
مه
شنا

وه
پژ

دي
صا

قت
 ا

  

 

119

  
  

  ارزيابي عملكرد مناطق آزاد تجاري 
  ايـران و تأثير آن در توسعه 

  اقتصـادي اين منـاطق
  

  
  

 

 
   *علي اصغر اسفندياري

  ** زاده سميره مقدس حسين
  *** مجيد دالوري

  

  
  جذب افزايش و توسعه صادرات، ايجاد اشتغال،؛ ايجاد و توسعه مناطق آزادهدف از

، افزايش توريسم عمومي، درآمدهايل تكنولوژي، افزايش خارجي و انتقا داخلي ويگذار سرمايه
عملكرد اقتصادي   پژوهشدر اين. است اد رقابتيصتقمندي از ا بهره  جايگاه اقتصادي كشور ويارتقا

                                                 
  .گاه شهيد چمران اهواز؛ عضو هيأت علمي دانشاصغر اسفندياري عليدكتر . *

E. mail: aa.esfandiary@yahoo.com  
  .  واحد ماهشهر- نوردانشگاه پيام؛ عضو هيأت علمي زاده سميره مقدس حسين. **

E. mail: moghadas.2007@yahoo.com 
  .المللي امام خميني قزوين عضو هيأت علمي دانشگاه بين؛ دكتر مجيد دالوري. ***

E. mail: mjd.delavari@yahoo.com       
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.   مورد ارزيابي قرار گرفت 1372-83در فاصله زماني  كيش، قشم و چابهار انهآزاد سه گمناطق 
كيش  ه منطقه آزادبسيسات زيربنايي أتوها  زيرساخت ايجادة هزيننشان داد بخش عمده اي ازها بررسي

 يگذار سرمايه درآمد ارزي ناشي از توريسم خارجي و جذب اختصاص يافته و اين منطقه درجذب
درآمد ارزي % 99 منطقه آزاد قشم در جذب . و خارجي نسبت به ساير مناطق پيشرو بوده استيداخل

طق آزاد چابهار اعملكرد من. اي داشته است آزاد ايران فعاليت عمدهناشي از صادرات كاال در مناطق 
 و بوده بسيار ضعيف  منطقه و محروميت شديدها در زمينه عوامل مذكور به دليل عدم وجود زيرساخت

مناطق  مجموعدر .دست يابد،  خود كه ترانزيت كاال است اصلياين منطقه نتوانسته است به هدف
و توان بالقوه براي توسعه و پيشرفت به دليل ضعف امكانات و ها  تن زمينه برغم داش،آزاد سه گانه

ان داخلي و گذار سرمايهمين درآمدها، عدم ثبات سياسي، عدم جذب أسيسات زيربنايي، عدم منابع تأت
 ،كالن و راهبردهاي توسعه اقتصادي كشورهاي  خارجي، عدم جايگاه تعريف شده در برنامه

  .موفقي ارائه نماينداند عملكرد  نتوانسته
سه منطقه آزاد  (panel data) تركيبيهاي   با استفاده از دادهمقاله در بخش اقتصاد سنجي

درآمد كسب  صادرات وتوسعهثر بر ؤ عوامل م،1372-83 زماني  قشم و چابهار در فاصله،كيش
ن است كه حاكي از آ آزمون حداقل مربعات وزني جنتاي.  گرديد تعيين مناطق آزاد ايرانارزي

ي داخلي و خارجي گذار سرمايه خيري،أبا سه وقفه ت عمراني  وجاريهاي   هزينه در متغيرهايافزايش
 سه منطقه داشته  ايندرآمد ارزي  مثبت ومعني داري بر توسعه صادرات وتأثيرو درآمدهاي عمومي 

  . شاياني نموده استو به جذب درآمد ارزي اين مناطق كمك
  
  

  :ها كليد واژه
ان، بررسي عملكرد، مناطق آزاد تجاري، توسعه اقتصادي، توسعه صادرات، اير

   گذاري خارجي سرمايه
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  مقدمه
انـد كـه سـرمايه موتـور رشـد و توسـعه               مناطق آزاد مبتني بر اين اعتقاد شكل گرفته       

    .اقتصادي يك كشور است
 اداري   و ونيقانفيزيكي،   ةاي از قلمرو كشور است كه خارج از محدود          منطقه آزاد ناحيه  

ورود و خـروج سـرمايه و سـود بـه آن و جابجـايي نيـروي كـار                   .  تأسيسات گمركي قـرار دارد    
 كـه منـع قـانوني        را گيرد و كاالها و مـواد خـارجي         متخصص در منطقه به سهولت صورت مي      

 يا در انبارهاي آن نگهداري و يـا         ، ترانزيت  و انع گمركي وتوان بدون هرگونه م     نداشته باشند مي  
از انواع مناطق  .هاي ديگر تبديل نمود هاي مستقر در آن تغيير شكل داده و به كاال ارخانهدر ك

توان به منطقه آزاد تجاري، منطقه پردازش صادرات، منطقـه ويـژه اقتـصادي، منطقـه                  آزاد مي 
 .اشاره نمودها آزاد توريستي، منطقه آزاد شركت

 :رهاي در حال توسعه عبارتند از     هدفهاي اصلي از ايجاد اين مناطق در بسياري از كشو         
هاي خارجي، ايجاد درآمد ارزي، انتقـال         ايجاد اشتغال، توسعه صادرات، جذب و تشويق سرمايه       

 . ها  برپايي نمايشگاه واي تكنولوژي، توسعه منطقه

در (رشد سريع ايجاد مناطق آزاد تجاري باعث گرديده اسـت پـس از بنـدر هـامبورگ          
كشورهاي درحـال توسـعه زيـادي اقـدام بـه ايجـاد        )1959سال (ايرلند  و كشور) 1888سال  

در (توان به مناطق آزاد تجاري مانـائوس          از آن جمله مي   . چنين مناطقي در كشور خود نمايند     
، منطقـه آزاد    )در پاكـستان  ( منطقـه آزاد كراچـي       ،)مـوريس در  ( منطقه آزاد ماريتين     ،)برزيل

، )در هنـد  (آزاد كانـدال، الكترونيـك سـانتاكروز        ، منطقه   )دركره جنوبي (ماسان و ايري وكومي     
، منـاطق آزاد    )در چـين  (مناطق آزاد شيكو، ژيامن، شنجن، ژوهايي، شانتو، هانيان و پودونـگ            

، منـاطق آزاد جبـل   )در تركيه(فرودگاه آتاتورك، مرسين، آنتاليا، اژه، چرم استانبول، استانبول     
. در آسـيا اشـاره نمـود      ... و  ) در انـدونزي  (تـا   ، منطقه آزاد جاكار   )در دبي (علي، احمدبن رشيد    

  . هد  نشان مي2 003برآورد مناطق پردازش صادرات جهان را تا سال  ) 1(جدول 
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   در جهان2003 برآورد مناطق پردازش صادرات تا سال .1جدول 
2003 1997 1995 1986 1975  

 شورهاك 25 47 73 93 116

 مناطق 130 376 530 845 3000

Source: WepZA. 

   
 283 در ايـاالت متحـده آمريكـا    1994 تا سال 1970دهد كه از سال     آمارها نشان مي  

 83دور    منطقه، در خـاور    27 منطقه، در خاورميانه     43 فريقا منطقه، در آ   93  منطقه، در اروپا  
اسـاس جـدول تـا سـال          بر  .منطقه آزاد در جهان تأسيس گرديده است       526 منطقه و جمعاً    

 .سيس گرديده استأ منطقه آزاد ت3000 كشورجهان بيش از116   در2003

 
 بيان مسئله

 مبتنـي بـر مزيتهـا و         ؛نگـر   برونهاي    بيش از سه دهه پيش مناطق آزاد بر بنياد نگرش         
 قابليت دسترسي به بازارهاي مصرف و با هدف گـسترش صـادرات، شـكل        فرصتهاي اقتصادي، 

  . گرفتند
 ايجاد ؛ي در عرصه رقابت جهاني كمرنگ اقتصاد ملّدر كشور ما نيز با توجه به حضور

مناطق آزاد به عنوان عاملي مؤثر در جهت جبران فرصتهاي از دست رفته و توسعه صادرات، 
مندي از اقتصاد رقابتي مورد   جايگاه اقتصادي كشور و بهرهيايجاد اشتغال سالم و مولد، ارتقا

 . باشد ميكيد سياستگذاران نظام اقتصادي كشور أتوجه و ت

 در نظر دارد تا با بررسي عملكرد اقتصادي سه منطقه آزاد ايران از سال مقالهاين 
ليه در زمينه دستيابي به اهداف او رد اين مناطق راككار1383تا سال ) 1372سال(سيس أت
، )هاي جاري و عمراني هزينه(ها توسعه صادرات و كسب درآمد ارزي، ايجاد زيرساخت: نندام

گذاري داخلي و خارجي، ايجاد و كسب درآمدهاي عمومي، جذب مسافرين  هسرماي جذب
 تأثيرداخلي و خارجي بررسي نموده، تا عالوه بر شناسايي تنگناها و موانع موجود، نقش و 

  .متغييرهاي مذكور را بر توسعه صادرات و كسب درآمد ارزي مشخص نمايد
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 هدف و ضرورت تحقيق
ملكرد مناطق آزاد تجاري كشور از نظر انطباق با هدف اصلي اين مقاله ارزيابي ع

 بخشيدن به آن، ايجاد فرصتهاي شغلي،  توسعه صادرات و تنوع :نظيراهداف اوليه اقتصادي 
  برقراري  هاي داخلي و خارجي، انتقال تكنولوژي پيشرفته، كسب درآمد ارزي، جذب سرمايه

 .استي و اقتصاد جهاني ارتباط سيستماتيك ميان اقتصاد ملّ
  

 پرسشهاي تحقيق
  :ال اصلي زير استؤ سدواين پژوهش در چارچوب اهداف خود در پي پاسخگويي به 

سيس در برنامه اول أاز بدو ت) كيش، قشم، چابهار( آيا مناطق آزاد تجاري ايران .1
  اند به اهداف خود برسند؟ توسعه اقتصادي ايران توانسته

توسعه صادرات و كسب درآمد ارزي مورد ر  آيا عملكرد مناطق آزاد تجاري ايران د.2
  مثبت بوده است؟

  

  هاي تحقيق فرضيه
هاي عمراني وجاري  انجام هزينه  ارتباط مستقيمي با،درآمد ارزي  توسعه صادرات و.1

  .كشور دارد زيربنايي در مناطق آزاد براي احداث امور
ي گذار هسرماي توسعه صادرات و كسب درآمد ارزي ارتباط مستقيمي با جذب .2

  .داخلي و خارجي در مناطق آزاد تجاري كشور دارد
 توسعه صادرات و كسب درآمد ارزي ارتباط مستقيمي با درآمدهاي عمومي كسب .3

  .شده در مناطق آزاد تجاري كشور دارد
  

  روش تحقيق
با عنايت به قدمت . استاسنادي نيز روش آن  اين تحقيق يك تحقيق كاربردي و

 .اي دراين زمينه وجود ندارد آزاد تجاري درجهان مطالعات نظري گستردهكوتاه ايجاد مناطق 
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لذا بخش قابل توجهي از مباني نظري و روش شناسي تحقيق از مقاالت التين و آمار و 
اي و دبيرخانه شوراي  گانه نيز از طريق اطالعات كتابخانه اطالعات مورد نياز مناطق آزاد سه

  .ستعالي مناطق آزاد تهيه گرديده ا
سنجي و  معمول اقتصاد هاي گيري از روش ها با بهره تجزيه و تحليل و پردازش داده

هاي    دادهEviews 5 افزار بدين منظور با استفاده از نرم. گيرد رگرسيوني صورت ميهاي  مدل
  سه منطقه آزاد تجاري كيش، قشم و چابهار در فاصله زماني) Panel data(تركيبي 

اي با روش  ضرايب مدل رگرسيون تك معادله.  گيرد  و تحليل قرار ميمورد تجزيه 1372 -83
 با چهار روش حداقل مربعات Effects  Fixed هاي حداقل مربعات و بر مبناي برآوردكننده

 حداقل مربعات غير وزني و وزني با رفع ناهمساني واريانس ، حداقل مربعات وزني،غير وزني
  .مورد تخمين قرار گرفت

  

 ي مناطق آزاد در علم اقتصادمباني نظر
در . هاي متعدد  بررسي كرد      توان در شاخه    مبحث مناطق آزاد از نظر علم اقتصاد را مي        

هاي علم اقتـصاد هـستند كـه      مهمترين شاخه ،اين ميان تجارت بين المللي و توسعه اقتصادي       
  :و نظر قرار گيرد تواند مورد بحث آنها ميهاي  مناطق آزاد در پرتو تئوري

  
  تجارت بين المللهاي  ئوريت

امروزي است،  توسعه در جوامع بيشتر اقتصاددانان معتقدند كه تجارت، موتور رشد و
المللي، بر اساس  تواند در توليد يك يا چند كاال در سطح بين معتقدند هر ملت ميها  كالسيك

رابطه . ودبپردازدهزينه، برتري مطلق يا نسبي پيدا كند و از طريق مبادله آن به رفع نيازهاي خ
 .شود  ميتعيين همچنين ميزان هزينه توليد طريق ارزش اجتماعي، اقتصادي و از مبادله نيز

آدام اسميت بر اساس اصل تقسيم كـار، تجـارت آزاد را بهتـرين روش بـراي كـشورها                   
استدالل اسميت بر اين اساس بود كه از طريق تجـارت آزاد هـر كـشور                .  ه است  نمود پيشنهاد

 .ند در كاالهايي تخصص پيدا كند كه در آنها داراي مزيت مطلق استتوا مي

 و نظريـه  بررسـي  ،ديويد ريكاردو تجارت بين الملل را در چـارچوب نظريـه ارزش كـار         
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 . ارائه كرد  معروف مزيت نسبي را

ريزي   ي بودندكه اساس نظريه جديد تجارت بين الملل را پي         اندانشمند  اوهلين -هكشر
دارند اقدام بـه صـادرات كاالهـاي    برخور سرمايه فراواني   ازكشورهايي كه    ندتقدآنها مع . نمودند
  .دارند اقدام به صادرات كاالهاي كاربركنندبرخورنيروي كار وفور  ازبر و كشورهايي كه  سرمايه

 
 راهبردهاي توسعه اقتصادي با نگرش به تجارت بين الملل

نگر به    نگر و برون    راهبردهاي درون  با دو دسته     اغلبدر زمينه مباحث توسعه اقتصادي      
  :شرح زير مواجه هستيم 

 
 )نگر درون راهبرد (راهبرد جانشيني واردات 

گـرا، راهبـردي      نگر يا جهـت گيـري درون        راهبرد جانشيني واردات يا سياستهاي درون     
 ؛باشد  براي توسعه اقتصادي مبتني بر تأمين احتياجات بازار داخل كشور با توليدات داخلي مي             

 .گردند ه صورتي كه اين توليدات به مرور جايگزين واردات ب

 اعتال يافت و بـسياري از كـشورها          1960 مطرح و در دهه      1950ين سياست در دهه     ا
تـرين روش      سياست صنعتي شدن جايگزيني واردات را به عنـوان اصـلي           ؛ آمريكاي التين  مانند

هدف از انتخاب اين راهبرد، رهـايي     ترين    عمده. حصول به رشد و توسعه اقتصادي اتخاذ كردند       
  .از وابستگي وارداتي و رسيدن به خودكفايي است

 
 )نگر راهبرد برون(راهبرد توسعه صادرات 

 موفقيـت سياسـت جـايگزيني  واردات در حـل        ة ترديدهاي زيادي دربار   1970از دهه   
  -السـيك مسائل توسعه كشورها ايجاد شد و موجب تقويت موضع اقتصاددانان كالسيك و نئوك 

توسـعه صـادرات معـرف      .   گرديـد  -دانـستند    مـي  صاديتـ قكه صادرات را علت رشد و توسعه ا       
منظـور از راهبـرد توسـعه صـادرات، صـادرات           .  گرايش به آزادي در تجارت بين الملـل اسـت         

، نيمه ساخته وكاالهاي سـاخته      )معدن اعم از كاالهاي اوليه كشاورزي و     (محصوالت غيرسنتي   
. گـردد  ه جانـشين سـنتي كاالهـاي اوليـه        كباشد، به صورتي      مي) اي  رخانهمحصوالت كا (شده  
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 م بـا  أمزيتهاي نسبي تـو    جهت استفاده از   به تخصيص منابع در    سياست توسعه صادرات منجر   
 و مبتنـي بـر صـادرات بـه          »برونگرا« كه رشد   استدالل شده  .دشو سترش كيفيت مي  گكارايي و 

 .شود نجر ميم »وري كل عوامل توليد بهره« رشد بيشتر

  

 سابقه ايجاد مناطق آزاد ايران 
در آن  .   شكل گرفـت   1330سيس و راه اندازي مناطق آزاد در ايران در دهه           أانديشه ت 

سيسات مورد نياز براي نگهـداري      أ وجود مشكالت ناشي از فقدان تسهيالت و ت         به سالها باتوجه 
. شد ق آزاد در كشور احساس مي     ضرورت ايجاد مناط    در بنادر جنوبي   ،كاالهاي وارده  به كشور    

 كيش به عنوان اولين منطقه تجارت آزاد ايـران تعيـين و             ة جزير ،با وقوع انقالب اسالمي ايران    
 براساس برنامه پنج ساله اول توسعه به دولت اجازه داده شده تا در سـه نقطـه                  1368در سال   

  . سيس مناطق آزاد تجاري صنعتي كندأمرزي كشور اقدام به ت
  
  مناطق آزاد ايراناهداف 

تـسريع  :  قانون چگونگي اداره مناطق آزاد هدف از تشكيل اين منـاطق را            ،در ماده يك  
گذاري داخلـي   انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني و رشد و توسعه اقتصادي، انجام سرمايه   در

اال، حضور ككار وو خارجي، افزايش درآمدهاي عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار            
   .اي توليد و صادرات كاال عنوان نموده است فعال در بازارهاي جهاني و منطقه

  
   مناطق آزاد ايرانهاي  و مشوقها  انگيزش

آزادي ورود : صـنعتي ايـران عبارتنـد از    قانوني مناطق آزاد تجـاري هاي بخشي از مزيت
خـارجي، امكـان    هـاي     هسال، تـضمين كامـل سـرماي      پانزده  خروج سرمايه، معافيت مالياتي تا      

ي داخلي و خارجي، معافيت گمركي بـراي ورود كـاالي           گذار  سرمايهترانزيت،  امكان مشاركت     
ساخته شده در منطقه به داخل كشور، امكان ورود كاال بدون پرداخت عوارض گمركي و سـود                 

 ورودي  بازرگاني به منطقه، امكان خرده فروشي كاال، امكان ورود اتباع خارجي از طريق مبادي             
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   .1و خروجي
 

  انواع مناطق آزاد ايران
 سـپس عملكـرد    ودشو ميمناطق آزاد تجاري ايران اشاره انواع  بطور مختصر به  زيرر  د

  : گيرد  ميارزيابي قرار سه منطقه مورد بررسي و

 
  منطقه آزاد كيش

 كيلومتر 91 كيش كه به مرواريد خليج فارس مشهور است با مساحتي حدود ةجزير
اين جزيره از نظر تقسيمات . كيلومتري كرانه جنوبي سرزمين ايران قرار دارد هيجده مربع در
شود و از لحاظ وسعت   مياستان هرمزگان محسوب جزيي از شهرستان بندر لنگه در، سياسي

اساس   بر1379در اواخر سال . است   قشم، مقام دوم را در خليج فارس داراةبعد از جزير
 برآورده شده نفر 16501  جمعيت جزيره كيش،فوس و مسكننتايج سرشماري عمومي ن

درصد جمعيت  93 نفر يا حدود 13593دهد   مي نشان1379نتايج سرشماري سال . است
 2.اند  سال اخير به جزيره مهاجرت كردهدهدهند كه طي   ميكيش را افرادي تشكيل

  
  منطقه آزاد قشم

 كيلـومتر مربـع     430 جزيـره    مساحت ايـن     . قشم بزرگترين جزيره خليج فارس است     
است كه در دهانه تنگه هرمز در مسير راههـاي دريـايي از خلـيج فـارس بـه دريـاي عمـان و                        

 كيلومتر مربع از اين جزيره بـه عنـوان          300 در حال حاضر     . اقيانوس هند و بالعكس قرار دارد     
ه شكل نهنگي در قشم از باال ب. است منطقه آزاد و ساير نقاط اين جزيره، منطقه ويژه اقتصادي

 در را درتنگـه هرمـز    ) هنگـام، الرك و هرمـز     (سه جزيره كـوچكتر     . شود  مي خليج فارس ديده  
 . اين نهنگ جاي دارد سر شهرقشم در .دارد مجاورت خود

                                                 
سسه مطالعات و ؤمتهران، (،  بازرگاني آن-اي درباره مناطق آزاد و اثرات اقتصادي مطالعهمسعود محمدي الموتي، . 1

  ).1374پژوهشهاي بازرگاني، 

  .1381، »هاي توسعه سازمان منطقه آزاد كيش عملكرد و دستاوردها و برنامه«سازمان عمران كيش، . 2
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جمعيـت  . نفـر جمعيـت دارد  72981 حـدود  1375شهرستان قشم درسرشماري سال  
درصد با   20ستان، شهرنشيني   تركيب جمعيتي اين شهر   .  نفر است  13556جزيره قشم حدود    

سياسـت دولـت ايـران، در قبـال     .  شاخصي از عقب ماندگي اسـت ،درصد كل كشور 61نسبت  
ي از بازسازي اقتصادي، تبديل اين جزيره به منطقه آزاد تجـاري بـه              ئجزيره قشم به عنوان جز    

ورهاي حاشيه  تمامي شناورهاي كش  .   آزاد در بين راه اروپا و ژاپن  بود         ةعنوان بزرگترين منطق  
ايـن جزيـره دروازه   . باشند  ميخليج فارس مجبور به گذر از نزديكي سواحل جنوبي اين جزيره       

 سـه   راه از داخل كشور به قـشم از         هاهم اكنون دسترسي بندر   . خيلج فارس خوانده شده است    
   1 .بندر بزرگ شهيد رجايي، شهيد باهنر و بندر لنگه امكانپذير است

  
  منطقه آزاد چابهار

از مساحت كل كشور  درصد% 4/11 بلوچستان با مساحتي حدود ستان سيستان وا
 كيلومتر مربع بوده كه 187502مساحت استان . باشد  ميسومين استان از لحاظ مساحت

 كيلومتر مربع آن دربخش بلوچستان 172305 كيلومتر مربع آن مربوط به سيستان و 15197
ن شهرستان جنوبي كشور در بخش بلوچستان قرار  تري  شرقي چابهارشهرستان. واقع شده است

 كيلومتر مربع 17155 و داراي قرار دارد  در درياي عمان از سمت شرق،اولين بندر ايران. دارد
استثنايي خود بزرگترين خليج ايران در  خليج چابهار با بريدگي طبيعي و.  مساحت است

 موقعيت  وداري از عمق زيادآبهاي ساحلي چابهار با برخور. حاشيه درياي عمان است
شهرستان چابهار .  مناسب استاقيانوس پيما هاي  پهلوگيري كشتيبراي ،استراتژيكي مناسب
 34618در اين سال بندر چابهار .   نفر جمعيت بود154912 داراي 1375در سرشماري سال 

سه سهم ) 2( در جدول  2.شود  ميجمعيت استان را شامل %9نفر جمعيت داشته است كه 
 .منطقه آزاد در اهداف و عملكرد مناطق آزاد ايران نشان داده شده است

  

                                                 
  .1382، »الگوي تحول در كاركرد مناطق آزاد كشور در چشم انداز توسعه و امنيت ملي«سازمان منطقه آزاد قشم، . 1
  .1381، ارديبهشت »هاي توسعه منطقه آزاد چابهار عملكرد و برنامه«ريزي،  امهمديريت مطالعات و برن. 2
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  بررسي عملكرد اقتصادي مناطق آزاد تجاري ايران از
 انطباق با اهداف اوليه   نظر

 بطور خالصه 1372-83 عملكرد اقتصادي مناطق آزاد تجاري ايران در فاصله زماني
   :1باشد  ميبه شرح زير
هاي   مناطق آزاد سه گانه كشور طي سـال         : درآمد ارزي  وسعه صادرات و كسب   ت •

ميليـون دالر آن از محـل        089/1ميليارد دالر درآمد ارزي كسب كرده اند كـه           434/1ر  وذكم
جـدول  (باشد   ميآن مربوط به منطقه آزاد قشم % 83 جمعا وصدور كاال صورت پذيرفته است    

د و قطعات مورد نياز از توليدات منطقه و         مين موا أصنايع مناطق آزاد بايد با هدف ت      ). 2شماره  
شـدند كـه     ميخود به بازارهاي جهاني طراحيهاي  داخل كشور و در حد امكان صدور فرآورده       

بدين صـورت صـنايع مـستقر در منـاطق آزاد عمـدتاً             .  اين وضعيت عكس شرايط فعلي  است      
 نـسبت صـادرات بـه واردات    عالوه بر آن در اين مناطق.  بازارهاي داخلي را هدف قرار داده اند   

تـوان چنـين اسـتنباط نمـود كـه            مـي  از ايـن رو   .  رقمي بسيار كمتر از اقتصاد داخلـي اسـت        
ي داخلي و خارجي انجام يافته در مناطق به صورت كارا و با هدف توسعه صادرات                گذار  سرمايه

 . ه است تا خارجشدبه بازارهاي جهاني نبوده و بيشتر به داخل توجه 
 از آنجـا كـه وجـود        :)زيربنـايي  سريع در امـور   ت(جاري و عمراني     هاي   هزينه •

 ان داخلـي و خـارجي و      گـذار   سـرمايه تسهيالت زيربنايي مناسب، پيش شرط الزم جهت جلب         
درآمـدهاي حاصـله را       لذا مناطق آزاد بخـشي از      ،باشد  مي در اين مناطق  ها  گرفتن فعاليت  رونق

جاري و عمراني صرف شده در مناطق       هاي    زينهكل ه . اند نمودهها  صرف فراهم نمودن زيرساخت   
باشـد كـه ازايـن مبلـغ          مـي  ميليـارد ريـال    85/7186آزاد تجاري ايران در دوره مذكور مبلـغ         

جـاري  هاي  ميليارد ريال به هزينه 2395عمراني و مبلغ هاي  ميليارد ريال به هزينه   85/4791
 ).2جدول شماره (اختصاص دارد 

 

                                                 
طرح جامع « و 1382، بهار »برنامه توسعه مناطق آزاد تجاري صنعتي ايران«دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ايران، . 1

  .1384، تير »1383 - 80عملكرد مناطق آزاد ايران طي سالهاي 
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ي داخلـي صـورت گرفتـه در امـور          گـذار   سـرمايه  حجـم    :ي داخلـي  گذار  سرمايه •
 زيربنايي، ساخت مراكز اقامتي و تجاري و مسكوني، خدمات شهري وصنعت طي سالهاي مورد             

بخـشهاي   ي داخلـي انجـام شـده در   گذار  سرمايهتركيب  . است ميليارد ريال  28/8978بررسي  
خـشهاي خـدمات،    در ببقيـه دهد كه تقريباً نيمي از آن در بخـش صـنعت و          مختلف نشان مي  

 . )2جدول شماره  (تجارت و سياحتي بوده است
ي خارجي در مناطق آزاد ايـران       گذار  سرمايهميزان جذب    :ي خارجي گذار  سرمايه •

 انـد در  مناطق آزاد  نتوانستههاي سازمان.  است ميليون دالر83/2900در فاصله مذكوربه مبلغ     
ت گرفتـه از    أ نـش  اغلـب جي نمايندكه   ي خار گذار  سرمايهموجود اقدام به جذب     هاي  حد ظرفيت 

 البتـه انتظـار   . خارجي بوده اسـت   هاي    عدم وجود زيربناها و امكانات اوليه جهت جذب سرمايه        
الزم و همچنـين اقـدامات انجـام شـده در جهـت رفـع               هاي  تكميل زيرساخت  رود افزايش و   مي

  قـانون جلـب و      و اد از جمله تصويب قانون پولي و بانكي مناطق آز         ؛قانوني در مناطق  هاي    خالء
 .)2جدول شماره ( يابد آتي بهبودهاي سال  اين روند در،ان خارجيگذار سرمايهتشويق 

اخيـر  هاي  گيري صحيح منـاطق آزاد طـي سـال         رغم جهت به   :درآمدهاي عمومي  •
كه اين امر   ،بيشترين سهم درآمدي مناطق آزاد از طريق عوارض مربوط به ورود كاال بوده است             

واردات منطقه بـه داخـل    ديد بودجه اين مناطق به واردات كاال به منطقه و     نشانگر وابستگي ش  
 درآمدهاي عمومي سه منطقه آزاد ناشي از عوارض         ،مورد بررسي هاي  در طي سال  .  كشور است 

 5/8063 بـه مبلـغ       جمعـاً  ،ورود كاال، فروش كارت مسافرتي، فـروش زمـين و سـاير درآمـدها             
 . )2جدول شماره  (باشد  ميميليارد ريال
  صـنعت توريـسم يكـي از         ):صـنعت توريـسم   (حضور در بازارهـاي جهـاني        •

 در  .كنـد   مـي  ترين فعاليتهاي اقتصادي درجهان است كه باالترين ارزش افزوده را ايجاد           پربازده
ايـن   ميليون نفر مسافر داخلي و خـارجي از        344/26مناطق آزاد ايران طي دوره مورد بررسي        

 5/888 مـسافر داخلـي و        نفـر  ميليون 455/25از اين تعداد حدود     اند كه    مناطق بازديد نموده  
 با توجه به آمار مسافرين داخلي و خـارجي منـاطق مـشخص    .باشد  ميهزار نفر مسافر خارجي 

اين اختالف عمدتاً به دليل عدم و رابر مسافرين خارجي بوده     ب 29د كه مسافرين داخلي     شو  مي
رشـد متوسـط مـسافرين      . اسـت  در منـاطق آزاد   و امكانات مناسب خـارجي      ها  وجود زيرساخت 
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داخلي در مناطق آزاد حاكي از آن است كه مناطق آزاد در بعد فرهنگي، با جـذب درصـدي از                 
 هاي خـارجي بكاهـد    مسافرين عازم خارج توانسته است تا حدودي از عوارض ناشي از مـسافرت            

 ).2جدول شماره (

  
   در اهداف و عملكرد)كيش، قشم، چابهار( سهم سه منطقه آزاد .2جدول 

 1372-83مناطق آزاد تجاري ايران طي سالهاي 
  منطقه آزاد چابهار  منطقه آزاد قشم  منطقه آزاد كيش

  ارزش  شرح
سهم به 

درصد در 
مناطق آزاد 

  ايران
  ارزش

سهم به 
درصد در 

مناطق 
  آزاد ايران

  ارزش
سهم به 

درصد در 
مناطق آزاد 

  ايران
توسعه صادرات و كـسب درآمـد       

  %3  479/38  %83  3/1196  %14  145/200  )ميليون دالر(ارزي 

ــه ــاي  هزينـــــ ــاري هـــــ جـــــ
  %3/17  1226  %7/29  5/2133  %53  3/3827  )ميليارد ريال(وعمراني

ميليــون (ي داخلــي گــذار ســرمايه
  %3/10  32/913  %46  97/4139  %7/43  3925  )ريال

ميليـون  (ي خـارجي    گـذار   سرمايه
  %2  2/58  %41  38/1195  %57  3/1647  )دالر

  %9/16  8/1363  %29  2/2325  %2/54  02/4375  )ميليارد ريال(درآمدهاي عمومي 
تعدادمــسافرين داخلــي وخــارجي 

  %4/30  927/7  %38  079/10  %6/31  34/8  )ميليون نفر(

بهـار  (،  »برنامه توسـعه منـاطق آزاد تجـاري  صـنعتي ايـران            « دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ايران،         -
1382(.  

  طـرح جـامع عملكـرد منـاطق آزاد ايـران طـي سـالهاي       « شوراي عالي منـاطق آزاد تجـاري ايـران،          دبيرخانه -
 .)1384تير (، »1383 -80

 
  سوابق تحقيق
  مطالعات داخلي

به دليل نو ظهور بودن سه منطقه آزاد كيش، قشم و چابهار در كشور ايران تحقيقات 
خارجي و توسعه صادرات صورت گذاري داخلي و   جذب سرمايهموردداخلي بسيار اندكي در 

خاص يكي از سه هاي روي ويژگي مطالعات مذكور به صورت موردي فقط بر.  گرفته است
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منطقه آزاد كشور تمركز داشته است، و تاكنون تحقيقي در زمينه بررسي همزمان سه منطقه 
لي  تعدادي از تحقيقات داخ.اقتصاد سنجي صورت نگرفته استهاي   در قالب مدلآزاد كشور

  :دنباش انجام گرفته به شرح زير مي
بررسي « عنوان تحقيقي بادر پايان نامه خود ) 1381(خديجه كريمي اميري 

 در »بالقوه و بالفعل مناطق آزاد تجاري ايران جهت تحقق راهبرد توسعه صادراتظرفيتهاي 
   .داده استدانشگاه تهران انجام 

بررسي نقش مناطق آزاد «با عنوان قي تحقيدر پايان نامه خود ) 1379( اظم وفاداريك
   . استداده در دانشگاه امام صادق انجام »تجاري ـ صنعتي در زمينه توسعه صادرات غير نفتي

ارزيابي عملكرد «در زمينه تحقيقي در پايان نامه خود ) 1378( سيد مهدي حسيني 
در دانشگاه تربيت  »آزاد ايران براساس تحليل هزينه ـ فايده مطالعه موردي چابهارمناطق 

  .داده استمدرس انجام 
 نقش منطقه آزاد چابهار در توسعه صادرات«مهدي جمالي طي پژوهشي با عنوان 

گذاري و نقش مؤثر  سرمايههاي  به اهميت توسعه اين منطقه با توجه به جذب فعاليت»صنعتي
  . هاي اقتصادي كشور پرداخته است آن در پيشرفت برنامه

زمينه   تحقيقات مختصري نيز دراست،ها  كه مربوط به پايان نامه عالوه برموارد باال
  :صورت گرفته است به شرح ذيل مناطق آزاد

 عنوان ارزيابي مناطق آزاد تجاري و صنعتي باكتابي  ،معاونت امور اقتصادي و دارايي
كتاب ضمن بررسي تجارب ساير كشورها در زمينه  در اين.  منتشر نموده است1373در سال

ي و منابع طبيعي و انساني سه منطقه آزاد ياطق آزاد، امكانات جغرافيايي، تسهيالت زيربنامن
   .كيش، قشم و چابهار مورد بررسي قرار گرفت

مناطق برنامه توسعه «دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ايران گزارشي به نام 
تحليلي، ضمن بررسي نقش در اين گزارش .  منتشر نمود1382 در سال »آزاد تجاري ايران

مختلف اقتصادي هاي  دولت در توسعه مناطق آزاد ايران، عملكرد مناطق آزاد كشور در زمينه
  . مورد ارزيابي قرار گرفت1372-80در فاصله زماني 
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منطقه آزاد كيش، قشم و چابهار تحقيقاتي را در زمينه عملكرد هاي  سازمان،بر آن عالوه
در اين تحقيقات همچنين به تحليل . اند ه سه منطقه آزاد ارائه دادهتوسعهاي  اقتصادي و برنامه
اقتصادي مناطق، مسائل و هاي جاري و پيامدهاي آن در توسعه فعاليتهاي مقررات و سياست

  .مناطق از حيث اقتصادي پرداخته شده استهاي و امكانات، قابليتها مشكالت، محدوديت

 
  مطالعات خارجي

 شصت مبني بر اتخاذ راهبرد ةد سازمان ملل در نيمه دوم دهكيأمناطق آزاد بعد از ت
توسعه صادرات به عنوان روش عملكردي غالب براي صنعتي شدن سريع در كشورهاي در 

گذرد  اكنون كه سه دهه از ايجاد اين مناطق مي. حال توسعه شكل گرفت و گسترش يافت
پس اين . برد به سر مي و تكامل مفهوم منطقه آزاد هنوز بلوغ كامل نيافته و در مرحله رشد

المللي  اي را در تجارت بين مناطق تاريخچه وسيعي در دهه گذشته نداشته و نقش برجسته
در زير بطور   .اي در مناطق آزاد وجود ندارد بنابراين مطالعات نظري گسترده. اند دهكرايفا ن

    :تجاري اشاره خواهد شدمختصر به پاره اي از تحقيقات انجام يافته در زمينه مناطق آزاد 
اولين چارچوب نظري را براي تجزيه و تحليل مفهوم اقتصادي ) 1974 (1»اماداه«

 -گذاران خارجي است  كه مأموريتش معافيت گمركي به منظور جذب سرمايه-منطقه آزاد
  .ارائه داد

 ددر مطالعات خود انواع پيوندها و ارتباطات مفيد مناطق آزا) 1983 ـ 1989 (2»وار«
 3»پيوندهاي فراز«، توان در دو دسته اين پيوندها را مي. با اقتصاد داخلي را مورد توجه قرارداد

   .بندي كرد  طبقه4»پيوندهاي نشيب«و 
 آزادسازي تجاري بر رشد صادرات تأثيراي  ر مقالهد) 2000( 5»لينو ايميليا سنتوس پا«
  .ودهايي از كشورهاي درحال توسعه بررسي نم نمونه را براي

                                                 
1. Hamada 
2. War 
3. Backward Linkage 
4. Forward Linkage 
5. Amelia U. Santos Paulino 
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 صادرات را در  شاي اثر ايجاد منطقه پرداز در مقاله) 2001 (1»روبرت سينكوالر«
هدف او دراين مقاله كاهش اثرات  .  بررسي نمود»هريس تودارو«ساختار عدم اشتغال مدل 

  .باشد زيانبار ايجاد مناطق پردازش صادرات در كشور ميزبان مي

لكرد مناطق پردازش صادرات شمال آسيا را اي عم در مقاله )2005 (2»آرادونا آگارول«
يابي  مكان: دراين تحقيق عواملي چون. در سه كشور هند، سريالنكا و بنگالدش مقايسه نمود

 ،ويژگيهاي خاص منطقه مناطق، كيفيت زيرساختها، كيفيت حكومت، سياست امتيازات و
 تحليل عوامل مذكور تجزيه و.  كشور دارد سه مستقيمي بر موفقيت اينگونه مناطق درتأثير

توصيفي تركيبي سه كشور، در دو سطح هاي  اقتصادسنجي بااستفاده از آمارههاي  مدل  درقالب
  .كشور و منطقه صورت گرفت

  

 جامعه آماري تحقيق و متغيرهاي مدل 
دوره .  اسـت   سه منطقه آزاد تجاري كيش، قشم و چابهـار         ،جامعه آماري مورد بررسي   

اي  به صورت كتابخانـه   ها     روش جمع آوري داده    و 1372-83هاي   سال مورد بررسي دراين مقاله   
از آمارهاي در دسترس دبيرخانه شوراي عـالي منـاطق آزاد           نيز  است و آمارهاي مورد استفاده      

  .  ايران تهيه گرديده است
 شـامل اطالعـات   ، شده سـه منطقـه آزاد  بكارگرفته)  panel data(تركيبي هاي  داده
هـاي    بـه منظـور اسـتفاده از داده       . باشـد   مـي  عيمقطهاي    داده ي زماني و  سرهاي    تركيبي داده 

 مقـاطع مـورد     .  طراحي شده اسـت     pool عنوان   با محيطي   ،Eviews 5 تركيبي در نرم افزار   
  .باشد مي) Cha(  چابهار و)QES(  قشم ،)Kis (منطقه آزاد كيششامل سه نظر 

  
  pool  در محيط هاي تركيبي روشهاي برآورد مدل داده
  ها شامل  اين مدل. شود  مدل استفاده ميسههاي تركيبي از  براي تجزيه و تحليل داده

  

                                                 
1. Robert D.Sinclair 
2. Aradhna Aggarwal 
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شامل مدل با شيب  (2 ، مدل اثر ثابت) و شيب ثابتمبدأعرض از  (1مدل ضرايب ثابت
تركيبي براي هاي  بطور كلي در داده.  است3 مدل اثر تصادفيو) ثابت و متغيرهاي  رگرسيون

.   را ناديده گرفتمبدأنمي توان عرض از ) لوگيري از خطاي تصريحبراي ج(مقاطع مختلف 
  كاربرد داشته و درOLSهاي   مشترك نيز فقط براي برآورد كنندهمبدأهمچنين عرض از 

 هر يك از مقاطع مختلف در مدل مورد تأثيرتركيبي به دليل هاي  دادههاي  برآورد مدل
 كمتر از تعداد متغـيرهاي ،يل آنكه تعداد مقاطع در اين مقاله به دل.استفاده قرار نمي گيرد

مدل اثرات تصادفي براي تعيين ضريب ثابت هاي  توان از برآوردكننده  لذا نمي است،توضيحي
ها  ضمناً آزمون هاسمن انجام و بهترين مدل. مقاطع مختلف به صورت تصادفي استفاده نمود

 اثرهاي  براي برآورد مدل. ه شد تشخيص دادFixed Effects يها بر مبناي برآوردكننده
تركيبي سه منطقه هاي   با استفاده از دادهFixed Effectsهاي  ثابت بر مبناي برآورد كننده

حداقل مربعات غير مدل : دشو استفاده ميزير  ازچهار مدل به شرح آزاد كيش، قشم و چابهار
رفع ناهمساني واريانس  حداقل مربعات غيروزني با، مدل  5حداقل مربعات وزني ، مدل 4وزني

)White( رفع ناهمساني واريانس  حداقل مربعات وزني با، مدل)White.( 

متغير توسعه صادرات و كسب درآمد  )الف: متغيرهاي مورد استفاده در مدل عبارتند از
گذاري داخلـي   متغير سرمايه ) ، ج)CU( عمراني  وهاي جاري متغير هزينه )  ب،)EX (ارزي 

 .)PR(درآمدهاي عمومي  متغير ) د، )DF(و خارجي 

عنوان متغير وابسته و ساير  هدر اين مدل متغير توسعه صادرات و كسب درآمد ارزي ب
براي نشان دادن اثر معني داري سه . متغيرها به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شده اند

 نظر و براي صفر و يك براي مقطع مورد) DUM(مقطع آزاد بر مدل از متغيرهاي مجازي 
ناشي از خطاي اندازه گيري و همزماني از وقفه توزيعي براي هاي  برطرف نمودن تورش

ي داخلي و خارجي در مدل استفاده گذار سرمايهجاري و عمراني و هاي  متغيرهاي هزينه
 تابع توسعه مبدأبراي نشان دادن هر گونه آثار زماني كه باعث تغيير در عرض از . گرديده است

                                                 
1. The Constant Coefficient Model 
2. The Fixed Effects Model 
3. The Random Effects Model 
4. No weighting 
5. Generalized Least Squares (GLS) 
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شود از متغير مجازي   مي)مذكورهاي از جمله تصويب قوانين پولي و مالي طي سال(ت صادرا
  .  براي مناطق آزاد ايران  استفاده گرديده است1379-83هاي زماني سال
  

  pool  در محيط هاي تركيبي آزمون ريشه واحد داده
. استهاي مورد بحث استوار  هاي اقتصاد سنجي بر فرض پايايي سري اغلب مدل

زمون ريشه واحد يكي از معمول ترين آزمونهايي است كه براي تشخيص ايستايي يك فرآيند آ
 دو دسته بههاي تركيبي به  آزمونهاي ريشه واحد داده. گيرد  ميسري زماني مورد استفاده قرار

  :شوند  ميشرح زيرتقسيم
 سيتركيبي بررهاي  آزمونهايي كه فرايند ريشه واحد مشتركي را براي داده) الف

مانند آزمون . در ميان مقاطع مختلف يكسان هستند) AR(نمايند و ضرايب اتو رگرسيو  مي
 .2، آزمون بريتونگ )LLC (1لين وچوو ليواين: هاي

تركيبي درميان هاي  اي را براي داده ريشه واحد جداگانه آزمونهايي كه فرايند) ب
 ؛باشد  ميمتفاوتنيز  مقاطع در ميان) AR(نمايند و ضرايب اتو رگرسيو   ميمقاطع بررسي
  .PP5  آزمون فيشر ، ADF4، آزمون فيشر IPS(3(ايم، پسران و شين : مانند آزمونهاي

پايايي هر يك  براي تخمين تابع توسعه صادرات و درآمد ارزي مناطق آزاد ايران ابتدا
 لذا ، هستندبه دليل آنكه بعضي مقاطع داراي ريشه واحد. از متغيرها به تفكيك انجام شد

ريشه هاي  لذا از آزمون،ريشه واحد مشترك ميان مقاطع استفاده نمودهاي آزمون توان از نمي
 براي بررسي وجود ريشه واحد PP  و آزمون فيشر ADFواحد جداگانه مانند آزمون فيشر 

نتايج آزمون ريشه واحد براي كليه متغيرها . ديگرد براي هر مقطع بطور جداگانه استفاده
ايستايي متغيرهاي  يكي از مهمترين علل نا .استمتغيرها  جود ريشه واحد درحاكي از و

ين بودن قدرت آزمون ريشه يپانيز  ديگر  عاملمذكور ناشي از تعداد كم مشاهدات مدل و
لذا از فرم لگاريتمي متغيرها براي بررسي وجود ريشه واحد .  استتركيبيهاي  واحد داده

                                                 
1. Levin, Lin  & Chu 
2. Breitung 
3. Im, Pesaran & Shin 
4. Fisher-ADF 
5. Fisher-pp 
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ايستايي بسياري   موجود در مدل به فرم لگاريتمي مشكل نابا تبديل متغيرهاي. دشاستفاده 
  . از متغيرها برطرف گرديد

  
  pool  در محيط تصريح مدل

بطوركلي براي برآورد تابع توسعه صادرات وكسب درآمد ارزي مناطق آزاد ايران بر 
  :دشو  مي از چهار مدل به شرح زير استفادهFixed   Effectsهاي  مبناي برآوردكننده

.  وزن يكساني دارند،در اين روش تمامي مشاهدات: وزني غير دلم )1(دل م )فال
هاي  در اين مدل ضريب لگاريتم هزينه. ارائه گرديده است) 4(در جدول ) 1(نتايج آزمون مدل 
با در ) LNDF(ي داخلي و خارجي گذار سرمايهو ضريب لگاريتم ) LNCU(جاري و عمراني 

 مثبت معني تأثير) LNPR(ريب لگاريتم درآمدهاي عمومي خيري و ضأنظرگرفتن دو وقفه ت
بر توسعه صادرات و كسب درآمد ارزي داشته و منجر به %) 5 در سطح معني دار(داري 

در اين مدل ضريب متغير . گردد  ميافزايش توسعه صادرات و درآمد ارزي مناطق آزاد سه گانه
دهد   مينشان باشند و  ميدار عنيم% 5مثبت و از نظر آماري درسطح ) 79D(مجازي زماني 

 عرض 1379-83هاي تصويب قوانين پولي و مالي اداره مناطق آزاد ايران طي فاصله زماني سال
و درآمد ارزي را تغيير داده است و اين تغيير منجر به انتقال بوده  تابع توسعه صادرات أ؛از مبد

 باال F وآماره DWو  2Rمقداردر اين مدل . تابع توسعه صادرات به سمت باال گرديده است
خود )d(ن وتوجه به جدول آزمون دوربين واتس ليكن بين جمالت خطاي مدل با. باشد مي

  .همبستگي وجود دارد
 در اين روش هر معادله بوسيله برآوردي از انحـراف معيـار             :وزني مدل )2(مدل  ) ب

در ايـن   .  نشان داده شده است   ) 3(در جدول   ) 2(نتايج آزمون مدل    . دشو   مي پسماندها موزون 
خيري بـه عنـوان متغيـر       أبا سه وقفـه تـ      ) LNCU(جاري و عمراني    هاي    مدل لگاريتم هزينه  

با سه وقفـه     ) LNCU(جاري و عمراني    هاي    ضريب لگاريتم هزينه  . گردد  مي ابزاري وارد مدل  
 ضــريب لگــاريتم و) LNDF(ي داخلــي و خــارجي گــذار ســرمايهخيري، ضــريب لگــاريتم أتــ

 مثبـت و معنـي داري  بـر توسـعه            تـأثير %  5در سطح  آمـاري      ) LNPR(درآمدهاي عمومي   
هـاي   دهد افزايش در متغيرهاي هزينه  ميصادرات و درآمدهاي ارزي مناطق آزاد دارند و نشان      
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ي داخلي و خـارجي و  گذار سرمايهخيري و افزايش در متغيرهاي أجاري و عمراني با سه وقفه ت     
 دهاي عمومي منجر بـه افـزايش توسـعه صـادرات و درآمـد ارزي منـاطق آزاد سـه گانـه                     درآم
 مثبتي بـر تغييـر      تأثير% 5 از نظر آماري در سطح       79Dمجازي زماني    ضريب متغير . گردد مي

در .  و انتقال و افزايش تابع توسعه صادرات مناطق آزاد سه گانـه خواهـد داشـت                أعرض از مبد  

  . است بسيار باالDW وF وآماره 2Rاين مدل مقادير
): White(حداقل مربعات غير وزني با رفع ناهمساني واريانس ) 3(مدل ) ج

 كوواريانس ضرايب با رفع ناهمساني –دراين روش برآوردي سازگار از ماتريس واريانس 
اهمساني واريانس گيرد كه فرم ن  مياين روش زماني مورد استفاده قرار. آيد  ميواريانس بدست
 لگاريتم ،در اين مدل. ارائه گرديده است) 3(در جدول ) 3(نتايج آزمون مدل . مشخص نباشد

خيري وارد مدل أي داخلي و خارجي با يك وقفه تگذار سرمايههزينه جاري و عمراني و 
ر داري ب  مثبت و معنيتأثير% 5 متغيرها از نظر آماري در سطح معني دار تمامي. گرديده است

 ضرايب ،اين مدل در. اند افزايش توسعه صادرات و درآمد ارزي سه منطقه آزاد داشته
 مثبتي بر تابع توسعه صادرات اين تأثير% 5دار   در سطح معني79Dمتغيرهاي مجازي زماني 

هاي  تابع توسعه صادرات در فاصله زماني سالمبدأدهد عرض از   ميمناطق داشته است و نشان
ب قوانين پولي و مالي مناطق آزاد ايران تغيير يافته و اين مسئله منجر به  با تصوي83-1379

در اين مدل مقادير . انتقال تابع توسعه صادرات و درآمد ارزي به سمت باال گرديده است
  .باشد  مي باالDW و F  و آماره2Rآماره

نتايج ): White(يانس  حداقل مربعات وزني با رفع ناهمساني وار) 4(مدل ) د
ارائه گرديده ) 3(حداقل مربعات وزني با رفع ناهمساني واريانس در جدول ) 4(مدل هاي آزمون
خيري وارد مدل أي داخلي و خارجي با دو وقفه تگذار سرمايهدر اين مدل لگاريتم . است

.  باشد  ميدار مثبت و معني% 5 متغيرها از نظر آماري در سطح تماميضرايب . گرديده است
 و انتقال و افزايش تابع أضريب مثبت متغيرهاي مجازي زماني نيز در تغيير عرض از مبد

  .  است باالDW وF  و آماره 2Rدر اين مدل مقادير آماره.  داردتأثيرتوسعه صادرات 
  



مه
شنا

وه
پژ

دي
صا

قت
 ا

  

 

139

  و غير وزني نتايج آزمون حداقل مربعات غير وزني و وزني و حداقل مربعات وزني .3جدول 
  هاي تركيبي سه منطقه با رفع ناهمساني واريانس تابع توسعه صادرات و درآمد ارزي داده

  pool در محيط  Fixed Effectsآزاد بر مبناي برآوردكننده هاي
  LNEXتوسعه صادرات و كسب درآمد ارزي مناطق آزاد ايران  : متغير وابسته

حداقل مربعات 
ع وزني با رف

  ناهمساني واريانس

حداقل مربعات غير 
وزني با رفع ناهمساني 

  واريانس
حداقل مربعات 

  وزني
حداقل مربعات غير 

  وزني

  )1(مدل   )2(مدل   )3(مدل  )4(مدل

  متغيرهاي
   توضيحي

77/0  
)39/2(       LNCU  

  655/0  
)6/3(      LNCU )1 -(  

      82/0  
)28/3(  LNCU )2 -(  

    81/0  
)55/7(    LNCU )3 -(  

    51/0  
)28/2(    LNDF 

  557/0  
)497/8(      )1-( LNDF  

 
68/0  

)55/6(      41/0  
)56/2(  )2-( LNDF  

26/0  
)17/1(  

73/0  
)78/2(  

697/0  
)44/4(  

6/0  
)38/2(  LNPR 

59/1  
)9/4(  

77/1  
)166/4(  

22/1  
)4/4(  

4/1  
)18/5(  

79 D  
 

87/4-  
)62/6-(  

34/6-  
)79/8-(  

19/6-  
)47/6-(  

96/4-  
  ضريب ثابت كيش  )-098/4(

84/4-  
)14/6-(  

13/6-  
)3/10-(  

87/5-  
)59/6-(  

78/4-  
  ضريب ثابت قشم  )-38/4(

12/5-  
)86/5-(  

52/6-  
)24/10-(  

18/6-  
)03/10-(  

53/5-  
)26/5-(  

ضريب ثابت 
  چابهار

  هاي تشخيصي آماره
98/0  94/0  99/0  96/0  2R 
97/0  92/0  98/0  95/0  2R  
1/2  07/2  77/1  54/2  DW 
 Fآماره   86/83  04/263  44/60  6/218

 تعدادمشاهدات  27  26  30  28

از نظرآماري درسطح *  است و  t مقدار آمارهةب مربوطه نشان دهندي ارقام ارائه شده در پرانتز و زير ضرا-
  .هستنددار  معني% 5متغيرها از نظر آماري در سطح ساير . معني دار هستند% 13
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 انتخاب مدل

گذاري تأثيربا توجه به ضرايب متغيرها در ) 3(ر ميان چهار مدل ارائه شده در جدول د
 ارائه tبر تابع توسعه صادرات و كسب درآمد ارزي مناطق آزاد ايران و با توجه به مقدار آماره 

نتايج اين آزمون در . گردد ميي انتخاب يبه عنوان مدل نها) 2(، مدل Fشده و مقدار آماره 
  . ده استش ارائه )4(جدول 

  
  هاي تركيبي سه حداقل مربعات وزني داده) 2( نتايج آزمون مدل .4جدول 

  pool  در محيط Fixed Effectsهاي  منطقه آزاد بر مبناي برآوردكننده
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  :  استشكل عمومي مدل به شرح ذيل

  
LNEX= - 19/6  KIS – 87/5  QES – 18/6  CHA + 81/0 LNCU (-3) 

              (- 47/6 )       (- 59/6 )         (- 03/10 )          ( 55/7 )  
+ 51/0  LNDF 697/0  +  LNPR    22/1 + D    79  
   ( 28/2 )            )44/4(  ) 4/4(     

26= N               04/263 = F               77/1 =DW                 99/0=2R   
  

با سه وقفه ) LNCU( متغير هزينه جاري و عمراني در اين مدل ضريب لگاريتم
 و ضريب لگاريتم )LNDF(ي داخلي و خارجي گذار سرمايهخيري و ضريب لگاريتم أت

ضرايب .  باشد  ميمعني دار و مثبت% 5 از نظر آماري در سطح )LNPR(درآمدهاي عمومي 
 پس از  )LNCU (دهد يك درصد افزايش در لگاريتم  هزينه جاري و عمراني  ميمثبت نشان
ي گذار سرمايه ميليون ريال، يك درصد افزايش در 812 منجر به افزايش ،خيرأسه سال ت

 ميليون ريال، و يك درصد افزايش در 508منجر به افزايش ) LNDF(داخلي و خارجي 
  ميليون ريال توسعه صادرات697ضريب لگاريتم درآمدهاي عمومي نيز منجر به افزايش 

  . گردد مي
ن مدل از دو نوع متغير مجازي يكي براي نشان دادن اثر معني داري عرض از در اي

 يا جمله ثابت سه منطقه آزاد كيش و قشم و چابهار و ديگري براي نشان دادن تغيير أمبد
 تابع رگرسيون در اثر تصويب قوانين پولي و مالي در مناطق آزاد ايران استفاده أعرض از مبد
 تابع توسعه  مبدأ مربوط به تغييرات زماني عرض از79Dاني متغير مجازي زم. شده است

.  است در مناطق آزاد ايران1379-83صادرات در اثر تصويب قانون مذكور در فاصله زماني 
دهد تصويب قانون   مي و نشانهدوب معني دار و مثبت% 5اين ضريب از نظر آماري درسطح 

درآمد ارزي مناطق آزاد سه گانه را تغيير و بوده  تابع توسعه صادرات مبدأ،مذكور عرض از 
داده و منجر به انتقال تابع مذكور به سمت باال و افزايش توسعه صادرات و درآمد ارزي سه 
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 باال و نشانگر برازش باالي مدل  DW  وF  و 2Rدر اين مدل مقدار. ده استشمنطقه آزاد 
  . استرگرسيوني

 فرضيات يك و دو و سه ،ي و ضرايب مثبت متغيرهاي مستقلبا توجه به مدل نهاي
دهد تغييرات متغير توسعه صادرات   مينشان% 99در اين مدل ضريب تعيين . پذيرد ميتحقق 

 ةجاري و عمراني با سه وقفهاي  و درآمد ارزي مناطق آزاد سه گانه توسط متغيرهاي هزينه
 يياز آنجا. شود  مياي عمومي توضيح دادهي داخلي و خارجي و درآمدهگذار سرمايهخيري و أت

  لذا مقدار خطا در اين مدل كاهش يافته و مدل مطلوب است، مدل به يك نزديك 2R كه

 تر باشند، ه هم نزديك ب2R  و2Rهر چه مقدار .   است99/0  برابر 2Rمقدار .  باشد مي
براي تشخيص وجود خود . توان به درستي تصريح مدل  اطمينان بيشتري داشت مي

در اين . شود  مياستفاده) DW(همبستگي جمالت خطاي مدل از آزمون دوربين واتسون 
 مقدار و.  آزمون گرديدdروش فرضيه عدم وجود خود همبستگي با استفاده از جدول آماره 

77/1 = DWنتيجه گرفت خود همبستگي مثبت ،توان با استفاده از جدول  ميلذا. باشد  مي 
براي تشخيص فرض نرمال بودن توزيع جمالت خطا در . يا منفي در مدل نهايي وجود ندارد

در . نتايج اين آزمون نشان داده شده است. گردد  مي استفادهB. j 1 برا -مدل از آزمون جارك 
توزيع جمالت خطا   لذا فرضيه صفر است،P.Value < 05/0ار كه مقد يياين آزمون از آنجا

 چنانچه مشكل ناهمساني ،در مدل نهايي با تبديل مدل به فرم لگاريتمي. شود  ميپذيرفته
  . واريانس بين جمالت خطا وجود داشته باشد، مشكل مذكور برطرف گرديده است

  

 گيري  نتيجه
 تجاري ايران در زمينه توسعه صادرات در اين مقاله با ارزيابي عملكرد مناطق آزاد

ي داخلي و خارجي، درآمدهاي گذار سرمايهجاري و عمراني، هاي  وكسب درآمد ارزي، هزينه
 عمومي، جذب مسافرين داخلي و خارجي مشخص گرديد كه سه منطقه كيش و قشم و

سهم . باشنداند سهم زيادي در جذب عوامل مذكور در مناطق آزاد ايران داشته  چابهار توانسته

                                                 
1. Jarque- Bera 
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ي داخلي و خارجي و درآمدهاي عمومي بيشتر گذار سرمايهو ها كيش در زمينه ايجاد زيرساخت
بيشتر نيز  -موريت خاص اين منطقه استأ كه م- سهم قشم در زمينه صادرات،از ساير مناطق
به در زمينه جذب مسافرين داخلي و خارجي سهم سه منطقه با تفاوت . است از ساير مناطق

در ميان مناطق، منطقه آزاد چابهار به دليل عدم وجود .   مساوي است،اندكينسبت 
محروميت شديد منطقه و عدم توجه كافي جهت محروميت زدايي نتوانسته است  وها زيرساخت

 ليكن منطقه آزاد كيش بيشترين .عملكرد مناسبي در زمينه اهداف مورد نظر داشته باشد
مد آرا به خود اختصاص داده و در زمينه جذب درها رساختسيسات زيربنايي و زيأسهم ايجاد ت

موريت أناشي از گردشگر خارجي نسبت به ساير مناطق موفق تر بوده و توانسته است به م
المللي  مركزيت يافتن در زمينه نمايشگاهها و همايش بين خود كه جذب توريسم و گردشگر و

تي  اين مناطق با مناطق آزاد كشورهاي  وق،در مجموع.  جامه عمل بپوشاند،اي است و منطقه
 يش از پيش مشخصب ناكارآمدي اين مناطق ،شود  ميهمجوار همچون جبل علي مقايسه

منطقه آزاد جبل علي در اندك زماني توانسته است به بزرگترين مركز جذب . شود مي
رها شده مناطق آزاد ايران همچون مراكزي . ي خارجي و صادرات كاال تبديل شودگذار سرمايه

عنوان بزرگترين واردكنندگان كاال به منطقه وكشور ه  ب،دولتهاي از مجموع ساختار فعاليت
ي داخلي و خارجي و گذار سرمايهتبديل شده و سهم هر يك از متغيرهاي صادرات، اشتغال، 

در همه  .درآمدهاي عمومي و گردشگر خارجي در كل اقتصاد ايران بسيار ناچيز و اندك است
  - كه ابتدا در مناطق آزاد تعيين شده- موفق در زمينه توسعه صادرات صنعتيكشورهاي
هدفمند آنها در هاي سپس فعاليت. الزم با گستردگي مناسب فراهم گرديده استهاي زيرساخت

اما در ايران، هر يك . ي شكل گرفته استتوسعه اقتصادي صنعتي ملّهاي  راستاي تقويت برنامه
 عمران و آباداني و حتي اقدامات اجتماعي و ،راي ايجاد زيرساختها بدباي از سه منطقه آزاد

 .رفاهي به اخذ عوارض كاالهاي وارد شده اتكا نمايند

 ، با توجه به اينكه كسب درآمد ارزي و سرمايه،در بخش اقتصادسنجي و تخمين مدل
هاي  زينه گذاري عواملي چون هتأثيرآيد، ميزان   ميموتور رشد و توسعه مناطق آزاد بشمار

عمومي بر توسعه صادرات و هاي  ي داخلي و خارجي و درآمدگذار سرمايهجاري و عمراني، 
 مشخص 1372-83گانه كيش، قشم و چابهار در فاصله زماني  درآمد ارزي مناطق آزاد سه
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تركيبي سه منطقه آزاد بر اساس روش حداقل هاي  نتايج آزمون كه با استفاده از داده. گرديد
جاري و عمراني با هاي   حاكي از آن است كه افزايش در هزينه،ني برآورد گرديدهمربعات وز

 مثبت و معني تأثيرعمومي هاي  ي داخلي و خارجي و درآمدگذار سرمايهسه وقفه تاخيري، 
همچنين مثبت بودن ضريب .  داري بر توسعه صادرات و درآمد ارزي مناطق آزاد سه گانه دارد

 تابع توسعه مبدأ،دهد عرض از   مي نشان1379-83ر فاصله زماني متغيرهاي مجازي زماني د
 و ،مذكور به دليل تصويب قوانين پولي و مالي مناطق آزاد تغيير يافتههاي  طي سال،صادرات

اين مسئله منجر به انتقال به سمت باال تابع توسعه صادرات و درآمد ارزي سه منطقه آزاد 
  .گرديده است

  
  اهپيشنهاد

  :گردد  مي زير ارائهياه عملكرد مناطق آزاد ايران پيشنهاد بهبودبراي
  اقتصادي بايـد در دسـتور كـار سـازمان مـديريت و             ة توسعه مناطق آزاد و ويژ     ةبرنام- 

 چهارم توسعه كشور بـه عنـوان يـك بخـش            ةريزي در دو بخش آمايش سرزمين و برنام        برنامه
  ؛مستقل قرا رگيرد

و ها   تقويت زيرساخت  براي پيشنهادي   ةكل بودج  دولت در    ة اختصاص بخشي از بودج    -
  ؛ مخصوصاً منطقه آزاد چابهار،سيسات زيربنايي مناطق سه گانهأت

 كاال به مناطق آزاد و اعمال عـوارض گمركـي بركاالهـاي             ةبي روي   جلوگيري از ورود   -
  ؛وارداتي به منطقه و تشويق صادرات و معافيت گمركي و مالياتي كاالهاي صادراتي

ترجيحـي  هاي    د امنيت و فضاي سياسي با ثبات در مناطق آزاد و برقراري تعرفه             ايجا -
  ؛ان داخلي و خارجيگذار سرمايهبراي مناطق در مقايسه باكشورهاي همجوار، جهت تشويق 

 منـاطق آزاد    ة ادار برايتقويت وكاراتر نمودن سيستم مديريت دبيرخانه مناطق آزاد         - 
  ؛ اين مناطقةي ساير ادارات در ادارايران و جلوگيري از فعاليت مواز

 هماهنـگ  ،پايدار تدوين قوانين به صورت بلند مدت و  سازي قوانين و   شفاف  و ن روش -
 ؛استانداردهاي جهاني با

  .ي در مناطق آزادگذار سرمايهومقررات پولي، بانكي، صادرات و واردات و   ثبات قوانين-
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