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From the perspective of national and regional economic development, free zones in-
crease trade exchange and attract some of the required technical and capital expertise, 
and economic dynamics. On the other hand, the resistance economy, which is the ba-
sis for the resilience of economy against domestic and foreign shocks, and also aims 
to increase the export rate based on paragraphs 10 and 12 of the country’s policies of 
resistance economy, is closely linked to the free and interregional zones. Accordingly, 
this study seeks to relate these two categories. Based on the resilience indices of Jack 
Borman et al., the free zones of Kish, Qeshm, Chabahar, Anzali, Arvand, and Aras 
were compared considering the space camera model from 2011-2011. The results 
showed that the effect of export share surplus and employment had a negative and 
significant effect on the resilience index. The negative and significant effect   of the 
spatial autoregressive coefficient indicates that part of the decreasing changes in the 
resilience index of the free trade zones was due to the distance or proximity effect.
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ــي و منطقــه  ای، مناطــق آزاد باعــث افزایــش مبــادالت تجــاری  ــدگاه توســعة اقتصــاد مل از دی
ــاد  ــی اقتص ــت پویای ــاز و درنهای ــورد ني ــرمایه  اي م ــي و س ــاي فن ــي تخصص  ه ــذب برخ و ج
ــر  ــاد دربراب ــازی اقتص ــاس آن مقاوم س ــه و اس ــه پای ــاب آوری ک ــر ت ــوی دیگ ــود. از س می  ش
ــی  ــوان صادرات ــش ت ــه افزای ــداف آن ک ــی از اه ــت و یک ــی اس ــی و خارج ــای داخل تکانه ه
براســاس بندهــای 10 و 12 سياســت  های اقتصــاد مقاومتــی کشــور اســت، ارتبــاط نزدیــک و 
ــاط  ــال ارتب ــن پژوهــش به دنب ــذا ای ــی شــدن آن دارد؛ ل ــا مناطــق آزاد و بين  الملل تنگاتنگــی ب
ایــن دو مقولــه اســت. بــر ایــن اســاس، بــا اســتفاده از شــاخص  های تــاب  آوری جــک بورمــن و 
همــکاران، مناطــق آزاد کيــش، قشــم، چابهــار، انزلــی، ارونــد و ارس در بــازة زمانــی 1390 تــا 
1396 بــا مــدل دوربيــن فضایــی مــورد ســنجش و مقایســه قــرار گرفــت. نتایــج نشــان داد اثــر 
ــر شــاخص تــاب آوری  ســرریز فضایــی ســهم صادراتــی و اشــتغال تأثيــر منفــی و معنــا داری ب
دارد و بيشــترین اثــر ســرریز فضایــِی ناشــی از ســهم صادراتــی مناطــق آزاد تجــاری بــر شــاخص 
تــاب آوری دارد. مقــدار منفــی و معنــادار ضریــب خودرگرســيون فضایــی نشــان داد بخشــی از 
تغييــرات کاهشــی شــاخص تــاب آوری مناطــق آزاد تجــاری هریــک از مناطــق مــورد بررســی 

ــوده اســت.  ــا مجــاورت ب ــه ی ــر فاصل به واســطة اث

E60, F14, B23 :JEL طبقه بندي
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1. مقدمه
واژة »تــاب  آوری« اغلــب بــه مفهــوم »بازگشــت بــه گذشــته« بــه کار مــی  رود کــه از ریشــة resilio گرفته 
شــده اســت )داداش پــور و عادلــی، 1394(. ایــن کلمــه را نخســتين بــار هولينــگ1 در ســال 1973م در 
مطالعــات اکولوژیکــی بــه کار گرفــت )رضایــی، 1392(. بــه مــرور زمــان، ایــن مفهــوم وارد علــوم دیگــر 
ازجملــه فيزیــک، روان شــناختی، اقتصــادی و اجتماعــی شــد و بــا مفاهيــم متعــدد دیگــر مــورد اســتفاده 
قــرار گرفــت. بــا گذشــت نزدیــک بــه چهــار دهــه از مطــرح شــدن ایــن مفهــوم، هنــوز تعریــف منســجم 
ــای موجــود در  ــان نشــده اســت )Masten & Powell, 2003(. بســياری از تفاوت  ه و واحــدی از آن بي
ــا و  ــود در رویکرده ــادی موج ــای بني ــون و تفاوت  ه ــای گوناگ ــی از روش  ه ــوم ناش ــن مفه ــف ای تعاری
دیدگاه  هــای مطــرح در ایــن حــوزه اســت )Brand & Kurt, 2007(. اندیشــمندان تــاب  آوری را توانایــی 
ــه  ــد؛ ب ــف می  کنن ــود تعری ــی خ ــت اصل ــه حال ــت ب ــود و بازگش ــترس در بهب ــت اس ــتم  های تح سيس
ــی  ــت باق ــان حال ــود و در هم ــذب می  ش ــتم ج ــر سيس ــه در ه ــی ک ــزان اختالل ــر، مي ــان دقيق  ت بي
ــف  ــی، 1392(. تعری ــود را دارد )رضای ــامان دهی خ ــی بازس ــتم توانای ــه سيس ــه  ای ک ــد و درج می  مان
نوریــس از تــاب  آوری عبــارت اســت از توانایــی واحدهــای اجتماعــی بــرای کاهــش خطرهــا، شــامل آثــار 
رخــداد و بالیــا و به حداقــل رســاندن اختالل  هــای اجتماعــی در زمــان انجــام فعاليت  هــای بازســازی و 
کاهــش آثــار مخــرب زلزله  هــای آینــده و انجــام فعاليت  هــای بازیابــی جهــت کاهــش ازهم گســيختگی 

 .)Norris et al., 2003 ــه، 1391؛ ــهيلی پور و منتظرالحج ــا )س ــری از فرصت  ه ــا بهره  گي ــی ب اجتماع

ــا بحــران در منابــع و آثــار نوشته شــده دربــارة ایــن  تاکنــون شــيوه  های متعــددي بــرای مواجهــه ب
ــت  ــا مشــاهده می شــود. مدیری ــرات نگرشــي شــگرفي در آن  ه ــه تغيي موضــوع مطــرح شــده اســت ک
 Davis,( ــه بحــران پــس از وقــوع آن بــوده اســت بحــران در ابتــدا فقــط پاســخ گویي و واکنــش آنــي ب
ــادي در  ــرمایه  گذاري  هاي کالن اقتص ــع س ــهرها و تجم ــتابندة ش ــد ش ــتم، رش ــدة بيس 2011(. در س
ــا تصویــب  آن  هــا، بحران هــا، تلفــات و خســارات بســيار زیــادي را برجــاي گذاشــت. مدیریــت دولتــي ب
مقــررات و ضوابــط اجرایــي و برخــی اقدامــات درصــدد کاهــش ایــن خســارات و تلفــات و ایجــاد آمادگــی 
دربرابــر بحــران برآمــد. امــا ناکارآمــدي ایــن شــيوه در برخــورد بــا مدیریــت بحــران آشــکار گردیــد. پــس 
از آن بــود کــه شــيوه  های مدیریــت بحــران بــا تغييــرات زیــادي روبــه رو شــد و نگــرش بــه بحــران بــه 
کاهــش آســيب پذیري و ســپس افزایــش تــاب  آوري تغييــر یافــت )Coppola, 2007(. تــاب آوری مفهومــی 
ــا تحریم  هــای بين  المللــی مطــرح شــده اســت. هــم اکنــون اقتصــاد ایــران بایــد  اســت کــه در مقابلــه ب
بــر مبنــا و اصــول درســتی گام نهــد تــا از ایــن رهگــذر بتوانــد بــر تحریم  هــای بين المللــی فائــق آیــد و 
تهدیــد تحریــم را بــه فرصــت تبدیــل کنــد.  اصــول و مبانــی ای کــه اقتصــاد ایــران بایــد داشــته باشــد، 
ــيب پذیری و  ــش آس ــه در کاه ــی ک ــی از عوامل ــت. یک ــرده اس ــاد ک ــاب آوری ایج ــام ت ــی به ن مفهوم

افزایــش تــاب  آوری مؤثــر خواهــد بــود، مناطــق آزاد تجــاری اســت.  

1. Holling
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ــي  ــرد بازرگان ــي واردات را راهب ــت  هاي جایگزین ــه، سياس ــار ده ــش از چه ــران در بي ــور ای کش
خارجــي خــود قــرار داده اســت. ایجــاد مناطــق آزاد تجــاري ـ صنعتــي در ایــران در کنــار سياســت  هاي 
ــس از  ــي پ ــت. ول ــرار گرف ــت گذاران ق ــه سياس ــورد توج ــة 1360 م ــر ده ــي واردات، از اواخ جایگزین
ــدف  ــه ه ــتيابي ب ــق در دس ــن مناط ــران، ای ــق آزاد در ای ــت مناط ــاز فعالي ــه از آغ ــد ده ــت چن گذش
اساســي کــه در قوانيــن تأســيس آن هــا درنظــر گرفتــه شــده، یعنــي توســعة صــادرات، چنــدان موفــق 
نبوده  انــد )التجائــی، 1388(. آمــار گمــرک جمهــوری اســالمی ایــران نشــان می  دهــد به طــور 
ميانگيــن ســرمایه  گذاری خارجــی در مناطــق آزاد در هــر ســال حــدود40.000.000 دالر و حداکثــر 
حــدود 1.000.000.000 دالر اســت کــه معــادل 2/5 درصــد کل صــادرات کشــور اســت. همچنيــن 
ــه ارزش 41.302.000.000.000  ــی ب ــرزمين اصل ــه س ــه ب ــق منطق ــن کاال از طری 2.124.668 ت
ریــال وارد شــده اســت. ارزش واردات مــواد اوليــه بــرای مصــرف در واحدهــای توليــدی منطقــه نيــز 
2.708.000.000.000 ریــال اســت کــه بــرای واردات 118311 تــن کاال بــوده اســت. ارزش واردات 
ــود،  ــه می  ش ــدودة منطق ــردازش وارد مح ــد و پ ــات تولي ــر از عملي ــی غي ــرای مصارف ــه ب ــی ک کاالهای
ــوع  ــر مجم ــدود 4/5 براب ــق آزاد ح ــن واردات در مناط ــت؛ بنابرای ــال اس 38.794.000.000.000 ری
صــادرات و صــادرات مجــدد و ســهم آن از کل واردات کشــور در ســال 92 حــدود 6/26 درصــد بــوده 
اســت. ایــن درحالــی اســت کــه ســهم صــادرات از مناطــق آزاد در ســال مذکــور، 1/72 درصــد از کل 

ــران، 1393(. ــوده اســت )گمــرک جمهــوری اســالمی ای صــادرات کشــور ب

ــژه از ســه دهــة پيــش تاکنــون، به طــور عمــده و  اشــاعة تفکــر تأســيس مناطــق آزاد جهــان، به وی
در بيشــتر مــوارد در کشــورهایي بــا موفقيــت قریــن شــده اســت کــه حرکــت پيوســته و باثباتــي را در 
ــتيابي  ــازمان داده و دس ــود س ــي خ ــاي اقتصــادي و اجتماع ــران عقب ماندگي  ه ــراي جب ــي ب ســطح مل
بــه پيشــرفت، رشــد و توســعه و ورود بــه عرصــة توليــد و تجــارت در جهــان را در دســتور کار خویــش 
قــرار داده  انــد. بدیــن معنــا، ایجــاد مناطــق آزاد در هــر کشــور را نــه به صــورت اقدامــي مجــزا از اقتصــاد 
ملــي، بلکــه بایــد به منزلــة ابــزاري بــراي توســعة صنعتــي و بخشــي از راهبردهــاي کالن بــراي توســعة 

اقتصــادي ـ اجتماعــي تلقــي کــرد )رهنــورد، 1389(. 

ایجــاد مناطــق آزاد، درصــورت موفقيــت، می  توانــد امتيازاتــی بــه ایــن شــرح داشــته باشــد: جــذب 
ــه درون اقتصــاد کشــور،  ــوژی ب ــال تکنول ِــد، جــذب و انتق ــژه در بخش  هــای مول ســرمایة خارجــی به وی
ــادی  ــای اقتص ــزودة بخش  ه ــد و ارزش اف ــش تولي ــور، افزای ــل کش ــتغال در داخ ــای اش ــاد فرصت  ه ایج
به خصــوص بخــش صنایــع و کمــک بــه کشــور بــرای ورود بــه بازارهــای جهانــی و آشــنایی بــا تجــارت 
خارجــی و گســترش و متنــوع ســاختن صــادرات بــرای اقتصادهــای بســته و نــاکارا. طبــق تعریف ســازمان 
ــرای تشــویق صــادرات  ــی ب ــل متحــد )UNIDO(، مناطــق آزاد تجــاری محرک  های ــی مل توســعة صنعت
ــگاه  ــای جای ــرای ارتق ــدت ب ــات ميان م ــت  ها و الزام ــی از سياس ــن یک ــود. بنابرای ــی می ش ــی تلق صنعت
تجــارت خارجــی ایــران توجــه بيشــتر بــه مناطــق آزاد بــا محوریــت صــادرات اســت؛ درحالی که نخســتين 
ــوده اســت )عباسی اســفنجانی،  ــش صــادرات ب ــه افزای ــدف ایجــاد مناطــق آزاد کمــک ب ــن ه و مهم تری
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ميرزائــی و احمدی کمالــی، 1396(. لــذا هــدف اصلــی ایــن مطالعــه بررســی عوامــل مؤثــر بــر تــاب  آوری 
اقتصــادی در مناطــق آزاد تجــاری ایــران اســت. در ادامــه پيشــينة تحقيــق و ســپس مبانــی نظــری آمــده 
اســت. در بخــش چهــارم روش پژوهــش شــامل الگوهــای فضایــی حــاوی الگوهــای عمومی خودرگرســيون 
فضایــی )SAC(2، الگــوی خودرگرســيونی بــا خودهم بســتگی فضایــی در جمــالت اخــالل )SEM(3، الگوی 
خودرگرســيون مختلــط )SAR(4 و الگــوی دوربيــن فضایــی )SDM(5 بيــان شــده اســت. در بخــش پنجــم 
تخميــن و تجزیــه و تحليــل الگوهــای اقتصادســنجی فضایــی بــرای عوامــل مؤثــر بــر تــاب آوری مناطــق 

آزاد تجــاری و درنهایــت نتيجه گيــری و پيشــنهادها آمــده اســت. 

2. پیشینة تحقیق
ــه بررســی نقــش آزادســازی تجــاری ـ صنعتــی ارس و عوامــل  ــام )1392( ب ســياف زاده،  بهنــام و بهن
اثرگــذار در رشــد اقتصــادی منطقــه پرداختنــد. نتایــج ایــن تحقيــق نشــان داد ایجــاد مراکــز تجــاری 
خصوصــی و کارخانجــات توليــدی و تخصيــص هزینــه بــرای احــداث امــور زیربنایــی، اشــتغال نيروی  های 
منطقــه و برخــورداری از قوانيــن مقــررات ســاده و باثبــات و فاقــد جنبه  هــای دســت وپاگير و نيــز وجــود 
ــمگيری در  ــش چش ــی نق ــرمایه  گذاری خارج ــت از س ــورد حمای ــام درم ــدون ابه ــررات ب ــن و مق قواني

ســرمایه  گذاری خارجــی و کســب درآمــد ارزی و اقتصــاد منطقــه دارد.   

ــرة  ــاری جزی ــق آزاد تج ــگاه مناط ــتمی )1392( جای ــی زاده و حش ــدزاده، عل ــتم گورانی، بيرانون رس
قشــم در توســعة پایــدار و امنيــت اجتماعــی را بررســی کردنــد. نتایــج تحقيــق حاکــی از آن اســت کــه با 
ایجــاد منطقــة آزاد قشــم، شــاخص  های توســعة اجتماعــی و نماگرهــای اقتصــادی رونــد رو بــه رشــدی 
داشــته  اند. همچنيــن تأثيــرات مثبــت حاصــل از ایجــاد منطقــة آزاد قشــم در برخــی از شــاخص  های 

امنيتــی و جــرم نظيــر قاچــاق کاال، فــروش مشــروبات الکلــی و غيــره افزایــش یافتــه اســت.  

ــر  ــی ارس را از منظ ــاری ـ صنعت ــة آزاد تج ــرد منطق ــران )1396( عملک ــفنجانی و دیگ عباسی اس
صــادرات تحليــل کردنــد. نتایــج آزمــون فریدمــن نشــان داد مؤلفه  هــای مربــوط بــه عوامــل محيطــی بــا 
ميانگيــن 3/86 مهم تریــن عامــل مؤثــر در عملکــرد صادراتــی منطقــه بــوده اســت؛ عوامــل زیربنایــی و 
ــه نظام  هــای  ــا ميانگيــن 1/95 و عوامــل مربــوط ب ــا ميانگيــن 3/13، عوامــل اقتصــادی ب زیرســاخت  ها ب
حقوقــی بــا ميانگيــن 1/06 به ترتيــب در رتبه  هــای بعــدی اثرگــذاری بــر عملکــرد صادراتــی قــرار گرفتنــد.

پيری ســارمانلو  )1396( بــه مطالعــة  توســعة مناطــق آزاد تجــاری در بســتر نظــام اقتصــاد مقاومتــی 
ــاد  ــی اقتص ــت  های کل ــه سياس ــنده ب ــه، نویس ــن مقال ــت. در ای ــه اس ــار پرداخت ــة چابه ــرای منطق ب

2. General spatial model
3. Spatial autoregressive error model
4. Mixed autoregressive-regressive model
5. Spatial Durbin model
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ــر  ــعه نظ ــای توس ــع و راهکاره ــداف شــکل  گيری آن و موان ــی نظــری تجــارت آزاد و اه ــی، مبان مقاومت
کــرده اســت.  

ــر رفــاه اجتماعــی جامعــة محلــی را  شــکوری و اميــدی )1397( تأثيــر ایجــاد منطقــة آزاد ارس ب
از منظــر ســاکنان مــورد بررســی قــرار دادنــد. نتایــج تحقيــق نشــان داد هرچنــد منطقــة آزاد ارس نيــز 
به ماننــد ســایر مناطــق آزاد ایــران نتوانســته درکل بــه اهــداف خــود دســت یابــد، از دیــدگاه ســاکنان 
ــی  ــه در زمينه  های ــه ای ک ــوده؛ به گون ــان نب ــی یکس ــف رفاه ــای مختل ــرات آن در حوزه  ه ــی تأثي محل
چــون بهداشــت و درمــان، آمــوزش و اشــتغال تأثيــرات مثبــت جزئــی داشــته اســت، در حــوزة تأميــن 
اجتماعــی و نيــاز بــه ســازمان  های حمایتــی و غيــره تقریبــاً تأثيــرات خنثــی بــوده و در مــواردی ماننــد 

وضعيــت مســکن و هزینه  هــای مســکن تأثيــرات خيلــی منفــی داشــته اســت.  

ــادی  ــعة اقتص ــر آن در توس ــور و تأثي ــق آزاد کش ــادری )1398( مناط ــدی و ق ــرده، علی احم دهم
ــی از  ــيس حاک ــت آمده از روش تاپس ــج به دس ــد. نتای ــدی کردن ــی و اولویت بن ــق را ارزیاب ــن مناط ای
ــت،  ــی، ترانزی ــی و خارج ــرمایه  گذاری داخل ــادرات، واردات، س ــاخص  های ص ــاس ش ــه براس ــت ک آن اس
ــه را  ــن رتب ــا شــاخص شــباهت 0/919، باالتری ــو ب ــة آزاد ماک شــرکت  ها و مؤسســات ثبت شــده، منطق
داراســت و بعــد از آن مناطــق آزاد ارونــد، کيــش، انزلــی، ارس، قشــم و چابهــار قــرار گرفته  انــد. از ایــن 
ــا تقویــت شــاخص  هایی همچــون افزایــش ســرمایه  گذاری خارجــی و داخلــی، صــادرات و  رو می  تــوان ب

راه یافتــن بــه بــازار جهانــی و منطقــه  ای بــه توســعة اقتصــادی ایــن مناطــق کمــک کــرد. 

ــت  ــدار و امني ــگاه مناطــق آزاد تجــاری در توســعة پای ســيدعليپور و نظری خاکشــور )1398( جای
ــج پژوهــش نشــان داد به ترتيــب  ــد. نتای ــرار دادن ــی را مــورد بررســی ق اجتماعــی در منطقــة آزاد انزل

عوامــل اعتيــاد، قاچــاق و فقــر بــر امنيــت اجتماعــی منطقــه اثرگــذار اســت. 

حيدری ســاربان )1398( بــه بررســی نقــش منطقــة آزاد تجــاری در بهبــود شــاخص  های اقتصــادی 
مناطــق روســتایی شهرســتان ماکــو پرداخــت. نتایــج تحليــل فضایــی روســتاهای مــورد مطالعــه بيانگــر 
آن بــود کــه نقــش منطقــة آزاد تجــاری در تقویــت شــاخص  های اقتصــادی در 25 درصــد روســتاها در 
ســطح قــوی و در 41 درصــد روســتاها در ســطح متوســط و در بقيــة روســتاها در ســطح ضعيــف اســت. 

حســينی، عابدینــی و نافذی علمــداری6 )2013( عوامــل مؤثــر بــر توانمندســازی صــادرات منطقــة 
ــط  ــل محي ــه و تحلي ــناخت و تجزی ــادرات، ش ــتراتژی ص ــل اس ــد و عوام ــایی کردن آزاد ارس را شناس
ــا سيســتم پولــی و بانکــی، مقــررات گمرکــی، بازاریابــی،  بين  المللــی، مــواد و تجهيــزات، آشــنا بــودن ب

ــد.  ــی کردن ــی معرف ــل اصل ــرزی را عوام ــات برون م ــات و خدم تبليغ

6. Hosseini, Abedini & NafeziAlamdari
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تيفنبــرون7 )2015( تحليلــی مقایســه  ای بيــن مناطــق تجــارت خارجــی ایــاالت متحــده و مناطــق 
ــای کلــی اقتصــادی مناطــق تجــاری آزاد  ــه درمــورد مزای ــد. ایــن مقال آزاد تجــاری چيــن انجــام دادن
ــن  ــتر، ازبي ــری بيش ــفافيت، انعطاف پذی ــه ش ــن ب ــاری چي ــق آزاد تج ــد. مناط ــث می کن ــن بح در چي
ــه  ــندة مقال ــاز دارد. نویس ــی ني ــارت بين الملل ــن تج ــدید از قواني ــروی ش ــد و پي ــاد و پيون ــردن فس ب
ــارت  ــق تج ــن مناط ــن و همچني ــاری آزاد در چي ــق تج ــد مناط ــعة مفي ــرای توس ــنهادهایی را ب پيش

ــه کــرده اســت.   ــاالت متحــده ارائ خارجــی در ای

باباتونــده8 )2019( بــه بررســی مناطــق آزاد تجــاری در تئــوری و عمــل در نيجریــه پرداخــت. تمرکز 
ــرای ســرمایه  گذار  ــی ب ــای عمليات ــا، ضرره ــوم، مزای ــخ، مفه ــل تاری ــه و تحلي ــه تجزی ــن مقال ــی ای اصل
ــه  ــاز ب ــت. ني ــه اس ــب در نيجری ــای منتخ ــتفاده از اپراتوره ــا اس ــاری ب ــق آزاد تج ــان مناط و ميزب
شــفافيت بيشــتر در عمليــات مناطــق آزاد تجــاری بيــن ســرمایه  گذاران و ميزبــان و همچنيــن تأميــن 
زیرســاخت  های مناطــق آزاد تجــاری و پایبنــدی بــه بهتریــن روش هــای جهانــی ازجملــه مــواردی اســت 

کــه بایــد در مناطــق آزاد تجــاری نيجریــه درنظــر گرفتــه شــود. 

ــدر شــانگهای را  ــق مناطــق آزاد تجــاری در بن ــگ9 )2019( تحــول ســاختاری از طری ــگ و زن من
ــز اســت،  ــی موفقيت آمي ــد. اگرچــه ایجــاد مناطــق آزاد تجــاری در شــانگهای به طــور کل واکاوی کردن
در پيشــبرد آن  هــا نيــز بــا چالــش هــای بســياری روبه روینــد. ایــن چالش  هــا شــامل فضــای نامشــخص 
اقتصــاد جهانــی و اقتصــاد چيــن، مشــکل در افتتــاح بيشــتر بخــش خدمــات و افزایــش اثــرات ســرریز 
آن  هاســت. بــا توجــه بــه فضــای رقابتــی فزاینــدة داخلــی و بين المللــی، ایــن مناطــق نيازمنــد تقویــت 

ظرفيــت نــوآوری بومــی خــود اســت. 

3. مبانی نظری

3ـ1. منطقة آزاد  
ــرده  ــان نک ــی را بي ــود خاص ــته و مقص ــانی نداش ــاً همس ــف لزوم ــق آزاد تعری ــان، مناط ــول زم در ط
اســت؛ بــه هميــن دليــل در کشــورهای مختلــف اصطالحــات گوناگونــی بــرای مفهــوم منطقــة آزاد بيــان 
شــده اســت. ســازمان بين المللــی کار منطقــة آزاد را چنيــن تعریــف کــرده اســت: مناطــق صنعتــی بــا 
انگيزه  هــای خــاص جهــت جــذب ســرمایه  گذاران خارجــی راه  انــدازی می  شــوند. در ایــن مناطــق، مــواد 
واردشــده پيــش از اینکــه مجــدد صــادر شــوند، تاحــدی پــردازش می  شــوند. ســازمان توســعة صنعتــی 
ملــل متحــد مناطــق آزاد را محرکــی بــرای تشــویق توســعه بــا هــدف صــدور کاالهــای صنعتــی می  دانــد 

)محمدی الموتــی، 1374(. 

7. Tiefenbrun
8. Babatunde
9. Meng & Zeng
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طبــق اظهــارات بانــک جهانــی، منطقــة آزاد تجــاری قلمــروی معّينــی اســت کــه اغلــب در داخــل یــا 
مجــاورت بنــدر واقــع شــده اســت و در آن تجــارت آزاد بــا ســایر نقــاط جهــان مجــاز شــناخته می  شــود. 
ــه  ــت ک ــور اس ــروی کش ــه  ای از قلم ــرد: ناحي ــف ک ــه تعری ــة آزاد را این گون ــوان منطق ــوع می  ت درمجم
ــرار دارد؛ ورود و خــروج ســرمایه و  ــی، اداری و فيزیکــی تأسيســات گمرکــی ق خــارج از محــدودة قانون
ســود بــه آن و جابه جایــی نيــروی کار متخصــص به ســهولت صــورت می  گيــرد؛ کاالهــا و مــوادی را کــه 
منــع قانونــی نداشــته باشــد می  تــوان بــدون هرگونــه مانــع گمرکــی ترانزیــت کــرد یــا در انبارهــای آن 
نگــه  داشــت یــا در کارخانــة مســتقر در آن تغييــر شــکل داد و بــه کاالهــای دیگــری تبدیــل کــرد؛ ایــن 
توليــدات بيشــتر جهت  گيــری صادراتــی دارد و چنانچــه بــه کشــور ميزبــان وارد شــود، مشــمول مقــررات 

و قوانيــن گمرکــی آن خواهــد شــد )حــدادی، 1386(.

3ـ2. رابطة مناطق آزاد و تجارت جهانی 
ــاي  ــي از آگاهي ه ــزرگ( حاک ــاري ب ــاي تج ــکيل بلوک ه ــل از تش ــا قب ــت کم ت ــي )دس ــة جهان تجرب
ــي و گســترش  ــه اي، تکنولوژیکــي و بازاریاب وســيع از نقــش مناطــق آزاد در توســعة اقتصــادي، منطق
ارتبــاط بــا بازارهــاي جهانــي اســت. نقــش اصلــي مناطــق آزاد در کشــورهاي بزرگــي همچــون هنــد، 
چيــن، ایــران و ماننــد آن  هــا، تغييــر تفکــر اقتصــادي در ایــن کشــورها و همســویي اقتصــاد ملــي ایــن 
کشــورها بــا اقتصــاد جهانــي اســت. چيــن و تــا حــد زیــادي هندوســتان نمونــة بــارز ایــن تغييــر تفکــر 
ــزار منطقــة آزاد در راســتاي بازگشــایي اقتصــاد خویــش به خوبــی بهــره  هســتند. ایــن دو کشــور از اب
ــاد  ــي و ایج ــرمایه گذاري خارج ــذب س ــررات در راه ج ــن و مق ــر قواني ــا تغيي ــته اند ب ــه  و توانس گرفت
فضــاي مناســب توســعه از تکنولــوژي و علــم دیگــران بهــره گيرنــد و بــا افزایــش تعــداد مناطــق آزاد بــا 
ســرعت بيشــتري فضــاي درونــي اقتصــاد ملــي را تغييــر دهنــد و قوانيــن و مقــررات و سياســت کلــي 

ــي هماهنــگ و هم جهــت کننــد.     ــا شــرایط اقتصــاد جهان اقتصــادي را ب

3ـ3. نقش مناطق آزاد در توسعة اقتصادی با تأکید بر اقتصاد مقاومتی 
ــورهای  ــوند: کش ــيم می  ش ــته تقس ــه دو دس ــورها ب ــی کش ــور کل ــی به ط ــيم  بندی  های بين  الملل در تقس
توســعه یافته و کشــورهای درحــال توســعه بــا درجــات مختلفــی از توســعه نيافتگی. کشــورهای 
درحــال توســعه بــه علــل و عوامــل مختلــف تاریخــی و مشــکالت جــاری نتوانســته  اند انقــالب صنعتــی 
را پشت ســر بگذارنــد؛ بــه هميــن دليــل در راه دســتيابی بــه توســعة اقتصــادی بــه هــر ابــزاری، ازجملــه 
ــن  ــق تأمي ــق آزاد از طری ــارمانلو، 1396(. مناط ــد )پيری س ــاری، روی می  آورن ــق آزاد تج ــاد مناط ایج
ســریع مــواد اوليــه و قطعــات مــورد نيــاز کارخانه  هــای داخلــی، کاســتن از ميــزان بيــکاري در اقتصــاد 
ملــی، ارتقــای کيفيــت توليــدات داخلــی به منظــور صــادرات، ایجــاد امکانــات الزم بــراي رشــد صنعــت 
ــد  ــی کمــک کنن ــه توســعة اقتصــاد مل ــد ب توریســم و جــذب جهانگــردان داخلــی و خارجــی می  توانن
ــداف و  ــر، اه ــارت دیگ ــه عب ــت؛ ب ــی اس ــاد مقاومت ــداف اقتص ــتای اه ــوارد در راس ــن م ــام ای ــه تم ک
ــداف و  ــتای اه ــاًل در راس ــد کام ــوند، بای ــاب می  ش ــق آزاد انتخ ــاد مناط ــرای ایج ــه ب ــی ک راهبردهای
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راهبردهــای اقتصــاد ملــی قــرار گيرنــد.

ــورت  ــه گانه به ص ــای س ــة محوره ــادی، پای ــعة اقتص ــم توس ــة شش ــة برنام ــه در الیح ــون ک اکن
اقتصــاد مقاومتــی، پيشــتازی در عرصــة علــم و فنــاوری، و تعالــی و مقاوم ســازی فرهنگــی اعــالم شــده 
ــه شــوند  ــد در تعييــن کاربری  هــای مناطــق آزاد جــدی گرفت ــن محورهــای اســتراتژیک بای اســت، ای
ــه  ای به منظــور تحقــق  ــه توليــد حرف ــا اعمــال نگــرش توســعة صــادرات، ب ــا ایــن مناطــق بتواننــد ب ت
ــدی و  ــد )محم ــی بپردازن ــاد مقاومت ــور اقتص ــوص مح ــور به خص ــعه  ای کش ــادی و توس ــداف اقتص اه

ــی، 1395(. عارف

3ـ4. استراتژی  های به کار گرفته شده در مناطق آزاد
ــش  ــه در گزین ــتند ک ــی هس ــان چالش  های ــق آزاد هم ــاد مناط ــر ایج ــم ب ــری حاک ــای نظ دیدگاه ه
اســتراتژی توســعه درمــورد کشــورهای درحــال توســعه از آن بحــث می  شــود کــه شــامل به کارگيــری 
اســتراتژی توســعة صــادرات به جــای اســتراتژی جایگزینــی واردات، به کارگيــری اســتراتژی اســتفاده از 
اصــل برتری  هــای نســبی، بــه کار بســتن اســتراتژی تجــارت خارجــی به عنــوان محــرک توســعه اســت 

کــه در ذیــل هریــک از ایــن مــوارد توضيــح داده شــده اســت )کریمی  کيــا و مقــدم، 1391(.

الف. به کارگیری استراتژی توسعة صادرات به جای استراتژی جایگزینی واردات
ــن  ــد. ای ــی واردات می  گوین ــتراتژی جایگزین ــی را اس ــا کاالی واردات ــی ب ــد داخل ــردن تولي ــن ک جایگزی
راهبــرد توســعه در فاصلــه زمانــی دو جنــگ جهانــی و تــا اوایــل ســال  های دهــة1960 م شــکل گرفــت 

)ســرلک، 1374(. 

ب. به کارگیری استراتژی استفاده از اصل برتری  های نسبی 
تئــوری برتــری نســبی مبتنــی بــر ایــن اصــل اســت کــه هــر کشــور بایــد بــه توليــد کاالیــی مبــادرت 
ورزد کــه در آن از برتــری برخــوردار اســت؛ زیــرا آن کاال را  ارزان تــر از ســایر کشــورها عرضــه می کنــد. 
نظریــة برتــری کــه ریــگاردو، اقتصــاددان مشــهور انگليســی، آن را بيــان کــرد، سال هاســت کــه دیــدگاه 
ــزاری  ــة آزاد اب ــان، منطق ــدة بســياری از اقتصاددان ــل اســت. به عقي ــر تجــارت بين المل ــم ب نظــری حاک
ــا به کارگيــری نيــروی انســانی ارزان، مــواد اوليــه و  اســت کــه کشــورهای درحــال توســعه می تواننــد ب
کاالهــای واســطه و ترویــج تجــارت آزاد در چنيــن مناطقــی از اصــل برتــری نســبی بهره منــد شــوند و 

ــد توســعة اقتصــادی خویــش را ســرعت بخشــند )کریمی  کيــا و مقــدم، 1391(. رون

ج. به کارگیری استراتژی تجارت خارجی به عنوان محرک توسعه
تحــوالت اقتصــادی جهــان پــس از جنــگ جهانــی دوم، تجربــة کشــورهای توســعه یافتة امــروزی در قــرن 
ــان  ــر نش ــة اخي ــه ده ــی س ــده ط ــورهای تازه صنعتی ش ــز کش ــتم و ني ــرن بيس ــة اول ق ــم و نيم نوزده
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داد تجــارت خارجــی می توانــد محــرک و عامــل توســعه باشــد؛ به و یــژه در دنيــای اقتصــادی امــروز کــه 
تحــوالت تکنولــوژی به انــدازه ای ســریع و چشــمگير اســت کــه هيــچ کشــوری به تنهایــی قــادر بــه توليــد 
ــا دیگــران اتفــاق  همه چيــز بــرای همــگان نيســت و توســعه بــدون هميــاری و بهره گيــری از دادوســتد ب
نخواهــد افتــاد. همچنيــن از آنجایــی کــه یکــی از راه هــای بســط تجــارت خارجــی اســتفاده از ابــزار منطقــة 

ــزار را مفيــد تلقــی می  کننــد )همــان(.  ــن اب ــان بهره منــدی از ای آزاد اســت، بســياری از اقتصادان

4. روش شناسی تحقیق
سياســت  های پولــی و مالــی بایــد در آثــار و منابــع اقتصــادی مشــخص باشــد و همــواره بــه ایــن پرســش 
ــرای ایــن  ــه دنبــال چــه چيــزی هســتيم )ميالنــی، 1394(. ب پاســخ دهيــم کــه در ایــن سياســت  ها ب
کار نخســت بایــد شــناخت درســتی از اقتصــاد ایــران و مشــکل اصلــی اقتصــاد آن داشــت و ســپس روش 

صحيــح برخــورد بــا مشــکل و حــل آن را شناســایی کــرد.

ــن نحــو نشــان دهندة  ــه بهتری ــن منظــور نيازمنــد تعریــف شــاخص  هایی هســتيم کــه ب ــرای ای ب
ــاخص  ــامل ش ــی ش ــطح مل ــاب آوری در س ــر ت ــاخص    های نمایانگ ــد. ش ــه باش ــورد مطالع ــوع م موض
تــاب آوری بریگوگليــو10 و دیگــران، شــاخص تــاب  آوری گــروه پژوهشــی ســنتينتال11، شــاخص آژانــس 
ــاخص  ــاد، ش ــی اقتص ــع جهان ــط مجم ــی توس ــاب  آوری مل ــی ت ــکا، ارزیاب ــی امری ــعة بين  الملل توس
ــه  ای  ــطح منطق ــاب آوری در س ــان دهندة ت ــاخص    های نش ــت. ش ــی FM اس ــاب  آوری جهان 2014 ت
شــامل شــاخص تــاب  آوری اقتصــاد منطقــة یورکشــایر، شــاخص تــاب  آوری اقتصــادی جامعــه و تيــم 
راهبــردیAWM 12  اســت. هریــک از ایــن شــاخص  ها متغيرهــای خاصــی را بــرای ارزابــی تــاب  آوری 
ــات اقتصــاد  ــای ثب ــران بخش  ه ــو و دیگ ــاخص بریگوگلي ــال ش ــرای مث ــد. ب ــر می  گيرن اقتصــاد درنظ
کالن )متغيرهــای تشــکيل ســرمایة ثابــت ناخالــص به عنــوان بخشــی از GDP، تــورم، نــرخ بيــکاری 
ــرخ  ــرل ن ــالت ارزی، کنت ــرل معام ــرمایه، کنت ــرک س ــرد )تح ــاد ُخ ــای اقتص ــی بازاره و...(، کارای
ــی  ــعة اجتماع ــت و...(، توس ــوق مالکي ــت، حق ــون، امني ــت قان ــوب )حاکمي ــی خ ــره و...(، حکمران به
ــت  ــة دول ــد بودج ــی )درص ــل محيط ــوزش و...( و عوام ــی، آم ــتگی اجتماع ــد، هم بس ــع درآم )توزی
ــن  ــار کرب ــرانه، انتش ــی س ــد آلودگ ــت، تولي ــده اس ــاص داده ش ــی اختص ــت محيط ــه مدیری ــه ب ک
ســرانه و...( درنظــر می  گيرنــد. شــاخص گــروه پژوهشــی ســنتينتال 52 متغيــر را در 10 زیرشــاخص 
ــن  ــای ای ــی )متغيره ــت مال ــالمت سياس ــد از: 1. س ــاخص  ها عبارت ان ــن ش ــد. ای ــدی می  کن گروه  بن
شــاخص نســبت بدهــی عمومــی بــه GDP و نــرخ تغييــرات ایــن متغيــر(؛ 2. ســالمت سياســت پولــی 
ــه  ــروف ب ــورهای مع ــورم کش ــی و ت ــورم داخل ــرخ ت ــاوت ن ــورم و تف ــودن ت ــی ب ــل پيش  بين )غيرقاب
G7(؛ 3. اثربخشــی دولــت؛ 4. حکمرانــی کلــی؛ 5. ســالمت سيســتم بانکــی؛ 6. گوناگونــی صــادرات؛ 

10. Briguglio 
11. Centinental Resilience Index
12. Advantage West Midlands
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ــص  ــت خال ــی و وضعي ــش خصوص ــی بخ ــی؛ 9. بده ــدرت خارج ــادرات؛ 8. ق ــه ص ــتگی ب 7. وابس
ســرمایه  گذاری بين  المللــی و ذخایــر بين  المللــی.  

فرایند کلی شاخص  ها با استفاده از فرایند زیر ساخته می  شود:

ـ گام اول: تعــدادی از شــاخص  های مناســب در ســه حــوزة گســتردة اقتصــادی، بــازار نيــروی کار 
ــا ریســک  ــن موضــوع اســت کــه آی و اجتماعــی انتخــاب و ســاختاربندی می  شــوند. هــدف تعييــن ای

ــد روی هــر شــاخص نشــئت می  گيــرد.  ــا ب ــاب  آوری اقتصــادی از  عملکــرد خــوب ی ت

ـ گام دوم: پــس از گــردآوری داده  هــای شــاخص، عملکــرد هــر ناحيــة محلــی محــک زده می  شــود. 
بــه هــر ناحيــه نمــره  ای بيــن صفــر و یــک، بســته بــه موقعيتــش بيــن بدتریــن و بهتریــن در منطقــه، 

ــود.  ــاص داده می  ش اختص

ـ گام ســوم: هنگامــی کــه نمــرة هــر شــاخص در هــر ناحيــه تعييــن شــد، در هــر حــوزه شــاخص  ها 
ــوزة  ــه ح ــرای س ــک ب ــر و ی ــن صف ــپس بي ــده، س ــع ش ــی جم ــای وزن ــوند. نمره  ه وزن داده می  ش

ــار دیگــر نمــره تعييــن می  شــود. ــازار نيــروی کار و اجتماعــی ب اقتصــادی، ب

ــک  ــر و ی ــن صف ــود و بي ــع می ش ــی جم ــة محل ــر ناحي ــوزة ه ــه ح ــای س ــارم: نمره  ه ـ گام چه
ــت. ــی اس ــاخص کل ــرة ش ــه نم ــردد ک ــن می گ ــره  ای تعيي ــدداً نم مج

ــرة  ــه نم ــود. هرچ ــدی می  ش ــوزه رتبه  بن ــه ح ــای س ــی و نمره  ه ــاخص کل ــرة ش ــم: نم ـ گام پنج
ــر  ــک نزدیک ت ــه ی ــه ب ــر و هرچ ــاد تاب  آورت ــد، اقتص ــر باش ــر نزدیک ت ــه صف ــه  ای ب ــاخص کل ناحي ش

باشــد، تــاب  آوری کمتــر اســت. 

در ایــن مقالــه، بــا توجــه بــه دردســترس بــودن داده  هــا، تــاب  آوري اقتصــادي هــدف قــرار گرفتــه کــه 
ــرای اندازه  گيــري تــاب آوري اقتصــادي از دو شــاخص جــک بورمــن و دیگــران و شــاخص بریگوگليــو  ب
اســتفاده شــده اســت. بــراي محاســبة تــاب  آوري اقتصــاد ایــران شــاخص کلــی کــه برمبنــاي کار جــک 

بورمــن و دیگــران اســت، بــه کار رفتــه اســت. 

براي محاسبة شاخص  ها سه گام وجود دارد:

1. هم جهــت کــردن متغيرهــا: متغيرهایــی کــه بــا تــاب  آوري رابطــة منفــی دارنــد، بــراي هم جهــت 
شــدن عکــس شــدند.

2. نرمال ســازي متغيرهــا: تمــام متغيرهــا طــی فراینــد نرمال  ســازي بــه مجموعــة جدیــدي تبدیــل 
ــر  ــوان مقادی ــت، می  ت ــن حال ــد. در ای ــرار دارن ــک ق ــر و ی ــن صف ــر بي ــة مقادی ــه در آن هم می  شــوند ک

تمــام متغيرهــا را بــا هــم مقایســه کــرد.
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کــه در آن،  Zi مقــدار استانداردشــده، Xi مقادیــر هریــک از داده  هــا، Xmin حداقــل امــکان داده  هــا و 
Xmax حداکثــر مقــدار داده هاســت.

ــی  ــر مطلوب ــا مقادی ــام متغيره ــه تم ــت ک ــن اس ــتلزم ای ــاد مس ــودن اقتص ــاب  آور ب ــی: ت 3. وزن  ده
داشــته باشــند. اگــر یکــی از ایــن متغيرهــا ـ صرف نظــر از ميــزان اهميــت آن در اقتصــاد ـ در وضعيــت 
نامناســبی قــرار داشــته باشــد، بــا توجــه بــه اثــرات بازخــوردي کــه دارد تــاب  آوري اقتصــاد را به خطــر 
ــارج در  ــده در خ ــات انجام ش ــت از تحقيق ــه تبعي ــوع و ب ــن موض ــه ای ــه ب ــا توج ــن ب ــدازد. بنابرای می  ان
حــوزة تــاب  آوري، وزن برابــر بــه تمــام متغيرهــا داده شــده اســت. درنهایــت بــراي شــاخص تــاب آوري، 
متوســط وزنــی ایــن متغيرهــا گرفتــه می  شــود. مقــدار شــاخص تــاب  آوري بيــن صفــر و یــک اســت کــه 
هرچــه بــه صفــر نزدیک تــر باشــد، تــاب  آوري کمتــر و هرچــه مقــدار شــاخص بــه یــک نزدیک تــر باشــد، 

تــاب  آوري بيشــتر اســت.

بعــد از مشــخص کــردن شــاخص تــاب  آوری بــا اســتفاده از الگــوی پانــل فضایــی، بــه بررســی ایــن 
عوامــل در مناطــق آزاد پرداختــه می  شــود.

در ایــن پژوهــش، بــرای بررســی عوامــل مؤثــر بــر شــاخص تــاب آوری در مناطــق آزاد از رهيافــت 
اقتصادســنجی فضایــی اســتفاده شــده اســت. اقتصادســنجی فضایــی شــاخه اي از اقتصادســنجی اســت 
ــه  ــرات فضایــی دو دســته از عوامــل اســت کــه ب ــرات فضایــی را درنظــر می گيــرد. منظــور از اث کــه اث
ــا  ــی ی ــتگی فضای ــن وابس ــا عناوی ــا را ب ــوان آن ه ــود و می  ت ــوط می  ش ــا مرب ــتقرار متغيره ــکان اس م
 .)Anselin, 1999( ــح داد ــی توضي ــاختار فضای ــا س ــی ی ــانی فضای ــی و ناهمس ــتگی فضای خودهم بس
 ،)SAC( به طــور کلــی الگوهــای خودرگرســيون فضایــی شــامل الگــوی عمومــی خودرگرســيون فضایــی
ــی در  ــا خودهم بســتگی فضای ــوأم )SAR(، الگــوی خودرگرســيونی ب ــی خودرگرســيون ت الگــوی فضای

ــی، 1392(.  ــی )SDM( هســتند )ســالمی و نعمت ــن فضای ــة اخــالل )SEM( و الگــوی دوربي جمل

ــی  ــل فضای ــدل پان ــق آزاد از م ــاب آوری در مناط ــاخص ت ــر ش ــر ب ــل مؤث ــی عوام ــور بررس به منظ
ــدل  ــی، م ــاي فضای ــی، خط ــيون فضای ــای خودرگرس ــاس، مدل ه ــن اس ــر ای ــت. ب ــده اس ــتفاده ش اس
ــاب  ــی انتخ ــة نهای ــدل بهين ــت م ــن زده و درنهای ــی تخمي ــی عموم ــدل فضای ــی و م ــن فضای دوربي
شــده اســت. بــرای تعييــن اثــرات غيرمســتقيم یــا ســرریز، مــدل دوربيــن فضایــی مبنــا قــرار گرفتــه 
اســت. همان طــور کــه اشــاره شــد، مدل  هــای اقتصادســنجی فضایــی مشــتمل بــر 4 قســم اســت کــه 
به اختصــار شــرح داده شــده اســت. از ميــان مدل هــای اقتصادســنجی فضایــی، مــدل خطــای فضایــی 
 Vega & Elhorst, 2013; Karaçuka, &( ــدارد ــه ای را ن ــریز منطق ــرات س ــنجش اث ــکان س )SEM( ام
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Catik, 2011(. مــدل دوربيــن فضایــی و مــدل عمومــی نتایــج اثــرات ســرریز )فضایــی( را بهتــر نشــان 
 Karaçuka & Catik, 2011; Autant-Bernard & LeSage, می دهــد )زراءنــژاد و منصــوری، 1394؛
ــيون های  ــدا رگرس ــود: در ابت ــی ش ــل ط ــن مراح ــد ای ــدل بای ــب ترین م ــن مناس ــرای تعيي 2011(. ب
مدل هــای اقتصادســنجی فضایــی بــرآورد شــود، ســپس آزمــون مــوران بــرای مشــخص شــدن اثــرات 
ــان  ــر و ری13 )2003( از مي ــارة LM فلوراکــس، فلوم ــرار گيــرد و براســاس آم ــد ق ــی مــورد تأیي فضای
مدل هــای اقتصادســنجی فضایــی )SDM ،SEM ،SAR و SAC( مــدل بهينــه انتخــاب شــود و در انتهــا 
اثــرات ســرریز بــرآورد شــود. براســاس منابــع و آثــار مربــوط بــه موضــوع، تصریــح مدل هــای فضایــی 

 :)Elhorst, 2010( ــده اســت ــه ش ــر گرفت ــر درنظ به صــورت زی

(SAR) الف. مدل خودرگرسیون فضایی
کامل  تریــن الگــوی خودرگرســيونی فضایــی، الگــوی عمومــی خودرگرســيونی فضایــی اســت کــه ســایر 
ــر  ــی ب ــردن محدودیت  های ــا وارد ک ــه ب ــوری  ک ــد؛ به ط ــرار می  گيرن ــو ق ــن الگ ــی در ای ــا به نوع الگوه
روی پارامترهــای ایــن الگــو می تــوان ســایر الگوهــای خودرگرســيونی فضایــی را به دســت آورد. شــکل 
ــر وابســته،  ــرداری از متغي ــن الگــو، y ب ــن الگــو در رابطــة )2( نشــان داده شــده اســت. در ای ــی ای کل
x نمایانگــر متغيرهــای توضيحــی، W ماتریــس وزن هــای فضایــی اســت. در ادامــه توضيــح چگونگــی 
شــکل  گيری آن  هــا آمــده اســت. ایــن الگوهــا به صــورت هم زمــان وقفــة فضایــی و هم بســتگی 
ــرای متغيرهــا،  ــرداری از پارامتر هــا ب فضایــی جملــه خطــا را داراینــد. در رابطــة )β ،)2 نشــان  دهندة ب
ρ نمــودار ضریــب خودهم بســتگی فضایــی و λ ضریــب خودهم بســتگی فضایــی در جمــالت خطاســت. 

)2(

  )SDM( ب. مدل دوربین فضایی
ــح  ــاری توضي ــق آزاد تج ــی از مناط ــب خط ــورت ترکي ــته را به ص ــر وابس ــرات متغي ــدل تغيي ــن م ای
می دهــد. در الگــوی دوربيــن فضایــی، وقفــة فضایــی متغيــر وابســته و متغيــر مســتقل بــه الگــو اضافــه 
می شــود. شــکل کلــی ایــن الگــو در رابطــة )3( مشــاهده می شــود. در ایــن الگــو، عالوه بــر متغيرهــای 
توضيحــی، وقفــة فضایــی متغيرهــای توضيحــی نيــز وارد الگــو شــده اســت )ســالمی و نعمتــی، 1392(.

)3(

13. Florax, Folmer & Rey
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)SEM( ج. مدل خطای فضایی
اگــر در الگــوی )4( پارامتــر ρ برابــر بــا صفــر قــرار داده شــود، الگــوی خودرگرســيونی بــا هم بســتگی 
ــی  ــتگی فضای ــه هم بس ــت ک ــر آن اس ــو بيانگ ــن الگ ــد. ای ــت می  آی ــالل )SEM( به دس ــالت اخ در جم
ــالل در  ــالت اخ ــق جم ــتگی از طری ــه هم بس ــدارد؛ بلک ــود ن ــاری وج ــق آزاد تج ــن مناط ــتقيم بي مس

ــرد. ــورت می  گي ــاری ص ــق آزاد تج مناط

)4(      

)SAC( د. مدل فضایی عمومی
این مدل شامل هر دو مدل مختلط رگرسيونی و خطای فضایی است:

)5(

ــه  ــد ک ــت می آین ــتاندارد به دس ــی اس ــن فضای ــی و دوربي ــيون فضای ــای خودرگرس ــی مدل ه زمان
. ــند  ــتا باش ــی ایس ــای تصریح مدل ه

) نشــان می دهــد متغيــر وابســته در یــک منطقــه چقــدر از متغيــر  ضریــب خودرگرســيون فضایــی (
وابســتة مناطــق مجــاور متأثــر می شــود. همچنيــن درصــورت وابســتگی فضایــی اجــزای اخــالل، یــک 
شــوک خارجــی در یــک منطقــه بــه تغييــرات متوســط در متغيــر وابســته مناطــق مجــاور منجر می شــود 
ــدرزی ، 1393(.  ــی و حمي ــهبازی،  رضای ــد )ش ــان می ده ــدازة آن را نش ــی  ان ــای فضای ــب خط و ضری
در روش شناســی اقتصادســنجی فضایــی بســته بــه اینکــه متغيــر وابســته، متغيرهــای توضيحــی و یــا 
ــاده می شــود.  ــی پيــش نه ــی متفاوت ــای فضای ــی داشــته باشــند، مدل  ه ــة خطــا وابســتگی فضای جمل
ــن  ــود. در ای ــرح می  ش ــی مط ــی متفاوت ــدل فضای ــی م ــی هم گرای ــور بررس ــش، به منظ ــن پژوه در ای

ــر تصریــح می  شــود: مطالعــه، مــدل دوربيــن فضایــی )SDM( زی

)6(

ــرای  ــذار ب ــل اثرگ ــاب آوری در مناطــق آزاد تجــاری )Yi( اســت. عوام ــه در رابطــة )6( شــاخص ت ک
بين  المللــی شــدن مناطــق آزاد تجــاری بررســی شــد. بــر ایــن مبنــا و بــا توجــه بــه در دســترس بــودن 
ــی  ــون دالر(، x3 ســهم صادرات ــون دالر(، x2 واردات )ميلي ــر صــادرات )ميلي ــاری، x1 بيانگ ــای آم داده  ه
ــراز تجــاری، x5 ســرمایه گذاری خارجــی )ميليــون دالر(، x6 ســرمایه گذاری  منطقــة آزاد )درصــد(، x4 ت
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ــت.  ــده اس ــرکت  های ثبت ش ــداد ش ــد و x9 تع ــر(، x8 درآم ــتغال )نف ــال(، x7 اش ــارد ری ــی )ميلي داخل
ــای  ــا آزمون  ه ــه ب ــود ک ــی ش ــق بررس ــوی تحقي ــی در الگ ــتگی فضای ــود خودهم بس ــد وج ــدا بای در ابت
ــا  داری آن  ــی و معن ــرای بررســی و آزمــون ضریــب خودهم بســتگی فضای تشــخيص صــورت می گيــرد. ب
می  تــوان از آماره  هــای مختلــف همچــون آمــارة مــوران14، گــری15 و گتيــس16 اســتفاده کــرد. در مطالعــات 
تجربــی، عمومــاً از آمــارة مــوران در تحليــل خودهم بســتگی فضایــی اســتفاده می  شــود )رفيعی دارانــی و 
قربانــی، 1393(. در مــدل برآوردشــده، قبــل از بــرآورد مدل  هــای پانــل فضایــی بایــد وابســتگی فضایــی و 
وجــود خودهم بســتگی بيــن جمــالت اخــالل مــورد آزمــون قــرار گيرد. بــرای ایــن منظــور از آزمــون موران 
اســتفاده می شــود. آزمــون مــوران فــرض وجــود خودهم بســتگی فضایــی ميــان جمــالت اخــالل را بررســی 

ــه،  1396(: ــدی و پيردای ــو، محم ــود )طالب ل ــبه می ش ــة )7( محاس ــورت رابط ــه به ص ــد ک می کن

)7(

ــاری  ــق آزاد تج ــود در مناط ــات موج ــش از اطالع ــن پژوه ــاز در ای ــورد ني ــات م ــا و اطالع داده  ه
ــا 1396 جمــع  آوری و تجزیــه  ــازة زمانــی 1390 ت ــد و ارس( در ب )کيــش، قشــم، چابهــار، انزلــی، ارون
و تحليــل شــد. همچنيــن نــوآوری ایــن پژوهــش در مطــرح کــردن تــاب  آوری )مقاومتــی( اقتصــادی و 
اســتفاده از اقتصادســنجی فضایــی و ارتبــاط آن بــا مناطــق آزاد تجــاری در ایــران اســت کــه تاکنــون 

پژوهــش مشــابهی بــا ایــن عنــوان در داخــل کشــور انجــام نشــده اســت. 

5. یافته  های پژوهش
ــا 1396  و اســتفاده از شــاخص جــک  ــازة زمانــی 1390 ت ــودن داده  هــا در ب ــه در دســترس ب ــا توجــه ب ب
بورمــن و دیگــران، شــش منطقــة آزاد تجــاری کيــش، قشــم، چابهــار، انزلــی، ارونــد و ارس بررســی شــد 
)جــدول 1(. بــرای منطقــة آزاد تجــاری کيــش حداقــل ميــزان شــاخص مقاوم ســازی در ســال 1392، 0/09 
و حداکثــر ميــزان در ســال 1394، 0/63 بــوده اســت. بــرای منطقــة آزاد تجــاری قشــم در ســال 1391بــه 
بيشــترین ميــزان یعنــی 0/54 رســيده و رونــد تقریبــاً یکســانی را در طــی دورة مورد بررســی داشــته اســت. 
بــرای منطقــه آزاد تجــاری چابهــار، کمتریــن ميــزان در ســال 1391 بــه 0/24 و بيشــترین ميــزان در ســال 
ــی، بيشــترین مقــدار، یعنــی 0/74، در ســال  ــه 0/62 رســيده اســت. در منطقــة آزاد تجــاری انزل 1394 ب
1394 بــوده اســت. در منطقــة آزاد تجــاری ارونــد، کمتریــن ميــزان 0/09 در ســال 1390 بــوده و بيشــترین 
مقــدار بــه 0/80 در ســال 1394 رســيده اســت. در منطقــة آزاد تجــاری ارس، کمتریــن ميــزان شــاخص 

مقاوم ســازی در ســال 1390 بــه 0/16 و در ســال 1393 بيشــترین ميــزان بــه 0/76 رســيده اســت. 

14. Moran
15. Geary
16. Getis
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جدول 1. شاخص مقاوم سازی مناطق آزاد تجاری در بازة زمانی 1390 تا 1396

1390139113921393139413951396مناطق آزاد تجاری

0/580/260/090/650/630/610/59کيش

0/450/540/420/420/360/350/33قشم

0/260/240/450/550/620/600/58چابهار

0/240/230/560/220/740/700/68انزلی

0/090/190/120/730/800/750/73اروند

0/160/420/430/760/610/580/56ارس

)منبع: یافته  های تحقيق(

بعــد از بررســی شــاخص مقاوم ســازی مناطــق آزاد، بــا اســتفاده از الگــوی پانــل فضایــی به تحليــل تأثير 
ميــزان صــادرات، ميــزان واردات، نســبت صــادرات بــه کل، تــراز تجــاری، ميــزان ســرمایه  گذاری خارجــی، 
ميــزان ســرمایه  گذاری داخلــی، اشــتغال، درآمــد و تعــداد شــرکت  های ثبت شــده در هریــک از مناطــق آزاد 
پرداختــه شــده اســت. همچنيــن بــا توجــه بــه مکانمنــد بــودن ســرریزهای مــورد مطالعــه، بــرای بررســی 
داده هــا از اقتصادســنجی فضایــی اســتفاده شــده اســت. در ایــن روش، بعــد از ســاخت ماتریــس فضایــی )بــا 
اســتفاده از فواصــل بيــن مناطــق آزاد تجــاری(، از آزمــون مــوران، گــری و گتيــس جهــت تشــخيص رابطــة 
فضایــی بيــن مناطــق آزاد تجــاری بهــره گرفتــه  شــده اســت. نتایــج ایــن دو آزمــون در جــدول 2 مشــاهده 
می  شــود. فرضيــة صفــر هــر دو آزمــون، عــدم وابســتگی فضایــی در اجــزای اخــالل اســت. بــا توجــه بــه رِد 
فرضيــة صفــر مبنــی بــر عــدم وابســتگی فضایــی، می تــوان از روش اقتصادســنجی فضایــی اســتفاده کــرد. 
نتایــج بيانگــر معنــا داری مــدل دوربيــن فضایــی اســت. براســاس نتایــج جــدول 2، تمامــی آماره  هــای فضایی 
ــه آزمون هــای مــوران، گــری و گتيــس در مــدل دوربيــن فضایــی معنــا  دار شــد کــه حاکــی از آن  ازجمل

اســت کــه می تــوان از مــدل SDM بــرای تخميــن برآوردهــا بهــره گرفــت. 
جدول 2. آزمون  های تشخیصی موران، گری و گتیس برای مدل دوربین فضایی

احتمالضریبآماره

0/270/09-موران

1/270/05گری

0/010/09گتيس

)منبع: یافته  های پژوهش(
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ــرای شــاخص اقتصــاد مقاومتــی )درصــدی(، صــادرات و  از آنجــا کــه مقيــاس داده هــا به ترتيــب ب
واردات و ســرمایه گذاری خارجــی )ميليــون دالر( و ســهم صــادرات )به صــورت نســبت(، ســرمایه گذاری 
ــا و  ــرکت ه ــال(، ش ــارد ری ــد )ميلي ــزان درآم ــر( و مي ــتغال )نف ــت و اش ــال( اس ــارد ری ــی )ميلي داخل
ــاس  ــاوت و از نظــر مقي ــا متف ــداری( اســت و چــون واحــد داده ه مؤسســات ثبت شــده )به صــورت مق

ــر شــده اســت.  ــز اســت، بعضــی ضرایــب کوچــک و بعضــی بزرگ ت متمای

نتایــج تخميــن الگــو بــا اســتفاده از مــدل SDM در جدول 3 نشــان داده شــده اســت. متغيرهای صــادرات 
و ســهم صادراتــی منطقــة آزاد تأثيــر منفــی و معنــا  دار بــر شــاخص مقاوم ســازی مناطــق آزاد دارد؛ بــه عبــارت 
دیگــر، بــا افزایــش یــک واحــد متغيــر صــادرات و ســهم صادراتــی منطقــة آزاد، شــاخص مقاوم ســازی مناطــق 
ــرا ســهم کاالهــای مصرفــی صادراتــی بيشــتر از  ــد؛ زی آزاد به ترتيــب 0/314 و 3/967 واحــد کاهــش می  یاب
کاالهــای ســرمایه  ای صادراتــی اســت و هميــن مســئله باعــث کاهــش ارزش ریالــی و دالری صــادرات از ایــن 
مناطــق می  شــود. متغيرهــای واردات، تــراز تجــاری، ســرمایه  گذاری داخلــی و تعــداد شــرکت های ثبت شــده 
تأثيــر مثبــت و معنــاداری بــر شــاخص مقاوم  ســازی مناطــق آزاد دارد. بــا افزایــش یک واحــدی در متغيرهــای 
ــب 0/314، 0/315،  ــده به ترتي ــرکت های ثبت ش ــداد ش ــی و تع ــرمایه  گذاری داخل ــاری، س ــراز تج واردات، ت
ــن  ــر، ای ــارت دیگ ــه عب ــود؛ ب ــازی می ش ــاخص مقاوم س ــش ش ــه افزای ــر ب 0/0000029 و 0/000177 منج
متغيرهــا تأثيــر مثبتــی بــر افزایــش شــاخص مقاوم  ســازی مناطــق آزاد دارد. مقــدار ضریــب تعيين R2 نشــان 
مي دهــد 0/76 درصــد از تغييــرات متغيــر وابســته )شــاخص مقاوم ســازی مناطــق آزاد( بــا متغيرهاي مســتقل 
معنــا  دار توجيــه مي گــردد. اثــر ســرریز فضایــی ســهم صادراتــی و اشــتغال اثــر منفــی و معنــاداری بر شــاخص 
ــب 411/ 929 و 0/014  ــا به ترتي ــن متغيره ــدی در ای ــش یک واح ــا افزای ــه ب ــت ک ــته اس ــاب آوری داش ت
کاهــش می  یابــد و بيشــترین اثــر ســرریزفضایی ناشــی از ســهم صادراتــی مناطــق آزاد تجــاری بــر شــاخص 
تــاب آوری دارد. مقــدار منفــی و معنــادار ضریــب خودرگرســيون فضایــی نشــان می  دهــد بخشــی از تغييــرات 
کاهشــی شــاخص تــاب آوری مناطــق آزاد تجــاری هریــک از مناطــق مــورد بررســی به واســطة اثــر فاصلــه یــا 
مجــاورت بــوده اســت. مقــدار آمــارة هــدری )بــا رونــد( نشــان می دهــد همــة پانل هــا ایســتا هســتند. آمــارة 
دیکــی فولــر و فيليپــس پــرون )بــدون عــرض از مبــدأ و رونــد( بــر ایســتایی متغيرهــا داللــت دارد.  طبــق 
آزمــون خودهم بســتگی ALM ،LM بالتاجــی حکایــت از وجــود اثــرات تصادفــی در مــدل دوربيــن فضایــی 
دارد. مقــدار آمــارة F نيــز معنــا دار بــودن رگرســيون را تأیيــد می کنــد. آمــارة ودریــج LM بــرای تشــخيص 
وجــود یــا نبــوِد خودهم بســتگی برابــر بــا 1/27 و حداقــل ســطح معنــا  داری ایــن آمــاره برابــر 0/25 اســت. بــا 
درنظــر گرفتــن ســطح خطــای 5 درصــد و مقایســة آن بــا ســطح معنــا  داری، فرضيــة صفــر مبنــی بــر نبــوِد 
ــز  ــارة LR تســت ني ــود. آم ــود خودهم بســتگی( رد می  ش ــل )وج ــة مقاب ــه   و فرضي خودهم بســتگی پذیرفت
نشــان می دهــد در مــدل پانــل واریانــس ناهمســانی وجــود نــدارد و حداقــل ســطح معنــاداری ایــن آمــاره برابر 
0/224 اســت. بــا درنظــر گرفتــن ســطح خطــای 5 درصــد و مقایســة آن بــا ســطح معنــا  داری، فرضيــة صفــر 
مبنــی بــر شــکل تبعــی صحيــح  بر اســاس آزمــون رمــزی پذیرفتــه  و فرضيــة مقابــل )شــکل تبعــی ناصحيح( 
ــا 1/2131 و حداقــل  ــر ب ــرا بــرای تشــخيص توزیــع نرمــال جمــالت اخــالل براب رد می  شــود. آمــارة جارکوب
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ســطح معنــاداری ایــن آمــاره برابــر 0/5451 اســت. بــا درنظــر گرفتــن ســطح خطــای 5 درصــد و مقایســة آن 
بــا ســطح معنــا  داری، فرضيــة صفــر مبنــی بــر توزیــع نرمال جمــالت اخــالل پذیرفتــه و فرضيــة مقابــل )عدم 

توزیــع نرمــال جمــالت اخــالل( رد می  شــود.
SDM جدول3. نتایج تخمین مدل با استفاده از  مدل

احتمال معنا داریآمارة Zضریبمتغیر
3/070/002-0/314-صادرات
0/3143/080/002واردات

3/950/000-3/967-سهم صادراتی منطقة آزاد
0/3153/090/002تراز تجاری

E804 -5-0/340/734/0سرمایه  گذاری خارجی
E -53/060/002 0/290سرمایه  گذاری داخلی

E -50/340/732 0/356اشتغال
E-9-0/010/990 0/213-ميزان درامد

E -34/040/000 0/177تعداد شرکت های ثبت شده
0/570/566-21/921-سرریز فضایی صادرات
22/3690/590/558سرریز فضایی واردات

1/870/061-929/411-سرریز فضایی سهم صادراتی منطقة آزاد
22/3740/590/558سرریز فضایی تراز تجاری

1/100/270-0/088-سرریز فضایی سرمایه  گذاری خارجی
E -5-0/120/905 0/812سرریز فضایی سرمایه  گذاری داخلی

3/540/000-0/014-سرریز فضایی اشتغال
E -51/320/186 0/880سرریز فضایی ميزان درآمد

E -5-0/010/993 0/204-سرریز فضایی تعداد شرکت های ثبت شده
0/7024/120/000ضریب ثابت

Rho-82/578-1/910/056
Sigma0/0787/490/000

)0/0073( 7/2091 = Li- LM آزمون خودهم بستگی بالتاجی
)0/0157( 5/8358 = AL- LM آزمون خودهم بستگی بالتاجی

)0/2589( 1/2745 = LM آمارة ودریج
)0/2242( 6/9526 = LR آمارة
آزمون رمزی = 2/213 )0/2242(

آمارة جارکوبرا = 1/2131 )0/5451(
آمارة هدری = 0/9441 )0/8274(

آمارة دیکی فولر = 1/171 )0/8792(
آمارة فيليپس پرون )1/2694)0/8978(

0/76=R2

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن)منبع: نتایج تحقيق(
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 اعداد داخل پرانتز سطح احتمال معناداری است.

6. نتیجه گیری و پیشنهادها
همان طــور کــه نتایــج بــرآورد مــدل نشــان داد، افزایــش تــراز تجــاری باعــث بهبــود عملکــرد تــاب آوری 
ــادرات و واردات  ــد ص ــرد رون ــه عملک ــر، هرچ ــارت دیگ ــه عب ــت؛ ب ــده اس ــاری ش ــق آزاد تج در مناط
ــت دارد.  ــر مثب ــن مناطــق تأثي ــازی ای ــر شــاخص مقاوم س ــردد، ب در مناطــق آزاد تجــاری تســهيل گ
همچنيــن ســرمایه گذاری داخلــی در مناطــق آزاد تجــاری بــر رونــد تــاب آوری مناطــق آزاد اثــر مثبــت 
داشــته و ایــن امــر بيانگــر آن اســت کــه بایــد منابــع بــرای تقویــت ســرمایه گذاری در زیرســاخت های 
ــاری  ــق آزاد تج ــده در مناط ــرکت های ثبت ش ــش ش ــرد. افزای ــورت گي ــی ص ــه ای و محل ــی، منطق مل
نيــز موجــب رونــد فزاینــدة تــاب آوری در ایــن مناطــق شــده اســت کــه نشــان می دهــد اهميــت دادن 
بــه شــرکت ها و همــوار کــردن فراینــد ثبــت آن هــا درجهــت شــکوفایی و رونــق مناطــق آزاد تجــاری 
تأثيــر بســزایی داشــته و منجــر بــه بهبــود شــاخص مقاوم ســازی مناطــق تجــاری شــده اســت. اثــرات 
ســرریزفضایی و غيرمســتقيم ســرریزفضایی ســهم صادراتــی منطقــه آزاد بــر عملکــرد تــاب آوری مناطــق 
ــاب آوری  ــر ت ــادرات ب ــهم ص ــی س ــی و جغرافيای ــرات فضای ــر تأثي ــه بيانگ ــوده ک ــر ب ــاری مؤث آزاد تج
اســت. ایــن امــر بــر اهميــت بُعــد فضــا و اثرگــذاری آن بــر تــاب آوری در مناطــق آزاد تجــاری داللــت 
دارد. اثــرات ســرریزفضایی اشــتغال بــر عملکــرد تــاب آوری مناطــق آزاد تجــاری نشــانگر آن اســت کــه 
اشــتغال زایی در مناطــق آزاد تجــاری به صــورت غيرمســتقيم بــر تــاب آوری تأثيــر مثبــت دارد. ضریــب 
ــرات  ــه بخشــی از تغيي ــر آن دارد ک ــت ب ــادار شــده و دالل ــی و معن ــز منف ــی ني خودهم بســتگی فضای
ــر  ــطة اث ــی به واس ــورد بررس ــق م ــک از مناط ــاری هری ــق آزاد تج ــاب آوری مناط ــاخص ت ــی ش کاهش

فاصلــه یــا مجــاورت بــوده اســت و بُعــد فضــا بــر تــاب آوری مناطــق آزاد تجــاری مؤثــر بــوده اســت.   

ــة  ــاری زمين ــق آزاد تج ــارة مناط ــات درب ــه در تحقيق ــود ک ــنهاد می ش ــج پيش ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــرد و زیرســاختارهای مناســب  ــش صــادرات در مناطــق آزاد تجــاری صــورت گي ــرای افزای مناســب ب
اقتصــادی و زیرســاختارهای مناســب درجهــت افزایــش خدمــات در ایــن مناطــق درجهــت مقاوم ســازی 
ــد  ــه موقعيــت خــاص جغرافيایــی از بُع ــرای موفقيــت مناطــق آزاد تجــاری عنایــت ب صــورت گيــرد. ب
ــا  ــی ب ــات آت ــرای مطالع ــی ب ــوان پژوهــش حاضــر را چارچوب ــذا می ت ــد؛ ل ــکان و فضــا ضــرورت یاب م

توجــه بــه اثــرات فضایــی درنظــر گرفــت.

توصيــه می شــود بــا توجــه بــه حضــور کم رنــگ اقتصــاد ملــي در عرصــة رقابــت جهانــي، مناطــق 
ــود؛  ــاي ازدســت رفته و توســعة صــادرات ایجــاد ش ــران فرصت ه ــر در جب ــي مؤث ــوان عامل آزاد به عن
ــه  ــورد توج ــي م ــاد رقابت ــدي از اقتص ــد و بهره من ِ ــالم و مول ــتغال س ــة اش ــردن زمين ــم ک ــز فراه ني
ــق  ــود در مناط ــنهاد می ش ــن پيش ــد. همچني ــور باش ــادي کش ــام اقتص ــت گذاران نظ ــد سياس و تأکي
ــای  ــرد، از محدودیت ه ــورت گي ــارت ص ــرمایه گذاری و تج ــت س ــات الزم درجه ــاری اقدام آزاد تج
قانونــی حاکــم جلوگيــری شــود و تســهيالت متفاوتــی در مناطــق آزاد تجــاری بــرای توليــد، صــادرات 
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ــرمایه  گذاری  ــذب س ــی و ج ــع داخل ــت از صنای ــور حمای ــا به منظ ــردد. دولت ه ــاد گ و واردات ایج
خارجــی و صــادرات شــرایط خاصــی را وضــع کننــد. بــر هميــن اســاس، مقــررات حاکــم بــر مناطــق 
ــتغال  ــاد اش ــن ایج ــد. همچني ــادی باش ــای اقتص ــرای فعاليت ه ــهيل کننده ب ــی تس ــد مقررات آزاد بای
ــی مقاوم ســازی مناطــق  ــداف اصل ــد از اه ــای ارزی بای درجهــت توســعة صــادرات و کســب درآمده

آزاد تجــاری باشــد.  
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