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گرايي الگوی جذابیت بازارمنطقه آزاد انزلي )با رويکرد نومنطقه 
 به موقعیت ايران در اوراسیا(

 1فرطیبه فروغی
 *2سید مهدی جاللی

 3بیتا تبریزیان

 چکیده
ها جهت ايمن ماندن از تالطم بازار جهاني و حفظ ثبات خوود در  سازي، کشوربا وجود گسترش شعار جهاني

دارنود  در واقو     ايهوا مطقهوه  ها يا اتحاديهزمان در سازمانايل بيشتري به عضويت همهاي اقتصادي، تمبحران
اتحاديوه  اي، هاي مطقهوه يکي از اين اتحاديه اي هستطد مطقهه همگرايي در زميطه تجربه کسب حال کشورها در

اي را پوي   ايط ويژهشر ،عطوان يک مرکز اقتصادي قدرتمطد و جذاب در مطقههبهباشد که مياقتصادي اورآسيا 
ها تجاري ايران پس از تصويب توافهطامه ايجواد مطواطآ آزاد   دهد  بررسي فرصتميبازرگانان ايراني قرار  روي

گذاري در ايون مطواطآ محوور    و چگونگي تأثير آن بر عوامل جذب سرمايه اوراسيا اقتصادي تجاري با اتحاديه
کشور براي تعامل با اين  04وراسيا و تمايل نزديک به گيري اين پژوه  است  حضور کشورهاي ااصلي شکل

ايجاد ايران را براي هاي اقتصادي بسياري مزيتاتحاديه اقتصادي، ضمن ايجاد بازار بزرگ مصرف محصوالت، 
کطد  با اين حال مطاطآ آزاد تجاري )مقابآ توافهطامه عضويت ايوران  و مطقبوآ بوا قووانين تجواري کشوور،       مي

شوند  در بوين مطواطآ آزاد   ارتباطي براي حضور پررنگ و موفآ در اين اتحاديه محسوب مي ترين مسيراصلي
ترين مرز بازرگاني ايران با اين اتحاديه است  در ايون ميوان   ترين و فعالتجاري کشور، مطقهه آزاد انزلي نزديک
خشوي بوه فرآيطودها و    تواند ضمن وحودت ب گذاري در اين مطقهه، ميشطاخت عوامل مؤثر بر جذابيت سرمايه

عطوان هاي تجاري اقتصادي کشور در اين مطقهه )بههاي موجود، در شطاخت و تمرکز بيشتر بر مزيتريزيبرنامه
تور  خط مهدم بازرگاني با اتحاديه  و نيز رف  نهاط ضعف آن کمک نمايد  موضوعي که جهت حضور پررنوگ 

اتحاديه و جلوگيري از بازيگري يکجانبه اقتصادي روسيه عطوان يک فعال جدي در کسب سهم بازار اين ايران به
 کطد آن  مهم جلوه ميهژمونيک عطوان ابزار در اين اتحاديه )به

مقالعه ضمن بررسي و شطاخت عوامل جذابيت بازار مطاطآ آزاد ايران با محوريت مطقهه آزاد انزلي، اين در 
در پژوه  کاربردي حاضور رويکوردي کيفوي محوور      اند  با توجه به اين هدفبطدي شدهاين عوامل اولويت

جذابيت بازار عوامل نظريه داده بطياد مقالعه قرار گرفته است  در واق  به کمک نظرات خبرگان و مبتطي بر روش 
بطودي ابعواد تشوکيل دهطوده آن     اند  سپس بر اساس اين عوامل و مطقبآ بوا اولويوت  شطاسايي شدهمطاطآ آزاد 

گذاري در اين مطاطآ ارائه تا زميطه تهويوت حضوور ايوران در    اي مرتبط با جذب سرمايهپيشطهادات و راهکاره
 اتحاديه اقتصادي اوراسيا فراهم گردد 
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 مقدمه

هواي  م و تشوديد تحوريم  پس از تحوالت سياسوي و اقتصوادي خوروم آمريکوا از برجوا     

يکجانبه اقتصادي آمريکا محدود کططوده بور روابوط تجواري ايوران، همکواري در حووزه        

عطووان  )به 1اتحاديه اقتصادي اوراسياعضويت در موضوع اقتصادي با کشورهاي مطقهه و 

اي و در حوال تبوديل شودن بوه يکوي از      هاي مطقهوه يک سازمان نوظهور در بين سازمان

    از اولويت و اهميت بيشوتري برخووردار کورد   تصادي و سياسي جهانهاي مهم اقققب

اقتصادي در همسايگي ايران است که کشورهاي  هايترين بلوکاين اتحاديه يکي از مهم

ويوژه ايطکوه   به  ايران دارند عضو آن نهاط مشترک فرهطگي، سياسي و ژئوپليتيک با کشور

آهون سراسوري   ه يعطي جواده ابريشوم، راه  هاي موجود مطقهايران نه  کليدي در شاهراه

ارچوب اسوتراتژي  هو در چجطوب دارد  از سوي ديگور   -آسيا، تراسيکا و کريدور شمال 

بوا ايون   ، تعامول  جمهوري اسالمي ايران مبطي بر تهويت همکاري با کشوورهاي همسوايه  

   اي برخوردار است از اهميت ويژهاتحاديه 

از  تطهوايي بوه  جهان هايه هر يک از کشورکططدک  بيان مي1331رحماني و عسگري )

اند و نيازمطد مواجه هاييبامحدوديت زميطه اين برخوردار نيستطد و در توليد عوامل تمامي

 قودرت  و ثروت موجب ايجاد رفاه، هاي اقتصاديساير کشورها  از سوي ديگر همگرايي

 حيواتي  ملوي  مطواف   جزو که و امطيتي سياسي اهداف به رسيدن در هادولت به و شوندمي

هواي  هاي اقتصادي ضومن رفو  محودوديت   همکاري نمايد  در واق مي آنها است، کمک

نمايد  بور  مطاب  رودروي کشورها، آنها را در عرصه اقتصادي، سياسي و امطيتي تهويت مي

ناميود  بطوابراين    ايمطقهه همکاري نوع ترينمهم را اقتصادي توان همکارياين اساس مي

تودبير در   اهتموام و بوه  توسوعه اقتصوادي، نواگزير    و  دسوتيابي بوه پيشورفت   ت ايران جه

و توسعه اقتصادي با رونآ کشور هاي نسبي و مقلآ هاي مختلف متطاسب با مزيتعرصه

  توليد، تجارت و صادرات است

عطوان يکي از دو عامل کليدي توسعه اقتصادي، نهو  حيواتي   در اين ميان سرمايه به

 گوذاري هاي توليد و در نهايت رشد اقتصاد کشور دارد  سرمايهساختگيري زيردر شکل

کطوني مطاب  و با هودف   ارزش کردن موضوعي در دسترس و قابل وصول نيست و با فدا

                                                           
1. Eurasian Economic Union 
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پذيرد  بطابراين عوامل مختلفي چون ايجاد يابي به ارزشي باالتر در آيطده صورت ميدست

توانود  شت، نيروي کوار، امطيوت و ريرموي   ها، اعتماد، نرخ بازگزيرساخت شرايط مطاسب،

هاي مطجر به جذب سرمايه مورد نياز گردد  صرف نظر از اشتباهات اجرايي و يا سياست

ويوژه خوارجي  گزيطوه    مسوتهيم )بوه   گوذاري نادرست در جذب سرمايه، همچطان سرمايه

 طوي  جهوان  کشورهاي طوريکهباشد   بهشماره يک و مورد عالقه اقتصاد هر کشوري مي

وسيعي داشته و بازار  هايتالش و ريزيبرنامه سرمايه نوع اين جذب براي اخير هايدهه

خوارجي   گوذاري شديدي در اين بخ  وجود دارد  زيرا جوذب مسوتهيم سورمايه    رقابتي

 افوزاي   توانوايي موديريت،   بوردن  باال روز، کسب دان  تواند زميطه ورود تکطولوژي،مي

 را براي اقتصاد کشور ايجاد کطد  رقابت قدرت افزاي  و هاپرداخت تراز بهبود اشتغال،

 سوري   دسوتيابي  که بيشتر احساس لزوم توسعه درحال هايکشور در ميان رقابت اين

 هوا کشوور  تر است  بور ايون اسواس ايون    وجود دارد، جدي مالي مطاب  کمبود و توسعه به

هاي داخلي سرمايه ذبج براي گوناگوني تمهيدات و هستطد سرمايه انواع جذب دنبالبه

 و 2440 سال در آنکتاد، سازمان بطديطبهه اساس برند  با اين حال برمي کارو خارجي به

 در بوه ترتيوب   خارجي مستهيم گذاريسرمايه جذب پتانسيل نظر از ايران ميالدي، 2441

 گوذاري سورمايه  جوذب  عملکورد  لحوا   از ولوي  اسوت،  گرفته قرار دنيا 13و  15ي رتبه

نمايد  روندي  کسب را دنيا 133 و 134ي بهتر از رتبه است توانسته تطها خارجي مستهيم

   هاي بعد نيز تا حدود زيادي حفظ شده است که در سال

، بازار اقتصادي مشترکي بوين  2411 در سالاتحاديه اقتصادي اوراسيا پس از تأسيس 

بوراي اقتصواد    ايهواي توازه  کشورهاي عضو )همجوار با ايران  شکل گرفت که فرصوت 

دف ايجواد فضواي واحود اقتصوادي، توسوعه      همراه داشت  اين اتحاديه که بوا هو  ايران به

بازارهاي مشترک و دستيابي به حرکت آزاد کاال، سرمايه، خدمات و مردم در بازار واحود  

حمول و نهول موواد    هاي هزيطهکاه  قيمت کاالها با کاه  و همچطين  کشورهاي عضو

هواي مشوترک در کشواورزي، انورژي،     لم در بازار مشترک، سياستخام، ترويج رقابت سا

هواي  شکل گرفت  با ايون وجوود تشوکيل ايون اتحاديوه و تعرفوه      فطاوري و حمل و نهل 

گمرکي آن چالشي مهم در دستيابي بخ  صادرات ايران به بازار کشورهاي اوراسيا بوود   

اسيا از آن نظور اسوت کوه    وجود فرصت اقتصادي در روابط ايران و اتحاديه اقتصادي اور
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آنها و ايران و تراز تجاري مطاسبي ميان بوده دور  اوراسياايران همواره از بازار کشورهاي 

توراز  حجوم بسويار نواچيزي از    اساس گزارش سازمان توسعه تجوارت،   بر) نيست ربرقرا

 دهد   تشکيل مياتحاديه اين کشورهاي عضو کشور را روابط بازرگاني با تجاري 

توا   1330مذاکرات گسوترده از سوال   ايران به عضويت در اين اتحاديه و انجام  تمايل

و ايجواد  توسط مجلس شووراي اسوالمي   موافهتطامه تعرفه ترجيحي ، مطجر به تأييد 1335

شد  با پيوستن ايران بوه ايون اتحاديوه در     مطقهه آزاد تجاري ميان ايران و اتحاديه اوراسيا

ري با اين اتحاديه فرصت برخوورداري تجوار ايرانوي از    چهارچوب ايجاد مطقهه آزاد تجا

اي کاه  تعرفوه و  حذف قوانين دست و پاگير، نامه، ايجاد تسهيالتموافهتاين اهداف 

هواي دولتوي، خصوصوي و    شورکت   فراهم گرديد  تا بين صفر تا صد درصد) و گمرکي

بپردازنود    بوه تجوارت  تر و عوارض گمرکوي کمتور   با شرايط بسيار آسان دو طرفتجار 

امضاء موافهتطامه موقت تجارت آزاد بين ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسويا، بيوانگر ورود   

هاي اقتصادي در مطقهه و پيوند آن بوا اقتصواد   همکاري اقتصاد ايران به سقح جديدي از

روابط اقتصادي ايوران و اتحاديوه   اين عضويت مطجر به توسعه کشورهاي همجوار است  

ويوژه ايطکوه   شد  بوه جطوب  - کريدور شمالدر اي ايران مطقهههويت موقعيت و ت اوراسيا

نيوز برخوورداري از   خزر و خليج فارس و در بين دو درياي همزمان ايران قرار گرفتن با 

موقعيت ترانزيتي شرق به ررب، مسيري مطاسب براي ترانزيت کاالهاي کشورهاي عضوو  

ايجواد وابسوتگي متهابول اقتصوادي     مطجور بوه    است  عالوه بر آن ايون توافهطاموه  اتحاديه 

کشورهاي مطقهه و کاه  ضريب ريسک سياسي، امطيتي و اقتصادي ايران براي تجوارت  

 گذاري شده است و سرمايه

مقابآ مصوبات کميسيون اقتصادي اتحاديه، ايران مجووز تبوادل کواال بوا کشوورهاي      

اين اتحاديه ه تعامالت تجاري عضو را از طريآ مطاطآ آزاد تجاري دارد  در واق  محدود

پذيرد  بر اين اسواس انتخواب مطقهوه آزاد    با ايران در چهارچوب مطاطآ آزاد صورت مي

تجاري با زيرساخت مطاسب و مطقبآ با اسوتانداردهاي موورد نظور کميسويون اقتصوادي      

 مطدي تجاري ناحيه اوراسويا از مطواف   اتحاديه قدم نخست در اجراي اين توافهطامه و بهره

گذشته با هدف دسوتيابي بوه   هاي اقتصادي در چطد دهه سياستمادي آن است  در ايران 

هوا،  اقتصاد جهاني، رفو  محروميوت   هپذيري اقتصاد ملي، اتصال تدريجي برقابت افزاي 
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مورد توجه صطعتي  - اندازي مطاطآ آزاد تجاريدستيابي به فطاوري پيشرفته تأسيس و راه

  معتهد اسوت از جملوه اهوداف اقتصوادي و سياسوي      1331د )راقرار داده است  هاشمي

گذاري خارجي و اي، جذب سرمايهمطاطآ ايجاد اشتغال، توسعه اقتصاد مطقههتشکيل اين 

 نشان مقالعات نتايجباشد ميهاي مالي و مزاياي اجرايي توسعه صادرات از طريآ محرک

 و آگواهي  موديران،  نظور  از خوارجي  بازارهواي  به ورود در عامل مهمترين که است داده

 قابول  ضوعف  آن در هوا بطگواه  ارلوب  کوه  است خارجي بازار انتخاب هايروش از دان 

 تورين عموده دهطوده   نشان بازاريابي ادبيات يمقالعه  موضوعي که طبآ دارند ايمالحظه

 در محدودي تحهيهاتنيز  ايران در  متأسفانه استالمللي بازاريابان بين هايدليل شکست

    است شده انجام بازار تيجذاب ارزيابي يطهزمي

ي محسووب  تجوارت  نووع  هر تصميمات مهمترين از، يکي هدف بازارصحيح  انتخاب

 بوازار،  در رقيب نيروهاي بازار، رشد نرخ بازار، اندازههايي چون شود )توجه به مؤلفهمي

 درک ايووون   و ريوووره در انتخووواب هووور بوووازار   سوووودآوري و مشوووتريان نيازهووواي

 بوازار  حهووقي  و سياسوي  اقتصوادي،  فرهطگوي،  هواي تفاوتهاي محيقي در قالب اوتتف

 بازاريوابي هوا در شورايط   شورکت تواند ضوامن بهواي تجواري    هدف در ساير کشورها مي

 ارزيوابي  و شوطاخت  المللوي بوين  بازاريوابي تورين چوال    عمده طابراينگردد  ب الملليبين

 بوازار  هواي فرصوت  تحليول و  تجزيه رت،نظاي است  در واق  خارج مختلف هايمحيط

 بازارهوا  تيجذاب ارزيابي بطابراينشود  مي محسوب بازاريابي مديران هميشگي مسئوليت

 شود مي محسوب الملليبين بازاريابي هايپژوه  در هدف متداولترين

با توجه به وجود پتانسيل تجواري موجوود بوين ايوران و کشوورهاي عضوو اتحاديوه        

ا، اين اتحاديه قابليت تبديل شدن به بازار بزرگ و مقمئن براي کاالهواي  اقتصادي اوراسي

توسوعه   مطجر به ايجاد شرايطصادراتي ايران دارد  بطابراين عضويت ايران در اين اتحاديه 

در صادرات نفتي و ريرنفتي ايران خواهد شد  از سوي ديگر يکي از مهمتورين   اقتصادي

ويژه در چطد ساله اخير براي اقتصاد کشور، تحاديه بههاي خاص اين اها و ويژگياولويت

ها است  اين اتحاديه و عضويت در آن ايجاد کططده زميطه مطاسب موضوع مهابله با تحريم

و جديدي در شرايط تحريمي کشور است  عدم حاکميت دالر در مبادالت تجواري ايون   
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شورايط  ملوي،  رصد ارز د 54در معامالت تا تجاري  سهم پرداختاتحاديه و حتي امکان 

 هاي اقتصادي کشور در شرايط تحريم دارد  ريزياي براي برنامهاميدوار کططده

عالوه بر آن نگاه مثبت اعضاي اين اتحاديه از فرصت ترانزيتي )واردات و صادرات  

، تعامول  هطد، پاکستان و کشوورهاي جطووب شورق آسويا    ايران براي دستيابي به بازارهاي 

کطد   در واق  ايون مسوير بوا    اين اتحاديه را به سمت تعادل هدايت مي تجاري موجود در

تطيدگي اقتصادي عالوه بر نتايج سياسي، نهو   انداز روشن خود، ضمن ايجاد درهمچشم

عطووان  مؤثري در عبور ايران از تطگطاهاي اقتصادي دوران تحريم دارد  موضووعي کوه بوه   

متي مد نظر قورار گرفتوه اسوت  اموا بوراي      هاي کلي اقتصاد مهاويکي از بطدهاي سياست

صوورت  اجتطاب از تجربيات تلخ اين مسير در اقتصاد ايران، الزم است تا اين حمايت بوه 

هدفمطد و متطاسب با ارزش افزوده توليد شده در داخل کشور صوورت پوذيرد  سوازمان    

صوادي  و ويژه اقتصطعتي ، عملکرد مطاطآ آزاد تجاريضمن مرور  1هاي اسالميهمکاري

در توسوعه مطاطهوه   ايوران  خود از عملکورد   2415کشورهاي خاورميانه، در گزارش سال 

داند  در واق  با وجود داشتن رتبه چهوارم ايوران در ايجواد و    آزاد، کشور ما را موفآ نمي

بکارگيري مطاطآ آزاد تجاري خاورميانه، عمالً حجم کمي از سهم تبادالت تجاري مطقهه 

اصله مبادالت تجاري مطواطآ آزاد ايوران و کشوورهايي چوون اموارات      باشد )فرا دارا مي

متحد عربي، عربستان و ترکيه که در رتبه اول تا سوم مطقهوه قورار دارنود، قابول مهايسوه      

 نيست  

تجوارت  به واق ، هر چطد مسير مشخص شده براي استفاده از اين فرصت و توسوعه  

نکتوه  ، اموا  اسوت تجواري  آزاد اد مطاطآ ايج، ويژه در شرايط اقتصادي کطوني )به خارجي

اقتصواد، بودون ارزيوابي عملکورد و     در ن است که دستيابي به اهداف تعيين شوده  اي مهم

-بطابراين شطاخت عوامل جذب سورمايه  پذير نخواهد بود امکان ي موجودهااصالح رويه

و  گذاران داخلوي تواند فرصت مغتطمي براي جذب سرمايهگذاري )داخلي و خارجي  مي

خارجي از مطقهه اوراسيا شود  موضوعي کوه تواکطون در خصووص مطواطآ آزاد تجواري      

ايران مورد توجه قرار نگرفته است و نياز دارد تا در نگواهي جوام  نسوبت بوه موضووع      

                                                           
1. Organisation of Islamic Cooperation (OIC) 
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ويژه در ارتباط با اتحاديوه اقتصوادي اوراسويا ، عوامول     گيري مطاطآ آزاد تجاري )بهشکل

 ذاري در اين مطاطآ شطاسايي و تحليل شود   گتأثيرگذار بر جذابيت سرمايه

هاي مورتبط بوا ايون مطواطآ و در     برداري از سرمايهاين موضوع عامل اساسي در بهره

قصود دارد توا    پوژوه   ايننتيجه تحهآ اهداف توافهطامه ايران با اتحاديه است  بطابراين 

پيوسوتن بوه    جهوت  رانيو اتجواري   آزاد مطواطآ گوذاري در  بتواند عوامل جذابيت سرمايه

هاي مطواطآ  اتحاديه اقتصادي اوراسيا را شطاسايي کطد  سپس با بررسي و شطاخت پتانسيل

آزاد تجاري ايران )مرتبط با تبادالت تجاري اتحاديه اقتصادي اوراسيا ، الگوي روابط بين 

هاي مرتبط اين عوامل را شطاسايي و اولويت آنها را مشخص نمايد  در نهايت نيز راهکار

بکارگيري و توسعه عملکرد مطاطآ آزاد تجاري ايران در ارتباط بوا اتحاديوه اقتصوادي    با 

 گذاري ارائه دهد  اوراسيا را بر مبطاي عوامل جذابيت سرمايه

تجواري   آزاد مطقهوه  تجوارت  هواي زميطوه  گسترش دراميد است که نتايج اين تحهيآ 

 گسوترش  بوه  و باشود  مووثر اوراسويا  اتحاديه اقتصادي  باي  انزلويژه مطقهه آزاد ايران )به

بر اين اسواس سووال اصولي ايون       اوراسيا مطجر شود صادراتي بازارهاي در ايران حضور

)با  رانيا آزاد مطاطآ بازارگذاري در سرمايه تيجذابعوامل »پژوه  بدين صورت است: 

 و ؟محوريت مطقهه آزاد انزلي  در توسعه تجارت با اتحاديوه اقتصوادي اوراسويا چيسوت    

مرتبط  مسائل بهگيري تصميم تواند درمي پژوه  نيادر نتيجه «  اولويت آن کدام است؟

، پوس  آزاد مطواطآ گذاران داخلي و خارجي در حوزه هاي ورود و جذب سرمايهبا چال 

 کمک نمايد  از پيوستن ايران به اتحاديه اقتصادي اوراسيا

 

 بررسی پیشینه تحقیق .1

 و صوطعتي  صادرات گسترش ابزارهاي از يکي عطوانبه تجاري و صطعتي آزاد مطاطآ

 داخلي هايسرمايه جذب جهاني، بازارهاي به کشورها تسهيل دسترسي و نفتي، رير

بازاري و محتشوم،   مطاره اند )موسويگرفته قرار کشورها اکثر توجه مورد خارجي و

کشورهاي     قرار گرفتن مطقهه آزاد انزلي در خط تماس مستهيم و مجاورت با1335

عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا، موقعيت تجاري و اقتصادي اين مطقهه را متفاوت از 

گذشته نموده است  استفاده از اين بستر و شرايط در جهت افزاي  جذب سرمايه و 
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رونآ بيشتر اين مطقهه در ارتباط بوا کشوورهاي عضووي ايون اتحاديوه، وابسوته بوه        

شورهاي عضوو و ايون اتحاديوه اسوت  در ايون      تر از شرايط محيقي کشطاخت دقيآ

گيري اين اتحاديه و شرايط طور خالصه مروري بر شکلبخ  سعي شده است تا به

 حاکم بر آن صورت پذيرد  

 

 . اتحادیه اقتصادی اوراسیا1-1

-نتيجه سالاي دانست که را بايد نوعي از همگرايي مطقههاتحاديه اقتصادي اوراسيا 

سابآ شوروي در زميطه گردش آزاد کاال، سرمايه، خدمات  هايجمهوريهاي تالش 

 فراوانوي  پيامدهاي شوروي، جماهير اتحاد   فروپاشيو نيروي کار شکل گرفته است

 کشوورهاي  ايمطقهوه  سوقح  اي در برداشت  درمطقهه و الملليبين سياست حوزه در

 ملوي  تصوادهاي اق بازسوازي  و سياسي جديد سيستم ايجاد نيازمطد يافته استهالل تازه

 شووروي و  جمواهير  اتحواد  اصولي  وارث عطووان  بوه  روسويه  فدراسيون بودند  خود

بوا   13311دسوامبر   31بازمانده قدرت بلوک شرق در جطگ سورد، نخسوتين بوار در    

شووروي و حفوظ    فروپاشوي  از مانده باقي هدف ايجاد روابط دو جانبه با کشورهاي

-جهاني  خود با رويکرد چطد جانبوه اي )و شايد تا حدودي موقعيت موقعيت مطقهه

تحت يوک   را يافته تازه استهالل جمهوري پانزده از جمهوري يازده گرايانه توانست

 نيازهواي  رفو   و باثبوات  سياسوي  نظوام  درآورد  ايجواد  خوود  اي گرداتحاديه مطقهه

 جامعوه  تشوکيل  زميطوه  فروپاشي از پس نخست روزهاي همان در و امطيتي اقتصادي

 افوزاي   و دوسوتانه  روابوط  گسوترش  هودف  بوا  المطواف   هل مشوترک مست کشورهاي

 اوکوراين،  بوالروس،  روسويه،  فدراسويون  بوا عضوويت   و مطقهوه  کشورهاي همکاري

 و تاجيکسوتان  ترکمطسوتان،  قزاقسوتان، قرقيزسوتان،   ارمطسوتان،  آذربايجان، جمهوري

ر و پوو فوراهم گرديود )سوليمان    گرجسوتان  پيوسوتن  آن بعد هايسال در و ازبکستان

   1331سليماني درچاق، 

                                                           
 1331پور و سليماني درچاق، سليمانل از به نه  1
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داد،  نشان اوراسياي مرکزي مطقهه قبال در شوروي پسا دوران در روسيه سياست

-سياست و روندها بر پيراموني خود، حوزه حفظ ضمن تا است تالش در کشور اين

 گرايوي، چطد جانبه رويکرد رو همين از باشد  اثر همچطان صاحب کشورها اين هاي

 بوراي  روسويه  رويکردهواي  ترينمهم از يکي ايمطقهه هاينسازما تهويت و تشکيل

 بوه  خوود  هواي سياست و مطاف  اهداف، با مرکزي اوراسياي کشورهاي همسو نمودن

ها ايون پيموان گوامي       اما تا سال1330رود )سجادپور و سليماني درچاق، مي شمار

 مؤثر در مسير همگرايي اقتصادي اين کشورها برنداشت  

 توسوط نوور  اتحاديوه اقتصوادي اوراسويا    ايده تشکيل  1330در سال نخستين بار 

پس از اين پيشطهاد، در سوال  جمهور قزاقستان  ارائه گرديد  نظربايف )رئيس سلقان

اوراسيا  اقتصادي قرقيزستان و تاجيکستان جامعه  روسيه، بالروس، قزاقستان،  2444

سال بعد از  6  وجود آوردندهاي عضو به را با هدف ايجاد بازار مشترک براي کشور

   از 2446) آن پيوستمجموع کشورهاي عضو به  تصويب اين اتحاديه ازبکستان نيز

ابتدا سقح اقتصادي و حجم تبادالت بازرگاني متفواوت کشوورهاي عضوو، موان  از     

 گسترش قوانين و مهررات مورد نظر اين جامعه اقتصادي در تمامي کشورها گرديد  

توافهطاموه گمرکوي در   ، روسويه، قزاقسوتان و بوالروس    2445 ر سوال اولين بار د

تعرفه گمرکي مشترک )ايجاد امضاء کردند  سپس با تصويب اتحاديه چهارچوب اين 

و توا  مسوکو، آسوتانه و ميطسوک    بوين شوهرهاي   کد مشترک به جاي قوانين داخلي  

ترش يکسال بعد به کليه مبادالت اقتصادي و تجاري در چهارچوب اين اتحاديه گسو 

و در نهايوت تصوويب   تأسيس فضاي واحد يافت  اين چهارچوب اقتصادي مطجر به 

گرديود )اجوراي آن توا     2410در سوال   1توافهطامه ايجاد اتحاديوه اقتصوادي اوراسويا   

 International Financial)طوول انجاميود    يکسوال بوه  تصويب پارلمان کشورها 

Consulting Group, 2010   

اتحاديه سه کشوور سوعي داشوتطد کوه بوا اسوتفاده از آن،       در ظاهر اقتصادي اين 

ايجواد تعرفوه خوارجي    بين خود را حذف نمايطد  عالوه بر آن بوا  هاي گمرکي تعرفه

دست يابطد  که البتوه در  فضاي واحد اقتصادي به  مشترک و يک بازار واحد گسترده
                                                           
1. Eurasian Economic Union 
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موردم در  دستيابي به حرکت آزاد کواال، سورمايه، خودمات و    اين مسير مطافعي چون 

هاي حمول و نهول   ها با کاه  هزيطههاي عضو، کاه  قيمت کاالبازار واحد کشور

هاي مشترک در کشواورزي،  مواد خام، ترويج رقابت سالم در بازار مشترک، سياست

 International Crisisکردنود ) را نيوز دنبوال موي   انرژي، فطاوري و حمول و نهول   

Group, 2016    

المطاف  با نگاه به تجربه مثبت و مفيد ايون اتحاديوه،    هاي مشترکساير جمهوري

برداري از مطاف  و فوايد آن متمايل به عضويت در اين اتحاديه شدند و در جهت بهره

سوال   درقرقيزسوتان  و  ارمطسوتان با درخواست عضويت کامل دو کشوور   2411سال 

قتصادي اوراسيا   توسعه اتحاديه اعضو ارتهاء يافت 1، تعداد اعضاي آن را به 2411

همگرايوي بوا شورکاي       از سووي ديگور  اقتصاد اعضا رابقه مسوتهيم دارد وضعيت با 

 گرفته است  اماقرار اعضاء دستاوردهاي بيشتر در اولويت  براي دستيابي به خارجي

هواي مختلفوي در   سياسوت ، اي ندارنديافته اقتصاد توسعه ،آنجاکه اعضاي اتحاديه از

ايجواد مطقهوه آزاد   روابط اقتصادي اسوتفاده شوده اسوت      گسترشاين اتحاديه براي 

حال توسعه و باثبوات هسوتطد و نيوز     تجاري با ساير کشورهايي که داراي اقتصاد در

 از  ،آناتحاديوه اروپوا و آسوه   اي )مثل مطقهه هايکار همکاري با اتحاديهزوايجاد سا

-اسوت )خوان   اقتصادي اين اتحاديه در دستيابي بوه هودف خوود   هاي جمله سياست

   1333محمدي، 

 

 
   کشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا قبل از پيوست ايران1 شماره شکل
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اقتصادي تشکيل اين اتحاديه شامل؛ تسوهيل   –برخي از مهمترين اهداف تجاري 

در تجارت بين اعضاء، ايجاد بازار مشترک بوين کشوورهاي عضوو اتحاديوه، حوذف      

هاي ل اتحاديه، برقراري تعرفه مشترک در ميان کشورتدريجي قوانين گمرکي در داخ

جايي آزاد کاال، سرمايه، نيوروي کوار و   سازي تشريفات گمرکي، جابهعضو، هماهطگ

خدمات در مرزهاي اوراسيا، برقراري سياسوت مشوترک در زميطوه انورژي، صوطعت،      

   1333کشاورزي و وسايل نهليه است )دانشمطدي، 

تريليوون   5/2ميليون نفر،  264 اسيا با جمعيتي بالغ براقتصادي اورفعلي اتحاديه 

تريليوون دالر توليودات صوطعتي دارد و همچطوين      3/1دالر توليد ناخالص داخلي و 

ميليارد دالر يعطوي   355هاي عضو با خارم از اتحاديه بالغ بر تجارت خارجي کشور

تصوادي  همچطوين اتحاديوه اق    واردات کول جهوان اسوت    3/2صوادرات و   5/3برابر 

از توليد جهواني   6/10از توليد گاز طبيعي در جهان، سهم  5/24اوراسيا داراي سهم 

توليودات صوطعتي جهوان را     5/3درصد از کشاورزي جهوان و   1/1نفت، سهم توليد 

هواي  آالت، انورژي عموده کواال   داراست  محصوالت کشاورزي، مواد رذايي، ماشوين 

  صادراتي اعضاي اتحاديه هستطد

ز سوران  متشکل ا شوراي عالي اقتصادي اوراسياحاديه مهمترين مرج ، در اين ات

گيري در خصووص قووانين، مهوررات،    تصميم باشد که مسئوليتميهاي عضو کشور

اين اتحاديوه را بور عهوده دارنود  جزئيوات بيشوتر شويوه         اهداف کالن و مسائل مهم

يوا پيگيوري و   تعريف روابط مالي و تجاري، محدوده اختيوارات و مسوئوليت اعضوا    

رساني قووانين و مهوررات کشوور تشوريح شوده اسوت       شکايت در پايگاه ملي اطالع

   1333رساني قوانين و مهررات کشور، )پايگاه ملي اطالع

 

 . ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا1-2

هاي آزاد آبهاي ايران فرصت ارتباط با مرزدر ارتباط با اوراسيا موقعيت جغرافيايي 

اشتراکات فرهطگي، زباني و تاريخي کشورهاي کطد  از سوي ديگر فراهم مي راجهان 

ده اقتصاد ايوران را نيوز سوبب شو     مسير توسعه يافتگيدر اي با ايران، امتياز ويژه آن

بوراي  اوراسويا  هاي معدني و نفت و گاز، جمعيت زياد و بازار مطاسب ظرفيتاست  
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اسبي براي جهو  اقتصوادي ايوران تبوديل     کاالهاي ايراني، اين مطقهه را به ميدان مط

ايران با هدف بهبود وضعيت اقتصادي کشور و    1335)زارعي و عباسي،  کرده است

اي بوه اسوتفاده از   توسعه مطاسبات اقتصادي با کشورهاي مختلوف دنيوا، نگواه ويوژه    

در توسعه اقتصادي کشوور   اوراسيامطقهه  ويژهبهاي اي و فرامطقهههاي مطقههظرفيت

    1331)اعظمي و دبيري،  اردد

 

 )ميليون دالر ايران با اتحاديه اقتصادي اوراسيا  مبادالت تجاري  1 شماره جدول

 
 الملل اتاق بازرگاني، صطاي ، تعادن و کشاورزي تهرانمطب : معاونت امور بين

 

ايون  جمهوري اسالمي ايران با وجود امتيازات خاصي که در اين مطقهه دارد، بوا  

بورداري  جهت شکوفايي اقتصادي خوود بهوره  مسير در تا از اين  وبرو استرفرصت 

در دو دهه گذشته سياست خارجي ايران بوا عوامول      1331گر کالجي، نمايد )کوزه

توانود بوه اتخواذ يوک     متعدد همگرايي و واگرايي مواجه بود که درک صحيح آن مي

هاي مطقهه مطجر شوود و  اقعيتديپلماسي واق  بيطانه، پويا، همه جانبه و سازگار با و

اي سوهم  اي و فرامطقهوه هاي مطقههدر قبال آن ايران بتواند در ميان انبوهي از قدرت

)يزدانوي   را در اختيار بگيرد اوراسيااقتصادي مطقهه تجاري و هاي مطاسبي از ظرفيت

    1333محمدي، و شاه

ناشي از دو طيف  با اين حال تغيير در روندهاي جهاني و بروز مشکالت مختلف

گرايي نياز به اتخاذ سياست جديد و مطاسب براي کشور سازي در مهابل مطقههجهاني

در تطاوب  گراييالملليبين و گرايياي که ميان مطقههخارجه کرد  سياسترا ايجاد مي

 برقوراري  براي خارجي سياست در نوين رويکردي گراييميان، نومطقهه اين بود  در
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 عصور  هواي ويژگوي  به توجّه با الملليگرايي بينگرايي و چطدجانبهطقههميان م پيوند

   1333است )دهشيري و رضائي جعفري،  جهاني شدن

هاي مختلوف صوطعتي، کشواورزي و حمول و نهول، تطهوا       ايران با داشتن ظرفيت

کشوري است که مرز مشترک با اعضاي اين اتحاديه داشته و دسترسوي مسوتهيم بوه    

هاي اقتصادي و تجاري ايوران در ابعواد مختلوف و    وب دارد  مزيتهاي آزاد جطآب

جز روسويه ، هميشوه يکوي از    بازار گسترده و بسته کشورهاي عضو اين اتحاديه )به

ويوژه در  هاي جذاب تبادالت اقتصادي و تجاري ايران محسوب شده است )بهگزيطه

يون اتحاديوه،   بخ  صادرات محصوالت کشاورزي و ترانزيت   اما پس از تشوکيل ا 

يکي از موان  اصلي توسوعه صوادرات و حضوور پررنوگ کاالهواي ايوران در بوازار        

هاي گمرکي جهت واردات کاال بوه ايون اتحاديوه    کشورهاي اوراسيا، باال بودن تعرفه

    1333بوده است )دانشمطدي، 

ها، تمايل ايران را براي حضور در اين اتحاديه افزاي  داد )از بعود  حذف تعرفه

همکواري بوا اتحاديوه    رسوماً تهاضواي    1330تصادي   نخستين بار ايران در سوال  اق

پوس از موذاکرات   مقرح کرد  مطقهه آزاد تجاري صورت تأسيس بهاقتصادي اوراسيا 

 .www) رسماً آراز و پيگيري شد 1330ماه دي از کارشطاسي موافهتطامه تجارت آزاد

ir.sputniknews.com    هوواي افهطامووه موقووت تعرفووه تو»ايووران در گووام نخسووت

هوا در    کوه همکواري  تجوارت جهواني   20مقابآ ماده )را به امضا رسانيد « ترجيحي

گرديد  پس از آن در تجارت ترجيحي آراز و با شرايط  کاالهاي محدود چهارچوب

صورت موافهتطامه ايجاد مطقهه آزاد تجاري در اين عضويت ايران به 1335ارديبهشت 

   در نهايوت پوس از   1333ت اعضوا قورار گرفوت )دانشومطدي،     اتحاديه مورد موافه

، زميطه رسمي 1333تصويب مجلس شوراي اسالمي و تأييد شوراي نگهبان، از آبان 

ورود ايران به اين اتحاديه و تبديل آن به يک عضوو فعوال در ايون بوازار اقتصوادي      

اتحاديوه  اي از تاريخچه مربوط بوه رونود عضوويت ايوران در     فراهم گرديد  خالصه

 نماي  داده شده است  2اقتصادي اوراسيا در جدول 
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 هاي ايران در مسير عضويت در اتحاديه اقتصادي اوراسيا  اهم فعاليت2 شماره جدول

 تاریخ فعالیت ردیف

 1330 پيشطهاد سفير ايران در روسيه درباره عضويت ايران در اتحاديه اقتصادي اوراسيا 1

2 
ايجواد  بوراي  به کميسيون اقتصادي اتحاديه اوراسويا  ان پيشطهاد رسمي دولت اير

 يک مطقهه آزاد تجاري ميان ايران و اين اتحاديه
1331 

 35الي  31 رايزني، بررسي و مذاکره در خصوص عضويت ايران در اتحاديه اوراسيا 3

 23/42/35 امضاي توافهطامه تجارت ترجيحي ايران با اوراسيا در آستانه قزاقستان   4

5 
صويب فوريت اليحه موافهتطامه تشکيل مطقهه آزاد تجاري ايران و اوراسويا در  ت

 مجلس شوراي اسالمي
45/11/35 

6 
تصووويب کليووات اليحووه موافهتطامووه موقووت تشووکيل مطقهووه آزاد تجوواري بووين  
جمهوري اسالمي ايوران و اتحاديوه اقتصوادي اوراسويا و کشوورهاي عضوو در       

 مجلس شوراي اسالمي
13/43/33 

 24/43/33 ويب موافهتطامه تشکيل مطقهه آزاد تجاري ايران و اوراسيا  تص 7

8 
 در محل دبيرخانه کميسيون اتحاديوه اقتصوادي اوراسويا    امضاء يادداشت رسمي

 ششم آباننمودن توافهطامه تا عملياتي مبطي بر 
46/46/33 

9 
هواي  )فعاليوت  اوراسويا ورود رسمي به اتحاديه و آراز تبادالت تجاري ايوران و  

 اجرايي و عملياتي  در چهارچوب توافهطامه  
46/43/33 

 1333مطب : محههين، 
 

موافهتطاموه  »طي سفر وزير صطعت، معدن و تجارت به قزاقستان   1335) سالاين در 

به مدت سه سال با اعضاي اتحاديه در نُه فصل با بي  از صد ماده بوه  « تجارت ترجيحي

قلوم کواال    364ن به اتحاديه اقتصادي اوراسيا مشمول انضمام جدول امتيازات اعقايي ايرا

قلوم کواال بوه     142و جدول امتيازات اعقايي اتحاديه اقتصادي اوراسيا به ايران مشومول  

 363رديف آن محصوالت کشواورزي و   223رديف تعرفه، تعداد  362امضا رسيد که از 

 دهطد ميرديف آن را محصوالت صطعتي تشکيل 

هواي موذکور بوا کواه      در مسير اجرايي شدن موافهتطامهختلفي هاي مپس از آن گام

اساس آموار و   بر  برداشته شدمختلف و مشمول اين موافهتطامه نرخ تعرفه بر محصوالت 

يک از کشورهاي عضو اتحاديه جوز فدراسويون   هاي سازمان توسعه تجارت، هيچگزارش

نبودنود و   35سوال   روسيه در زمره بيست کشور مهوم بوازار هودف کواالي ايرانوي طوي      

ميليون دالر جايگاه چهاردهم را به آن بخشويده اسوت     231صادرات به روسيه با ارزش 
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هاي اقتصادي هدف صوادرات    نيز در ميان گروهCISالمطاف  )کشورهاي مستهل مشترک

   درهسوتطد  ميليوون دالر جايگواه پوطجم را دارا    1323کاال از ميان ش  گوروه بوا ارزش   

ايد گفت که همچون حووزه صوادرات، فدراسويون روسويه بوا ارزش      خصوص واردات ب

المطواف  بوا   ست و کشوورهاي مسوتهل مشوترک   ه ميليون دالر جايگاه هشتم را دارا 1303

-انود )خوان  ميليون دالر همچطان جايگاه پطجم را بوه خوود اختصواص داده    1521ارزش 

   1333محمدي، 

 )ميليون دالر  1335سال  اتحاديه اقتصادي اوراسيا درايران با اعضاء  مبادالت تجاري  3 شماره جدول
 تراز تجاری حجم ارزشی مبادالت ارزش واردات ارزش صادرات کشور

 -1462 1620 1303 231 روسيه

 00 213 35 131 قزاقستان

 136 132 23 113 ارمطستان

 -11 65 61 6 بالروس

 31 05 6 01 قرقيزستان

 1333محمدي، مطب : خان
 

داراي مطقهوه آزاد  عطوان دومين کشور پس از ويتطام است کوه  حاضر ايران به در حال

کشور تمايل به عضويت و اسوتفاده از فضواي    04نزديک به اتحاديه است  اين تجاري با 

 ان،ازبکسوت  گرجسوتان، تاجيکسوتان،  تجاري اين اتحاديوه دارنود )از جملوه چوين، هطود،      

پور، مصوور، رژيووم اشووغالگر قوودس و        ترکيووه، سووطگا اوکووراين، پاکسووتان، مولووداوي،

(www.rt.com, 2016   

هاي کشورهاي ابرقودرت در اقتصواد   عالوه بر آنچه بيان شد، جهت مهابله با سياست

ويوژه  باشود )بوه  الملول موي  هايي در سقح بينجهاني، کشور ايران ناگزير به انجام انتخاب

تصواد جهواني   از جملوه ايون     هاي تبوادالت تجواري در اق  هاي نفتي ومحدوديتتحريم

اي و اقتصوادي مطقهوه  هواي  اتحاديوه هوا يوا   ها عضويت موقت يا دائوم در پيموان  تصميم

با اين حال  داد  پذيري اقتصادي کشور را کاه  ميزان آسيباي است )تا بتوان فرامطقهه

هوا نيازمطود آگواهي و شوطاخت از     انتخاب و حرکت به سمت هور يوک از ايون اتحاديوه    
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باشد  جدول زير برخي از مهمتورين نهواط   ا و تهديدات احتمالي ضعف آنها ميهفرصت

 دهد  قوت و ضعف ناشي از عضويت ايران در اين اتحاديه را نماي  مي

 

 اتحاديه اقتصادي اوراسياضعف نهاط قوت و   مهايسه 0شماره  جدول
 ها و نقاط ضعفچالش هاینقاط قوت و ظرفیت

  ميليوون کيلوومتر    24 بوي  از  گستره جغرافيوايي
   درصد کره زمين 11)مرب  

   بوازار   جمعيوت ميليون نفر  132بي  از پوش(
 بزرگ سرمايه، کاال و خدمات  

     در برخوي  روابط اقتصادي مکمول ميوان اعضوا(
محصوووالت مثوول انوورژي يووا محصوووالت    
کشوواورزي برخووي کشووورها صووادر کططووده و 
برخي وارد کططده هسوتطد  و بوازار هودف در    

 تحاديه فراهم است درون ا
  جووزء کشووورهاي بووزرگ  روسوويه و قزاقسووتان

هسوتطد  خوارم از اوپوک   و صادرکططده نفوت  
 )ظرفيت صادرات نفت ايران را دارند  

  درصد از  5/24اتحاديه اقتصادي اوراسيا بي  از
  کطدگاز طبيعي جهان را توليد مي

    موقعيووت جهوواني اتحاديووه در برخووورداري از
ل سووطگ، برخووي محصوووالت چووون ذرووا   

 الکتريسيته و ريره ويژه است 

 1) کامل فضاي جغرافيايي اوراسيا يتعدم شمول 
کشور مشترک المطاف  عضوو آن   11کشور از 
 هستطد  

 محوريت فدراسويون   اساختار نامتوزان و هرمي ب
 33بووي  از و درصوود جمعيووت  30) روسوويه

د ناخووالص اتحاديووه مربوووط بووه درصوود توليوو
 روسيه است  

 ابزار سولقه هژمونيوک    ،ادي اوراسياتحاديه اقتصا
 است  روسيه

   تفوواوت فوواح  در سووقح اقتصووادي و توسووعه
  کشورهاي عضو

 ها با فدراسيون روسيهاختالفات نظر جمهوري  
 جارت رير مکمل و حجم پايين تجوارت درون  ت

عدم تطوع در توليود و محصووالت   ) ايمطقهه
  کشورهاي عضو   صادراتي

  بووين  نهوولهوواي حموول و  ضووعف زيرسوواخت
 کشورهاي عضو 

 کشوورهاي  هاي ترجيحي موان  گمرگي و تعرفه
 عضو 

  بور   تط  و بحران روابط روسويه و رورب  اثرات
 اقتصاد اتحاديه 

  1333، گر کالجيکوزهمطب : )

 

 . اهمیت مناطق آزاد تجاری 2

 قلمرو معيطي است که رالبا در داخل يا مجاورت يک بطودر واقو    طور کلي مطاطآ آزادهب

را  هوا   کواال گرديده و در آن، تجارت آزاد با ساير مطاطآ جهان مجاز شطاخته شوده اسوت  

 بدون پرداخت حهوق و عوارض گمرکي، از اين مطقهه خارم يا به آن وارد نمود توانمي
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(Dei Ottati, 2018)  در خارم از مورز گمرکوي،    ايبه ناحيه صطعتي ويژه 1مطاطآ آزاد

تعريوف     در(Zeng, 2015)شوود  موي دراتي دارنود، گفتوه   گيري صاکه توليدات  جهت

در جهوت  « محرکوه »عطووان  سازمان توسعه صطعتي ملل متحد )يونيدو  از مطاطآ آزاد بوه 

قسمتي از قلمورو    در واق  (Dei Ottati, 2018)گردد ميتشويآ صادرات صطعتي تلهي 

ق و عووارض  سياسي يک کشور که کاالي عرضه شوده در آنجوا از لحوا  ارتبواط حهوو     

واردات کواال بوه     (Bedi, 2013)شوود نموي هاي معمول گمرکي ورودي مشمول نظارت

مطاطآ آزاد از خارم تواب  مهوررات صوادرات و واردات و اموور گمرکوي مطواطآ آزاد و       

بوده و از مهوررات صوادرات و واردات کشوور     2الشکل اعتبارات اسطادي مهررات متحد

   (Thame, 2017)باشد ميمستثطي 

هواي  مطاطآ آزاد اقتصادي مطاطهي با مزاياي اقتصوادي ويوژه نظيور پرداخوت ماليوات     

در ابعاد جغرافيايي مختلفوي اعموال    تواندميمزاياي مطقهه آزاد اقتصادي   تر هستطدپايين

اي بوزرگ بوه   تواند يک مطقهه کوچک و يا صرفاً چطد هکتار يا مطقههاين مطقهه مي  شود

تواند داخل يک کشور يا در يک مطقهه مرزي بين همچطين مي  باشدابعاد هزاران کيلومتر 

بلکوه   ،شوود اين مطقهه فهط براي تجارت آزاد اسوتفاده نموي    چطد کشور قرار داشته باشد

براي حمايت از اقتصاد داخلي در مهابل اثرات مطفي اقتصاد جهواني موورد اسوتفاده قورار     

   (Farole, 2010)گيردمي

آلموان  « هوامبورگ »مويالدي در بطودر    1333در سوال  ، تجاري کاملآزاد  هاولين مطقه

توسوعه  ف با هود د مطاطآ آزاد تجاري ايجاايده  جطگ جهاني دومپس از تأسيس شد  اما 

سوازمان توسوعه   تر مقرح و توسط هاي اقتصادي جطگ جديماندگيو رف  عهبصطعتي 

محودوده جغرافيوايي     در  1354زاده، )تهوي    تبليوغ گرديود  يونيودو )صطعتي ملل متحود  

واردات و صوادرات  ، شوود که قوانين گمرکي کشور در آن اجرا نموي اين مطاطآ مشخص 

هواي نووين در امور توليود     جذب فطاوريدر قالب  و از صطعت داخلي کشورتسهيل کاال 

شوود را  در مبادي گمرکات و نهاط مرزي کشوور ايجواد موي   اطهي که مطشود  حمايت مي

                                                           
فلسفه اين اصقالح در تغيير استراتژي واردات به ) معروف استنيز صادرات  پردازش آزاد با عطوان مطقهه  1

 باشد  مياستراتژي توسعه صادرات 
2. UCP500 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
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  از نظر کلي ايون مطواطآ بوا    (Richardson, 2016) نامطدمي طعتيص مطاطآ ويژه تجاري

آزاد و مطواطآ   تور آن مطواطآ  اهداف مختلفي تأسيس و انواع متفاوتي دارند  دو نوع رايج

صورت خالصه در جدول زير ديوده     تفاوت آنها بهOIC Report, 2017ويژه هستطد )

 شود مي
   تفاوت مطاطآ آزاد با مطاطآ ويژه اقتصادي1 شماره جدول

 ویژه اقتصادی همنطق آزاد تجاری همنطق هاشاخص ردیف

 يات و عوارضمعاف از مال معاف از ماليات و عوارض واردات کاال از خارم 1

 معاف از ماليات و عوارض معاف از ماليات و عوارض صادرات مجدد کاالها به خارم 2

3 
کاالهاي )ققعوات  مجوزا و موواد    
خووام وارد شووده بووه مطوواطآ از    

 سرزمين اصلي

در صووورت صوودور کوواال، توواب  
مهووررات عمووومي صووادرات و  
 واردات در سرزمين اصلي است

در صووورت صوودور کوواال، توواب     
ات عموووومي صوووادرات و مهووورر

 واردات در سرزمين اصلي است

0 
واردات کاالهوواي خوووارجي بوووه  

 سرزمين اصلي

تاب  مهررات عموومي صوادرات   
 اصلي سرزمين به واردات –

 –تاب  مهررات عموومي صوادرات   
 اصلي سرزمين به واردات

1 
تخليوووه، بوووارگيري، ترانزيوووت و 

 ترانشيپ کاالها به خارم

تطها  معاف از ماليات و عوارض،
انبارداري و خودماتي   هايهزيطه

  شودپرداخت مي

معاف از ماليوات و عووارض، تطهوا    
هوواي انبووارداري و خوودماتي هزيطووه

  شودپرداخت مي

6 
هوواي هووا، مالکيووتثبووت شوورکت

 معطوي و صطعتي

تاب  مهررات خواص حواکم بور    
 مطاطآ آزاد

تاب  مهوررات حواکم بور سورزمين     
 اصلي

 نبهره برداري از زمي 5
فروش/ اجاره به ايرانيان و اجاره 

 به خارجيان

فروش/ اجاره بوه ايرانيوان و اجواره    
 به خارجيان

 نرخ مبادله ارز 3
تاب  نرخ مبادله ارز بوازار مطقهوه   

 آزاد

هواي  تاب  نرخ مبادلوه ارز در بانوک  
 داخلي

 صدور به وسيله سازمان مطقهه صدور به وسيله سازمان مطقهه گواهي مبدا 3

 ريرمجاز مجاز ه فروشيخرد 14

 مورد تاييد قانون است عمليات بانکي بخ  خصوصي 11
هوواي داخلووي تطهووا فعاليووت بانووک
 پذيرفته شده است

12 
عمليووات بيمووه توسووط بخوو     

 خصوصي

مووورد تاييوود و پووذيرش قووانون  
 است

 تاب  قوانين سرزمين اصلي است

 گذاري خارجيسرمايه 13

جلب و تشويآ »به وسيله قانون 
« ه گوووذاري خوووارجيسووورماي

 پذيرفته و مورد حمايت است

جلوب و تشوويآ   »وسويله قوانون   به
پذيرفتوه و  « گذاري خوارجي سرمايه

 مورد حمايت است

 صاحبان سهام 144۱تا  صاحبان سهام 144۱تا  گذاري خارجيمشارکت سرمايه 10

 ورود به مطاطآ 11

براي ورود نيازي بوه اخوذ ويوزا    
نيسووت  ويووزا هطگووام ورود بووه  

 اطآ صادر مي شودمط

قبل از ورود نياز به اخذ ويزا است  
ها بايد پذيرفته، تاييود و  درخواست

 تحويل وزارت خارجه شود

16 
مهررات اشوتغال نيوروي انسواني،    

 مين انسانيأبيمه و ت
 تاب  مهررات حاکم بر مطاطآ تاب  مهررات حاکم بر مطاطآ

   OIC Report, 2017مطب : )
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 است بطدري رير و بطدري شده حراست محدوده آزاد مطقهه لملليابطا به تعاريف بين

 مزايوايي  از گيوري بهره با و بوده خارم متبوع کشور جاري مهررات از برخي شمول از که

الياتي، بخشودگي سود و عوارض گمرکي، عدم وجود تشريفات زايد م هايمعافيت نظير

و تسووري  در فرآيطوودهاي ارزي، اداري و مهووررات دسووت و پوواگير و همچطووين سووهولت 

اشوتغال، کموک بوراي     هايفرصت  خارجي، گذاريصادرات و واردات با جذب سرمايه

 Dei)نمايود موي  کمک اصلي سرزمين فطاوري و توسعه انتهال ورود به بازارهاي جهاني،

Ottati, 2018)   ايده اين مطواطآ در ايوران شوکل گرفوت  اموا بوا        1334نخستين بار در

مطقهه کي ، قشوم، مواکو،    3بوط به آن بعد از انهالب، اکطون در ايران تصويب قوانين مر

عطووان مطقهوه آزاد تجواري وجوود     ارس، انزلي، چابهار، اروند و فرودگاه امام خميطي بوه 

 دارند )سايت مطاطآ آزاد تجاري، صطعتي و ويژه اقتصادي رياست جمهوري  

هواي  ايجاد فرصت»، «خارجي هايجذب سرمايه»چون  ياهدافاين مطاطآ در ايران با 

، «دستيابي بوه فطواوري پيشورفته   »، «تکسب درآمد ارزي و افزاي  صادرا»، «شغلي جديد

زدائوي از مطواطهي   محروميت»و « مجذب نهديطگي سرگردان داخلي و کمک به مهار تور»

انود )سوايت مطواطآ آزاد تجواري،     تأسيس شوده « که امکان رشد و توسعه بالهوه را دارند

و ويژه اقتصادي رياست جمهوري   اما طبوآ مصووبه مجلوس شووراي اسوالمي      صطعتي 

هاي اين مطاطآ تعريف شده است اي در محدوده اختيارات و فعاليتگستردههاي فعاليت

   21/46/1352 ،مجلس شوراي اسالمي)

در راستاي تحهآ اهداف ايجاد مطاطآ آزاد، ايران نيوز مزايوايي خواص بوراي جوذب      

طآ امزاياي مطخارجي در اين مطاطآ ايجاد نموده است  برخي از مهمترين گذاران سرمايه

سوال از   34توا   11)بوين  معافيت ماليواتي  عبارت است از:  گذارانبراي سرمايهايران آزاد 

بوراي  )معافيت از عوارض گمرکي و سود بازرگاني  ، برداري فعاليت اقتصاديتاريخ بهره

عدم نيواز بوه رواديود بوراي ورود و      ، تي و توليديماشين آالت صطع ،واردات مواد اوليه

آزادي کامول نهول و انتهوال     ، صدور ويزا در مبادي ورودي مطقهه آزاد) خروم خارجيان

، پوذيري عمليوات بوانکي   انعقواف  ، عدم محدوديت خريد و فروش و تبوديل ارز )ارزي 

ذاري و گو عدم محودوديت بوراي سورمايه   ، گذاران خارجيتضمين حهوق قانوني سرمايه

انتهال آسان سرمايه داخول،   ، ايراني طرف مشارکت)حتي بدون نياز به  مشارکت خارجي
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گوذاران  فروش و اجاره زمين براي سورمايه  ،امکان خريد، خارم و ساير مطاطآ آزاد ايران

صوطعتي و   هوا و مالکيوت  ثبوت شورکت  ، گذاران خوارجي داخلي و اجاره زمين به سرمايه

نوع کاال به استثطاي کاالهاي مغواير بوا    آزادي ورود هر، طآ آزادامعطوي توسط سازمان مط

ترانزيوت   ،صدور کاالهاي توليد شوده ، شرع اسالم يا قوانين خاص مربوطه به مطاطآ آزاد

ات تخفيف، مهررات ساده و مطاسب نيروي کار، و صادرات مجدد کاال با کمترين تشريفات

گشواي   ، ايطدگي و خدمات پس از فوروش نم، حمل از مبدا، تجهيزات بطدري ،انبارداري

  )سوايت  آب، برق، ارتباطات و سوختامکانات زيربطايي ارزان ) وجود، 1اعتبار اسطادي

 مطاطآ آزاد تجاري، صطعتي و ويژه اقتصادي رياست جمهوري    

سابهه طووالني ترابوري کواال     باعطوان بزرگترين بطدر جطوب درياي خزر بطدرانزلي به

بطدر مطقهوه آزاد انزلوي   اين کيلومتري  04در فاصله گردد  محسوب ميپا بين ايران و ارو

-بوه   سازي، ترانزيت و حمل مجدد کاال به آسياي ميانوه اسوت  محلي مطاسب براي ذخيره

اين مطقهه آزاد داراي مطاب  نيروي انساني ارزان و مواهر بوراي    ،جغرافيايي وقعيتعلت م

آزاد  مطقهه  هاي تجاري استتوليد و فعاليتفعاليت در صطاي  کشاورزي و ساير خقوط 

صطعتي انزلي اهدافي )نظير عمران و آباداني و ارائه خودمات عموومي، رشود و     -تجاري 

گذاري خارجي و داخلي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تطظيم توسعه اقتصاد، جذب سرمايه

-در بازارهاي مطقهوه  بازار کار و کاال، تشويآ توليد و صادرات کاال، ورود و حضور فعال

 داخلوي  توليود  عوامل به فطي دان  و علم انتهال جديد، هايفطاوري جذب جهاني، و اي

 و اقتصوادي  تجواري،  فرآيطودهاي  در تسوري   جهوان،  فطواوري  و علموي  توسعه با همسو

هوا و تعمويم آن بوه سرتاسور     زمايشوي طورح  آ انجوام  جهت مطاسب بستر ايجاد فطاوري با

با سطد چشم انداز بيسوت سواله کشوور را     طقبآم ،مل فعال با جهانکشور  که رسالت تعا

   )سايت مطقهه آزاد انزلي  ديگرد ستأسي نمايد،دنبال مي

با توجه به فلسفه ايجاد مطاطآ آزاد و موقعيوت مطاسوب مطقهوه آزاد انزلوي در توأمين      

اسوتثطائي  اهداف اقتصادي و تجاري ايران در اتحاديه اقتصادي اوراسيا عمالً يک فرصت 

گيوري از ايون ظرفيوت    هاي تجاري اين توافهطامه فراهم کرد  البته بهرهبراي تحهآ مزيت

هاي الزم است  جغرافيايي انزلي با قورار  ريزي و طراحي ساختارايجاد شده مستلزم برنامه

                                                           
1. LC (letter of Credit) 
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 –، قرار گرفتن در مسوير حمول و نهلوي چوين     1جطوب –گرفتن در مسيرکريدور شمال 

، نزديکي به مسير سطتي جاده ابريشم، دسترسوي بوه مسويرهاي حمول و     ايران –قزاقستان 

آهن، دريوايي و هووايي و از سووي ديگور عضوويت ايوران در سوازمان        اي، راهنهل جاده

و همچطين همجواري با بازار رو  3، سازمان همکاري شانگهاي2همکاري اقتصادي )اکو 

ايون توافهطاموه را بوه يوک کوانون      به رشد و پر مصرف خاورميانه، آسياي ميانه و قفهواز،  

پردازش صادرات، ترانزيت، انبارداري و ترابري تبديل کرده اسوت  در واقو  مطقهوه آزاد    

انزلي تطها فرصت استفاده از موقعيت طاليي اتحاديوه اقتصوادي اوراسويا در دسوتيابي بوه      

   1331مهاصد اقتصادي و تجاري ايران تبديل شده است )اعظمي و دبيري، 

 

 . عوامل جذابیت بازار3

 يسودآور مبادالت بهي ابيدست هدف با که است هم با تعامل دري اجزا از سيستمي بازار،

 اجوزاي  بوازار،  کي در   (Gary, 2014: 105)شودمي جاديا کططده عرضه و داريخر انيم

 محصووالت،  کططودگان  عرضوه  و فروشوطدگان  محصووالت،  دارانيو خر قبيول  از مختلفي

 خودمات  دهطوده  ارائه عوامل  بازار تيريمدي )سازمان رساختيز بازار، در يگذارهيسرما

 نيو ا  (Rajan, 2010: 120) انود تعامل در هم با مبادالت کططده ليتسه عوامل و بانيپشت

 وجوود  به باعث مطاسب،ي اطهيزم طيشرا وجود صورت در و گريکدي با تعامل در عوامل

 از کيو  هور ر چطد اين مفهوم نسوبي اسوت و   شوند )همي کارآمد و جذابي بازار آمدن

 :Gary, 2014) مؤثرندبازار  تيجذاب در خود اهدافتحهآ  زانيم به بسته ،آن گرانيباز

 سوک ير باي مطاسب هيسرما بازده که استي بازار گذار،هيسرما ديد از جذاب ازار  ب (106

 عوامل از کي هري برا بازار تيجذاب که است روشن البته  شود گذارهيسرما ديعا معهول

 همکواران،  و پوور ي حسطهل)گذارد مي ريتأث عوامل ريساي برا بازار تيجذاب بر بازار نظام

1331: 3-0   

ي بورا  را آن تيجذاب ديبا ت يجذاب افزاشي برا و استي نسبي مفهوم بازار تيجذاب

ي اکتورهوا ف و هوا  مؤلفوه  ديبا کار، نياي برا  داد ارتها بازار نظام در فعال عوامل تک تک

                                                           
1. NOSTRAC 
2. Economic Cooperation Organization (ECO) 

3. Shanghai Cooperation Organisation 
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 هوا  آن تيوضوع  و کرده ييشطاسا را بازار نظام عوامل از کي هري برا بازار کططده جذاب

 کوه ي ا مطقههي اقتصاد طيشرا وي قانون طيشرا رقابت،  کرد مقالعه وي بررس بازار در را

 ن،يبطوابرا  شوند مي محسوب بازار بر حاکمي قيمح طيشرا جمله از دارد قرار آن در بازار

 شووند ي بررسو  بوازار  تيجوذاب  کواه   بوا  مورتبط  عوامول  مقالعه در ديبا زين طيشرا نيا

 در فعال گرانيباز از کدام هر ديد از بازار تيجذاب   23 :1331 همکاران، و پوريحسطهل)

مهمترين معيارهاي مؤثر بر جذابيت بازار عبوارت اسوت     باشدمي فيتعر قابل بازار نظام

 از:

 به مشتريان و رويکردهاي بازاريابي،توانايي در ارائه خدمات  -1

 هاي مختلف،تفاوت در تأمين کاال يا خدمات بين شرکت -2

 تعداد رقباي اصلي با موقعيت رقابتي يکسان، -3

 اي از رشد است،صطعت مورد نظر در چه مرحله -0

 هاي طوالني،هاي رقيب با سابههتعداد شرکت -0

، زادهو شويعه  رجوعيز برآورده نشده است )نياز اساسي بازار به کاالهايي که هطو -1

1333 :6  

تورين مباحوث   مقالعه در خصوص شطاسايي ابعاد و عوامل جوذابيت، يکوي از قوديم   

کوه   دهود موي انجام شوده نشوان    هايباشد  بررسي مورد بحث در مقالعات بازاريابي مي

مقالعات فرجي  در يکي از اين بسيار وسي  و متطوع است  معيارهاي تعيين جذابيت بازار

اند  اين ابعواد شوامل   المللي توجه کردهبعد براي جذابيت بازار بين 0خورشيدي و آذر به 

هاي کوالن اقتصوادي،   هاي مرتبط با محصول، شاخصجذابيت تهاضا )شامل شاخص -1

هاي جذابيت دسترسي )با عواملي چون محدوديت -2هاي کالن رير اقتصادي ، شاخص

جوذابيت تقبيوآ )شوامل     -3هواي سياسوي ،   اي، شواخص ي هزيطوه هاقانوني، محدوديت

هاي بازاريابي و فاصله فرهطگوي   هاي ساختاري، آميخته بازاريابي، مطاب  و فرآيطدشاخص

هاي داخل بخو    جذابيت رقابت )با عوامل ساختار رقابت، جايگاه بطگاه، سياست -0و 

 ارائوه  آنها بين ارتباط برقراري و دابعا اين از يک گيرد  در اين مدل مفهومي هرشکل مي

اي از عوامل    در جدول زير به خالصه123: 1330خورشيدي و آذر،  است )فرجي شده

 مورد توجه در مقالعات مختلف جذابيت بازار توجه شده است 



722 

 

 

 

 

الگطط ی اططذاب ت  

بازارمنطقططططه  زاد 

انزلط  ببطا رویدطرد    

گرایط  بطه   ن منطقه

م قع ططت ایططرا  در 

 اوراس ا(

 جذابيت بازارمورد توجه محههين مختلف در مقالعات معيارهاي   6 شماره جدول
 معیارهای جذابیت مدل
 پذيريپذيري، در دسترس بودن، قابل اتکا بودن، اقدامسطج   1330تلر )کا

 پذير، تطاسب با گروه عمده مشتريانسطج   1331) وبستر
 کمرنگ، کم بودن تعداد رقبا، قابليت رشد  رقابت  1332) کوپر

  1331) ديب
قابليت رشد بازار، سقح و ساختار رقابت، ماهيوت نيواز مشوتري، گوزارش     

 سان شرکت و موان  ورود به بازارکارشطا
آگووووووووواروال و 

  1332رامسوامي )
 المللي، امکان توليد محصوالت متفاوتاندازه شرکت، تجربه بين

وود و رابرتسوووون 
(2444  

 گيريمتغير تصميم بعد کالن محيقي،بعد صادراتي و

آلبووواوم و تسوووه  
(2441  

اکوط  سوري  در   ترکيب بازاريابي، نوع خدمات، تحهيهات بوازار، امکوان و  
 پذيري در واکط  به تغييرات بازاربرابر تغييرات بازار، ميزان انعقاف

سوويمکين و ديووب 
(1333  

سودآوري، رشد بازار، اندازه بازار، رضايت مشتري، حجم فوروش، مزيوت   
متمايز پايدار، دسترسي آسان به تجارت، فرصت هاي موجوود در صوطاي ،   

م بوازار، توانمطودي نسوبي در    متمايز بودن محصوول، شودت رقابوت، سوه    
هاي کليدي، حساسيت قيمتي مشتري، تصووير مشوتري از سوازمان،    فعاليت

عوامل مبتطي بر فطاوري، مقابهت با استراتژي تجواري، ثبوات بوازار عوامول     
زني خريداران و محيقي، خقر کاالهاي جايگزين، موان  ورود، قدرت چانه

 دسترسي آسان به پيشيطه مشتريان قدرت

  1333) گانکي
هاي بالهوه بازار، مالحظات دسترسي بوه بوازار بوراي واردکططودگان،     قابليت
هاي حمل و نهل، ارزشيابي سقح و کيفيت در بوازار بوالهوه، تطاسوب    هزيطه

  محصول با بازار، توانايي ارائه خدمات
 جووووان کووووائودا 

(1333  
-يوابي کانوال  بطدي، ارزيابي صطعت، ارزيابي رقبا، ارزارزيابي تهاضا، بخ  

 هاي توزي 

  2443) رحمان

جوذابيت سوواختاري وجوذابيت انوودازه بازار جوذابيت انوودازه بوازار بيووانگر     
باشود کوه متواثر از    جذابيت وجوود بوازاري بوالهوه بوراي محصووالت موي      

هاي تجواري  هاي سقح خرد و توانمطديهاي سقح کالن، شاخصشاخص
 بطگاه است

کاوسووووگيل و زو 
(1330  

هواي مربوطوه بوه مزايواي     رکت )در مهايسه مطواب  و مهوارت  هاي شويژگي
اندازه ، مشخصات محصول )در مهايسوه بوا رقبوا، قودرت ثبوت اختوراع ،       

 مطحصر به فرد بودن  
ويوووووا واردنووووا  

(2443  
هاي مديريت، نووآوري  هاي فرآيطد، نوآوريهاي محصول، نوآورينوآوري

 در بازاريابي
چطوودلر و هووطکس 

(1330  
 هاي دستيابي به رهبري با کيفيت، رهبري هزيطهري، تواناييقدرت نوآو
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  2442مون )
مزيت بازاريابي )خدمات، مديريت، بازاريابي، امور موالي، توزيو  ، مزيوت    
قيمت )ظرفيت تحويل، قيموت، خريود، توليود ، مزيوت فطواوري )کيفيوت       

 محصول  و عملکرد )مطحصر به فرد بودن 
نمکوا و همکواران  

(2412  
ريوزي صوادرات، نووآوري صوادرات، نووع تصوميم، موانو         ر، برنامهساختا

 محيقي، مطاب  صادرات، اثربخشي فروش در صادرات

 ناوارو و همکاران
(2411  

هاي رقوابتي، شوطاخت بوازار صوادرات،     تعهد به صادرات، شطاخت ويژگي
پذيري با بازاريابي ترکيبي، توجه به کميت صادرات، نگورش نسوبت   تقبيآ

 صادرات به آيطده

وارنر و همکواران  
(2413  

گذاري آزادانوه، مطحصور بوه فورد بوودن محصووالت،       شدت رقابت، قيمت
سازگاري با درخواست مشتري، نهقه شروع، رشود بوازار، پتانسويل بوازار،     

 رقابت، قيمت، موان ، تشابه
 فايده مطاطآ پردازش صادرات -تحليل هزيطه   2413) آنکتاد

 1333مطب : محههين، 

تووان بوه ايون نکتوه     توجه به ادبيات موجود در زميطه جذابيت بازار مطاطآ آزاد، مي با

ارزيابي جذابيت بازار، کامل و جام  نيستطد و با مروري بر  هايروشاشاره کرد که هطوز 

بازار به هاي جذابيت که متغيرهاي لحا  شده در بررسي شودميتجارب گذشته مشاهده 

شود  از اين رو شطاسايي ابعاد جذابيت در اد مختلف آن ديده ميو ابعتر مرور زمان جام 

اين مقالعه بر اساس مقالعه کيفي صوورت گرفتوه اسوت  بوا بررسوي ادبيوات و سووابآ        

مقالعاتي مرتبط با موضوع، به کمک نتايج حاصل از بررسي ادبيات تحهيوآ الگووي زيور    

 عطوان الگوي نظري تحهيآ ارائه شده است به

 

 

 

 

 

 

 
 

   الگوي نظري پژوه 2 شماره کلش
 

 

 هازيرساخت

 عوامل تأثیرگذار 

 یگذارهيت سرمایعوامل جذاب

 ي(مناطق آزاد ايران )بندر انزل

 

 

 

 
 

 دهندههای تشکیلمؤلفه
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در اين پژوه  جهت دستيابي به پاسخ الزم در راستاي بيان مسأله اين سوال مقورح  

)با محوريت مطقهوه آزاد   رانيا آزاد مطاطآ بازارگذاري در سرمايه تيجذابعوامل »گرديد 

و اولويوت آن کودام    ؟انزلي  در توسعه تجوارت بوا اتحاديوه اقتصوادي اوراسويا چيسوت      

 « است؟

 

 روش پژوهش.4

تحليلي تالش دارد توا بوه سووال     –صورت توصيفي مقابآ مسأله تحهيآ اين پژوه  به

گوذاري در بوازار مطواطآ آزاد ايوران )بوا      اصلي تحهيآ پرداخته و عوامل جوذب سورمايه  

محوريت مطقهه آزاد انزلي  در راستاي توافهطامه ايجاد مطقهه آزاد تجاري ايران با اتحاديه 

ادي اوراسيا، در قالب يک مودل شطاسوايي نمايود  مقوابآ رويکورد اکتشوافي موورد        اقتص

هواي کيفوي موورد نيواز بوا ابوزار مصواحبه        استفاده و با کمک روش تحهيآ پيمايشي داده

 آوري شدند استخرام و گرد

با توجه به کيفي بودن ايون پوژوه  جامعوه آمواري آن را خبرگوان تجربوي )شوامل        

بوا سوابهه   فعالين اقتصادي و صاحبان صوطاي   زاد تجاري و برخي از مديران عالي مطاطآ آ

  و خبرگوان دانشوگاهي )شوامل اعضواي هيوأت علموي       در مطواطآ آزاد سال  11بي  از 

هواي کشوور کوه داراي سوابهه     هاي مديريت و اقتصواد دانشوگاه  دانشيار و باالتر دانشکده

ها از دهطد  ابزار گردآوري دادهپژوهشي مرتبط با مطاطآ آزاد تجاري باشطد  را تشکيل مي

، ايون  1گيري قضاوتي هدفمطدخبرگان تحهيآ، مصاحبه بوده که با استفاده از روش نمونه

هواي  نفر از متخصصين بخ  15کار صورت گرفته است  در مجموع از نظرات خبرگي 

 برداري شده است   دانشگاهي و اجرايي مطاطآ آزاد کشور در اين پژوه  بهره

که اشاره شده قلمرو موضوعي پژوه  به بررسي و شطاخت عوامول جوذب   همانقور

 1333گذاري در بازار مطاطآ آزاد ايران است و به لحا  زماني در محودوده سوال   سرمايه

 پردازي داده بطيواد نظريهانجام گرفته است  ماهيت کيفي اين پژوه  و بکارگيري تکطيک 

                                                           
نمونه آماري انتخاب شده که در حوزه موضوع تخصص دارند  سپس  عطوانبهصورت هدفمطد افرادي يعطي به  1

به يابد که محتواي کسب شده به اشباع نظري برسد )يعطي مصاحبه با افراد بيشتر گيري تا حدي ادامه مينمونه

 اطالعات جديدي مطجر نشود  
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ها در دو مرحله کرد  در به گردآوري داده گيري الگوي تحهيآ، محههين را واداردر شکل

هواي مورتبط بوا    بخ  نخست مطقبآ با سوابآ مقالعاتي موضوع پژوه  ابعواد و مؤلفوه  

گذاري در بازار مطاطآ آزاد ايران شطاسايي شوند  سپس  در بخ  دوم اين جذب سرمايه

ختيار آنها قرار ها جهت بررسي و آشطايي خبرگان با مباني اين پژوه  در امؤلفه  و ابعاد

گرفت  در ادامه پس از اخذ زمان قبلي، اقدام به مصواحبه حضووري بوا آنوان نمووده توا       

گوذاري مطواطآ   نظرات تخصصي و تکميلي خبرگان در خصوص عوامل جوذب سورمايه  

آزاد ايران کسب گردد  سپس نتايج مصاحبه با خبرگان و استفاده از گردوري بوا نظورات   

بطودي گرديود )اجوراي    يک تحليل محتوا اسوتخرام و دسوته  تخصصي آنان، از طريآ تکط

فرآيطد کدگذاري   با توجه به اهميت روايي نتايج ، مجدداً محهآ در قالوب روش دلفوي   

بطدي ايون  نتايج را در اختيار خبرگان قرار داد تا عالوه بر بررسي و کسب اعتبار، اولويت

مرحلوه دوم روش دلفوي بوه اجمواع     عوامل را تعيين نمايطد  که در نهايت اين نظرات در 

 کامل دست يافت 

تورين  فهر و پراکطدگي ادبيات نظري و پيشيطه مقالعاتي در حوزه جذابيت بوازار مهوم  

ماهيت پيچيده و  پردازي داده بطياد در پژوه  حاضر است نظريهروش  دليل به کارگيري

-ن آن را بپسطدند و بوي پردازي واحد و يا رالبي که همگامبهم جذابيت بازار، نبود مفهوم

هاي موجود، لزوم پردازيفرد در اکثر مفهومهتوجهي به شرايط خاص و الزامات مطحصر ب

بيوان  بکارگيري رويکرد داده بطياد براي کشف عوامل جذابيت بازار مطواطآ آزد ايوران را   

 سازد مي

 

 هاتجزیه و تحلیل یافته .5

هاي گردآوري شوده بوه روش   تحليل دادهبا توجه به ماهيت کيفي اين پژوه ، تجزيه و 

عوامول جوذب   تحليل محتوا صورت گرفته است  با اجراي اين تحليول، توالش شود توا     

ايران، از طريآ خبرگان دانشگاهي و اجرايي شطاسوايي   آزاد مطاطآ بازار در گذاريسرمايه

نفور از اسواتيد دانشوگاهي و متخصصوين اجرايوي       15شود  خبرگان اين پژوه  شوامل  

 شطاختي نمونه آماري نماي  داده شده است هاي جمعيتويژگي 5باشد  در جدول مي

 



222 

 

 

 

 

الگطط ی اططذاب ت  

بازارمنطقططططه  زاد 

انزلط  ببطا رویدطرد    

گرایط  بطه   ن منطقه

م قع ططت ایططرا  در 

 اوراس ا(

 شطاختي نمونه آماريهاي جمعيت  توزي  فراواني و درصد فراواني ويژگي5 شماره جدول

 جنسیت
 زن مرد

 درصد فراواني فراواني درصد فراواني فراواني

12 51 ۱ 1 23 ۱ 

میزان 
 تحصیالت

 دکتري فوق ليسانس
 درصد فراواني فراواني درصد فراواني فراواني

5 01 ۱ 14 13 ۱ 

سن 
 تقویمی

 سال 14بي  از  سال 14الي  01 سال 04کمتر از 

 فراواني
درصد 
 فراواني

 فراواني
درصد 
 فراواني

 فراواني
درصد 
 فراواني

2 12 ۱ 3 13 ۱ 6 31 ۱ 

 

وط به الگوي عوامول جوذابيت   هاي مرببر اين اساس ابتدا به کمک ابزار مصاحبه داده

گذاري در بازار مطاطآ آزاد تجاري از خبرگان دانشگاهي و اجرايي جامعه تحهيوآ  سرمايه
گردآوري گرديد )الزم به ذکر است، قبل از اجراي مصاحبه چوارچوب مفهوومي و ابعواد    

استخرام شده از سوابآ پژوه  در اختيار خبرگان قرار گرفته بود   سوپس خبرگوان بور    
ها و ابعاد اوليه س مقالعه نتايج بررسي ادبيات موضوع و نظرات تخصصي خود مؤلفهاسا

ايران را معرفي کردند  نظورات و   آزاد مطاطآ بازار در گذاريعوامل جذب سرمايهالگوي 

بطدي و آراء خبرگان در اين مرحله به کمک شيوه تحليل محتوا و با کدگذاري نتايج دسته

بطدي شده اسوت  نتوايج حاصول از    جم  1مکس کيو دي ايزار افسپس با بکارگيري نرم
ارائه شده اسوت    1و  0ها در قالب روش تحليل محتوا در جدول اجراي تحليل مصاحبه

هاي انجام شده با خبرگوان، نتوايج بور    سازي متن مصاحبهدر اين بخ  ابتدا پس از پياده

هواي بواز و   در قالوب کود   بطدي شدند  سپس نتايجهاي محوري تحليل و دستهاساس کد

 بطدي گرديد هاي محوري دستهکد
و هودف از  ايون پوژوه  بووده )ابعواد الگوو       محوري زميطه اصولي مقالعوه    هايکد

باشد)ريشه گزيط  آنها از ادبيات و سوابآ پژوه  و بوه کموک   مي هاپژوه  بررسي آن

يکپارچه کوردن  جر به انتخابي مطکدگذاري در نهايت   شوند نظريه داده بطياد شطاسايي مي

با   بطابراين خواهد بودکان پذير مپديده اابعاد کشف آن از طريآ شده و و پاالي  نظريه 

                                                           
1. Maxqda 
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 . یافزار مکس کیو. دا. اخروجی نرم - 3شکل 

 

 پوذيري، رقابوت  تهاضوا، بعود  سوه   از جوذابيت بوازار   خبرگوان توجه به نظرات تخصصي 

 شکل گرفته است  کار سهولت کسب و

هارچوب اوليه اسوتخرام  انجام مصاحبه عمهي با خبرگان )بر مبطاي چاز پس بطابراين 

شود توا بور    وارد    ايدا  افزار مکس کيودر نرمو کدگذاري  شده از ادبيات تحهيآ  نتايج

انتخواب نهوايي   نتوايج  بتوان در بخ  فعالسوازي کودها   صورت گرفته، کدگذاري اساس 

 اهوداف  تحهآ در آن توانايي و بازار رونآ بازار جذابيت از مطظوردر واق    مشاهده شود

 3شوکل  شطاسايي و معرفي شود  با کمک مصاحبه از خبرگان  آن ذيطف  عوامل از کي هر

 افزار را به تصور کشيده است نتايج خروجي نرم
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هوا )نتوايج بدسوت آموده از روش     در ادامه نيز براي تلخيص و کيفيت بخشي به داده

  در واق  پس از اسوتخرام اوليوه   تحليل محتوا  بر مبطاي روش دلفي کار ادامه يافته است

ها، جهت تلخيص و هدفمطد نمودن نتايج، نظرات کسب شده از خبرگان مجودداً در  داده

قالب روش دلفي در اختيار آنان قرار گرفته تا اصالحات و نظورات تکميلوي خوود را بوه     

اع اين ابعاد اضافه کططد  فرآيطد دلفي، پس از اجراي دو مرحلوه بوه اشوباع علموي و اجمو     

 نظري بين آراء خبرگان دست يافت   

هواي مصواحبه بوا خبرگوان،     هاي باز ارائه شده در بين پاسخدر مرحله بعد از بين کد

ها بين اين فراواني هر يک از ابعاد شطاسايي گرديد  در اين بخ  بر اساس فراواني پاسخ

بعواد تشوکيل   بطدي صورت گرقت تا نشان دهد که از نظر خبرگان در بوين ا ابعاد اولويت

گذاري کداميک اولويت و اهميت بيشوتري را  دهطده هر يک از متغيرهاي جذابيت سرمايه

دهطد  نتايج اين تحليل به تفکيک هر متغير در جودول زيور نمواي     خود اختصاص ميبه

 داده شده است   
خراجي بطدي ابعاد هر متغير بر اساس کدهاي باز است  بررسي فراواني و اولويت 3 شماره جدول

 از مصاحبه با خبرگان

 ابعاد متغیر ردیف
 فراوانی

 کدهای باز
بندی در بین رتبه

 ابعاد هر متغیر

 تهاضا 1
 1 25 هاي سقح خردشاخص
 2 19 هاي سقح کالنشاخص

2 
رقابت 
 پذيري

 2 25 زيرساخت
 6 14 بهداشت و آموزش اوليه

 4 17 آموزش عملي
 5 16 کارايي بازار کاال

 3 23 ارايي بازار نيروي کارک
 7 11 توسعه بازار

 8 9 آمادگي فطاورانه
 1 28 اندازه بازار

3 
سهولت 
 کسب و کار

 5 19 شروع کسب و کار
 2 24 مهررات اخذ مجوز

 7 17 ثبت مالکيت
 4 20 اخذ اعتبار
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 9 11 گذارانمحافظت از سرمايه

 11 8 پرداخت ماليات
 6 18 رون مرزيتجارت ب

حل و فصل و پرداخت 
 10 9 ديون

 1 27 مهررات بازار کار
 8 15 تجربه خريد
 5 19 گذاريجذابيت سرمايه

 3 23 جذابيت بازار
 1333مطب : محههين، 

 
ايران در قالب  آزاد مطاطآ بازار در گذاريعوامل جذب سرمايهدر نهايت الگوي مفهومي 

 رائه گرديد بطدي و اجم  0شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 بازار مطاطآ آزاد ايران سرمايه گذاري جذابيت   الگوي عوامل0 شماره شکل
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 گیرینتیجه

 الف( پیشنهادات منطبق با نتایج تحقیق

 توان پيشطهاداتي به شرح زير ارايه نمود:ها ميبر اساس نتايج حاصل از تحليل داده

هواي صوطعت، معوادن و تجوارت     سوازمان  مسئوالن سوازمان بطوادر و کشوتيراني،    -1

را  فوردي  )صمت ، تعاون، رفاه کار و امور اجتماعي، اسوتانداري و       عوامول تهاضواي   

 انتظوارات  فورد،  درآمود  کاالهوا،  ساير قيمت کاال، قيمت چون مختلفي عوامل تأثير تحت

ه نسوبت  کططده را در نظر گرفته و با توجه بو  مصرف سليهه و  تورم) کططده مصرف قيمتي

ويوژه مطقهوه آزاد انزلوي  را    شرايط موجود کشور و مطاطآ آزاد جذابيت اين مطواطآ )بوه  

هاي مطاسب براي اين امر استفاده از مشاوران اقتصادي، سياسي تهويت نمايطد  يکي از راه

هاي مربوطه است )که با درک درست موضوعات صوطعتي، سياسوي و   مطاسب در سازمان

 هاي مبطا ارائه دهطد  اهکار را بر اساس پژوه     بتوانطد بهترين ر

ويوژه مطقهوه آزاد انزلوي ، ايون     پذيري هر مطقهه )بههاي رقابتبا توجه به ويژگي -2

هاي تعداد مراحل و رويه هايمطاطآ را با توجه به فضاي موجود ايجاد نمايد تا شاخص 

 ،روع کسوب و کوار  تعداد روزهاي موورد نيواز بوراي شو    ، الزم جهت شروع کسب و کار 

 ،رتبوه ميوزان روام موانو  تجواري    ، گوذاري در حووزه کشواورزي   ناشي از سياست هزيطه

ميزان روام مالکيوت خوارجي،    ،هاي تجاري )بر اساس درصد از عوارض گمرکي تعرفه

نسبت واردات به توليد ، پيچيدگي تشريفات گمرکي ،گذاري خارجياثر قوانين بر سرمايه

ها و رتبه ميزان آگاهي و پيچيدگي خريوداران  مداري بطگاهمشتري ناخالص داخلي، ميزان

که تهريباً در وضعيت نامساعدي قرار دارد، بهبود يابد  اسوتفاده از مقالعوه تقبيهوي سواير     

تواند در توسوعه و موفهيوت بيشوتر    سازي آن ميجطوبي و بوميکشورها مثل مالزي يا کره

 اين بخ  کمک نمايد  

گوردد بوا آمووزش مطاسوب و     نيوروي انسواني نيوز پيشوطهاد موي      در بخ  کارايي -3

هاي هاي موجود و کارگران آماده به کار مطاطآ دورهنيازسطجي درست سعي شود شرکت

ها آموزشي ديوده توا بتوانطود در فرآيطود کوار از عملکورد       مطاسبي را جهت کار در کارگاه

 بهتري برخوردار باشطد   
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هواي علوم و فطواوري در قالوب     مي و فطاروانه پوارک استفاده از ظرفيت و توان عل -0

هاي دان  بطيان، زميطه توسوعه و بهبوود وضوعيت صوطعتي مطواطآ آزاد را      توسعه شرکت

ريوزي نموود   هايي را براي بهبود و توسعه مطاطآ طورح فراهم و با مشارکت آنها نيز طرح

 دارد    )البته تأييد و حمايت مديران ارشد مطقهه در اين امر نه  مهمي را

سهولت در آراز کسب و کار يکي ديگر از عوامل مهم جذابيت در توسعه مطواطآ   -1

شود  در مطاطآ آزاد ايران شروع کسب و کوار يوا چگوونگي شوروع کوار و      محسوب مي

بروکراسي اداري نسبتاً زياد بوده و اين امر مان  جدي در مسير دستيابي به اهداف جوذب  

طاطآ است  براي اين امر بايد اقداماتي جدي صورت گرفته گذاري موفآ در اين مسرمايه

سازي دارد )تا سرعت افزاي  و فرآيطدهاي اداري براي شروع کسب و کار نياز به تسهيل

 يابد    

 فرصوت هاي مؤثر بور جوذابيت بوازار مطواطآ آزاد     شطاسايي و تبيين ابعاد و مؤلفه -6

گوذاران بخو  اقتصواد و صوادرات     براي مديران مطواطآ و سياسوت  گيري بهتر را تصميم

 هوواي مطوواطآ آزاد بووا  مشووارکت سووازماندهوود  بوور ايوون اسوواس  موويافووزاي  کشووور 

حمايوت مسوتمر از   )در گوذاران  اطميطوان بوه سورمايه    گذاران از يک سوو موجوب  سرمايه

هواي  امکوان برخوورداري سوازمان   ديگر و از طرفي   ها، کارآفريطي و توليد ثروتفعاليت

نمايد  بطابراين توجه بوه  ميرا فراهم جذب مطاب  بيشتر درآمدهاي پايدار و مطاطآ آزاد از 

 اين عوامل )در قالب اجرايي  بسيار حائز اهميت است   

هواي  گوذاري وجوود زيرسواخت   هاي مهم جوذب سورمايه  يکي ديگر از شاخصه -5

مطاسووب و امکانووات زيربطووايي الزم شووامل امکانووات تأسيسوواتي، مسووائل حموول و نهوول، 

هواي انورژي و         هاي ارتباطي، تأسيسات انبارداري، امور رفاهي، نيازمطودي ساختزير

هوواي مووورد نيوواز، مطاسووب، نوووين بووا باشوود  توجووه مسووئولين در بهبووود زيرسوواختمووي

شکلي رقابتي با ساير مطاطآ آزاد در ديگر کشورها  زميطه جوذب  روز )بهاستانداردهاي به

 نمايد  فراهم مي گذاران داخلي و خارجي راسرمايه

در نهايت نيز توجه به موضوع تسهيل در ورود و خروم اتباع خارجي )عدم نيواز   -3

، توجه به جذابيت در مهررات اخوذ عووارض )عووارض معموول      به صدور رواديد/ويزا
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هاي مالياتي، شرايط بانکي و ارزي، جذابيت و تسهيل در قوانين مالکيوت  کشور ، معافيت

 باشد گذاران ميها از جمله مهمترين مباحث در جذب سرمايهتو مهررات ثبت شرک

 

ب( پیشنهادات کاربردی در توسعه بازار تجاری باا اتحادیاه اقتصاادی اوراسایا از     

 طریق منطقه آزاد انزلی  

هواي موورد نيواز ايون مطقهوه بوا سورمايه        اقدامات چطد سال اخير در توسعه زيرسواخت 

گيوري از امکانوات و   بهرهازي مجتم  بطدري کاسپين با اندهاي گسترده همانطد راهگذاري

 -اتصال مسوير ريلوي کريودور شومال     تأسيسات تخليه و بارگيري و انبارداري، تکميل و 

نزديکي به ذخاير نفت و گاز درياي خزر، تربيت و وجود نيروي کار جطوب به اين بطدر، 

امالت سوازنده بوا کشوورهاي    در کطار توسعه ارتباطوات و تعو  فراوان خبره و ماهر و     ، 

حاشيه درياي خزر، آسياي مرکزي و مطقهه قفهاز موقعيوت ايون مطقهوه آزاد را خواص و     

   با ايون حوال توجوه يوک جانبوه بوه       2-1 :1335تر نموده است )خالصه مديريتي، ويژه

ها و رافل شودن از ابعواد ديگور موضووع دسوتيابي بوه بوازار مطقهوه اوراسويا          زيرساخت

گذاري و عدم تحهوآ  تواند دامي براي شکست سرمايهمسايه اين مطقهه ميهاي هوکشور

هواي توسوعه ديودگاه ايوران در     اقتصادي ايران باشد  برخوي از راهکوار   -اهداف تجاري 

 استفاده موفآ از فرصت تعامل اقتصادي مطقهه آزاد انزلي عبارت است از:

ها پوي   يه اوراسيا را از سالبه اتحاد پيوستن براي خود هايفعاليت ايران اگر چه -1

طور کامل نودارد  از  به را مهم به اين رسيدن براي الزم آمادگي هطوز آراز کرده است، اما

 مالکيوت  بوا  مرتبط اساسي، قوانين قانون در موجود فطي و حهوقي جمله اين موارد موان 

 نموود کوه   شواره ا گمرکي، و قوانين مالياتي ارزي، قوانين مهررات بيمه، و قوانين معطوي،

طلبود  بور ايون اسواس     مي روزرساني به اصالح و براي را ايگسترده و جانبه همه تالش

تجواري دقوت در مصووبات     شوفافيت  ايجواد  هموراه  به مذکور و مهررات قوانين اصالح

هاي ترجيحي براي هر کشور بوا هودف ايجواد    کميسيون اقتصادي اتحاديه و حفظ تعرفه

شود و چطانچه قووانين موجوود در ايوران    ملي محسوب ميفرصت براي تهويت توليدات 

گذاران داخلي و خارجي را از فوايود  اين موارد را مورد توجه قرار ندهطد، تجار و سرمايه

بهره نموده و مطجر به عدم اجرايي شدن عملي آن خواهطد شود  در ايون   اين توافهطامه بي
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گيوري  موي در شوکل  هاي تخصصوي مجلوس شووراي اسوالمي سوهم مه     مسير کميسيون

بطدي خبرگان نيز اين موضوع در بين هاي قانوني دارند  همانقورکه در اولويتزيرساخت

اولويوت  در حال حاضر نيوز  خود اختصاص داده است  ابعاد زيرساختي اولويت اول را به

حوال   سياست اتحاديه در راستاي توسعه افهي و افزاي  شرکاي خوارجي بوا اقتصواد در   

اي به آن ياري رسواند   اقل پايدار است که بتواند در روند همگرايي مطقههتوسعه و يا حد

آن در وضعيت  هايشاخصاقتصادي ايران و  هايبطيادزميطه بايد گفت که تفاوت  اين در

 آيد ميحساب اي در افزاي  سقح مراودات با کشورهاي عضو بهکطوني، مان  جدي

 هواي همکاري نه  و اندازچشم سطد اهداف تحهآ از ناشي هايالزام به با توجه -2

 کشوور  اقتصادي و سياسي امطيت تضمين براي مؤثر يک عامل بازدارنده عطوانبه ايمطقهه

اي دارد  اما از سووي ديگور نبايود    اهميت ويژه موضوع اين خارجي، هايتهديد مهابل در

ديوه ايجواد   هاي ترجيحي مصوب کميسيون اقتصادي ايون اتحا در عمل مصوبات و تعرفه

اي و نبوود  سياسوت   موان  ريرتعرفوه ويژه ايطکه کططده فرصت براي توليدات ملي باشد  به

اتحاديه در ايجاد بازار واحد است که سبب شده فعلي ترين چال  تجاري مشترک بزرگ

راسوتا، قرقيزسوتان    اين خود، از آن مطتف  شوند که در هاينيازيک از اعضا به تطاسب  هر

  ود را کسب کرده و قزاقستان بيشترين هزيطه را متحمل شده استبيشترين س

 بوا  هوشمطدانه و سازنده تعامل کشور ايتوسعه هايبرنامه و راهبردي کالن اسطاد -3

 ايوران  که است داده است  بديهي قرار تأکيد مورد و شطاخته به رسميت را جهاني اقتصاد

 نسوبت  بوه  بازارهوا  ايون  از سهم و افزاي  جهان صادراتي بازارهاي به دستيابي نيز براي

 گوذاري جوذب سورمايه   بوراي  مطاسوب  فضاي ايجاد بايد خود، اقتصادي توان و جمعيت

 قورار  تعامول  ايون  اصلي محور را جهاني تجارت سازمان در عضويت پيگيري و خارجي

دهد  در عين حال تا زمان عضويت ايران در سازمان تجوارت جهواني، دسوتگاه سياسوت     

اي سعي در هاي دوسويه و تعامالت همگرايانه مطقههيران ملزم است با سياستخارجي ا

 هاي ايراني شود   اي براي کاالرف  موان  رير تعرفه

هاي سال  و برنامه 14ساله عضويت اوليه )قابليت تمديد تا  3با توجه به فرصت  -0

پوول واحود ، الزم   هاي عضو )از جملوه ايجواد   اقتصادي و مالي اين اتحاديه براي کشور

هواي کامول در خصووص ابعواد سياسوي، اقتصوادي،       است تا در اين مسير ساالنه ارزيابي
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اجتماعي و امطيتي حضور ايران در اين اتحاديه صورت پوذيرد توا در صوورت تغييور در     

سقح مطاف  ملي، دولت بتواند در زمان مهتضوي تصوميم الزم در خصووص شويوه اداموه      

ويوژه ايطکوه برخوي از مطتهودان ايون همگرايوي       را اخذ نمايد  بوه همکاري با اين اتحاديه 

 از اقتصوادي،  - ايمطقهه همگرايي اين دانطد  زيرا کهنمي آن را مفيد اوراسيا در اقتصادي

 سوبب  و کطود موي  جلوگيري جديد هايفطاوري هاي عضو بهکشور يابيدست و دسترسي

گردد)کشورهاي شوروي سابآ مي تحاديها توليد قديمي و ناکارآمد بسيار هايشيوه تداوم

-عضو در سقح استانداردهاي فطاوري کشور رالب که همان روسيه اسوت، محودود موي   

 شوند  

هواي اوراسويا و توراز تجواري     مطقبآ با تجربيات کم حضور ايران در بازار کشور -1

ران از هاي رقيب براي بيرون رانودن ايو  هاي کشورها، توجه به سياستپائين با اين کشور

هاي بازاريابي تدابير جبراني و ضد قيمت شکطي براي اين بازار، نياز است تا در استراتژي

 بيطي شود  ايجاد فرصت حضور يا تهويت تعامالت تجاري پي 

سوازي  تسهيل در قوانين و مهررات گمرکي براي تسري  در امر تجارت و يکسوان  -6

قتصوادي اوراسويا نکتوه حوائز اهميتوي بوراي       قوانين و مهررات مطقبآ با قوانين اتحاديه ا

هاي خارجي مطقهه است  عالوه بر آن وجوود قووانين و   گذاريجذب بازرگانان و سرمايه

توانود زميطوه   مهررات حمايتي مربوط به توليد يا واردات کاال در کشوورهاي مهصود، موي   

 گذاري خارجي را فراهم نمايد جذب بيشتر سرمايه

هاي مالي و تسوهيالتي  است دوگانه ضمن حفظ حمايتدولت در اجراي يک سي -5

هاي اقتصادي و هاي مطقهه آزاد ، بايد زميطه حضور بطگاهگيري زيرساختخود )در شکل

تجاري ريردولتي را فراهم و در مجموع مديريت بخ  دولتي در مطقهه را کاه  دهود   

عطوان عاملي مهموي در  توجه به توسعه و توان فطاوري و نيز ارائه خدمات الکترونيکي به

 تواند مؤثر واق  شود دستيابي به اين موضوع، مي

گيري اين اتحاديه صورفاً  همانقورکه تاحدودي نيز بحث شد، پايه و اساس شکل -3

رف  نيازهاي اعضا خصوصًا کشوورهاي آسوياي مرکوزي بوا سياسوت گوردش آزاد کواال،        

گيري اين اتحاديه در شکلسياسي  از انگيزهنيست و نبايد سرمايه، خدمات و نيروي کار 

هاي سياسي مطجر به تغيير بازي اعضواي  تواند انگيزهبر همين اساس مي پوشي کرد چشم
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عطوان مثال تمايل و تالش رژيوم اشوغالگر قودس در افوزاي  تبوادالت      اتحاديه گردد  به

در آن، ويژه روسيه و نيز اعالم آموادگي جهوت عضوويت    اقتصادي خود با ايطاتحاديه و به

تواند با اهداف سياسي چون مطزوي کردن و بيرون راندن ايران از اين اتحاديوه  مسلماً مي

رابقه داشته باشد  موضووعي کوه بايود در نگواهي چطدجانبوه تحليول و متطاسوب بوا آن         

  راهکارهاي الزم اتخاذ شود  

الملول )در جلووگيري و کواه     توجه بوه ابعواد حهووقي تجوارت نووين و بوين       -3

هاي بيمه الفات و مسائل حهوقي مثل شيوه تدوين قراردادها، تعيين دقيآ ديون، شيوهاخت

 گووذاري هوواي ارزشنيووز شووطاخت و آموووزش شوويوه  و ارائووه خسووارات و ريووره  و   

هاي گمرکي و قوانين آن مقابآ استانداردهاي تعريف اتحاديه بوراي بازرگانوان و   سيستم

،  الملول نهاد حهوقي اتحاديه در حوزه بوين ) راسياييدادگاه اتحاديه اوويژه ايطکه تجار  به

 هاي جدي از خود بوروز داده اسوت  به موان  و محدوديتاي راج  تاکطون نتايج چطدگانه

رود   بطوابراين  نميآن انتظار محدودش از عملکرد مؤثري با توجه به صالحيت )در واق  

ر ايون اتحاديوه را مکلوف در    الزم است تا تجار و بازرگانان داخلوي مايول بوه فعاليوت د    

  آموزش کامل قوانين و مهررات تجاري اتحاديه کرد

مبطاي نظام سياسوي و اقتصوادي کشوورهاي عضوو      اتحاديه اقتصادي اوراسيا بر -14

شوود ،  ميعطوان پروژه همگرايي نسبتاً موفآ نام برده چطد از آن به هراست ) شکل گرفته

و با اعضواي از مسوير اتحاديوه گمرکوي     ص شده بيشتر از حد مشخقادر به همکاري اما 

  )اين موضوع و مشکل در اتحاديه اورپا نيز ديده شده است  بدون شرط نخواهد بود

با توجه به سهم کم تبادالت مالي ايران با اين اتحاديه در حال حاضور )کمتور از    -11

وان نتيجوه  تو باشود ، موي  درصد کل تعامالت تجاري ايران در سال با اين اتحاديوه موي   3

کشورهاي عضو اتحاديه در اولويت مبادالت تجاري ايران قرار ندارند و فوار   گرفت که 

از موضوع موان  و مشکالت در اين امر بايد گفوت طورفين در اقتصواد يکوديگر از وزن     

ريزي راهبوردي و مشوخص بوراي تعيوين سوهم      برنامهبطابراين  چطداني برخوردار نيستطد 

 کطد زوم ادامه همکاري اقتصادي با آن را مشخص ميايران در اين بازار ل
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توجه به ظرفيت خوب توليد محصوالت کشاورزي و بواري و نيواز کشوورهاي     -12

توانود ايون   بطدي، ميعضو اين اتحاديه به محصوالت مذکور، توجه به توسعه صطاي  بسته

 مزيت رقابتي کشور در اين بازار تبديل نمايد عطوان توليدات را به

هاي تخصصي در جهت آشطايي فعواالن  ها، سميطارها و نشستبرگزاري هماي  -13

هاي اين اتحاديه، ذائهه، بازار و فرهطوگ موردم در اتحاديوه اقتصوادي     اقتصادي با ظرفيت

 اوراسيا 

 تسهيل صدور رواديد براي بازرگانان و تجار ميان کشورهاي عضو  -10

بوانکي، از طريوآ تأسويس شوعب     رف  مشکالت موجوود در موراودات موالي و     -11

 هاي عضو هاي ايراني در کشوربانک

 

 منابع

هواي ژئووپليتيکي   هوا و چوال   ارزيابي فرصت»   1331)  اکبراعظمي  هادي، دبيري  علي

پژوهشی فضای جغرافیاایی  دانشاهاه    –فصلنامه علمی  ،«ايران در آسياي مرکوزي 

  21-06 زمستان، صص، 04، سال دوازدهم، شماره آزاد اسالمی واحد اهر

قوانون موافهتطاموه موقوت    »   1333)  رسواني قووانين و مهوررات کشوور    پايگاه ملي اطالع

تشکيل مطقهه آزاد تجاري بين جمهوري اسالمي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسويا و  

، معاونت حهوقي رياسوت جمهووري، معاونوت تودوين و تطهويح و      «عضو هايکشور

 https://dotic.ir/news/3160، 33تير  15، انتشار قوانين و مهررات

  انتشارات حديث ، تهران:، چاپ اولالمللاقتصاد بین   1354  )زاده، محمودتهي

 .برخورد منافع روسیه و آمریکا در آسایای مرکازی و قاقااز      1332)  حاتمي، تورم

 .01 .خورزن  صص

    حسوين ماني يوشوانلوئي رح  اکرم و گلالهي، مطوچهر  انصاري ،طهمورث  پورحسطهلي

 ثير بازاريابي دروني بور بوازارگرايي بوا وجوود متغيرهواي ميوانجي تعهود       أت»   1331)

کاوي بانک ملوت شوهر    مالي: موردهاي سازماني و رفتار شهروندي سازماني در بطگاه

    21-06ص ، بهار، ص1، شماره 2مهاله دوم، دوره   تحقیقات بازاریابی نوین، «تهران
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   1331)  يمهود   ياجلو  و ديفرشو   يطيحسو  ن،يحسو   يصوفر  ،طهموورث   رپويحسطهل

 يسواز مودل  از اسوتفاده  بوا   يکو ي بازارهوا  تيجوذاب  بور  موثر عواملي بطدتياولو»

  1-21 صص ،61 شماره ،یبازرگان پژوهشنامه فصلنامه ،«نيزيب هايشبکه

وراسایا در  ارزیابی حضور ایران در اتحادیاه اقتصاادی ا     1333)  زهره  محمديخان

، موسسه مقالعاتي و تحهيهاتي ابورار معاصور تهوران،    سایه حضور رژیم صهیونیستی
http://tisri.org/?id=1axhxgf5 

« اي طاليوي بوراي توسوعه اقتصواد ايوران     آسياي مرکزي مطقهه»   1333)  خبرگزاري ايرنا

(https://www.irna.ir/news/81141029   

، اسفطد، مطقهه «صطعتي انزلي -  مطقهه آزاد تجاري طرح جام»   1335)  خالصه مديريتي

 صطعتي انزلي  -آزاد تجاري

 اتحاديوه  بوه  بوا پيوسوتن   کشور هاي اقتصاديبررسي فرصت»   1333)  ، زهرهدانشمطدي

پوووژوه  ،  صووودا وسووويما )سووورويس  خبرگوووزاري ايتسوووب، و«اوراسووويا

http://www.iribnews.ir  

جوذابيت بوازار و انتخواب     هايمعيارتعيين »   1333)  زاده، الههرجوعي، مرتضي و شيعه

 ،تخصصی گروه مدیریت دانشاهاه اماام رضاا   (    - فصلنامه علمی ،«بازار هدف

   1-13ص ، صشماره پطجم

اقتصوادي بوا   هواي  همکواري اطآ آزاد و ويژه و توسوعه  مط»   1333)  ، محمدوليروزبهان

،  همواي  دو روزه،  «وراسويا محوريت صوادرات، ترانزيوت و ا   ي همسايه، باهاکشور

www.irna.ir/news/83666693/ 

 انوداز  چشوم  در اوراسويا  اقتصوادي  اتحاديوه »   1335)  زارعي  رفار، عباسوي  اسوماعيل  

  33-64 ، زمستان، صص140، شماره فصلنامه آسیای مرکزی و قاقاز، «روسي

 اسوت در سي گرايوي نومطقهوه »   1333)  دهشيري  محمدرضا، رضائي جعفوري  محسون  

-221 ، تابستان، صوص 2، دور سوم، شماره فصلنامه سیاست جهانی، «ايران خارجي

131   

سوووايت مطووواطآ آزاد تجووواري، صوووطعتي و ويوووژه اقتصوووادي رياسوووت جمهووووري    

(https://www.freezones.ir   

https://www.freezones.ir/
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   http://anzalifz.ir)سايت مطقهه آزاد انزلي 

 همگرايوي  شوکافي  کالبود »   1330)  سجادپور  سيدمحمدکاظم، سليماني درچاق  موريم 

 و مرکازی  آسایای  فصالنامه  ،«عملياتي و مفهومي هايروسيه؛ چارچوب اوراسيايي

   35-115ص ، تابستان، ص34شماره  ،قاقاز

 اوراسوياي  در اقتصوادي  مگرايوي ه»   1331)  پور  هادي، سليماني درچاق  موريم سليمان

 ،قاقااز  و مرکازی  آسایای  فصلنامه ،«اشپيگل و کانتوري الگوي با در تقبيآ مرکزي

   63-33ص ، بهار، ص33شماره 

 آسوياي  در انورژي  سياسي اقتصاد هايتعامل و ايران»   1332)  الدين  سيد شمسصادقي

ص  ار و تابستان، صو ، به12شماره  ششم، سال ،مرکزی اوراسیای مطالعات، «مرکزي

110-31   

 جوذابيت  ارزيوابي  هوشمطد مدل طراحي»   1330)  خورشيدي  حجت، آذر  عادل فرجي

های مادیریت  نامه پژوهشانسانی  ویژهفصلنامه مدرس علوم، «الملليبين هايبازار

   121-103ص ، پائيز، ص02شماره  ،در ایران

 هواي بوازار طد ارزيوابي جوذابيت   طراحي مدل هوشم»   1333)  حجت ،خورشيديفرجي 

 ، دانشگاه تربيت مدرس نامه دوره دکتریپایانراهطما عادل آذر، ، استاد «الملليبين

 و روسويه  ايران، هژمونيک ضد هايالگو»   1333)  گر کالجي  وليکرمي  جهانگير، کوزه

 ، بهوار، صوص  31، شوماره  فصلنامه آسیای مرکزی و قاقاز، «مرکزي آسياي در چين

113-125   

نهار راهبردی مجله ماه، «مرکزي و قفهاز آسياي تحوالت»   1331)  گر کالجي  وليکوزه

   13-66 ، مهر، صص10شماره  ،بان امنیت ملیدیده

ملي بور توافهطاموه   أتو ) ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسويا »    1333)  ولي  گر کالجيکوزه

موسساه مطالعاات آسایای    ،  «وراسويا تجارت ترجيحي ايران و اتحاديه اقتصوادي ا 

  2132کد خبر:، 33، پطجشطبه، يک اسفطد مرکزی و افغانستان  ایران شرقی(

صطعتي جمهوري اسالمي ايران مصووبه   - قانون چگونگي اداره مطاطآ آزاد تجاري 1ماده 

   21/46/1352)مصوب مجلس شوراي اسالمي 

http://anzalifz.ir/
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 و تووأثير بررسووي»   1335)  بووازاري  سوويدعباس، محتشووم  سوويد سووجاد مطوواره موسوووي

 هاای رویکرد، «انزلي آزاد در مطقهه گذاريسرمايه جذب بر موثر عوامل بطدياولويت

-33 صصو  سوم، زمستان، جلد ،3شماره  ،حسابداری و مدیریت در نوین پژوهشی

51   

 آن ژئواکونوميوک  الزاموات  و اوراسويا  اقتصادي اتحاديه»   1330)  سيدحسن ميرفخرايي،

-151ص صو  زمسوتان،  ،32 شوماره  ،3 ، دورهالمللبین روابط مطالعات، «انبراي اير

103   

ثير آن بور توسوعه   أمطاطآ آزاد تجاري و صوطعتي و تو  »   1331)  رسيدعلي اکب  رادهاشمي

، تيور و  مطالعاات فرهنهای و سیاسای خلایج فاارس     نشریه ، «مطقهه خليج فارس

   163-132ص ، ص3،  شماره 3 دورهشهريور، 

 پويوايي  لوزوم  و مثبوت  وجووه  بررسوي »   1333)  محمدي  پريسا  عطايت اهلل، شاهيزداني

فصلنامه آسیای مرکازی و  ، «کپطهاگ مکتب مطظر از اقتصادي کمربطد در ابتکار ايران

   101-166 ، زمستان، صص33شماره   قاقاز
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