اظهارنظر كارشناسي درباره:
«اليحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي»

مقدمه
در توسعه كمي مناطق آزاد از لحاظ كمي و گسترش محدوده جغرافيايي بايد تجربيات ساير كشورهاي جهان را
مشخصات اليحه
دوره دهم ـ سال چهارم

مدنظر قرار داد .بهطور مثال كشور چين با توجه به شرايط محيطي و اقتصادي خود ابتدا چهار منطقه ويژه اقتصادي
احداث كرد ،سپس همزمان اقتصاد داخلي خود را بهسمت اقتصادهاي با محوريت بازار سوق داده و در اين راه
قوانين و مقررات ،روشهاي اخذ ماليات ،نحوه مالكيت ،بازارهاي مالي و ساختار گمركي خود را بهبود بخشيد.

شماره ثبت:

چين همواره از اين مناطق بهعنوان آزمايشگاهي براي اجراي سياستهاي خود در سرزمين اصلي سود برده است.
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تركيب مناسب اين نوع تفكر و استفاده از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي توانست كمك بسياري به افزايش توليد

شماره چاپ:
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ناخالص داخلي ،اشتغال ،صادرات و جذب سرمايهگذاري خارجي كند .همچنين مناطق ويژه اقتصادي چين در اين
مسير نقش بسيار تأثيرگذاري در انتقال تكنولوژي و روشهاي جديد مديريت به اين كشور ايفا

تاريخ چاپ:
1398/9/24
معاونت پژوهشهاي
اقتصادي

كردهاند1.

مناطق آزاد ايران نيز با توجه به شرايط اقتصاد داخلي و تنها در صورت تغييرات ساختاري در نحوه اداره
مناطق آزاد ميتوانند نقش مفيدي در اقتصاد ملي ايفا كنند .اين گزارش به بررسي و اظهارنظر كارشناسي درباره
اليحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي ميپردازد.

دفتر :مطالعات
اقتصادي
ساير دفاتر :مطالعات
حقوقي

مشخصات گزارش

 .1موضوع اليحه
در مقدمه توجيهي اليحه مطرح شده است كه در راستاي برنامهها و سياستهاي دولت در توسعه همهجانبه
منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي و رفع موانع رشد و توسعه صادرات و ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي در منطقه
ياد شده اليحه مذكور نهايي شده است.

شماره مسلسل:
22016878
تاريخ انتشار:
1398/11/6

در مادهواحده اين اليحه قيد شده است ،به دولت اجازه داده ميشود محدوده فعلي منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي
انزلي را در نقاط داراي توجيه شهرستانهاي همجوار حداكثر تا دو هزار هكتار افزايش دهد .محدوده و نقشه
مربوط توسط هيئت وزيران تعيين ميشود.

1. Zeng, Douglas Zhihua (2010). Building Engines for Growth and Competitiveness in China: Experience with
Special Economic Zones & Industrial Clusters. Washington, DC: World Bank
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 .2ارزيابي مفاد اليحه
درخصوص اين اليحه چند نكته بايد مورد توجه قرار گيرد:
الف) بهموجب تبصره « »3ماده ( )1قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسالمي ايران مصوب 1372/6/7
ايجاد مناطق آزاد جديد و تعيين محدوده آنها بنا به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسالمي است؛ زيرا اين مناطق داراي
قواعدي ازجمله معافيت حقوق ورودي و معافيت ماليات بر درآمد و يا قوانين خاص در زمينه ورود و خروج اتباع خارجي و فعاليت بانكها و بيمههاي
خارجي است و نميتوان مسئوليت تعيين محدوده را به غير قانونگذار واگذار كرد .اين امر از حيث مطابقت اعطاي اين صالحيت ،با قانون اساسي
بهويژه اصل هشتادوپنجم آن (ممنوعيت واگذاري صالحيت تقنيني توسط مجلس شوراي اسالمي) حائز اهميت است .ازاينرو مطابق قانون بايد
نقشه مصوب هيئت وزيران به پيوست اليحه جهت بررسي در مجلس شوراي اسالمي ازسوي دولت ارائه شود.
ب) لوايح متعددي در سنوات اخير براي ايجاد مناطق آزاد جديد و توسعه محدوده مناطق آزاد فعلي ازسوي دولت و مجلس تهيه و تدوين
شده است كه نيازمند آسيبشناسي جدي از داليل و اهداف چنين شيوه ايجاد مناطق آزاد يا توسعه محدوده مناطق آزاد فعلي است .ايجاد مناطق
آزاد و يا توسعه محدوده آنها بهعنوان ابزاري در جهت افزايش همكاري با اقتصاد جهاني در ادبيات نظري تجويز ميشود و براي اين منظور ،مناطق
آزاد و ويژه اقتصادي فعلي براي ايران كفايت ميكند.
جمعبندي و پيشنهاد
شواهد تجربي و نظري نشان ميدهد كه تمايل به توسعه كمي اين مناطق و يا توسعه محدوده مناطق آزاد فعلي بدون در نظر گرفتن
سياستهاي كلي آمايش سرزمين و توسعه متوازن منطقهاي باعث ايجاد تبعيض و ناعدالتي در اكثر نقاط كشور خواهد شد و بايد در نظر
داشت كه توسعه كيفي مناطق آزاد و تأثيرگذاري مثبت آن بر اقتصاد ملي با توسعه كمي يا گسترش محدوده مناطق آزاد فعلي محقق
نميشود .برخي از مشكالت عمده درخصوص اليحه فعلي شامل موارد ذيل است:
 .1مطابق قانون ايجاد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي آبادان و خرمشهر ،جلفا و بندرانزلي مصوب سال  1382دولت اجازه دارد صرفاً
در محدوده بندرانزلي منطقه آزاد ايجاد نمايد ،درحاليكه در اليحه فعلي بحث توسعه محدوده منطقه آزاد انزلي در نقاط داراي
توجيه شهرستانهاي همجوار مطرح شده است كه خالف تبصره « »3ماده ( )1قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ
صنعتي جمهوري اسالمي ايران مصوب سال  1372است و واگذاري تعيين محدوده به هيئت وزيران خالف اصل هشتادوپنجم
( )85قانون اساسي است .ازاينرو دولت براي گسترش محدوده منطقه آزاد انزلي به شهرستانهاي همجوار بايد نقشه پيوست اليحه را
ارائه نمايد ،بهدليل اينكه خارج از محدوده منطقه آزاد انزلي است.
 .2در اين اليحه مشخص نيست كه محدوديتهاي مساحت فعلي منطقه آزاد انزلي در چه مواردي است .اين موارد بايد
بهصورت دقيق در نقشه پيوست اليحه دولت تبيين شود كه چنين امري صورت نگرفته است.
 .3توسعه محدوده مناطق آزاد بهدليل برقراري معافيتهاي مالياتي و گمركي ،مغاير حكم مندرج در بند «الف» ماده ( )6قانون
برنامه ششم توسعه بوده و براي تصويب در كميسيونها و صحن علني مجلس نياز به كسب دوسوم آرا دارد.
بر اين اساس تصويب اليحه حاضر با وضعيت فعلي و بدون اطالع از جزئيات نقشه به هيچ عنوان توصيه نميشود و مركز
پژوهشهاي مجلس مبتنيبر داليل كارشناسي ،مخالف كليات اين اليحه است.
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