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 رانيدر توسعه صادرات ا يمناطق آزاد تجار تأثير

 2يوروش بروجك، 1د آذريام

 

 :دهكيچ

ش دهندد و  يد و درآمد خود را افدزا يو گستر  تجار  آزاد سلح توش يق روابط تجاريند از طرتوان ميشورها كامروزه 

از مواهدن تجدار  آزاد    يمندد هبهدر  يهاوهياز ش يكيه كجاد مناطق آزاد يابند، شذا به ايدست  يبه سلح رفاه باالتر

 تدرين  مهدم شددند و از   ياندداز  راهان تجدار  آزاد  يد وستن به جريز با هدف پيران نيآورند  مناطق آزاد ايم ياست رو

باشدد  هددف از انجدام    ي، صادرا  و     ميادا ، توسعه منلقهيو توش يجاد اشتغال، رشد اقتاادين مناطق اياهداف ا

 تأثيرگدذار ل يد ن پدژوهش بده دش  يباشد  در ايران ميبر توسعه صادرا  ا يمناطق آزاد تجار تأثير ين پژوهش بررسيا

د ناخداشص  يد مانند توش ييرهايمتغ يهامناطق آزاد، آمار و داده يهاصادرا  عالوه بر داده يرها بر روير متغيبودن سا

اسدتخراج   ياشمللد نيو بد  يرسم يهاتيجنگ از سا ير مجازي، نرخ تورم، نرخ ارز و متغيد ناخاشص جهاني، توشيداخل

 افدزار ران از ندرم يد رهدا بدر صدادرا  ا   ين متغيد ا تدأثير  يمربوطه و بررس يهاداده وتحليل تجزيه يده و سپس برايگرد

Eviews ه كد ن مللن اسدت  يا ديمثدر پژوهش حا ر  يونيها به رو  رگرسداده وتحليل تجزيهاست   شده استفاده

ن هددف خدود   يد بده ا  يابيران داشدته باشدند و در دسدت   يد بر صدادرا  ا  يمعنادار تأثيراند ران نتوانستهيمناطق آزاد ا

ن ياسدت   همچند   يلد يو تحل يفيباشد  نوع پدژوهش، توصد  يم 1389تا  1338ها از سال داده ياند  بازه زمانبازمانده

 هدا  مقاشده و استفاده از  اي هكتابخان، منابع ينترنتيا يها تيسااسناد موجود در  يق بررسيقسمت اعظم اطالعا  از طر

 شده است  آوري جمع يتخاا يها تيساآمارها و گزارشا  موجود در  يو برخ

 

 يران، توسعه صادرات، مناطق آزاد تجاري: اواژگان كليدي

 . مقدمه1

ان تدو  برشمرد كه اين اتفاق مهم را مي 1950توان يكي از اقداما  مهم دهه  صنعتي را مي -ايجاد مناطق آزاد تجاري

ها برشمرد  نكته قابل توجه اين است كه گستر  اين مناطق نه در كشدورهاي صدنعتي بلكده در     از اقداما  ايرشندي

                                                           

 omid_azar90@yahoo.comكارشناس مناطق آزاد و ويژه اقتاادي،  1

   kboroji@yahoo.comتهران،  -، دانشگاه صنعتي ماشك اشترMBAدانشجوي كارشناسي ارشد  2
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كشورهاي در حال توسعه نمود پيدا كرد و توفيق برخي از اين كشورها در دستيابي بده اهدداف اوشيده تاسديس ايدن      

گدذاري خدارجي و توسدعه     ق منلقه، جدذب سدرمايه  مناطق از جمله افزايش رشد اقتاادي، نرخ اشتغال، توسعه رون

 صادرا ، بسياري از كشورها را به تأسيس مناطق مشابه ترغين كرد 

اند و در آن تجار  آزاد بدا سداير    منلقه آزاد قلمرو معيني است كه اغلن در داخل يا در مجاور  يك بندر واقع شده

ون پرداخت حقوق و عوارض گمركي به ايدن منلقده وارد   توان بد نقاط جهان مجاز شناخته شده است و كاالها را مي

 (1381يا از آن خارج نمود  )رحيمي فر، 

دهد بده دشيدل كداهش ذخداير نفتدي و افدزايش        ها نشان مي بيني با عنايت به ملاشن مذكور و با توجه به اينكه پيش

مترين منبع تأمين سدرمايه  به صفر خواهد رسيد و بدين ترتين مه 1459مارف داخلي، صادرا  نفت خام در سال 

اندازهاي شخاي به دشيل مشكال  سداختاري متعددد    در كشور از دست خواهد رفت  در  من تأمين سرمايه از پس

شذا در كشور ايدران نيدز    (1378  )ناصري، ابواشحسيني، نظير بازار سرمايه در داخل كشور با مشكل مواجه خواهد شد

با انتظاراتي مشابه با ايجاد مناطق آزاد در ساير كشورها شدكل گرفدت، اوشدين    مناطق آزاد از آغاز دهه هفتاد شمسي 

ها طي قانون برنامه اول توسعه اقتاادي، اجتماعي و فرهنگدي   اقدام قانوني براي ايجاد مناطق آزاد به شكل امروز آن

ا تادوين قدانون اول   انجام شد و مجلس شوراي اسالمي كمي بيشتر از يك دهه از به بار نشستن انقالب اسدالمي بد  

هداي كلدي، و    هدا، هددف   مشدي  توسعه اقتاادي اقتاادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران حداوي خلدي  

ساشه ايران در طي يك تباره به دوشت اجازه داده شد كه حداكثر در سه نقلده از   هاي اقتاادي پنج اعتبارا  و برنامه

گدذاري خدارجي، رشدد و     ا اهدافي نظير ايجاد اشتغال، جذب سرمايهصنعتي ب -نقاط مرزي كشور مناطق آزاد تجاري

منلقه آزاد در سرتاسر كشدور فعدال    7اكنون  توسعه اقتاادي، محروميت زدايي و توسعه صادرا  تأسيس نمايد  هم

 باشند كه عبارتند از: منلقه آزاد كيش، قشم، چابهار، انزشي، اروند، ارس و ماكو  مي

صنعتي ناشي از نقش و جايگاه اين منداطق در تعامدل بدا اقتاداد جهداني اسدت         -زاد تجاريتوجه ويژه به مناطق آ

 وارد كنند، به كشور را سرمايه مديريت و تكنوشوژي توانندمي آزاد اقتاادي مناطق كه دارد وجود اعتقاد اين امروزه

 جهداني  بدا اقتاداد   همسو و توسعه رمسي در را كشور و كرده تلفيق نوين فني دانش و علم با را داخلي توشيد عوامل

   انكارناپذير استو رونق اقتاادي زايي نقش صادرا  در اشتغال از طرفي .دهند قرار

همانگونه كه اشاره شد يكي از اهداف اصلي ايجاد مناطق آزاد توسعه صنعت صادرا  و دستيابي به درآمدهاي ارزي  

سال از عمر اين مناطق در كشدورمان،   25ت كه با گذشت تقريبا  حاصل از آن است، اما به جرأ  مي توان اظهار داش
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عملكرد قابل قبوشي از سوي اين مناطق در زمينه حا ر مشاهده نشده است  قلعا  آگاهي داشتن از عملكدرد منداطق   

در پدژوهش  هاي كاراتر هموار سازد   از اين رو تواند راه را براي تدوين سياستتوسعه صادرا  ميحوزه آزاد ايران در 

حا ر سعي خواهد شد تا به صور  توصيفي و تحليلي اين مو وع مورد بررسي قرار گيرد و با توجه به چداشش هدا و   

تنگناهايي كه فراروي صنعت صادرا  در مناطق آزاد وجود دارد اقدام به طرح راهكارايي جهت توسعه و بهبدود ايدن   

 صنعت نمايد 

 . ادبيات موضوع2

 مباني نظري -2-1

 منافع ناشي از تجار  -2-1-1

  تواند )عالوه بدر مندافع   تواند به عنوان )موتور رشد(، به حساب آيد وشي هنوز هم تجار  مي اگرچه امروز تجار  نمي

تجار  باعث بهدره بدرداري كامدل از مندابع      ناشي از مزيت نسبي(، كمك زيادي به كشورهاي درحال توسعه بنمايد 

تواند از يك نقله توشيددي غيدر    طريق تجار  يك كشور درحال توسعه مي   ديگر ازشود  به عبار بيكاري داخلي مي

كارا در داخل منحني امكانا  توشيد با وجود عدم بهره برداري كامل از منابع به علت تقا اي ناكافي داخلي به نقلده  

ده و يدك بدازار فدرو     بدو  ي تخليه مدازاد  روي منحني امكانا  توشيد برسد  براي چنين كشوري صادرا  يك دريچه

شود، اين واقعه در بسياري از كشورهاي درحدال توسدعه    براي مازاد محاوال  زراعتي و مازاد مواد خام محسوب مي

عالوه بر ايدن دو بدا گسدتر  بدازار، تجدار  امكدان        به ويژه كشورهاي امريكا جنوبي و آسياي شرقي رخ داده است 

 شود اين مسدئله حدائز اهميدت زيدادي اسدت و در      از مقياس فراهم ميهاي ناشي   صرفه جويي تقسيم نيروي كار و

 هنگ كنگ ديده شده است  توشيد صنايع سبك در واحدهاي كوچك اقتاادي كشورهاي تايوان، سنگاپور و

 باشد  هاي جديد، تكنوشوژي جديد و ساير مهار  ها مياي براي انتقال ايدهاشمللي وسيلههمچنين تجار  بين

   تجار  بر رشد اقتاادياثرا -2-1-2

تواندد بدا    تواند به اشتغال بيشتر و تخايص بهتر منابع منجر بشود  به اين صور  كه يك كشور مدي  بسط تجار  مي

تجار  آزاد سلح رفاه خود را افزايش دهد  به عبار  ديگر، با تخاص در توشيد كااليي كه در آن مزيت نسدبي دارد  

بازار جهاني به رفاه باالتري دسترسي پيدا كند  بسياري از كشورهاي در حال توسدعه  و معاو ه آن با ساير كاالها، در 

توان از طريق افزايش فرو  صادرا  به رشد اقتاادي دست يابند  توسعه توشيد و اشتغال در  اند كه مي بر اين عقيده

ت توسدعه صدادرا  نيدز    دهدد و ممكدن اسد    هاي ديگر افزايش و بسط مي بخش صادرا ، توشيد و اشتغال را در بخش
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( مثال اگر صادرا  با منفعت در بخش صادرا  همراه 1375اثرا  ديناميك بر اقتااد داخلي داشته باشد  )پورمقيم، 

اي در اين بخش افزايش يابد، همين طور بدا رشدد    گذاري در تجهيزا  سرمايه رود كه مخارج سرمايه باشد، انتظار مي

توان براي واردا  كاالهداي   كند  باالخره ارز حاصله از صادرا  را مي گران ايجاد ميدر صنايع صادراتي تقا ا براي كار

 شود را به كار برد  اي كه افزايش كارايي و قدر  توشيدي اقتااد كشور را باعث مي سرمايه

 صادرا  توسعه سياست -2-1-3

 كشدورها  مسدائل توسدعه   حدل  در واردا  جايگزيني سياست موفقيت درباره زيادي ترديدهاي و شك 1970دهه از

 توسدعه  و رشدد  علدت  صدادرا  را  كده  شدد  نئوكالسديك  و كالسيك اقتااددانان مو ع تقويت موجن و شد ايجاد

1جهاني بانك هايراهنمايي دانستند مي انتظاري
 تجداري  هداي سياسدت  ، همچندين 2پدول  اشمللدي  بدين  صدندوق  و 

 سياسدت  چدارچوب،  در صادرا  توسعه سياست .اندشده عهتوس مدار در نظريه اين پذير  افزايش باعث نئوشيبرال،

 نشدان  سياست اين است  اشمللبين تجار  در آزادي به معرف گرايش صادرا  است  توسعه ملرح "خارج به نظر"

 صادرا  جانشين سياست كه است  كشوري آن نيازهاي تابع و خارجي متوجه بازار اياندازه چه تا ملت كه دهدمي

 .كند حركت بايد واردا  جانشيني جهت خالف تقريبا در ستا آن راهنماي

 واردا ، هاي جدايگزيني استراتژي با مقايسه در صادرا ، توسعه هاياستراتژي در رشد عملكرد كه داده نشان تجربه

 جهداني  بازار در رقابت مفيد و هاي متنوعجنبه بر متكي مشاهدا  اين تفسير و تو يح است  بوده تر بخش ر ايت

 فندي،  اصدالحا   و بهبدود  هايانگيزه مقياس، ناشي از هايجويي صرفه كارخانه، ظرفيت از بيشتر استفاده جمله زا

 بدا  را خدود  برونگدر  هايسياست كه است  كشورهايي اشملليرقابت بين مديريت و باالتر كيفيت با كار نيروي تربيت

 ثبا  ايجاد و اقتااد كالن مناسن هايسياست اتخاذ ه،سرماي بازار و آزادسازي تجار  ارز، نرخ در مناسن تعديال 

استفاده  منابع، بهينه تخايص امكان خود، صادرا  رشد در بخشيدن شتاب با اندتوانسته اند،آغاز كرده تورم نرخ در

 بدا  درونگدر مواجهده   سياسدت  با كشورهاي مقابل در .سازند فراهم را اشتغال افزايش و موجود هايظرفيت از بيشتر

 كم رشد نهايتا و اعتبارا  بانكي براي سقف داشتن باال، تورم ارز، بندي جيره ها، قيمت كنترل ارز، موازي بازارهاي

 دو اين بين انتخاب بحث كه دهدمي جهان نشان كشورهاي تمام در تقريبا اقتاادي توسعه و رشد اند  تجربيا بوده

 (1383)فرهادي، دارند   قرار يكديگر طول در بلكه عرض يكديگر، رد نه راهبرد دو هر زيرا است  اعتبار فاقد راهبرد

 

                                                           
1
  WB: World Bank 

2  IMF: International Monetary Fund 
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 چرايي و اهداف مناطق آزاد -2-1-4

اي بدر شدزوم وجدود     هاي گمركي و حمايت از توشيدا  داخلي عدده  با وجود نظرا  گوناگون درباره و ع محدوديت

كنند  از جمله اين داليدل مدي    ا ملرح ميمناطق آزاد و تسهيل تجار  آزاد عقيده دارند و براي اين مو وع داليلي ر

 توان به موارد زير اشاره نمود:

اند اقدامي در جهت ايجاد مزيدت نسدبي و بده     ايجاد مناطق آزاد كه در ابتدا مناطق پرداز  صادرا  خوانده شده

گيدر   عبار  بهتر مزيت رقابتي را از طريق كاهش قيمت تمام شده محاول و حذف تشريفا  و مقدررا  دسدت و پدا   

هداي   اداري و گمركي است  همچنين استدالل شده است كه اين مناطق از طريق مراوده آزاد و راحت با دنياي زمينه

آورند و از آنجا با رشد صدنايع تخاادي، رشدد صدنعتي و بده       توسعه صادرا  و توشيد كاالهاي صادراتي را فراهم مي

 (1387  )تحققي، آيند تدريج توسعه اقتاادي به ارمغان مي

از ديدگاه تاريخي تجربه بسياري از كشورها به خاوص در جنوب شرق آسيا نشان داده است كه ايجداد منداطق آزاد   

هاي جدي و موثري در امر توسعه صادرا  به طور اخص و توسدعه تجدار  بده طدور اعدم       اقتاادي گشايش -تجاري

 كند  ايجاد مي

 (1389: )مقدسي، كنند صور  زير بيان مي ر جهان را بهد آزادگيري مناطق  طور كلي اهداف و فلسفه شكل به 

 هاي خارجي   جذب سرمايه -1

 هاي شغلي جديد   ايجاد فرصت -2

 كسن درآمد ارزي و افزايش صادرا    -3

 يابي به فناوري پيشرفته   دست -4

 جذب نقدينگي سرگردان داخلي و كمك به مهار تورم   -5

 شد و توسعه باشقوه را دارندزدائي از مناطقي كه امكان ر محروميت -6

صنعتي جمهوري اسدالمي ايدران مادوبه مجلدس      -قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري 1از سوي ديگر ماده 

كندد:   صنعتي را بده شدرح زيدر بيدان مدي      -، اهداف تشكيل مناطق آزاد تجاري21/6/1372شوراي اسالمي در تاريخ 

د اشتغال ساشم و موشد، تنظيم بازار كار و كاال، حضور فعال در بازارهداي  گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجا سرمايه"

 (1383  )آهنگران،  "ياي، توشيد و صادرا  كاالهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدما  عموم جهاني و منلقه
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   1منلقه آزاد -2-1-5

ست كه از شمول برخي از مقررا  بنا به تعاريف بين اشمللي، منلقه آزاد محدوده حراست شده بندري و غير بندري ا

هداي ماشيداتي، بخشدودگي سدود و عدوارض       گيري از مزايايي نظيدر معافيدت   جاري كشور متبوع خارج بوده و با بهره

د اداري و مقدررا  دسدت و پداگير و همچندين سدهوشت و تسدريع در فرآينددهاي        ئد گمركي، عدم وجود تشريفا  زا

 رجي و انتقال فناوري به توسعه سرزمين اصلي كمك مي نمايد   صادرا  و واردا  با جذب سرمايه گذاري خا

مدي   يداد در جهدت تشدويق صدادرا  صدنعتي     عاملي در تعريف سازمان ملل متحد )يونيدو( از مناطق آزاد به عنوان 

به ناحيده صدنعتي    گردد  همچنين در برداشت جديد از مناطق آزاد كه به منلقه آزاد پرداز  صادرا  معروف است

شود  فلسفه اين اصلالح را مي  ي در خارج از مرز گمركي، كه توشيداتش جهت گيري صادراتي دارند، گفته ميويژه ا

تجداري صدنعتي را    آزادبه استراتژي توسعه صادرا  دانست  همچنين مناطق  گرايش واردا  محوري توان در تغيير

انين گمركي كشور در آن اجرا نمي شود و به محدوده جغرافيايي مشخص كه قو»توان به صور  زير تعريف كرد:  مي

هاي ندوين   به منظور تسهيل در امر واردا  و صادرا  كاال و حمايت از صنعت داخلي كشور و همچنين جذب فناوري

 -تجداري  آزاداي در مبادي گمركا  و نقاط مدرزي كشدور ايجداد مدي شدود را منداطق        در امر توشيد و توسعه منلقه

 (1389، )مقدسي «صنعتي مي نامند 

منلقه پرداز  صادرا  -2-1-6
2

 

، سازمان 1977در سال  3توسط دوشت فيليپين به كار گرفته شد  سپس دانشگاه هاروارد 1977اين اصلالح در سال 

، سدازمان توسدعه صدنعتي    1971، اتحاديه جهاني مناطق پدرداز  صدادرا  در سدال    1977وري آسيا در سال  بهره

، مداشزي در سدال   1979در سال  4، مجله اكونوميست1978بانك جهاني در سال  ،1978سازمان ملل متحد در سال 

هاي فرا مليتي ملدل متحدد در سدال     ، مركز بررسي شركت1982، سنگاپور در سال 1980، پاكستان در سال 1980

نبده  در حال حا در، ايدن اصدلالح ج   د  اصلالح فوق را به كار گرفتن 1982اشمللي كار در سال  و سازمان بين 1982

اشمللي براي تفهيم معني واقعي منلقه آزاد اسدت  در ايدن مفهدوم، ورود و     بين اشمللي پيدا كرده و زبان مشترك بين

هاي حقوق و عوارض گمركي رايدج اسدت، ورود و خدروج نيدروي      خروج سرمايه خارجي به منلقه آزاد است، معافيت

  د استيآوري مورد تأك ا  و ارزكار متخاص به آساني صور  مي گيرد و باالخره توشيد، صادر
                                                           

1
 Free Zone 

2
 Export Processing Zone 

3
 Harvard University 

4 Economist Magazine 
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 تاريخچه مناطق آزاد در ايران -2-1-7

تجاري يا مناطق پرداز  صادرا  در كشورهاي در حال توسعه از جملده پديدده هداي     -تأسيس مناطق آزاد صنعتي

و اقتاادي يك ربع قرن اخير است  هدف از برپايي اين مناطق، فراهم ساختن شرايط مناسن بدراي افدزايش توشيدد    

صدور كاالهاي صنعتي از طريق راه يابي به بازارهاي جهاني بر اساس اصول رقابت و اجراي سيستم هاي مبتندي بدر   

بدا تأسديس اوشدين مراكدز      1340بازار آزاد براي كشور صاحن منلقه بوده است  در ايران بحث مناطق آزاد در دهده  

نقش جهانگردي خدود را حفدظ كردندد، امدا در      1357جهانگردي در جزاير كيش و مينو فراهم و اين جزاير تا سال 

با تاوين ماده واحده اي به وسيله ي شوراي انقالب، منلقده آزاد كديش از پرداخدت حقدوق و عدوارض       1358سال 

گمركي و حق انحاار و ثبت سفار  در مورد كاالهاي وارد شده معاف شد  به ايدن ترتيدن نقدش جهدانگردي ايدن      

 جزاير حذف شد  

اسالمي ايران به دشيل وابستگي اقتاادي به نفت و وجود ريسك باالي سدرمايه گدذاري و عددم انگيدزه     در جمهوري 

سرمايه گذاران داخلي و خارجي، همواره واردا ، مارف و عدم توشيد فن آوري بر فضاي اقتاادي كشور حاكم بدوده  

الزم جهدت رهدايي از اقتاداد تدك      است  ازاين رو  برطرف نمودن موانع تجاري و ايجاد شرايط مناسن و تسدهيال  

محاوشي و رسيدن نسبي به يك اقتااد بدون نفت و توسعه صادرا  غير نفتدي در صددر دسدتوراشعمل هداي كداري      

صنعتي به عنوان مكاني جهت استقرار صدنايع توشيدد كنندده يدا محادوال        -دوشت قرار گرفت و مناطق آزاد تجاري

 19ورد توجه قرار گرفتند  پس از انقالب بر اساس تكليف مقرر در تباره صادراتي و جذب سرمايه در صنايع موشد، م

( و در سال پاياني اين قانون، سه منلقده آزاد قشدم، كديش و چابهدار پدا بده       1372-1368قانون برنامه اول توسعه )

ان به دوشت صنعتي جمهوري اسالمي اير -قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري  1عرصه وجود نهادند  طبق ماده 

منظور تسريع در انجام امور زير بنايي، عمران و آباداني، رشد "اجازه داده شد، مناطق آزاد كيش، قشم و چابهار را به 

وتوسعه اقتاادي، سرمايه گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال ساشم و موشد، تنظيم بازار كار و كاال، حضدور  

، ايجاد وبدر  "اي، توشيد و صادرا  كاالهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدما  عمومي فعال در بازارهاي جهاني و منلقه

دوشت مجوز تأسديس سده منلقده آزاد     1370( در نهايت در سال 1383اساس موازين قانوني اداره نمايد  )آهنگران، 

ز افدزايش بدي رويده    صنعتي قشم، چابهار و منلقه آزاد تجاري كيش را اعالم نمود و به منظدور جلدوگيري ا   -تجاري

شمار مناطق آزاد، تشخيص ايجاد مناطق آزاد جديد و تعيين محددودة آن، بده پيشدنهاد دوشدت و تادوين مجلدس       

قدانون  »، تاوين 1371شوراي اسالمي محول گرديد  با شكل گيري دبير خانه شوراي عاشي مناطق آزاد در تابستان 
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صدور  گرفدت  هيدأ      1372در شهريور مداه  « المي ايرانصنعتي جمهوري اس -چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري 

تفدوي    1قانون اساسي اختيارا  خود ناشي از اين قانون به شوراي عاشي مناطق آزاد 138وزيران نيز به استناد اصل 

صنعتي جمهوري اسالمي ايدران   -كرد  قابل ذكر است كه آخرين اصالحا  قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري 

 24/05/1378مدورخ   25656تاوين و طدي نامده شدماره     30/04/1378جمع تشخيص مالحت در تاريخ توسط م

مقام محترم رياست جمهوري به دبيرخانه شوراي عاشي منداطق آزاد ابدال  گرديدد و مبنداي فعاشيدت هداي مختلدف        

صدور  شدركت اسدت و    هر منلقه را سازماني اداره مي كندد كده بده     "مناطق قرار گرفته است  در ادامه بايد گفت 

 (1389  )رهنمود، "شخايت حقوقي مستقل دارد و سرمايه آن متعلق به دوشت است

در حال حا ر جمهوري اسالمي ايران داراي هفت منلقه آزاد مي باشد كه زير نظردبير خانه شدوراي عداشي منداطق    

اد اوند، ارس، انزشدي و مداكو نيدز بده     آزاد فعاشيت مي كنند  عالوه بر مناطق آزاد كيش، قشم و چابهار، چها منلقه آز

 جمع اين مناطق پيوستند  شكل زير محل استقرار اين چهار منلقه آزاد را نشان شده است 

 اهداف تشكيل مناطق آزاد در ايران -2-1-8

در كشور شكل گرفدت   دربه    1368و  1367تفكر رهايي از اقتاادي شكننده و متكي به نفت، تقريبا  در سال هاي 

اقتااد كشور از صادرا  نفتي آن هم صادرا  انحااري از ديربداز دغدغده اصدلي جامعده اقتادادي كشدور و        پذيري

مسثالن بوده است و در شكل جديد به يك نگراني و يا حتي يك بحران براي تمامي ابعاد اقتاادي، سياسي و حتدي  

مي بينيم كه صادرا  نفتي مدا در آن  توجه كنيم،  1367اگر به آمارهاي سال  "فرهنگي كشور مبدل گرديده است  

ميليدارد دالر فراتدر رفتده     20ميليارد دالر شد  درحاشي كه همين درآمد ارزي در برخي از سدال هدا از    7سال حدود 

است  براي كشوري كه مسائل مختلف ا  وابسته به ارز خارجي است ودرصد قابل توجهي از فعاشيت هاي توشيدي و 

ط نزديك با دنيا به وسيله ارز خارجي رقم مي خورد، نوسانا  شديد ارزي طبعا  مدي تواندد   خدماتي آن به دشيل ارتبا

 (1381  )فرمند، "بسياري از فعاشيت هاي اقتاادي و به تبع آن فعاشيت هاي سياسي و فرهنگي جامعه را متأثر كند 

ا  اقتاداد تدك محادوشي در    در همين راستا، توسعه صادرا  غيرنفتي به عنوان يك واكنش جدي در مقابل تهديد

برنامه اول گنجانده شد و مناطق آزاد صنعتي به عنوان يك ابزار كاربردي در جهت تحقق هدف مذكور، با توجده بده   

برنامده اول توسدعه،    19عملكرد موفق ساير كشورهاي جهان در زمينه مربوطه، شناخته شدند  بنابراين طي تبادره  

                                                           
1
ور، تركين شوراي عاشي مناطق آراد تجاري و صنعتي ايران شامل : رئيس جمهور، وزير امور اقتااد و دارايي، وزيدر صدنعت، معددن و تجدار ، وزيركشد       

و ارشاد اسالمي، وزير نفت، وزير نيرو، رئيس كل بانك مركزي، رئيس سدازمان حفاظدت محديط    وزير تعاون، كار ورفاه، وزير راه و شهرسازي، وزير فرهنگ 

 زيست، دبير شوراي عاشي مناطق آزاد
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صنعتي )كديش، قشدم و چابهدار( برداشدته شدد  و در پدي آن        -زاد تجارياوشين گام جهت شكل گيري سه منلقه آ

 مناطق آزاد ديگري با اهداف تقريبا  مشابه پا به عرصه وجود نهادند  

صنعتي به شرح زيدر   -، اهداف تشكيل مناطق آزاد تجاري21/06/1372طي ماوبه مجلس شوراي اسالمي در تاريخ 

ربنايي، عمراني و آباداني، رشد و توسعه اقتاادي، سرمايه گذاري و افزايش ملرح شده است: تسريع در انجام امور زي

درآمد عمومي، ايجاد اشتغال ساشم و موشد، تنظيم بازار كار و كداال، حضدور فعدال در بازارهداي جهداني و منلقده اي،       

ر  سعي در رشدد و  توشيد و صادرا  كاالهاي صنعتي و تبديلي و ارايه خدما  عمومي  همچنين از ديگر اهداف مدنظ

رونق تجار  خارجي و استفاده از موقعيت ترانزيتي كشور جهت ترانزيت كاال به ويدژه بده كشدورهاي تدازه اسدتقالل      

 يافته آسياي مركزي و صادرا  مجدد بوده است 

 ملاشعا  انجام شده -2-2

 در اين قسمت مروري بر ملاشعا  انجام شده در زمينه مربوطه، صور  مي گيرد 

اي تحت عنوان نقش مناطق آزاد در اقتااد كشورهاي در حال توسدعه بده بررسدي عملكدرد      ( در مقاشه1369ي)كفايت

دهدد كده منداطق آزاد    مناطق آزاد در زمينه صادرا  پرداخته و بررسي آماري انجام شده در اين پژوهش نشدان مدي  

تكنوشوژي، رشد صادرا  و ارز  افزوده مدوثر   اند بر عملكرد اقتاادي كشورها در زمينه ايجاد اشتغال، انتقالتوانسته

هداي در حدال توسدعه     هاي گمركي در كشور در اين پژوهش آمده است كه در واقع از آنجا كه برقراري تعرفه  باشند 

گدذارد، بندابراين در صدور  افدزايش      هداي صدادراتي تداثير مدي     فاقد مناطق آزاد به طور مستقيم بر هزينه توشيد كاال

ها از طريق تاسيس مناطق آزاد اين نقياه  يابد، در مقابل گروه ديگر كشور يت نسبي اين كاالها تنزل ميها، مز هزينه

ها بدون پرداخدت   اي مورد احتياج آن اند تا كاالهاي واسله ها مناطق خاصي را معين كرده اند  اين كشور را رفع نموده

هداي  هاني ارائه گردد  اين مناطق از طريق سرمايه گذاريهاي ج حقوق و عوارض گمركي وارد، و پس از توشيد به بازار

هاي انتقال تكنوشوژي و مديريت را به داخدل كشدور فدراهم كدرده و باعدث افدزايش توشيدد داخلدي و          مشترك، زمينه

 اند    صادرا  شده

يه بدر تجربده   ( در تحقيقي براي بررسي مناطق آزاد و نقش آنها در توسعه صادرا  با تك1378ناصري و ابواشحسيني )

كند كه در سه دهه گذشته، تعداد زيدادي از كشدورهاي در   كشورهاي آسيايي در زمينه تاسيس مناطق آزاد بيان مي

اند  اهداف چندي براي ايجداد ايدن    حال توسعه اقدام به ايجاد مناطق آزاد يا به عبارتي مناطق پرداز  صادرا  كرده

هاي خدارجي، افدزايش صدادرا  كاالهداي صدنعتي و در نتيجده        يگذار مناطق برشمرده شده است كه جذب سرمايه
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افزايش درآمدهاي ارزي كشور با كشور ميزبان از جمله آنهاست  برخي از كشورهاي شرق آسيا از طريق اين مناطق، 

هاي خارجي را در كشور خود به اندازه بسيار زيادي بداال ببرندد و صدادرا  كاالهداي صدنعتي خدود را        گذاري سرمايه

بود بخشند  واقعيت آن است كه آينده درآمدهاي ارزي حاصل از نفت به هديچ وجده اميددوار كنندده نيسدت و بدا       به

توان اميدوار بود كه نياز به ارز نيز در آينده كاهش يابد چرا كه رشد روز افزون جمعيدت   كاهش درآمدهاي ارزي نمي

رسد، نخست استقراض خارجي و دوم گستر   ه نظر مينياز به واردا  را خواهد افزود  براي حل اين مشكل دو راه ب

حدل   صادرا  كاالهاي صنعتي  با توجه به مشكالتي كه راه حل نخست براي اقتااد كشور به دنبدال دارد انتخداب راه  

 رسد    دوم عاقالنه تر به نظر مي

يفيدت باالسدت بده طدوري كده      پر وا ح است كه اتخاذ استراتژي دوم مستلزم وجود توانايي توشيد و ارائه كاالها با ك

اشمللي به فرو  برسد  در اين زمينه  روري است از تكنوشوژي مددرن در توشيدد اسدتفاده     بتوان در عرصه رقابت بين

هاي خارجي در ايدن منداطق    گذاري شود  افزايش ظرفيت توشيد و رسيدن به تكنوشوژي مدرن از طريق جذب سرمايه

 شود  ميسر مي

خود با هدف ارزيابي مناطق به اين نتيجه رسيده است كه صدادرا  كداال و ارز آوري پديش     ( در مقاشه1381كامران)

هاي و سدازكارهاي مدورد    هاي الزم و به كارگيري سياست نيازهاي خود را دارد و بدون فراهم آوردن مقدما  و زمينه

زانه تعيين شده است دسدت يافدت   هاي طبيعي و بلند پروا هايي كه صرفا بر مبناي خواسته توان به هدف نياز آن نمي

ها و تأسيسدا  الزم فعاشيدت خدود را     اما مناطق آزاد ايران به عكس همه مناطق جهاني بدون فراهم آمدن زيرساخت

اي  هدا بودجده   توان گفت فاقد امكانا  زير بنايي هستند و عالوه بر اين دوشت براي جبران اين  عف آغاز كردند و مي

ناطق بايد خود فكري به حال خود بكنند و از محل درآمددهاي خدود اقددام بده تجهيدز      اختااص نداده است واين م

امكانا  خود نمايند  شذا يكي از داليل باال بودن واردا  كاالهاي ساخته شده به داخل كسن درآمد جهت تامين زيدر  

قدار واردا  كاالهداي سداخته   بناهاي الزم بوده و همزمان با تكميل بيشتر امكانا  زير بنايي طي ساشيان گذشته از م

 اي كاسته شده است   شده به ميزان قابل توجه

از رو   1380تدا   1345اي براي واكاوي عملكرد تجاري ايران با بدرآورد اشگدو بدراي دوره     ( در مقاشه1383فرهادي)

ARDL  ر تركيدن  به اين نتيجه رسيده است كه سهم ايران در زمينه تجار  نسبت به جهان بسيار اندك اسدت و د

اي براي يك دوره بلند مدد  وجدود داشدته اسدت       اي و سرمايه واردا ، اتكاي بيش از حد به واردا  كاالهاي واسله
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همچنين تمركز صادرا  كشور و سهم باالي نفت در صدادرا  كدااليي مبدين عددم تندوع كدافي و توسدعه نيدافتگي         

 شور است  پذيري تجار  در اقتااد ك ساختار توشيد ملي، شكنندگي آسين

پرداختده و بده ايدن     1374تدا   1380ي خود به بررسي و عيت مناطق آزاد ايران طي دوره  ( در مقاشه1387تحققي)

ميليارد دالر كاال صادر  7/4ميليارد دالر واردا  كاال داشته است وتنها  56نتيجه رسيده است كه مناطق آزاد باشغ بر 

درصدد از كدل    3و  8ط مجمدوع واردا  و صدادرا  منداطق بده ترتيدن      اند  همچنين از آنجا كه به طور متوس نموده

شود شذا اين مناطق نسبت به جايگاه اصلي خود كه به عندوان منداطق پدرداز      واردا  و صادرا  كشور را شامل مي

اند، فاصله بيشتري دارند  به طوري كه يكي از تداثيرا  احددا  منداطق آزاد، كداهش      صادرا  و واردا  شكل گرفته

توان اين مناطق را به عنوان مناطق پدرداز  واردا  تلقدي نمدود  از مجمدوع واردا       وانع وارداتي بوده است  و ميم

/ ميليدون دالر  91/، 98، 33/9انجام يافته در مناطق آزاد، منلقه آزاد قشم، كيش، چابهار به ترتيدن سداالنه حددود    

   برابر ساير مناطق عمل كرده است    10 اند كه در اين خاوص منلقه آزاد قشم حدود واردا  داشته

اند يدا خيدر بدا بررسدي      ( براي رسيدن به اين جواب كه آيا مناطق آزاد به اهداف اوشيه خود دست يافته1386ر ايي)

به اين نتيجه رسيده اسدت كده از نظدر حجدم صدادرا        1372-1380مناطق آزاد، )قشم، كيش، چابهار( براي دوره 

 85هدا مشدخص شدده اسدت كده       هاي بعد قرار دارند  بر اساس اين يافتده  ش و چابهار در رتبهقشم در مرتبه اول، كي

 گيرد    درصد كيش و چابهار انجام مي 2درصد و  13درصد از كل صادرا  اين مناطق توسط قشم و 

ت اسدت كده   عالوه بر اين با ارزيابي كه در زمينه عملكرد صادراتي اين مناطق صور  گرفته بيان كنندده ايدن واقعيد   

درصدد از ايدن درآمددها از     97بيشترين درآمد ارزي منلقه آزاد كيش بخاطر گردشگري بوده است بده طدوري كده    

درصد از درآمد ارزي ار طريق صادرا  كاال بوده است  اما در منلقه آزاد قشم از كل  3طريق گردشگري بوده و تنها 

بدوط بده صدادرا  بدوده اسدت  در واقدع بده اسدتثناي         درصدد مر  38درآمدهاي ارزي ايجاد شده توسط اين منلقده  

باشد منشدأ اصدلي ارز آوري منلقده ازاد قشدم از طريدق       درصد مي 42درآمدهاي ارزي مربوط به سوخت رساني كه 

درصدد از ايدن درآمددهاي     75باشدد و  درصد مدي  15صادرا  بوده است  اما در منلقه آزاد چابهار سهم صادر  كاال 

 باشد          قل و ترانزيت ميارزي ناشي از حمل و ن

( در مقاشه خود با هدف ارزيابي عملكرد منداطق آزاد و تداثير آن در توسدعه اقتادادي     1387و همكاران) اسفندياري 

اين مناطق با استفاده از يك تحقيق كاربردي و شيوه اسنادي بده بررسدي عملكدرد سده منلقده آزاد قشدم، كديش،        

هاي حداقل مربعا  غيروزني، حداقل مربعدا  وزندي و بدا     ها به رو  و تحليل دادهچابهار، پرداخته و از طريق تجزيه 
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هاي همجدوار   هاي واريانس به اين نتيجه رسيده است كه در مجموع وقتي اين مناطق با مناطق كشور رفع ناهمساني

علدي در   جبدل شود  منلقده آزاد   شود، ناكارآمدي اين مناطق بيش از پيش مشخص مي علي مقايسه مي همچون جبل

گذاري خارجي و صادرا  كاال تبديل شده است  منداطق   رين مركز جذب سرمايهاندك زماني توانسته است به بزرگت

تدرين واردكنندده كداال بده     هاي دوشت، به عنوان بزرگ آزاد ايران همچون مراكزي رها شده از مجموع ساختار فعاشيت

 گدذاري داخلدي و خدارجي و    هاي صادرا ، اشتغال، سرمايه غيرسهم هر يك از مت منلقه و كشور تبديل شده است و

درآمد عمومي و گردشگر خارجي در كل اقتااد ايران بسيار ناچيز و اندك است  در همه كشورهاي موفق در زمينده  

هاي الزم با گستردگي مناسن فراهم گرديده اسدت    صادرا  صنعتي كه ابتدا در مناطق آزاد تعيين شده، زير ساخت

هاي توسعه اقتاادي صنعتي ملي شكل گرفتده اسدت  امدا     ها در راستاي تقويت برنامه هاي هدفمند آن فعاشيتسپس 

هاي عمران و آباداني و حتي اقداما  اجتماعي و رفاهي بده   در ايران هر يك از مناطق آزاد بايد براي ايجاد زيرساخت

   نمايند اخذ عوارض كاالهاي وارد شده اتكا  مي

( در مقاشه خود تحت عنوان ارزيابي عملكرد مناطق آزاد ايدران  بده ارزيدابي عملكدرد منداطق آزاد      1391طهماسبي) 

)كيش، قشم، چابهار، انزشي، اروند( پرداخته و با استفاده از رو  تحقيق توصيفي به اين نتيجه رسديده اسدت كده بدا     

هاي آسياي جندوب غربدي و    ت به اغلن كشورتوجه به اينكه كشور ايران نيز از نظر شرايط و موقعيت استراتژيك نسب

باشد  برتري نسدبي در موقعيدت قدرار گيدري      حتي منلقه خاور ميانه از شرايط بسيار مساعد و مناسبي برخوردار مي

ايران و نقش آن در اتاال چندين ناحيه مهم جهاني به يكديگر از طريدق دريدا و خشدكي و برخدورداري از سدواحل      

يدابي   توانندد در دسدت   ذخاير طبيعي و معدني همه و همه جزء عدواملي هسدتند كده مدي    طوالني و در دست داشتن 

ها و تدوان   گانه به رغم داشتن زمينه مناطق آزاد به اهدافشان سودمند واقع گردند  اما در مجموع اين مناطق آزاد پنج

تدامين درآمدد، عددم ثبدا       باشقوه براي توسعه و پيشرفت به دشيل  عف امكانا  و تأسيسا  زيربنايي، عددم مندابع  

 گذاري خارجي و داخلي و نتوانستند عملكرد موفقي ارائه نمايند  سياسي، عدم جذب سرمايه

هريس »( در مقاشه اي اثر ايجاد منلقه پرداز  صادرا  را در ساختار عدم اشتغال مدل 2001) 1«روبر  سينكوالر»

زيانبار ايجاد مناطق پرداز  صادرا  در كشور ميزبان مدي  بررسي نمود  هدف او در اين مقاشه كاهش اثرا  « تودارو

 باشد   
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( در مقاشه اي عملكرد مناطق پرداز  صادرا  شمال آسيا را در سه كشور هند، سدريالنكا  2005) 1«آرادونا آگارول»

و بنگالد  مقايسه نمود  در اين تحقيق عواملي چون: مكان يدابي منداطق، كيفيدت زيرسداختها، كيفيدت حكومدت،       

سياسيت امتيازا  و ويژگي هاي خاص منلقه، تأثير مستقيمي بر موفقيت اينگونه مناطق در سه كشور دارد  تجزيده  

و تحليل عوامل مذكور در قاشن مدل هاي اقتاادسنجي با استفاده از آماره هاي توصيفي تركيبي سده كشدور، در دو   

 سلح كشور و منلقه صور  گرفت  

 . روش بررسي3

 ري تحقيق و متغيرهاي مدلجامعه آما -3-1

تحقيق يك فعاشيت منظم و مدون است كه هدف آن كشف گستر  دانش و حقيقدت اسدت  محقدق بدا انجدام ايدن       

فعاشيت منظم بر بنياد تجزيه و تحليل يك يا چند فرض درباره چگونگي روابط بين تعدادي متغير بيان شدده اسدت،   

رو  مدورد   (1384  )ندادري و عراقدي،   بر واقعيا  عيني آزمايش كندبر آن است كه بر افكار و عقايد ذهني را در برا

استفاده در پژوهش حا ر، رو  تحليل رگرسيوني براي سنجش اثر گستر  مناطق آزاد بر ميدزان صدادرا  ايدران    

است و از نظر هدف يك نوع پژوهش كاربردي اسدت  در ايدن تحقيدق دو ندوع متغيدر در نظدر گرفتده شدده اسدت           

تقل مورد استفاده در اين پژوهش شامل تعداد منداطق آزاد، ندرخ ارز، توشيدد ناخداشص داخلدي، توشيدد       متغيرهاي مس

باشند كه تأثير اين متغيرها بدر متغيدر وابسدته بررسدي خواهدد شدد        ناخاشص جهان، تورم و متغير مجازي جنگ مي

-گرفته است  براي تجزيه و تحليل دادهارز  واقعي صادرا  ايران به عنوان متغير وابسته تحقيق مورد استفاده قرار 

آوري  استفاه شده اسدت  بدراي جمدع    Eviews افزارهاي مربوطه و بررسي تأثير اين متغيرها بر صادرا  ايران از نرم

هدا، مقداال ،    اي، كتداب  هداي ثانويده(، از ملاشعدا  كتابخانده     اطالعا  مربوط به پيشينه مو وع و مدل پژوهش)داده

گانده ايدران   نترنتي استفاده شده است  جامعه آماري مورد بررسي، ايدران و منداطق آزاد هفدت   گزار  و جستجوي اي

باشد و در تحليدل  مي 1389تا  1338باشد  دوره مورد بررسي در اين پژوهش براي تحليل رگرسيوني بازه زماني مي

 گيرد را در بر مي 1388تا  1372مقايسه اي مناطق آزاد بازه زماني 

 د مدل و معرفي متغييرهابرآور -3-2

شود كه بده طدور منلقدي    اي اقتااد صادرا  به معني تقا اي خارجيان براي كاالي داخلي تعريف ميدر متون پايه

اي از متغيرها مانند درآمد خارجيان، نرخ ارز، سلوح قيمت داخلدي و خدارجي و     بسدتگي دارد  ملاشعدا      مجموعه
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ي گسدترده از متغيرهدا بده عندوان متغيرهداي تو ديحي در رگرسديون        جموعهاي از اين ممختلف هر كدام از دسته

( در بدرآورد رگرسديون صدادرا  از    1389اند  به عنوان مثال سحابي، صادقي و شدوره كنددي)  صادرا  استفاده كرده

توشيد ناخاشص كشور خارجي، نرخ ارز، شاخص قيمت و متغير موهومي جنگ به عنوان متغيرهاي تو ديحي اسدتفاده   

( از درآمد خارجيان و نرخ ارز و همچنين توشيد ناخاشص داخلي ايدران بده عندوان    1393اند، گودرزي و ديلمي )كرده

-اند  بررسي ملاشعا  انجام شده در اين زمينه نشدان مدي  متغيرهاي تو يحي رگرسيون صادرا  ايران استفاده كرده

  با توجه به اين مو وع و همچنين با توجه به هددف  دهد كه رويه ثابتي براي تاريح رگرسيون صادرا  وجود ندارد

 شود:پژوهش حا ر مدل مورد استفاده در پژوهش حا ر به صور  زير تاريح مي

(1) 𝐸𝑋 = 𝑓( 𝐸𝑋𝐶𝐻, 𝐺𝐷𝑃𝐼, 𝑊𝐺𝐷𝑃, 𝐼𝑁𝐹, 𝐷𝑈𝑀, 𝐹𝑍𝑂𝑁𝐸) 

( 𝑊𝐺𝐷𝑃وشيدد ناخداشص داخلدي ايدران، )    ( ت𝐺𝐷𝑃𝐼( نرخ ارز، )𝐸𝑋𝐶𝐻( مقدار صادرا ، )𝐸𝑋ي باال )كه در رابله

( تعدداد  𝐹𝑍𝑂𝑁𝐸( متغير مجازي جنگ تحميلدي و ) 𝐷𝑈𝑀( نرخ تورم ايران، )𝐼𝑁𝐹توشيد ناخاشص داخلي جهان، )

 باشد   مي  مناطق آزاد ايران

 (𝐸𝑋صادرا  ايران ) -3-2-1

و به ميليدارد ريدال و بده قيمدت ثابدت سدال       اطالعا  مربوط به صادرا  ايران، اختااص به صادرا  غير نفتي دارد 

 باشد و از درگاه اينترنتي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اتخاذ شده است  مي 1383

 (𝐺𝐷𝑃𝐼: توشيد ناخاشص داخلي ايران)3-2-2

بده ميليدارد ريدال و از باندك مركدزي       1383اطالعا  مربوط به توشيد ناخاشص داخلي ايران، به قيمدت ثابدت سدال    

 متغيدر و بده تبدع آن افدزايش عر ده      جمهوري اسالمي ايران اتخاذ شده است  انتظار بر اين است كه با افزايش ايدن 

كاالهاي ايراني، صادرا  ايران افزايش يابد  بنابراين انتظار داريم كه  رين اين متغير در رگرسديون صدادرا  مثبدت    

 شود 

 (𝑊𝐺𝐷𝑃توشيد ناخاشص داخلي جهان) -3-2-3

شدود تدا   شود  اين مو وع سبن مييش درآمد خارجيان سبن افزايش مارف و تقا اي آنها براي انواع كاالها ميافزا

انتظار داشته باشيم با افزايش درآمد جهان صادرا  حقيقي ايران افزايش يابد  به همين خاطر متغير توشيدد ناخداشص   

هاي متغير صادرا  ايران افزوده شده است  داده( به مجموعه متغيرهاي تو يحي رگرسيون 𝑊𝐺𝐷𝑃داخلي جهان)
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 2005توشيد ناخاشص داخلي جهان از پايگاه اينترنتي بانك جهاني جمع آوري گرديده و به ميليدارد دالر ثابدت سدال    

 باشد مي

 (𝐸𝑋𝐶𝐻نرخ ارز ) -3-2-4

بدا هدر واحدد پدول خدارجي پدول        نرخ ارز يكي ديگر از متغيرهاي اثر گذار بر صادرا  است  با افزايش نرخ ارز، چون

شود پس كاالهاي داخلي نسبت به كاالهاي خارجي ارزانتدر شدده و صدادرا  حقيقدي     داخلي بيشتري خريداري مي

يابد  در اين پژوهش از نرخ ارز بازار غير رسمي براي دالر آمريكا استفاده خواهد شدد كده اطالعدا  ايدن     افزايش مي

 مركزي بدست آمده است  متغير نيز از درگاه اينترنتي بانك

 (𝐼𝑁𝐹تورم ) -3-2-5

شود كه تقا اي خارجيان براي مارف كاالهاي توشيد ايدران كداهش يابدد و    افزايش قيمت كاالهاي داخلي سبن مي

( بده عندوان يكدي از متغيرهداي     𝐼𝑁𝐹بنابراين صادرا  ايران كم شود  به همين خاطر متغيدر تدورم داخلدي ايدران)    

اردا  در تحليل ما وارد شده است  اطالعا  مربوط به اين متغيدر نيدز از باندك مركدزي ايدران      تو يحي صادرا  و و

 بدست آمده است   

 (𝐷𝑈𝑀 متغير مجازي جنگ) -3-2-6

هاي اقتاادي در ايران مختل شدند  براي در بر گرفتن آثار جنگ هاي بروز جنگ تحميلي بسياري از فعاشيتدر سال

هاي ديگدر  هاي جنگ مقدار يك و سالن از يك متغير مجازي استفاده خواهد شد كه سالدر رگرسيون صادرا  ايرا

 مقدار صفر خواهد گرفت 

 (𝐹𝑍𝑂𝑁𝐸تعداد مناطق آزاد) -3-2-7

با توجه به هدف اصلي اين پژوهش متغير تعداد مناطق آزاد به مجموعده متغيرهداي تو ديحي رگرسديون صدادرا       

، 1358باشد كه منلقده آزاد كديش در سدال    مناطق آزاد فعلي كشور هفت منلقه ميايران افزوده شده است  تعداد 

اند  انتظدار بدر   فعاشيت خود را آغاز كرده 1383و ساير مناطق آزاد در سال  1370مناطق آزاد قشم و چابهار در سال 

ايش صدادرا  غيدر   اين است كه  رين اين متغير در رگرسيون صادرا  مثبت باشد و گشايش مناطق آزاد باعث افز

  نفتي ايران شده باشند 
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 نتايج برآورد مدل و تفسير نتايج -3-3

 1338هداي  هاي آماري سال( با استفاده از دادهOLS( به رو  حداقل مربعا  معموشي )1نتايج برآورد رگرسيون ) 

 ( ارائه شده است 1در جدول ) 1389تا 

 نتايج برآورد رگرسيون صادرا  ايران (:1جدول )

 (probاحتمال) tآماره  انحراف معيار مقدار ضريب نام متغير

𝑬𝑿𝑪𝑯 153/3 370/1 301/2 026/0 

𝑮𝑫𝑷𝑰 055/0 005/0 534/9 000/0 

𝑾𝑮𝑫𝑷 818/0- 500/0 635/1- 109/0 

𝑰𝑵𝑭 530/200 763/167 195/1 238/0 

𝑫𝑼𝑴 41/23750- 225/4580 185/5- 000/0 

𝑭𝒁𝑶𝑵𝑬 543/2144 057/1881 140/1 260/0 

Rمقدار  رين تعيين )
2) 93/0 

 Fمقدار آماره 

 )احتمال(

572/106 

(0000/0) 

  

 تجزيه و تحليل نتايج حاصل از اشگو -5-4

شود كه رگرسيون تخمين زده شده به طور كلدي معندي دار اسدت و     مالحظه مي 𝐹( و آزمون 1-5بر اساس جدول )

Rمقدار  رين تعيين )
دهد كه رگرسديون بدراز  شدده، تدوان نسدبتا  بدااليي در تو ديح تغييدرا          ن مي( نيز نشا2

تدوان تجزيده    دهد كه با استفاده از رگرسيون برآورد شده  ميصادرا  غير نفتي ايران دارد  مجموعه شرايط نشان مي

 و تحليل اقتاادي انجام داد 

باشدد،   ه كه موافدق انتظدارا  تئوريدك مدي    بود 055/0كه توشيد ناخاشص داخلي در مدل است  GDPI رين متغير 

 GDPIيعني اينكه رشد توشيد ناخاشص داخلي اثر مثبت بر توسعه صادرا  دارد به طوريكده يدك واحدد افدزايش در     

داري آن كمتدر از   يدا سدلح معندي    probدهد  با توجه به اينكه مقددار   واحد افزايش مي 055/0صادرا  را به مقدار 

داري برقدرار   گرفت كه بين توشيد ناخاشص داخلي و افزايش صادرا  ارتبداط كدامال  معندي    توان نتيجه است مي 05/0

 باشد  مي

باشد كده   مي 05/0داري آن كمتر از  يا سلح معني probدهد مقدار  كه شاخص نرخ ارز را نشان مي EXCHمتغير 

بوده  15/3د   رين متغير آن معادل مويد اين مللن است كه تغيرا  نرخ ارز تأثير معناداري بر تغيرا  صادرا  دار
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ميليدارد ريدال افدزايش يافتده      2/3يعني در دوره مورد بررسي با افزايش يك واحدي نرخ ارز صادرا  ايران به مقدار 

 است 

بوده كه مويد اين مللن اسدت كده بدين متغيدر      05/0( كمتر از DUMمتغير مجازي ساشهاي جنگ ) probمقدار 

 -41/23750در مددل معدادل    DUMداري برقرار است   رين متغير  ه به شد  معنيجنگ و ميزان صادرا  رابل

هدايي  باشد و بيان كننده اين مللن است كه در سال به دست آمده است كه عالمت آن ملابق انتظارا  تئوريك مي

 ست ميليارد ريال كاهش يافته ا 41/23750كه ايران درگير جنگ بوده است صادرا  ايران معادل 

را نشان  05/0تر از  يعني توشيد ناخاشص جهان عددي بزرگ WGDPداري  رين متغير  يا سلح معني probمقدار 

داري بر صادرا  ايران نداشته اسدت    دهد كه گوياي اين مللن است كه تغييرا  توشيد ناخاشص جهان تأثير معني مي

افزايش درامد خارجيدان در دوره مدورد بررسدي سدبن     دهد كه به عبار  ديگر نتايج حاصل از برآورد مدل نشان مي

 نشده است كه صادرا  ايران تغيير معني داري كند   

شده اسدت، يعندي   05/0يعني نرخ تورم ايران عددي بزرگتر از   INF داري  رين متغير يا سلح معني probمقدار 

 اشته است  داري بر صادرا  ايران ند اينكه نرخ تورم در دوره مورد بررسي تأثير معني

را نشدان   05/0تدر از   يعني تعداد مناطق آزاد عددي بزرگ FZONE داري  رين متغير معني  يا سلح probمقدار 

داري بر روي ميزان صادرا  ايران  اند در دوره مورد بررسي تأثير معني دهد يعني اينكه مناطق آزاد ايران نتوانسته مي

 داشته باشد   

 گيري و پيشنهادات . نتيجه4

هاي صور  توان بيان نمود كه مناطق آزاد ايران به رغم تال هاي به دست آمده در اين پژوهش ميبا توجه به يافته

داري بر افزايش صادرا  داشته باشند و از دستيابي به اند تأثير معنيها نتوانستهگرفته و اهداف تعريف شده براي آن

با توجه به نتايج به دست آمده از تجزيه و تحليدل رگرسديوني،  درين    توان گفت كه اند   مياين هدف خود بازمانده

متغير تعداد مناطق آزاد ايران بي معني شده اسدت  بده عبدار  ديگدر طدي دوره مدورد بررسدي منداطق آزاد ايدران          

 اند صادرا  ايران را به صور  معني داري افزايش دهند نتوانسته

  مناطق آزاد تجاري بر صادرا  ايران چقدر بوده است؟ مي توان گفت در پاسخ به اين سوال كه ميزان تأثير گستر

توان اين نتيجه را گرفت كه مناطق آزاد ايران اثر معنا با توجه به بي معني بودن  رين متغير تعداد مناطق آزاد، مي
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ن تفاو  معناداري بدا صدفر   اند  به عبار  ديگر اثر ايجاد مناطق آزاد بر صادرا  در ايراداراي بر صادرا  ايران نداشته

 ندارد 

 و در نهايت به آزمون فر يه پژوهش كه عبار  است از:

به دست آمده براي  رين  Probبا توجه به  گستر  مناطق آزاد ارتباط معني داري با توسعه صادرا  ايران دارد:  

وسعه صادرا  ارتباط معندي داري  متغير تعداد مناطق آزاد، اين فر يه رد شده است يعني بين مناطق آزاد ايران و ت

 وجود ندارد   

 يافته هاي فرعي:

در اين پژوهش براي بررسي تأثير مناطق آزاد بر صادرا  در هنگام برآورد مدل پژوهش به اين نتيجه رسيديم كه به 

تغيرها هم مورد دشيل تأثير گذار بودن ساير متغيرها بر صادرا  بايد عالوه بر متغير اصلي تعداد مناطق آزاد اثر اين م

 پردازيم   بررسي قرار گيرد  به همين دشيل در زير به بررسي نتايج هر يك از اين متغيرها مي

باشدد كده بدين ندرخ ارز و     بوده بدين معني مدي  05/0يعني نرخ ارز كمتر از  EXCHمتغير  probبا توجه به اينكه 

باشد يعني با هر واحد تغير در ندرخ  مي  2/3آن معادل باشد   رين متغير ميزان صادرا  رابله معنا داري برقرار مي

 يابد ميليارد ريال افزايش مي 2/3ارز، صادرا  ايران برابر با 

بوده كه مويد اين مللن اسدت كده بدين متغيدر      05/0( كمتر از DUMمتغير مجازي ساشهاي جنگ ) probمقدار 

 -41/23750در مددل معدادل    DUM رين متغير داري برقرار است   جنگ و ميزان صادرا  رابله به شد  معني

 41/23750به دست آمده است كه بيان كننده اين مللن است كه به ازاي هر سال جندگ صدادرا  ايدران معدادل     

 ميليارد ريال كاهش يافته است 

ا نشان ر 05/0تر از  يعني توشيد ناخاشص جهان عددي بزرگ WGDPداري  رين متغير  يا سلح معني probمقدار 

داري بر صادرا  ايران نداشته اسدت    دهد كه گوياي اين مللن است كه تغييرا  توشيد ناخاشص جهان تأثير معني مي

يعني اينكه حتي اگر درآمد كشورهاي خارجي افزايش يابد تأثيري بر صادرا  ايران نددارد چدرا كده تدوان صدادراتي      

 باشد   رد نيست و ظرفيت توشيد در ايران محدود ميگيايران بيشتر از مقداري كه در حال حا ر صور  مي

شده اسدت، يعندي اينكده    05/0يعني نرخ تورم ايران عددي بزرگتر از   INF داري  متغير يا سلح معني probمقدار 

 داري بر صادرا  ايران نداشته است   نرخ تورم در دوره مورد بررسي تأثير معني
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بوده است يعندي اينكده رشدد توشيدد ناخداشص       055/0در مدل است  كه توشيد ناخاشص داخلي GDPI رين متغير 

 055/0صدادرا  را بده مقددار     GDPIداخلي اثر مثبت بر توسعه صادرا  دارد به طوريكده يدك واحدد افدزايش در     

تدوان   اسدت مدي   05/0داري آن كمتدر از   يا سلح معندي  probدهد  با توجه به اينكه مقدار  ميليارد ريال افزايش مي

 باشد  داري برقرار مي گرفت كه بين توشيد ناخاشص داخلي و افزايش صادرا  ارتباط كامال  معنينتيجه 

 گردد:با توجه به ملاشن بيان شده موارد زير پيشنهاد مي

هاي بعدي بررسدي  با توجه به بي معني بودن  رين متغير تعداد مناطق آزاد، پيشنهاد مي گردد در پژوهش -1

 اند ر افزايش مقدار صادرا  ايران ناموفق بودهشود كه چرا مناطق آزاد د

گردد دوشت به جاي افزايش تعدداد منداطق آزاد   با توجه به نتايج به دست آمده در اين پژوهش، پيشنهاد مي -2

 سعي كند همين مناطق را در جهت رسيدن به اهدافشان تجهيز كند 

تر از ساير مناطق آزاد در امر صادرا  موفقنتايج بدست آمده در اين پژوهش نشان داد كه منلقه آزاد اروند  -3

 گردد داليل عملكرد بهتر اين منلقه آزاد مورد بررسي قرار گيرد عمل كرده است  پيشنهاد مي

 

 منابع 

  1  انتشارا  عيالم، ص"صنعتي -قانون و مقررا  مناطق آزاد تجاري"  1383آهنگران، جعفر  

توسدعه اقتادادي ايدن     در ان ريتداث  و رانيد ا يتجدار  زادكدرد منداطق آ  ارزيدابي عمل "  1387علي اصغر   ،يارياسفند

  146-119: صص28شماره  اقتاادي، نامه  پژوهش"مناطق

  182-123ي، صصن  نشر  "اشملل نيب تجار "  1375  جواد م،يپورمق

: 23، شدماره هداي بازرگداني    نشريه بررسدي "تحليلي بر و عيت مناطق آزاد و ويژه در ايران " 1387تحققي، مهدي  

  40-28صص 

هداي اقتادادي،     نشدريه پدژوهش  "تأثير نرخ ارز بر صادرا  غير نفتي ايران"  1392كندي(  سبحاني )صادقي، شوره

  237تا 209: صفحا 2شماره

-صنعتي)قشم، كيش، چابهار( با تأكيدد بدر سدرمايه    -بررسي عملكرد مناطق آزاد تجاري"  1381فر، مهري  رحيمي

  33 - 27: صص12  مجله اقتاادي، شماره"خارجيگذاري داخلي و 
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  مجلده  "بررسي و عيت منداطق آزاد تجداري صدنعتي ايدران از نظدر اهدداف مدورد انتظدار        "  1386ر ايي، مهدي  

  15-3: صص 23هاي بازرگاني، شماره  بررسي

ندد مدديريت و توسدعه،      فرآي"رانيد ا يصدنعت  -يتجدار  آزاد مناطق عملكرد بر موثر عوامل"  1389  اهلل فرج رهنورد،

   60-45: صص 74شماره 

 قشم، چابهار، ش،يعملكرد مناطق آزاد )ك يابيبه ارز رانيعملكرد مناطق آزاد ا يابيارز"(  1391  )كامران ،يطهماسب

 نامه مقلع كارشناسي  علوم و فنون دريايي خرمشهر پايان  "(اروند ،يانزش

: 1  فالنامه علمي پژوهشدي، شدماره  "خارجي بر رشد اقتاادي ايرانبررسي آثار تجار   "  1383فرهادي، علير ا  

  58 - 27صص 

  17: ص 129  مناطق آزاد، شماره "مكان يابي حكايت سال ها سرگرداني "  1381فرمند  ر ا  

  نشريه تحقيقدا  جغرافيدايي، شدماره    "عنوان تحقيق علل توسعه نيافتگي مناطق آزاد ايران"  1381كامران، حسن  

  42 - 32: صص 66و65

  48-59: صص2شماره  نشريه روند، "توسعه حال در يكشورها اقتااد در آزاد مناطق نقش"  1369  م ،يتيكفا

  نشدريه  "بررسي رابله بلند مد  ميدان ندرخ ارز و صدادرا  غيدر نفتدي ايدران      "  1393گودرزي، )صبوري، ديلمي(  

  39تا  5: صفحا  77مجلس و راهبرد، شماره
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