروع یا درآمدهای ارزی و ریالی = سود ناخالص)درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری

 (. و فروع

 = نرخی که بازدهی سرمایه گذاری یا همان سود ناخالص، بر اساخ تعریف استه ک اقتصادی واقعی ساموئلتون
 .در طول زمان کاهش می یابد 91

r = (هزینه فرصت)نر  واقعی سود بانکی 

 =نر  مالیام بر شرکتها 

L =افق سرمایه گذاری  در مناطق 

S = (درصدی از کل هزینة سرمایه) ارزع قراضة سرمایه گذاری ها 

 = نر  استه ک شتابان 

 = جدول استه کام قوانین مالیاتیتعداد سالهای در نظر گرفته شده بعنوان عمر مفید دارایی در. 

 و

 )1( . 

  

                                                           
 1

- Samuelson’s True Economic Depreciation(TED)  
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تعطیلی موقت مالیاتی و عدم وجود تعرفة مثبت بر ورود کاالهای سرمایه ای و اعطای : حالت دوم

 (نرخ سریع استهالک در سال اول و  مستقیم در بقیة سالها) 72تخفیف های مالیاتی
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در آن نرخی است که ارفاد مالیاتی از هزینه های سرمایه گذاری یا جریان درآمدی مشمول مالیام  که ضری  

 . می کاهد

تعطیلی موقت مالیاتی و عدم وجود تعرفة مثبت بر ورود کاالهای سرمایه ای و : حالت سوم

 (نرخ آزاد استهالک در سال اول)اعطای تخفیف های مالیاتی 
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 تعطیلی موقت مالیاتی و عدم وجود تعرفة مثبت بر ورود کاالهای سرمایه ای: حالت چهارم
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 نتایج برآوردها .1.1.1

بر اساخ قوانین مالیاتی و سایر مقررام مربوط به مناطق آزاد آننه که بعنوان امتیاز مالیاتی در مناطق آزاد ایران به 

چشک می خورد همان معافیت موقت مالیاتی، عدم تعرفه بر ماشین آالم تولیدی وارداتی می باشد که اگر حالتهای 

                                                           
9 

- Tax Allowances   
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استه ک دارایی ها را هک بر اساخ سه سناریوی خط  و بکار گرفته شونددوم و سوم ذکر شده در بحث فود 

آنگاه پ  از  گردند،وارد محاساام ( یعنی متتهلک کردن کل سرمایه گذاری در سال اول)متتقیک، سری  و آزاد 

، می توان باالترین ارزشی که هر امتیاز مالیاتی (ساله 21و  11)محاساه ارزع خالص فعلی در افقهای زمانی مختلف

خ صه ( 1-4)برای هر سرمایه گذاری داشته باشد را در جدول ( درصد 25و  21) نرخهای مختلف مالیاتیبه ازای 

 .دنمو

برای انجام این بررسی، از میان صنای  متتقر در منطقه آزاد قشک؛ صنای  مواد غذایی، محصوالم کانی غیرفلزی، 

و داده های مربوط به هر کدام از آنها از  صنای  مواد و محصوالم شیمیایی و صنای  سنگین فلزی انتخاب شده

 .آمارنامه های استانی و اط عام مناطق آزاد جم  آوری شد

 فایده سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشک برای صنای  منتخ  با تمرکز بر معافیتهای موقت مالیاتی –تحلیل هزینه (: 1-4)جدول

تحلیل هزینه فایده 

نرخ )سرمایه گذاری

ش استهالک به رو

(خط مستقیم  

(3) تحلیل هزینه فایده مدل  نرخ استهالک ) 

(آزاد  

(2) تحلیل هزینه فایده مدل  نرخ استهالک )

(درصد 33سریع با سیگمای   

معافیت موقت 

مالیاتی در 

مناطق آزاد و 

نرخهای 

مالیاتی در 

 سرزمین اصلی

(:نرخ)  

 نوع صنعت

 منافع به هزینه
منافع به 

 هزینه

تغییر مثبت در 

ارزش خالص 

میلیون )فعلی

(ریال  

درآمد از دست 

رفته 

میلیون )دولت

(ریال  

منافع به 

 هزینه

تغییر مثبت در 

خالص ارزش 

فعلی 

میلیون )بنگاه

(ریال  

ارزش فعلی 

درآمد از دست 

رفته 

میلیون )دولت

(ریال  

 مواد غذایی 23 1123311 233717 3.23 1123311 171113.1 3.11 3.11

جدول )

 13: استهالکات

(سال  
3.12 3.17 331517 1757332 3.21 371113 1757332 21 

3.12 3.17 1321512 1353372 3.22 551113 1353372 23 
محصوالت کانی 

 غیر فلزی

جدول )

 13:استهالکات

(سال  
3.12 3.11 2532211 1133513 3.22 1131233 1133513 21 

صنایع مواد و  23 151112.1 11333.75 3.21 151112.1 31731.17 3.12 3.11

محصوالت 

جدول )شیمیایی

(سال 1: استهالکات  
3.11 3.11 112212.2 231113.1 3.21 15553.11 231113.1 21 

صنایع سنگین  23 3753235 313511.3 3.21 3753235 1111131 3.12 3.11

جدول )فلزی

متوسط : استهالکات

(سال 7  
3.11 3.11 2323171 3321111 3.21 715312.3 3321111 21 
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ارزع فعلی  فایده، هزینه هر امتیاز مالیاتی  مشاهده می شود برای محاساه شاخص هزینه 1-4همانگونه که در جدول 

 افزایش در ارزع فعلی بنگاه در اثر معافیت مالیاتیو فایده آن  درآمد از دست رفته دولت در افق زمانی مورد نظر

روشن است هرجا که این نتات از یک بزرگتر یا به آن نزدیک باشد امتیاز مالیاتی دارای توجیه . شده استبرآورد 

 . اقتصادی بوده و برای کل اقتصاد هزینه اضافی تحمیل نمی کند در غیر اینصورم توجیه اقتصادی ندارد

ه این صنای  تحت آن فعالیت بر اساخ نتایج بدست آمده، نتات مناف  به هزینه های معافیت مالیاتی در شرایطی ک

کنند یعنی معافیت موقت مالیاتی و پ  اندازی که بصورم بالقوه از ناحیه استه ک متتقیک دارایی ها عایدشان  می

به عاارم دقیق تر، نتات مناف  . درصد می باشد که مربوط به صنای  شیمیایی است 16در بهترین حالت  ،می شود

اندازی که آنها از این معافیت عاید خود می کنند در برابر ارزع فعلی درآمدی که حاصل از معافیت مالیاتی و پ  

حال اگر، روع متتهلک کردن دارایی ها . درصد است 16دولت در طی این سالهای معافیت از دست می دهد فقط 

 111خهای درصد بدون در نظر گرفتن معدود نر 31)نیز بر اساخ یک سناریو و بر مانای باالترین نر  نزولی

درنظر گرفته اعمال می شود  151که اغل  برای دارایی های مختلف در ماده ( درصدی و یا اندکی پایین تر از آن

درصد افزایش یابد و حتی اگر نر   25نتات مناف  به هزینه ها می تواند تا  ،(2)آنگاه بر پایه تحلیل های مدل   شود،

 .درصد افزایش خواهد یافت 61نتات مناف  به هزینه ها حداکثر تا  ،(3)صددرصدی را هک اعمال کنیک بر اساخ مدل

 21یا  11به عاارم دقیق تر، اعطای مشوقهای مالیاتی حجک قابل توجهی از درآمدهای دولت را در یک افق زمانی 

-های مشودلذا ادامة برنامه . ساله از بین می برد در حالیکه به همان میزان ارزع ثروم اقتصاد افزایش نمی یابد

محور مناطق آزاد، بیش از پیش در تضیی  مناب  اقتصادی کشور سهک خواهد -محور و یا بهتر از آن مدلهای دولت

 .داشت

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:               فصل پنجم

 پیشنهاداتو گیری   نتیجه
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 گیری بندی و نتیجهجمع. 1.1

 :بطورکلی، مهمترین نتایج این گزارع تحلیلی را می توان به شرح زیر تلخیص کرد

اولین ت شهای علمی که جهت منتجک کردن بحث مناطق آزاد در بطن تئوری های اقتصاد بین الملل صورم -1

. با اعمال فروض سخت گیرانه به این نتیجه رسیدند که مناطق آزاد باعث کاهش رفاه اقتصادی جامعه میشودپذیرفت 

 .اما محققان بعدی با اعمال تغییراتی واق  نگرانه تر در فروض سعی کردند نتایج بدست آمدة قالی را تعدیل کنند

ناطق آزاد بعنوان تتهیل کنندة فرآیند رشد و توسعة در ادامة نظریه پردازی ها و سیر تحقیقاتی در این زمینه، م -2

یک کشور شناخته شده و محققان با در نظر گرفتن پیش شرط کاتالیتت بودن آن، اقدام به آزمون فرضیه های 

در این تحقیقام، مناطق آزاد بعنوان ابزاری برای پر کردن شکافهای . مختلف در زمینه کارکرد مناطق آزاد کرده اند

 .مورد استفاده قرار می گیرند( سرمایه ای)و شکافهای اشیاییایده ای 

مواردی . موفقیت آنها یکی پنداشت پیامدهایو همننین  پیش شرط هاموفقیت مناطق آزاد را نااید با  علل -3

مانند داشتن زیر ساختهای مناس ، انرژی ارزان، نیروی کار فراوان، ثاام سیاسی و مانند آنها جزء پیش شرطهای 

موفقیت هتتند و مواردی مانند افزایش اشتغال در مناطق یا ارزآوری و یا صادرام بیشتر بعنوان پیامدهای موفقیت 

اما علل موفقیت مناطق را باید در مواردی مانند . خود مقیاسی اساسی برای سنجش نیتتند مناطق هتتند که بخودی

و ( خصوصی-دولتی، خصوصی، دولتی)دانش کافی مقامام در ت سی  مناطق آزاد، فرمهای بهینة مناطق آزاد

ناطق جتتجو فعال در این م( اعک از دولت و بخش خصوصی)همننین عدم کژمنشی و کژگزینی در عوامل اقتصادی 

به عاارم دقیق تر، ممکن است یک منطقه اقتصادی، شغل ایجاد بکند، صادرام و ارز آوری داشته باشد ولی .  کرد

 .فایده قرار می گیرد نشانه های مثاتی از مناف  خالص آن وجود نداشته باشد –زمانیکه در معرض یک تحلیل هزینه 

جا و باهمدیگر مورد استفاده قرار بگیرند تا همزمان تحقق پیش بنابراین مقیاخ های کمی همیشه باید بصورم یک

 .   شرطها و دالیل موفقیت مناطق مورد راستی آزمایی قرار گیرد

یکی از ویژگی های جهانی مناطق آزاد اقتصادی، اعطای انواش مشوقها و تتهی م در مقررام، ت مین مالی ها و -4

ورهای توسعه یافته در این ویژگی مانند کشورهای در حال توسعه عمل اما کش. متائل مالیاتی در این مناطق است

اغل  کشورهای توسعه یافته ضمن اینکه سعی می کنند قوانین مالیاتی خود را بگونه ای تنظیک کنند که . نمی کنند
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مالیاتی  مالیام مضاعف در سطح بین الملل از شرکتهای فعال در مناطق آزاد اخذ نشود ولی در عین حال، بهشتهای

 .را نیز به شرکتها اعطا نکرده و از رقابتهای مخرب مالیام در سطح بین الملل خودداری می کنند

بطور کلی، اقتصاددانان بر این باورند که کشورهای توسعه یافته برای رسیدن به توسعة خود از سیاستهای بهین اول -5

از ت سی  مناطق آزاد بعنوان سیاست بهین ( 2111)رادریک. استفاده کرده اند و بقیه کشورها از سیاستهای بهین دوم

 . دوم یاد می کند

نشان داد که در اغل  کشورهای در حال توسعه، معافیتهای عام مالیاتی در سطح این مطالعه بررسی های تطایقی  -6

قها را صراحتاً ولی بررسی های تجربی، ضمن اینکه هزینه های این مشو. گتترده ای در مناطق آزاد اعطا می شوند

اع م می کنند، نتیجة متقنی در خصوص مؤثر بودن این نوش مشوقهای عام در راستای جذب سرمایه های داخلی و 

الاته این بدان مفهوم نیتت که مشوقها اساساً مورد حمایت خط تحقیقاتی شکل گرفته نیتتند . خارجی ارائه نمی کنند

 .شده ناشی از چنین سیاستهایی قابل دفاش نیتتند بلکه بدان معنی است که خالص مناف  ایجاد

مناطق آزاد در ایران با وجود برخورداری از یک رژیک کامل تشویقی، هک دربعد پیش شرطها و هک در بعد -9

 .پیامدها، یعنی جذب سرمایه های خارجی، روند قابل توجهی را طی نکرده اند

با وجود اینکه نقص های یک سری زمانی ( پنل دیتا)ط  مختلف بر مانای داده های سری زمانی و مقااین مطالعه -1

را با انعکاخ تمام اثرام سایر متغیرها در خود نداشت اما قادر به نشان دادن معنی داری اثرام مشود های مالیاتی بر 

ده های سری به عاارم دیگر، با توجه به اعتقاد برخی محققان مانی بر اینکه دا. سرمایه گذاری متتقیک خارجی ناود

زمانی مربوط به سرمایه گذاری متتقیک خارجی قادر به انعکاخ اثرام تمام متغرهای اثرگذار بر آنها نیتتند و سایر 

ابعاد مانند مکان جغرافیایی نیز در شکل گیری روند زمانی آنها ت ثیرگذار است به همین دلیل در فصل سوم از 

ای مالیاتی بر سرمایه گذاری خارجی استفاده کردیک ولی ضرای  مربوط ساختار پنل دیتا برای ارزیابی اثرام مشوقه

الاته دلیل این امر را می توان در عدم تحقق پیش شرطها و . به این مشوقها از معنی داری آماری الزم برخوردار ناودند

 .ایران دانتتهمننین، وجود مناطق رقی  و الاته قدرتمند دیگری نظیر جال علی در مجاورم مناطق مهک آزاد 

به لحاظ روع شناسی از یک جامعیت کافی برخوردار باشد در فصل چهارم  این مطالعههمننین، برای اینکه  -7 

تا بررسی فراگیرتری نتات به مناف  و هزینه های تمام  ه شدندفایده و تکنیک ارزع فعلی برگزید-روع هزینه

نیز دو نتیجة کلی این قتمت از مطالعه . گردندمناطق منعک   اقدامام و بویژه مشوقهای در نظر گرفته شده برای این

اوال مناف  حاصله از اعمال معافیتهای مالیاتی منجر به سرمایه گذاری های گتترده و پوشش درآمدهای : در بر داشت



 

 1 
 

در  از دست رفته دولت از طریق افزایش ارزع خالص دارایی ها نشده است و ثانیاً ارزع فعلی دارایی های بنگاه

روع متتهلک سازی سری  افزایش می یابد و این می تواند ضمن اینکه ع مت مناسای برای تادیل درآمد خالص 

راهنمای خوبی نیز برای سازمان مالیاتی جهت هدفمند نمودن امتیازام  ،بنگاهها به سرمایه گذاری های بیشتر بوده

 .اعطایی خود باشد

بجای ارائة مشوقهای عام و غیرهدفمند مالیاتی، یک برنامة راهاردی  بر اساخ مااحث فود، دولت می تواند -11

محور جهت جذب -ک ن و بلندمدم برای این مناطق را اجرا کند تا این مناطق از محل شکتت برنامه های مشود

 .سرمایه های خارجی و داخلی بیش از این میزان متضرر نشده و در هدررفت مناب  نقش نداشته باشند
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