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«مناطق آزاد تجاری» و «مراکز مالی فراساحلی» ،راهکارهایی که میتوانست تحریمشکن باشد

 25سال تجربه شکستخورده

عب�اس قدی�ری :در دنی��ا اح��داث مراک��ز ویژه
اقتص��ادی با ه��دف ایجاد مزی��ت در حوزههای
مختلف و تحریک بازارهای متفاوت امری مرسوم
است .مراکز مالی فراساحلی و مناطق آزاد تجاری
از جمل��ه این مراکز اقتصادی هس��تند .در ایران
س��ابقه مناطق آزاد تجاری به ربع قرن میرس��د
و چندی اس��ت ک��ه زمزمه تش��کیل مرکز مالی
فراس��احلی نیز به گوش میرسد .اخیرا ً خبری از
قصد  3کشور مالزی ،ترکیه و قطر برای تاسیس
مراکز مالی فراساحلی با قوانین مشترک رسانهای
ش��د )1(.ای��ن موضوع ب��رای تقابل با فش��ارهای
اقتصادی وارد آمده به خصوص به کشورهای قطر
و ترکیه صورت میپذیرد که اقتصاد این کشورها
را با مشکل مواجه کرده است؛ تحریمهای آمریکا
علیه بانکه��ای ترکیهای که ب��ا ایران همکاری
داش��تهاند و تحریم برخی اش��خاص ترکیهای و
تحریم همهجانبه قطر توس��ط برخی کشورهای
عرب��ی از جمل��ه عربس��تان س��عودی و امارات
عربی متحده از جمله این فشارهاس��ت .تاسیس
مرکزی مشابه در ایران یا استفاده از مراکز مالی
فراساحلی موجود در دنیا به عنوان راهکاری برای
تخفیف فش��ارها تحت شرایط خاص میتواند در
شرایط کنونی کارگشا باشد.
در ادامه برخی ویژگیهای مناطق آزاد تجاری
و مراکز مالی فراس��احلی به اختصار بیان خواهد
ش��د و س��پس دالیل شکس��ت خوردن اهداف
مناط��ق آزاد تجاری مطرح خواهد ش��د؛ دالیلی
که بیشتر به زیرساختهای نهادی و قانونگذاری
برمیگردد و در صورت عدم شناسایی و رفع آنها،
عاقبت تاس��یس مراکز مالی فراساحلی در ایران
را نیز باید مانند س��رانجام مناط��ق آزاد تجاری،
نمایشی و فرمایشی قلمداد کرد.
■■تفاوت مرکز مالی فراس�احلی و منطقه آزاد
تجاری

در مناطق آزاد تجاری با هدف تسهیل واردات
مواد خام ،ایجاد ارزش افزوده بر روی این مواد و
صادرات مجدد محصوالت فرآوری شده ،واردات
و صادرات کاال معاف از مالیات اس��ت .همچنین
ایجاد هاب بازرگانی و کسب سود ناشی از خرید
عمده و بازص��ادرات کالن و خرد از دیگر اهداف
تاس��یس مناطق آزاد تجاری اس��ت .این مناطق
به صورت مس��تقیم بازار کاال و کار را هدف قرار
میدهند .درآم د دولتها از این مراکز برگرفته از
مالیاتهای مستقیم نظیر مالیات بر سود و درآمد
خواهد بود .از مهمترین مناطق آزاد تجاری جهان
میتوان به منطق��ه آزاد تجاری در هنگکنگ و
دوبی اشاره کرد.
برخالف مناط��ق آزاد تجاری ،در مراکز مالی
نام حوزه

خارجی و جذب س��رمایه از طریق بازار س��رمایه
اس��ت ،لذا در ای��ن مراکز مق��ررات حداقلی در
حوزههای مالی مانند افش��ای حداقلی اطالعات،
اس��تانداردهای حس��ابداری ،مق��ررات ورود به
تابلوهای بازار س��رمایه ،هزینهه��ای پایین ثبت
ش��رکت و نقل و انتقاالت داراییهای مالی وضع
شده اس��ت .این قوانین س��هلگیرانه البته تنها
پوله��ای تمی��ز را جذب نمیکن��د و این مراکز
را ب��ه مرک��زی برای ج��ذب پوله��ای کثیف و
پولشویی نیز مناسب میسازد .همانطور که گفته
ش��د درآمد دول��ت از این مراک��ز از مالیاتهای
غیرمستقیم گرفته میش��ود لذا تنها در مبادی
گمرکی نظارت وجود دارد و این نظارت ش��دید
است.
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تاریختصویب

بانک برونمرزی

موسسهبرونمرزی

شعبهبانک/موسسهبرونمرزی

شهریور 1379

 10میلیون دالر

 5میلیون دالر

 3میلیون دالر

مرداد 1394

 25میلیون یورو

 15میلیون یورو

 5میلیون یورو

تیر 1395

 150میلیون یورو

( -بدون تغییر)

( -بدون تغییر)

شهریور 1395

 100میلیون یورو

( -بدون تغییر)

( -بدون تغییر)

جدول  - 2تغییرات حداقل سرمایه مورد نیاز جهت تأسیس موسسات مالی برونمرزی ،استخراج شده بر اساس
دستورالعملها و ابالغیههای بانک مرکز ی

فراس��احلی هدف اصلی ،بازار مالی و عمدتاً بازار
پول و س��رمایه اس��ت؛ هر چند تحرک بازار کار
و کاال نیز با واس��طه در چشمانداز این مراکز قرار
دارن��د .اغلب در این مراکز درآمد ،ثروت و س��ود
س��هام ،معاف از مالیات ب��وده و برعکس مناطق
آزاد تجاری ،درآمد دولت از وضع مالیات نس��بتاً
سنگین بر کاالهای مصرفی و وارداتی و به عبارت
دیگر از مالیاتهای غیرمستقیم تامین میشود.
موفقیت ای��ن مراکز به جذب س��رمایه خارجی
بیشتر وابسته است .از نمونههای موفق این مراکز
میتوان به جزای��ر کیمن ،جزیره برمودا ،امارات،
سنگاپور ،هنگکنگ و سوییس اشاره کرد .مراکز
مالی فراساحلی با عبارات دیگری نیز چون مرکز
مالی بینالمللی و مرکز بانکی بینالمللی شناخته
()2
میشوند.
وجه مشترک مراکز مالی فراساحلی را زوروم
در گزارش��ی برای صندوق بینالمللی پول در 3
محور بیان کرده است (همان):
بوکار و مقرراتی
• محیط مساعد کس 
• نظارت حداقلی
• مالیاتبندی مستقیم نزدیک به صفر درصد
همانط��ور که پیشتر گفته ش��د هدف مراکز
مالی فراس��احلی جذب س��رمایه خارجی شامل
س��پردههای بانک��ی ،س��رمایهگذاری مس��تقیم

برعک��س ،در مناط��ق آزاد تج��اری به دلیل
سیاس��ت مالیات��ی آنه��ا مق��ررات ح��وزه مالی
سختگیرانه و در بخش گمرکی سهلگیرانه است
که این سیاس��ت نیز این مب��ادی را به مراکزی
مس��اعد قاچاق بالقوه کاال تبدیل کرده که اخبار
پیرامون قاچاق از مناطق آزاد تجاری به سرزمین
اصلی در ایران موید این موضوع است.

■■مناطق آزاد تجاری در ایران

با تصویب قانون چگونگ��ی اداره مناطق آزاد
تجاری جمهوری اس�لامی ،توسط مجلس شورا
در مه��ر  1372رجحان مناط��ق آزاد تجاری بر
مراکز مالی فراساحلی در ایران توسط دولتمردان
و سیاس��تگذاران مش��خص ش��د؛ هر چند در
دس��تورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در
مناطق تجاری-صنعتی مصوب  1379ش��ورای
پ��ول و اعتب��ار ،رگههای��ی از توج��ه و نیمنگاه
مسؤوالن وقت برای گنجاندن برخی ویژگیهای
مراکز مالی فراس��احلی به مق��ررات مناطق آزاد
نیز مشاهده میش��ود .در همین راستا علیاکبر
ترکان ،دبیر پیش��ین ش��ورای هماهنگی مناطق
آزاد تجاری -صنعت��ی و ویژه اقتصادی ،در دوره
تصدی خود چند مرتبه از برنامه این ش��ورا برای
تبدیل کیش به مرکز مالی بینالمللی ایران خبر
داده بود( .)5ب��ا وجود مصادیقی چون هنگکنگ

و دوب��ی که همزم��ان ویژگیه��ای مراکز مالی
فراس��احلی و مناطق آزاد تجاری را دارا هستند،
چنی��ن هدفگذاریای برای مناطق آزاد ایران نیز
امکانپذیر اس��ت اما با توج��ه به وضعیت مناطق
آزاد تجاری در کشور ،ناگفته پیداست که اکنون
پس از گذشت بیش از  25سال از تصویب قانون
مربوط به مناطق آزاد تجاری ،هیچیک از اهداف
مدنظر برای تاس��یس این مناطق محقق نش��ده
است.
■■ آسیبشناسی مناطق آزاد تجاری

اکن��ون با نگاهی اجمالی به قوانین داخلی ،به
چرایی ع��دم توفیق مناطق آزاد تجاری در ایران
پرداخته میشود.
در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد،
ب��ه طور خاص به تمرکز ب��ر بازارهای کاال و کار
اشاره شده است.
م��اده  -1به منظور تس��ریع در انج��ام امور
زیربنای��ی ،عم��ران و آبادانی ،رش��د و توس��عه
اقتص��ادی ،س��رمایهگذاری و افزای��ش درآم��د
عمومی ،ایجاد اشتغالسالم و مولد ،تنظیم بازار
کار و کاال ،حض��ور فع��ال در بازارهای جهانی و
منطقهای ،تولید و ص��ادرات کاالهای صنعتی و
تبدیل��ی و ارائه خدمات عموم��ی ،بهدولت اجازه
داده میشود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد
تجاری و صنعتی بر اس��اس موازین قانونی و این
قانون اداره نماید.
الف  -منطقه آزاد جزیره کیش
ب  -منطقه آزاد قشم
ج  -منطقه آزاد چابهار
البت��ه در م��اده  18این قان��ون اهمیت بازار
مال��ی از منظ��ر قانونگذاران پنه��ان نمانده و در
آن ،هی��ات دول��ت و بانک مرک��زی را موظف به
تصوی��ب مق��ررات الزم طی مدت  3م��اه برای
حفظ رقابتپذیری مناط��ق آزاد تجاری موضوع
این قانون با سایر مراکز مالی فراساحلی و مناطق
آزاد تجاری در منطقه کرده اس��ت؛ موضوعی که
در دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در
این مناطق مغفول مانده است.
م��اده -18آییننام��ه اجرای��ی عملی��ات و
معامالت پولی و بانکی در مناطق توس��ط بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران طی مدت  3ماه
پس ازتصویب این قانون با هدف حفظ امکانات
رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها
تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
مقررات یادشده که بنا بود ظرف مدت  3ماه
به تصویب برسد ،پس از گذشت  7سال ،سرانجام
به امضای هیات وزیران رسید .این تاخیر را باید
ن عالئم شکس��ت در رس��یدن به
جزو نخس��تی 
اه��داف مد نظر مناطق آزاد تجاری دانس��ت؛ در
حالی که در مراکز مهم فراس��احلی قوانین الزم
بیدرنگ به تصویب میرسند و اجرایی میشوند
و قوانین مانع نیز بالفاصله حذف میشوند شاهد
این فاصله زمانی طوالنی برای یکی از مهمترین
ارکان این مناطق ،یعنی رکن پولی هستیم.
در راس��تای رقابتپذیرس��ازی مناط��ق آزاد
تج��اری در ای��ران البت��ه قوانین��ی به نس��بت
آزادانهتری برای موسسات مالی فعال در مناطق
آزاد تجاری نس��بت به س��رزمین اصلی در نظر

گرفته شده است.
یکی از عجیبترین این موارد جواز بانکداری
ربوی با ارزهای غیرملی اس��ت .در اسالم اخذ ربا
تنها از کافر حربی جایز اس��ت و بر اساس همین
قاعده است که بانک مرکزی از سپردههای ارزی
خارج از کشور خود بهره دریافت میکند ،با این
حال ربا دادن در مناطق آزاد تجاری در ماده 38
و بار دیگر در ماده  46مجاز ش��مرده شده و تنها
عملیات ربوی ریالی ممنوع شده است:
م��اده  -38معامالت کلی��ه واحدهای بانکی
در منطقه به ریال ایران مش��مول مقررات قانون
عملی��ات بانکی بدون ربا خواهد بود .این واحدها
در معامالت ارزی خود مجاز به رعایت رویههای
بینالمللی بانکی هستند.
م��اده  -46واحده��ای بانک��ی برونمرزی و
واحدهایی ک��ه مجوز عملی��ات ارزی را از بانک
مرک��زی دریاف��ت کردهاند میتوانند بر اس��اس
رویهه��ای بینالمللی بانکی به ارائ��ه خدمات و
انجام معامالت به ارز [ ]...مبادرت نمایند.
آزادی عم��ل دیگر اعطا ش��ده ب��ه واحدهای
بانک��ی واق��ع در مناطق آزاد تج��اری مربوط به
سقف سود سپرده اس��ت .زمانی که در سرزمین
اصل��ی بانکه��ا موظف به رعایت س��قف س��ود
س��پرده بودند ،به بانکهای این مناطق در ماده
 44دستورالعمل مذکور اجازه تعیین میزان سود
سپرده به تشخیص خود موسسات واگذار شد.
م��اده  -44واحدهای بانکی میتوانند س��ود
علیالحساب س��پردههای س��رمایهگذاری را به
تش��خیص خود تعیین و بر اس��اس قراردادهای
منعقده با سپردهگذاران ،در فواصل زمانی معین
پرداخ��ت نماین��د .البته به دلیل نظ��ارت پایین
بانک مرکزی بر موسس��ات مالی سرزمین اصلی،
بانکهای س��رزمینی به عنوان نماینده مشتریان
خود اقدام به اخذ س��پرده از مش��تریان خارج از
مناطق آزاد تجاری کرده و حسابهایی را در این
مناطق برای آنها افتتاح میکردند که در حقیقت
سقف سود سپرده تعیین شده در سرزمین اصلی

از ای��ن طریق بی اثر ش��د .بانک مرکزی نیز طی
ابالغیههایی ابتدا س��ال  81و س��پس س��ال 86
بانکها را از چنی��ن فعالیتهایی منع کرد و در
نهایت به دلیل ع��دم تمکین بانکها و به خاطر
ضع��ف بانک مرکزی در کنترل بانکهای خاطی
در س��ال  ،1390ابالغیه یکسانسازی نرخ سود
علیالحساب سپردههای بانکی و سود تسهیالت
اعطایی مناطق آزاد و سرزمین اصلی صادر شد.
شاید بتوان ریش��ه بینظمی مالی کنونی در
رعایت سقف سپرده را به بد عادت شدن بانکها
در فرآیند یادشده نسبت داد.
از دیگ��ر عوامل عدم توفیق در جذب ش��عب
بانکهای خارجی یا تاسیس آنها در مناطق آزاد
تجاری ایران میش��ود به حداقل س��رمایه الزم
جهت تاسیس واحد بانکی و وجود ابهامات قانونی
فراوان اشاره کرد .از مهمترین مولفههای موفقیت
مراکز مالی فراس��احلی تودیع حداقلی س��رمایه
اولیه اس��ت ،حال آنکه در دس��تورالعمل اجرایی
جهت تاسیس بانک برونمرزی  10میلیون دالر
و موسس��ه برونمرزی  5میلیون دالر و تاسیس
ش��عب  3میلیون دالر به صورت نقد میبایست
ب��ه بانک مرکزی تودیع میش��د و به مرور زمان
این ارقام بهرغم افزایش نرخ تبادل دالر و تومان،
جهش قابل توجهی یافت به طوری که در س��ال
 94ارق��ام ذکر ش��ده به ترتیب ب��ه  15 ،25و 5
میلیون ی��ورو و در تیر  1395مورد اول به 150
میلی��ون یورو تغییر یافت و طی  2ماه این رقم با
کاهش  50میلیون یورویی به  100میلیون یورو
تقلیل پیدا کرد .جالب آنکه این س��ختگیریها
در شرایط عدم وجود صف تقاضا برای حضور در
این مراکز صورت پذیرفته است.
این تغیی��رات گس��ترده ،فض��ای مبهمی را
برای آینده موسس��ات مال��ی ایجاد میکند و در
فضای کس��ب و کار و جذب سرمایه چه چیزی
مخربت��ر از ابهام؟ عالوه بر تغیی��رات پیاپی در
میزان حداقل س��رمایه الزم جهت تاسیس بانک
در ای��ران ک��ه ج��دای از کمی��ت آن و به دلیل

غی��ر قابل اتکا نش��ان دادن قوانی��ن این مناطق،
دافعه ایجاد کرده است ،مقدار سرمایه الزم اعالم
شده خود به غایت دور از واقعیات فضای رقابتی
در میان مراکز مالی فراساحلی دنیا و منطقه بوده
و از ای��ن جهت خالف م��اده  18قانون چگونگی
اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی است.
در ادام��ه ب��رای درک میزان گ��زاف حداقل
س��رمایه اعالم شده در مناطق آزاد تجاری ایران،
هزینه ایج��اد بانک در جزیره کیم��ن به عنوان
معروفتری��ن مرک��ز مالی فراس��احلی در دنیا و
همچنی��ن مرکز مالی بینالملل��ی البوان مالزی
به عن��وان الگوی��ی جهت تاس��یس مراکز مالی
مش��ابه در ایران خواهد آمد :در البوان مالزی به
جهت تس��هیل تاس��یس بانک و شعب بانکی در
این منطقه به اخذ هزینه ساالنه  30000دالری
اکتفا ش��ده اس��ت( .)6در کیمن اما بر اساس نوع
جواز فعالیت و همچنین میزان داراییهای تحت
مدیریت هر بانک ،هزینه اولیه و س��االنه در نظر
گرفته ش��ده اس��ت .در جزیره کیمن  146بانک
حض��ور دارند ک��ه در این می��ان  11بانک جواز
ن��وع  Aو  135بان��ک دیگر جواز ن��وع  Bرا دارا
هس��تند( .)7حداکثر میزان هزینه اخذ جواز اولیه
نوع  600 ،Aه��زار دالر و حداکثر میزان هزینه
ج��واز اولیه ن��وع  70 ،Bهزار دالر اس��ت .بعد از
آن حداکثر هزینه ساالنه برای جواز نوع  ،Aیک
میلیون دالر و حداکثر هزینه س��االنه برای جواز
()8
نوع  100 ،Bهزار دالر خواهد بود.
موارد یاد ش��ده برخی از کاستیهای موجود
در فضای مقرراتی این مناطق است اما درنهایت
شاید بتوان دلیل شکست اهداف مدنظر از احداث
مناطق آزاد تجاری را در عدم شناخت قانونگذاران
از ملزومات اولیه تاسیس چنین مناطقی دانست؛
ناآگاهیای که منجر به تصمیمسازیهای ناگهانی
و فاقد پش��توانه تجربی مراکز مشابه شده است.
البت��ه اینگونه تصمیمس��ازیها مختص مناطق
آزاد تج��اری نبوده و در اعالم ن��رخ ارز گرفته تا
قیمت حاملهای انرژی و ...نیز مشاهده میشود
و این آینده کشور است که بیشترین هزینه این
تصمیمات را میپردازد.
***
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