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  ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی- مجله اقتصادی 
  123 - 132صفحات  ،1389 دی و آذر، 10 و 9های  شماره      

  گزارش
  

  کشور درچهار سال اول   صنعتی-عملکرد مناطق آزاد تجاری
  برنامه چهارم توسعه 

  های پولی و بازرگانی دفتر تحقیقات و سیاست
  ١زاده خدیجه تقی

. گردد باز می...  صنعتی کشور به برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و –آزاد تجاری پیشینه مناطق 
 مناطق آزاد 1382تعداد این مناطق سه منطقه آزاد کیش، قشم، چابهار بود که در سال درآغازکار 

  .  اضافه شدند، ارس و اروند به مناطق آزاد قبلانزلی
 صنعتی کشور، اهداف موردنظر از –د تجاری در ماده یک قانون چگونگی ایجاد مناطق آزا

تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی و ":  شرح بیان شده استاین هتشکیل این مناطق ب
های داخلی و خارجی، افزایش درآمدهای عمومی،  گذاری رشد و توسعه اقتصادی، انجام سرمایه

یروی انسانی، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و ن
   ."ای، تولید و صادرات کاال

  

  تبیین جایگاه مناطق آزاد در برنامه چهارم توسعه 
پـذیری اقتـصادی، توسـعه مبتنـی         برنامه چهارم توسعه درکلیت خود تعامل با اقتـصاد جهـانی، رقابـت            

گذاری کـرده اسـت کـه درمجمـوع بـا اهـداف            ای را هدف   بردانایی، آمایش سرزمین و توازن منطقه     
از فـصل دوم     33 مـاده    و بند ل   35در ماده   ویژه    در برنامه چهارم به   . مناطق آزاد کشور هماهنگی دارد    

از   75مـاده    بنـد الـف  - توسـعه مبتنـی بردانـایی    - از فصل چهارم47 ماده - تعامل با اقتصاد جهانی-
وظـایفی را بـه شـرح ذیـل بـر عهـده منـاطق آزاد                 –ای    آمایش سرزمین و توازن منطقه     –فصل ششم   

  :گذاشته است
رونق وپیوندی فعال با اقتصاد جهانی  دولت مکلف است به منظور هم 33ماده بند ل در  -

ناطق مقانون ،  صادرات و واردات، قانون امور گمرکی مقرراتبخشیدن به تجارت خارجی، قانون

                                                 
  k_taghizadeh@yahoo.com                                                                              .المللی رئیس گروه مطالعات مالیه بین. 1
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 ومقررات ضد دامپینگ را  نماید اصالح آنها را و داده قرار بازنگری موردرا تجاری و صنعتی آزاد
  .تدوین نموده وبه تصویب مراجع ذیربط برساند

  و قانون امـور گمرکـی      قانون مقررات صادرات و واردات     الیحه اصال ح     ،در راستای ماده فوق   
 قانون چگـونگی اداره منـاطق   29و 28ه شده است و مواد      ئتوسط دولت به مجلس شورای اسالمی ارا      

نامه اجرایی عملیات پولی وبـانکی منـاطق آزاد اصـالح شـده               صنعتی کشور ونیز آیین    –آزاد تجاری   
  است

رشد اقتصادی   دولت مکلف است به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد35ماده در  -
  : اقدامات زیر را انجام دهدمناسب در مناطق آزاد

 دولـت، بـاالترین مقـام اجرایـی     سـوی زنماینـدگی ا  های مناطق آزاد بـه  مدیریت سازمان) الف
های نهـادی   اجرایی مستقر در مناطق آزاد به استثنای دستگاه های  دستگاهتماممنطقه محسوب شده و 

ــف   ــی مکل ــاعی و امنیت ــستند دف ــاده    ه ــت م ــمن رعای ــاطق آزاد    27ض ــونگی اداره من ــانون چگ   ق
قرراتـی خـود بـا مقـررات        های م   نسبت به اصالح و رفع مغایرت      7/6/1372 صنعتی مصوب    –تجاری  

سـازی هرچـه بیـشتر مـدیریت ایـن       این بند، یکپارچـه  الزم به ذکر است که .نمایند مناطق آزاد اقدام
  . داده است مناطق را مورد توجه قرار

دولت در حیطـه وظـایف    های دولتی وابسته به ها و شرکت ها، مؤسسه ها، سازمان وزارتخانه) ب
قبیل برق، آب، مخـابرات، سـوخت و    های مناطق آزاد، خدماتی از قانونی ضمن هماهنگی با سازمان

ه ئـ جغرافیایی از کشور، بـه منـاطق آزاد ارا   های مصوب جاری در همان منطقه سایر خدمات را با نرخ
  .خواهند نمود

شده در مناطق آزاد هنگام ورود به سـایر نقـاط کـشور بـه میـزان       پردازش کاالهای تولید یا) ج
و ارزش مواد اولیه داخلـی و قطعـات داخلـی بکـار رفتـه در آن مجـاز و تولیـد         هافزود مجموع ارزش

  .محسوب شده و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهند بود داخلی
 بـرای هـا و شـناورها    های بندری که طبق قـوانین جـاری از کـشتی    عوارض و هزینه حقوق،) د

هـا توسـط بخـش خـصوصی و          رگـاه که این بنـادر و لنگ      درصورتی دنشو خدمات بندری دریافت می   
. گـردد  تعاونی و یا سایر مناطق آزاد ایجاد شده باشند توسـط سـازمان منـاطق آزاد مربوطـه اخـذ مـی                     

  .المللی اقدام نمایند های بین مناطق مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی
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 هیـأت   ل امنیتـی و دفـاعی بـا پیـشنهاد         ئمحدوده آبی مناطق آزاد که قلمرو ان با رعایـت مـسا           ) ه
صنعتی  -اسالمی خواهد رسید از امتیازات قانون مناطق آزادتجاری        وزیران به تصویب مجلس شورای    

  . و اصالحات بعدی آن برخوردار خواهد بود7/6/1372جمهوری اسالمی ایران مصوب 
 حقـوق،  تمـام مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز بـا سـایر منـاطق آزاد از     بینمبادالت کاال ) و
 صنعتی جمهوری اسـالمی     –قانون مناطق آزاد تجاری      10به استثنای عوارض موضوع ماده      ( عوارض

  .باشند معاف می  و مالیات)7/6/1372ایران مصوب 
المللی    با مراکز و نهادهای  آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین          گسترش ارتباطات علمی   در زمینه ) ی

درمـان و آمـوزش پزشـکی در چـارچوب          های علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و بهداشـت و              وزارتخانه
ضوابط و مقررات قانونی ومصوبات شورای عالی انقـالب فرهنگـی نـسبت بـه صـدور مجـوز جهـت               

  .صنعتی اقدام کنند –های خصوصی در مناطق آزاد تجاری  ایجاد دانشگاه
تواند به توسعه علمی، تحقیقاتی و بهداشـتی ایـن    مناطق آزاد می های خارجی در ایجاد دانشگاه

  .های داخلی را نیز ارتقاء دهد سطح علمی دانشگاه مناطق انجامیده و حتی
در راستای ماده فوق اقداماتی نظیرتصویبنامه ضوابط ثبت و اعطای تابعیـت جمهـوری اسـالمی                

مصوبه طرح ساماندهی روابط اقتصادی، تجـاری و          صنعتی ،  -ایران به شناورها در مناطق آزادتجاری     
خلیج فارس و تفـویض فراینـد کامـل ثبـت سـفارش واردات کـاال از سـوی                   ایران در حوزه     فرهنگی
در عین حال، عمـده     .  از سوی دولت انجام پذیرفته است      های مناطق آزاد    ازرگانی به سازمان  وزارت ب 

  .اند یافتهبندهای این ماده حکم قانونی هستند که با ابالغ قانون، جنبه اجرایی 
المللـی   های بـین  تقویت همکاری های دانش بنیان و شرکتبه منظور ایجاد و توسعه  47ماده در 

 و فنـاوری  هـای علـم   مهندسی مستقر در پارک وری وا واحدهای پژوهشی و فنتاشود  میاجازه داده 
کــار،  هــای محولــه از مزایــای قــانونی منــاطق آزاد در خــصوص روابــط  در جهــت انجــام ماموریــت

  .المللی برخوردارگردند رجی و مبادالت مالی بینگذاری خا های مالیاتی و عوارض، سرمایه معافیت
های مختلف سرزمین برای  های عرصه گیری مناسب از توانمندی بهره: 75ماده  بند الف -
های   مختلف ازجمله تعیین مراکز و پارکهای روشعلم و تعامل فعال با اقتصاد جهانی از  توسعه

 .عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تعیین نقش وفناوری علمی، تحقیقاتی، تخصصی و همچنین 

هـا و نهادهـای      هـای منـاطق آزاد، وزارتخانـه       ، راهبردهـا و سیاسـت     اهداف موارد با توجه به      این
. نماینـد کند نسبت بـه نحـوه وظـایف قـانونی خـود در ایـن منـاطق اقـدام                     وابسته دولت را مکلف می    
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ی آموزشـی و تحقیقـاتی معتبـر جهـان،     همچنین در زمینه گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهـا        
  . های بین المللی در این مناطق صادر شده است مجوز ایجاد دانشگاه

گذاری  ای و سرمایه های سرمایه های تملک دارایی  عملیات اجرایی، طرح تمام155 مادهدر -
تانی و های برنامه چهارم بر مبنای اسناد توسعه ملی توسعه بخشی، اسناد ملی توسعه اس که در سال

د، نرس اسناد ملی توسعه ویژه با خصوصیات ذیل و بر مبنای این قانون به تصویب هیأت وزیران می
  .دنشو سازماندهی و اجرا می

هـا، امکانـات،    سند ملی توسعه بخـش سـندی راهبـردی اسـت کـه بـا توجـه بـه قابلیـت              ) الف
مـدت،   بلندمدت و میان   کمی و کیفی     اهدافهای اصلی،    گیری  ل اساسی، جهت  ئها و مسا   محدودیت

های   مهم محوری و فعالیت    اتای و همچنین اقدام    های فضایی و منطقه    های محوری و سیاست    فعالیت
اسناد ملی توسعه امور بخشی به پیشنهاد مـشترک سـازمان           . نماید دار توسعه بخش را تبیین می      اولویت

  . شود تهیه می های اجرایی ذیربط ریزی کشور و دستگاه مدیریت و برنامه
هـا و تنگناهـای    ها، محدودیت سندی راهبردی است که با توجه به قابلیت     سند توسعه استان  ) ب

 جمعیت و نیروی انـسانی، منـابع طبیعـی، زیربناهـا و             ها در زمینه    گیری ترین جهت  توسعه استان، اصلی  
سـعه   تومـدت  اهـداف کمـی و کیفـی بلندمـدت و میـان     های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و        فعالیت

های توسـعه   استان را در چارچوب راهبردهای کالن برنامه چهارم و سند ملی آمایش سرزمین و طرح         
  .نماید و عمران و اسناد ملی توسعه بخشی تبیین می

 ستبایـ  های کـشور مـی      طی برنامه چهارم توسعه هر یک از مناطق آزاد نیز مانند استان            ،بنابراین
هـای عملیـاتی را بـه ثمـر          هـا و طـرح      براسـاس آن بتـوان برنامـه       مدت باشند تـا    دارای سند توسعه میان   

هـا در قـوانین      هر ساله برای اعتبـارات عمرانـی و ایجـاد زیرسـاخت            1383در این راستا از سال      .رساند
  . شود بینی می بودجه سنواتی اعتباراتی پیش

 در   صـنعتی کـشور علیـرغم اهمیـت آن         –شایان ذکر است که سند توسعه منـاطق آزاد تجـاری          
  . تصویب نشده استاتخاذ شده تا به حال تدوین وهای   وسیاستها و تصمیمات اجرایی ریزی برنامه

  

  تحلیلی اجمالی از عملکرد مناطق آزاد تجاری کشور براساس اهداف قانونی آنها 
 های بالقوه آنها، این منـاطق دارای       های محیطی مناطق آزاد کشور و پتانسیل       ها و ویژگی   با تمام مزیت  

انـد    شده در قانون موفق نبوده     بینی باشند و در دستیابی به بسیاری از اهداف پیش         های زیادی می   چالش
گـذاری خـارجی و      های عملکردی نظیرصادرات و واردات، جذب سـرمایه        و اگرچه مقایسه شاخص   

ه اغلـب از   های قبل و برنامه سوم توسع      داخلی، ایجاد اشتغال و ترانزیت در برنامه چهارم توسعه با سال          
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سیس این مناطق اهـدافی نظیـر       أدهد، با این حال با توجه به اهداف ت         بهبود نسبی وضعیت آنها خبر می     
کمتـر  . ..ی، جذب فناوری، صادرات مجدد و     گذاری خارج  توسعه صادرات غیر نفتی، جذب سرمایه     

ه داخـل   محقق شده و عملکرد این مناطق بیشتر به سمت واردات کاالهای لوکس و غیـر ضـروری بـ                  
 :  رسند کشور معطوف شده است در این خصوص مالحظات زیر حائز اهمیت بنظر می

هـای   باشد طـی سـال     ترین اهداف مناطق آزاد کشور می      در بخش صادرات که یکی از مهم       .1
 5/85باشـد کـه     میلیارد ریال می25296 میزان کل صادرات مناطق آزاد کشور حدود  )1387-1380(

  . باشد مربوط به چهار سال اول برنامه چهارم توسعه کشور می) میلیارد ریال 21630معادل (درصد آن 
 میلیارد ریال بوده است که      143117های مذکور در این مناطق برابر        میزان واردات طی سال    .2

  .  استوط به چهار سال اول برنامه چهارممرب)  میلیارد ریال128670معادل ( درصد آن 90حدود 
توان گفت کـه طـی چهـار سـال اول برنامـه چهـارم         ارقام واردات و صادرات فوق میمقایسهبا  
تـوان گفـت کـه        برابر مقدار صادرات آنها بـوده و مـی         6میزان واردات مناطق    ) 1384-1387(توسعه  

  . اند درعمل این مناطق به سکویی برای واردات کاال به داخل کشور تبدیل شده
مطابق . باشد از دیگر مشکالت مناطق آزاد کشور می      گذاری خارجی    جذب محدود سرمایه   .3

گذاری انجام شده درکل منـاطق آزاد کـشور معـادل            میزان سرمایه ) 1380-1387(های   آمار طی سال  
مربـوط بـه چهـار سـال اول         )  میلیـارد دالر   8721( درصد آن    4/83 میلیون دالر بوده است که       10458

  .باشد برنامه چهارم توسعه می
این شاخص با میزان سـرمایه گـذاری خـارجی در دیگـر نقـاط کـشور وضـعیت         مقایسه   اگرچه

هـای فـوق     گـذاری خـارجی طـی سـال         روند سـرمایه   کند، با این حال     تری را ترسیم می    بخش رضایت
 803 درصـد کـاهش از رقـم         28کـه بـا      ای  گونـه   همواره نزولی بوده است، بـه     ) 1387استثنای سال    به(

  . کاهش یافته است1386 میلیون دالر در سال 696 به 1380میلیون دالر در سال 
 میلیـارد ریـال بـوده اسـت کـه           80923گذاری داخلی نیز طی مـدت مـذکور          جذب سرمایه  .4

. باشـد  مربوط به چهار سال اول برنامـه چهـارم مـی          )  میلیارد ریال  67070معادل  ( درصد آن    83حدود  
 میلیـارد   2553فوق افزایشی بـوده و از       گذاری داخلی در این مناطق طی دوره         بااین حال روند سرمایه   

  .  رسیده است1387 میلیارد ریال در سال 58255 به رقم 1380ریال در سال 
 صنایع فعال در این اغلب. اند مناطق آزاد در توسعه فناوری پیشرفته نیز توفیق چندانی نداشته .5

وشـاک، صـنایع    های مونتاژ محـصوالت الکترونیکـی، واحـدهای نـساجی و پ            مناطق را اغلب شرکت   
  . دهند غذایی و مصالح ساختمانی تشکیل می
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 سال 15که با گذشت بیش از دهد عملکرد مناطق آزاد کشور در عرصه اشتغالزایی نشان می    .6
 نفر شغل در این منـاطق ایجـاد شـده اسـت کـه بـا توجـه بـه                     51619از آغاز فعالیت این مناطق تعداد       

شـایان ذکـر    . باشـد  ایجاد شده در بخش خـدمات مـی       های اقتصادی مناطق مذکور بیشتر شغل        فعالیت
مربـوط بـه    )  نفـر اشـتغال      39783معـادل   ( درصـد    77است که از این تعداد اشتغال ایجاد شده حدود          

برکه میزان اشـتغالزایی      استفاده از صنایع سرمایه    ،عالوه به. باشد چهار سال اول برنامه چهارم توسعه می      
ران فنی بـه    د کارگران عادی و نیز باال بودن سطح دستمزد کارگ         آنها کمتر است و پایین بودن دستمز      

 باعث به وجود آمدن تفاوت در سطح درآمد بخش صـنعت و خـدمات شـده    دلیل مهاجرت کم آنها 
 . های اشتغالزایی در مناطق مذکور باشد تواند از دیگر عوامل توفیق کم سیاست که این موضوع می

اگرچه میزان ترانزیت کـاال     . اند زاد چندان توفیقی نداشته   در زمینه ترانزیت کاال نیز مناطق آ       .7
هـای    افـزایش یافتـه، امـا طـی سـال          1382 میلیـون تـن در سـال         7 بـه    1380از یک میلیون تن در سال       

 630 بـه  1380 درصد کاهش نسبت به سال  37 ترانزیت کاال روندی نزولی داشته و با         )1387-1382(
 هـزار تـن     2365چهار سال اول برنامه چهـارم توسـعه جمعـا           طی  .  رسیده است  1387هزارتن در سال    

 را شـامل    )1380-1387(های    درصد ترانزیت انجام شده طی سال      5/13کاال ترانزیت شده که حدود      
  . شود می
  

  علل عدم موفقیت مناطق آزادکشور 
محـل  سیـسات زیربنـایی از      أ عدم ایجـاد ت    ،های مناطق آزاد کشور    ترین مشکالت سازمان   یکی از مهم  

کید انجام شده در برنامه چهارم توسعه همچنـان         أاعتبارات و بودجه عمومی کشور است که به رغم ت         
بدیهی است که دستیابی به اهداف مورد نظر در قانون مستلزم           . بسیارکمتر از نیازهای این مناطق است     

آغاز فعالیـت بخـش    از پیشتامین بخش قابل توجهی از امکانات زیربنایی و نیازهای اولیه این مناطق   
های گذشـته و منـوط       ادامه این روند طی سال    . غیردولتی بوده که از همان آغاز مورد غفلت واقع شد         

 بـه درآمـدهای ناشـی از عـوارض حاصـل از واردات و صـدور                 ردن توسعه زیربناها در این منـاطق      ک
 وارداتـی در   دالیل اصلی تبـدیل شـدن ایـن منـاطق بـه سـکوی      االی همراه مسافر به سرزمین اصلی  ک

کیش، قشم و (در حال حاضر بیشترین سهم درآمدی سه منطقه آزاد کشور     . های اخیر بوده است    سال
به عوارض ورود کاال و فروش زمین و کارت مسافری اختصاص دارد و منوط شدن بودجـه                  ) چابهار

هـای نامتعـارف     دهمناطق به واردات کاال منجر به دور شدن آنها از اهداف اولیه و به تبع آن بروز پدی                 
در کشور همچون اسیربری، ورود کاالی تجمیعی به سرزمین اصلی و عدم کنترل جـدی و مـوثر بـر                    
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ایـن در حـالی اسـت کـه فـشارهایی در      . از طریق این مناطق آزاد شده اسـت ... میزان واردات کاال و    
یر مناطق وجود جهت تعمیم مقررات مناطق آزاد سه گانه فوق در خصوص کاالی همراه مسافر به سا             

  . خواهدشد نیزتر دارد که در صورت تأیید آن مشکالت موجود در مناطق آزاد حتی گسترده
از دیگر علل عدم موفقیـت      ) از لحاظ وجود امکانات اولیه مورد نیاز      (یابی نامناسب مناطق     مکان

نقـش فعـال    سفانه برخالف تجربه دیگر مناطق آزاد تجاری جهـان و           أمت. آید این مناطق به حساب می    
 1مین زیربناهای اولیه آن، وجود امکانات اولیه مناسب جزء پیش نیازهای اصـلی مـاده                أها در ت    دولت

هـای الزم در مراحـل اولیـه موجـود باشـد و       بایست زیرسـاخت   میاز این منظر اصوالً   . قانون ذکر شد  
ابتی بـالقوه در    هـای رقـ     باعث شدکه میزان امکانـات اولیـه بالفعـل منـاطق و نـه مزیـت                موضوعهمین  
بر نقـش بازدارنـده ای کـه در عـدم             عالوه موضوعاین  . یابی و ادامه فعالیت آنها ایفاء نقش کند        مکان

ن منـاطق فـوق انجامیـده و رونـد          زای مناطق آزاد داشته به توسعه نامتوا       تحقق بخشی از اهداف توسعه    
  . ن اصلی را تشدید کرده استرقابت منفی بین سه منطقه آزاد کشور برای افزایش واردات به سرزمی

ــاختن       ــراهم س ــرای ف ــدند ب ــور ش ــران مجب ــاطق آزاد ای ــوق، من ــای ف ــارچوب رویکرده در چ
های الزم به منابع درآمدی خود تنوع بخشیده و منـابع درآمـدی خـود را بـدون توجـه بـه                       زیرساخت

  . عهده دارند شکل دهندررسالتی که در زمینه توسعه اقتصادی کشور ب
کیـد صـریح برنامـه      أ به رغـم ت    –تنظیم سند راهبردی توسعه مناطق آزاد تجاری         عدم   درنهایت،

 از دیگـر علـل مـشاهده انحرافـات موجـود در             -چهارم توسعه مبنی بر تنظیم آن در سـال اول برنامـه             
توانست برخی از خطاهای راهبردهـای       بدیهی است که تهیه این سند می      . باشد کارکرد این مناطق می   

  .مین نمایدأگذار را ت کار مناسب برای تحقق اهداف موردنظر قانونرا اصالح و سازو
  

  گیری  بندی و نتیجه جمع
های عملکـرد ایـن منـاطق        پذیر است که شاخص    بررسی دقیق عملکرد مناطق آزاد در صورتی امکان       

گام  شده و به اتکاء آمار به هن       وینشده در برنامه جامع و سند راهبردی آن تد         متناسب با اهداف تعیین   
مورد تجزیه و تحلیل واقع شود، با این حال در غیاب تدوین و تـصویب برنامـه جـامع و سـند توسـعه                        

هــای برنامــه چهــارم توســعه و عــدم ارائــه بــه هنگــام اطالعــات  راهبــردی منــاطق آزاد در طــول ســال
هـای   های مذکوراز سوی دبیرخانه مناطق آزاد تجاری، بررسی درصد تحقق اهداف در سـال              شاخص

 . باشد  دقیق امکان پذیر نمیصورت بهامه چهارم توسعه برن

گذاری واقعـی و      هایی نظیر صادرات و واردات، جذب سرمایه       با این حال بررسی روند شاخص     
های قبل و     ایجاد اشتغال و ترانزیت کاال در چهارساله اول برنامه چهارم توسعه نسبت به سال              ،خارجی
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رد این مناطق با اهداف و وظایف اصلی آنهـا فاصـله زیـادی               است که عملک   اینبرنامه سوم حاکی از     
 تبـدیل   ای بـرای واردات کاالهـای لـوکس         های اخیر به پایانه    ویژه در سال   هداشته است و این مناطق ب     

گـذاری خـارجی و جـذب فنـاوری کمتـر            اند و اهدافی نظیر پردازش صادرات، جـذب سـرمایه          شده
ردن توسـعه   سـفانه منـوط کـ     أ مت .شـود  ی دولـت مربـوط مـی      تا آنجا که به راهبردها    . محقق شده است  

 به درآمدهای ناشی از عوارض حاصل از واردات و صدور کاالی همراه مسافر زیربناها در این مناطق
به سرزمین اصلی یکی از بزرگترین خطاهای راهبردی دولـت بـود کـه تبـدیل شـدن ایـن منـاطق بـه                        

  . آن بوده استهای اخیر نتیجه طبیعی  سکوی وارداتی در سال
هـای ایـن منـاطق در         برای اعتبارات عمرانی و ایجاد زیرسـاخت       1383 اگرچه از سال     ،به عالوه 

شود، امـا ایـن ارقـام بـه مراتـب کمتـر از آن هـستند کـه             بینی می  قوانین بودجه سنواتی اعتباراتی پیش    
  .  بتوانند ضامن ایجاد تحولی در کارکرد آنها باشند

تـرین الـزام     امه جامع و سند راهبردی توسعه منـاطق آزاد تجـاری مهـم            در حال حاضر تنظیم برن    
بایست در چارچوب آن نحوه تعامل دولت بـا ایـن     و میشود محسوب می اصالح عملکرد این مناطق     

  . اصالح کارکرد این مناطق تدوین گرددمناطق مورد بازبینی قرار گیرد و راهبردهای الزم برای
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   صنعتی کشور -های عملکردی مناطق آزاد تجاری ترین شاخص ملکرد برخی از مهمع. 1جدول 
  )1380-1387(طی دوره 

  

  .حوزه مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: مأخذ

  مجموع دوره  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  سال
)1387-1380(  

جمع 
چهارساله 
اول برنامه 
  چهارم

رشد 
متوسط 

چهار ساله 
اول برنامه 
  چهارم

کل واردات 
  )هزارتن(

150  151  146  172  3189  3959  704  1237  9708  9089  -  

ارزش 
واردات 

  )میلیارد ریال(
5319  3444  2742  2942  17677  28091  32954  49948  143117  128670  9/102  

کل صادرات 
  )هزارتن(

4/1  1  9/8  165  786  863  1058  408  3291  3115  -  

ارزش 
صادرات 

  )میلیارد ریال(
132  155  1053  2324  5120  5424  6051  5035  25296  21630  3/21  

ترانزیت کاال 
  )هزارتن(

1080  2854  7033  4233  630  665  440  630  17565  2365  8/37-  

گذاری  سرمایه
خارجی 

  )میلیون دالر(
803  458  352  124  51  63  696  7911  10458  8721  6/182  

گذاری  سرمایه
داخلی 

  )میلیارد ریال(
2553  2538  2858  4904  3649  1850  3316  58255  80923  67070  6/85  

  3/42  39783  51619  17938  15338  3730  2777  2884  4365  4033  554  )نفر(اشتغال 
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