
روزنامه اقتصادی صبح ایران

بازارهاي دو سرسود تجاري و تقويت صادرات مجدد در مناطق آزاد
ص��ادرات مجدد از كش��ورهاي خارجي به اي��ران بايد منافع 
اقتصادي دو طرف س��ود داشته باشد.طرف س��ود آن براي اقتصاد 
 اي��ران، ال��زام س��رمايه گ��ذاران آن كش��ورها براي مش��اركت در 
فعالي��ت هاي اقتصادي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در زمينه صنايع 

اقالم صادراتي به ايران است.
همچن��ان كه ص��ادرات چين و ام��ارات به اي��ران بايد منافع 
اقتصادي دو طرف س��ود داشته باش��د.رعايت اين اعتدال به مقوله 
ايجاد اش��تغال و فرصت هاي كاري براي جوانان ايراني مي انجامد.
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كش��ور با اس��تفاده از راه هاي دسترسي 
زمين��ي، دريايي و هوايي موجود،از مزيت ه��اي ويژه قانوني براي 
صادرات مجدد برخوردار اند.اين مناطق، پل ارتباطي ورود كاالهاي 
كشورهاي اروپايي و آسيايي جنوب شرقي به كشورهاي همجوار و 

مشترك المنافع به شمار مي روند.
توجه به سيس��تم خدماتي و نهادهاي مالي مناسب واصالح و 
تقويت همه جانبه  نظام مالی با هدف پاسخگويی به نيازهای اقتصادي، 
توجه به توسعه زير ساخت هاي مناسب و برخوردار از استانداردهاي 
جهاني در صادرات مجدد و تقويت نظام بانكي متناسب با اقتصاد 
بين المللي،  فرصت هاي مفيدي را فراروي  صنايع صادرات مجدد 
در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كش��ور قرار مي دهد. از سويي، 
بهاي تمام ش��ده بسياري از كاالهايي را كه امكان صدور مجدد 
آنه��ا از طريق مناط��ق وجود دارد به علت همطرازي با س��اير 
كش��ورها مانند س��نگاپور، دبي و هنگ كنگ، سفارش كاالهاي 
موضوع صادرات مجدد را از اين مناطق امكان پذير مي س��ازد. 
از اين رو، با مرتفع س��اختن چالش  ه��اي موجود پيش روي 
اين مناطق، فرصت هاي بس��ياري در اختيار س��رمايه گذاران 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايران قرارداده مي ش��ود كه توجه 
به آنها بس��يار حايز اهميت اس��ت. در حال حاضر ارزش كل 
صادرات مجدد دنيا حدود 2800 ميليارد دالر است. سنگاپور، 

هنگ كنگ و در مقياس كوچك تر امير نش��ين دبي در امارات، س��ه 
قطب بزرگ صادرات مجدد جهاني به شمار مي  آيند و درآمد ارزي 
آنه��ا از صادرات مجدد كاال بيش از درآمد حاصل از صادرات ملي 
آن��ان اس��ت. در اروپا، بندر رتردام در هلن��د مهم ترين مركز توزيع 

مجدد كاال اس��ت و بخ��ش عمده ای از 
صادرات مجدد كشور هلند و تعدادی 
از كشورهای اروپايی از طريق اين بندر 

انجام می شود.
در هنگ كنگ بالغ بر 94 درصد ارزش 
كل ص��ادرات را صادرات مجدد تش��كيل 
م��ي  دهد. اين رقم در دوب��ي به  45درصد 
مي رس��د. اين در حالي است كه گفته شده 

حجم مبادالت تجاری امارات و ايران در س��ال 
2014 ، به بيش از 17 ميليارد دالر رس��يده كه از اين ميان 

ارزش صادرات ايران به امارات در سال گذشته ميالدی 

بيش از دو ميليارد دالر و 440 ميليون دالر بوده است.  هرچند فرآيند 
اين مبادالت درسال های اخير  به مراتب، به ارقام باالتر از اين مي رسد.
قابل ذكر اس��ت مبادالت تجاری ميان ايران و امارات بر محور 
صادرات مجدد كاال بايد بر اس��اس ج��ذب بازارهای منطقه اي  با 
رعايت منافع دو طرف به صورت مشترك متمركز شود،به ويژه آنكه 
پيش بيني مي ش��ود با لغو تحريم هاي خودس��رانه شوراي امنيت، 
فرآيند مبادالت تجاری غير نفتی ميان دو كش��ور به مراتب افزايش 
بيش��تري بيابد. با توجه به تراز تجاري منفي دبي با كش��ورهاي 
صادركننده كاال به آن، وارونگي سرمايه 

و بحران هاي مالي غرب كه ذاتي نظام س��رمايه داري است و هر از 
گاهي خود را در عرصه اقتصاد نش��ان مي دهد،منافع گشايش بازار 
ايران به سوي كشورها، بايد به صورت دو طرفه از سوي كشورهاي 
عالقمند به فعاليت درايران طراحي شود،حتي اگر ايران وارد كننده 
كاالها باش��د.كاربري اين منافع بايد اث��رات اقتصادي كاربر را براي 
ايجاد كار در ايران دنبال كند.بهترين فرصت براي توس��عه و رش��د  
صناي��ع صادرات مجدد از طريق مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايران، 
برنامه ريزي و تهيه اكش��ن پالن براي رشد آن ها مبتني بر صادرات 
مجدد بر اساس اقالم وارداتي كشورهاي همجوار ايران است. بهای 
تمام ش��ده بس��ياری از كاالها كه امكان صدور مجدد آنها از طريق 
ايران وجود دارد، بايد به طور اقتصادي با رفع موانع صادرات مجدد 
ارزانتر از س��اير كشورها نظير س��نگاپور، دبی و هنگ كنگ تعيين 
ش��ود به طوري كه امكان سفارش كاالها از طريق متقاضيان وجود 
داشته باشد.از اين رو توجه به بازارهاي هدف منطقه اي دركشورهاي 
آسياي ميانه و آفريقا، عراق، افغانستان، پاكستان و برخي كشورهاي 
حاش��يه خليج فارس براي صادرات مجدد ان��واع كاالهاي با ارزش 
افزوده باال بايد از اولويت هاي مناطق  آزاد و ويژه كشور قرار گيرد.
مناطق آزاد و ويژه ايران به مثابه فرصت هاي رقابتي اقتصاد ايران 
مي توانند ارزان ترين بازار براي صدور مجدد فرآورده هاي 
فناوري اطالعات اعم از س��خت افزار و نرم افزار رايانه از 
جمله قطعات الكترونيك، لوازم برقی با توجه به فرايند 
كامپيوتري ش��دن اين كشورها با مشاركت اماراتي ها و 

چيني ها باشند.
از اين رو، يكي از برنامه هاي مناطق آزاد در راستای 
سياست های اقتصاد مقاومتی، تقويت اقتصاد نوظهور در 

اين مناطق بر اساس رونق صادرات مجدد است.
 دکتر عبدالرسول خلیلیـ  استاد دانشگاه و 
کارشناس مناطق آزاد
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