
آینده نگر | tccim.ir |  شماره شصت وچهار، مهر 561396

آینده ما

شاید سال ها بعد، از نیمه دهه ۹۰ به عنوان نقطه شکست نمودار رشد اقتصاد ایران یاد 
شــود. پس از ۵ سال رکود، رشد اقتصاد در سال ۱۳۹۵ شرایط متفاوتی را تجربه کرد و 
روی ۱۲.۵ درصد قرار گرفت و نشــانه جدیدی از بزرگ شدن اقتصاد نمایان شد. برای 
اولین بار در این سال میزان تولید فراتر از سطح سال ۹۰ بود که می توان از آن به عنوان 
سرآغاز بزرگ شدن اقتصاد ایران یاد کرد. پیش بینی های داخلی و بین المللی حکایت از 
تداوم رشــد اقتصاد در ســال جاری دارد. برنامه ریزی ها و هدف گذاری ها به سمت رشد 
پایدار در ســال های پیش رو ســوق پیدا کرده به طوری که نیمه دوم دهه ۹۰، متفاوت 
از نیمه نخست آن پیش بینی شد. بخش های کشاورزی، صنعت، معدن، نفت و خدمات 
به عنوان اجزای اقتصاد ایران انتظار ورود به دوران رونق را می کشند اما تحرک در همه 
این بخش ها وابستگی مستقیمی به یک صنعت زیرساختی دارد. حمل و نقل مهم ترین 
زیرساخت برای توسعه بخش های مختلف اقتصادی است. حمل و نقل کاال در بستر دریا، 
ریل، جاده یا آسمان جزئی از فعالیت های اقتصادی در همه بخش های اقتصاد است که 
در فرآیند واردات، تولید، عرضه و صادرات خود را نشان می دهد. نقش قابل توجه حمل و 
نقل در قیمت تمام شده کاال موجب شده تا بهره وری در آن اهمیت باالیی برای صاحبان 

کسب و کار داشته باشد. 
عقب ماندگــی در صنعت حمل و نقل اما به حدی اســت که اولین گشــایش های 
پسابرجامی برای این صنعت استفاده شد و خرید هواپیماهای جدید در دستور کار قرار 
گرفت. مذاکره برای فاینانس های خارجی و شراکت های بین المللی نیز به منظور توسعه 
طرح های ریلی و دریایی انجام شد. جبران عقب ماندگی در این بخش مورد توجه وزارت 
راه و شهرسازی قرار گرفته است اما وسعت کار به حدی است که در گزارش گروه آینده بان 
در مورد مسائل اساسی پیش روی اقتصاد ایران طی سال های آینده، مشکالت زیرساختی 

ناوگان حمل و نقل به عنوان یکی از چالش ها شناخته شده است. 

J تاثير لجستيك در رشد اقتصادی
مطالعات مراکز پژوهشــی نشان می دهد که بهبود شاخص های عملکرد لجستیکی 
در هر کشــور تاثیر مستقیمی بر حرکت اقتصاد دارد. شاخص های عملکرد لجستیکی 
)LPI( هر دو ســال یک بار از سوی بانک جهانی اعالم می شود که نشان دهنده وضعیت 

لجستیک کشورها است. کارایی فرآیندهای ترخیص کاال، کیفیت زیرساخت های تجاری 
و حمل ونقل، سهولت دسترسی به کاالهای مختلف با قیمت رقابتی، شایستگی و کیفیت 
خدمات لجســتیک، توانایی در تعقیب و ردیابی کاالهای ارسالی و تحویل بموقع کاال، 
شش زیرشاخصی هستند که مجموع آنها شاخص LPI را تشکیل می دهد. بررسی های 
انجام شــده روی وضعیت لجستیک کشور ترکیه به عنوان کشوری مهم در حمل و نقل 
بین المللی نشان می دهد که سرمایه گذاری قابل توجه در حمل ونقل جاده ای ترکیه نقش 
مهمی در ارتقای عملکرد زیرساخت های گمرکی این کشور و رتبه آن در بانک جهانی به 

لحاظ LPI داشته است.
بر اساس مطالعات انجام شده، آثار مشترک کیفیت اداری مرزی، بهبود زیرساخت های 
حمل ونقل و ارتباطات در کل می تواند باعث افزایش ۴.۷ درصد در GDP شــود که این 
افزایش شش برابر بیشتر از تأثیری است که حذف کل تعرفه های گمرکی بر GDP دارد. 
به  بیان  دیگر، تسهیل تجارت و حمل ونقل هسته اصلی توسعه اقتصادی کشورها محسوب 

می شود.
اقدامات استراتژیکی که می تواند موجب ارتقای قابل توجه LPI کشورها شود بسته 
به ســطوح درآمدی آنها متفاوت است. برای مثال در کشورهای با درآمد پایین به طور 
معمول ارتقای LPI از طریق بهبود زیرســاخت ها و اصالح گمرکات و دیگر سازمان های 

مرزی رخ می دهد.
تحلیل گران در گزارشــی که کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران منتشر کرده توصیه 
می کنند که ایران با توجه بــه کارایی گمرکات و خدمات مرزی، باید کیفیت تجارت و 
زیرساخت های حمل ونقل، سهولت برقراری حمل ونقل با قیمت های رقابتی، صالحیت و 
کیفیت خدمات لجستیکی، قابلیت رهگیری مرسوالت و برنامه ریزی و زمان بندی دقیق 
برای رسیدن به موقع مرسوالت به مقصد، و در مجموع زمینه رشد صنعت لجستیک را 

فراهم کند.

J ريل توسعه
از صنعت حمل و نقل به ویژه بخش ریلی به عنوان ریل گذار توسعه یاد می شود. 
»راه« اولین قدم برای توســعه است. حمل و نقل ریلی بخش ارزان و پربازدهی در 

هسته رشد اقتصادی
صنعت حمل و نقل می تواند اجزای اقتصاد ایران را به سمت رونق هدایت کند؟

حمل و نقل بين المللی كيفيت زيرساخت حمل و نقل
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اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۵ دوره جدیدی از رشد را آغاز 
کــرده و امیدواری ها را برای پایان دوران رکود افزایش 
داده است. بزرگ شدن اقتصاد ایران به معنی افزایش 
حجم تجارت و رشد تولید در بخش های مختلف است 
بنابراین فصل جدید اقتصاد ایران نیاز به زیرساختی دارد 
که ظرفیت این رشد و توسعه را داشته باشد. اما حمل و 
نقل به عنوان یک صنعت زیرساختی که الزمه رشد به 
حساب می آید برای حرکت جدید اقتصاد، آماده نشده 
است. هیچ کدام از اجزای صنعت حمل و نقل آمادگي 
الزم را براي پيشبرد اقتصاد و توسعه آن ندارد. اِشكال 
كار اینجاســت که بنيان هايی را که الزمه هر فعالیتی 

است در این زمینه استوار نكرده ايم و به اصول آن وفادار نبوده ایم. 
این موضوع ریشــه ای تاریخی دارد. در ساليان دراز گذشته اتفاقات خوبي برای این 
صنعت نیفتاده اســت. اقتصاد دولتی و تصمیمات اشتباه روی هم آوار شده است و این 
صنعت هنوز با چالش های جدی مواجه است. حمل و نقل به عنوان بخش زیرساختی در 
اقتصاد، بر سایر بخش ها نیز تاثیر می گذارد. چالش های این بخش عمال بخش های دیگر 

اقتصاد را نیز با ناکارآمدی مواجه می سازد. 
در این زمینه می توان به مطالعات رســمی استناد کرد. کمیسیون معدن اتاق ایران 
مطالعه ای در زمینه هزینه های حمل و نقل به عنوان بخش موثر در هزینه تمام شــده 
محصوالت معدنی انجام داده و در آن، هزینه های انتقال کاالی معدنی تا روی کشتی در 

چهار کشور، ایران، امریکا، برزیل و استرالیا را با یکدیگر مقایسه کرده است. 
با وجود اینکه در هرسه کشــور امریکا، استرالیا و برزیل، نیروی کار و قیمت انرژی 
از ایران ارزان تر اســت اما هزينه نهايي انتقال در آن سه كشور ارزان تر از ايران است. این 
موضوع نشان می دهد که قدرت رقابت در بازار بين الملل با ضعف سیستم حمل و نقل 
برای کاالهای معدنی از بین می رود. عمال قیمت تمام شــده برای فعاالن معدن ایران با 
توجه به هزینه های حمل و نقل باالتر از رقبای بین المللی قرار می گیرد. در همين زمینه 
می توان به وضعیت بنادر کشور اشاره کرد. در حال حاضر بندر شهيد رجايي مجهزترين 

صنعت پیش رو
صنعت حمل و نقل آمادگي رشد اقتصاد ایران را دارد؟

 قانون گمركي ایران هنوز نظام لجستيكي را به رسميت نمي شناسد. طبق گزارش رسمی 
آنکتاد اگر در كشوري از نظام لجستيكي استفاده شود، 10 تا 30 درصد هزينه واردات و 
صادرات بسته به وسعت قلمرو، كاهش پیدا می کند.

میان اجزای این صنعت شــناخته می شود. شبکه ریلی ایران اما بسیار کوچک تر از 
ظرفیت های اقتصاد، مانده است. به طوری که عضو هیئت مدیره راه آهن اعالم کرده 
است، بخش حمل و نقل ریلی کشــور برای دست یابی به اهداف راه آهن در برنامه 
ششم توسعه یعنی تا سال ۱۴۰۰ به ۸۳ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد. 
در سند تفصیلی برنامه ششم و طبق مصوبه مجلس مبنی بر افزایش سهم حمل 
بار ریلی به ۳۰ درصد و ســهم حمل مسافر به ۲۰ درصد باید در سال جاری حجم 
جابه جایی کاال از طریق ریل به ۶۲ میلیون تن برســد در حالی  که در سال ۱۳۹۵ 
این رقم بیش از ۴۰.۲ میلیون تن بوده است. اگر این رقم بین زیربنا و ناوگان تقسیم 
شــود، حدود ۱۵درصد ســهم بخش خصوصی و ۳۵ درصد سهم دولت در بخش 
زیرساخت ها و ۳۳ درصد سهم بخش خصوصی و ۱۴ درصد سهم دولت در بخش 

ناوگان خواهد بود.
سعید رسولی، عضو هیئت مدیره راه آهن می گوید: منافع حاصله توسعه حمل  و نقل 
ریلی شــامل ۳۰ میلیارد و ۹۱۸ میلیون تومان بر اساس میزان صرفه  جویی در مصرف 
سوخت، ۹ هزار و ۴۵۲ میلیارد تومان منافع ناشی از کاهش آالیندگی و ۷ هزار و ۹۱۹ 
میلیارد تومان منافع ناشی از کاهش تلفات جاده ای است که درمجموع ۴۸ هزار و ۲۹۰ 
میلیارد تومان در اقتصاد ملی تزریق خواهد کرد و این رقم در سال های بعد ثابت خواهد 

ماند.
آمارهای بخش راه آهن نشــان می دهد که میزان حمل بار در تناژ از ســال ۱۳۸۵ تا 
۱۳۹۵ از ۳۱ میلیون تن تا زیر ۳۵ میلیون تن بوده است اما در سال ۹۵ با کاهش حق 
دسترسی، شرکت راه آهن از شبکه ریلی موفق به حمل ۴۰.۵ میلیون تن بار شده است. 

سهم ریل از حمل ونقل زمینی با توجه به اینکه راه آهن در همه جای کشور دارای خط 
و شبکه و ایستگاه نیست از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ روندی نزولی داشته اما از سال ۱۳۹۲ 

این رویه معکوس شده است.
بر اساس آمارهای شرکت راه آهن، حدود ۲۱۱ میلیون تن بار از سوی راه آهن جابه جا 
شده اما حدود ۲۴۲ تن باری که می توانست از طریق راه آهن حمل شود از طریق جاده 
حمل شده است. اگر با شاخص مجموع سه عایدی مصرف سوخت،  آالیندگی و تلفات 
به ازای هر تن کیلومتر محاســبه شود در صورت حمل  این ۲۴۲ میلیون تن از طریق 
ریل، برای کشــور ۳۵۱ میلیارد تومان عایدی دربر می داشــت. از سال ۱۳۹۲ راه آهن با 
رشد ترانزیت روبه رو شده است و مقایسه ترانزیت راه آهن با دیگر حوزه های ریلی در سال 
۱۳۹۵ حاکی از آن است که درآمد از حمل بار داخلی ۷ برابر حمل مسافر و این رقم در 

ترانزیت ۱۶ برابر است.
هم اکنون طول خطوط ریلی در کشور به ۱۱ هزار کیلومتر رسیده و دولت قصد دارد 
طول شبکه ریلی کشور را در افق چشم انداز توسعه ۱۴۰۴ به بیش از ۲۵ هزار کیلومتر 

افزایش دهد. 

اميد ملك
عضو کمیسیون حمل و نقل 

اتاق ايران

قابليت پيگيري و رهگيري محمولهشايستكی لوجستيكی
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بندر ایران به شــمار می آید اما همچنان می توان گفت سرمايه گذاري الزم در آن انجام 
نشــده و توان پذيرش كشــتي هاي بزرگ در آن وجود ندارد. ظرفیت کشتی هایی که 
می توانند به این بندر بیایند، حداکثر ۵۰ تا ۶۰ هزار تن است در حالی که برای پذیرش 
محصوالت معدنی ظرفیت ۲۰۰ هزار تنی الزم اســت تا هزینه های انتقال برای فعاالن 
اقتصادی کشور با سایر کشورها قابل رقابت باشد. با کشتی های بزرگ کرایه حمل کاهش 
می یابد. در این شرایط هم صادرکننده  و هم واردکننده مجبور است هزینه های بیشتری 

را بپردازد. 
وضعیت حمل و نقل در جاده ها نیز بسیار دور از استانداردهای بین المللی است. اگر 
قرار اســت از ظرفیت های کشور بهره ببریم و صادرات داشته باشیم باید تمامی اجزای 
آن را ارتقا بدهیم. وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد از ظرفیت های بخش معدن 
کشور بیشتر بهره ببرد و از این موهبت خدادادی برای رشد اقتصادی استفاده کند اما 
اگر بخش حمل و نقل به عنوان یکی از اجزای تاثیرگذار در هزینه های تمام شده، نتواند 
به خوبی ســرویس دهی کند، عمال قــدرت رقابت برای معدن و صنایع معدنی کاهش 
خواهد یافت. حمل و نقل جاده ای و ریلی برای بخش معدن نقش کلیدی دارد بنابراین 
باید به توسعه آن سرعت ببخشیم. نبود ظرفیت های ریلی مناسب برای انتقال کاال میان 
معدن، کارخانه های آن و بنادر موجب می شود که بار بر دوش بخش جاده ای بیفتد که 
بسیار پرهزینه و پرخطر است. افزایش تردد در بخش جاده ای، حوادث را در این بخش 
افزایش می دهد ضمن اینکه هزینه ها نیز در این بخش از هزینه های استاندارد حمل و 
نقل جاده ای باالتر است. بنابراین آمادگی در این بخش نیز برای بزرگ شدن اندازه اقتصاد 

و رشد تجارت متناسب با آن وجود ندارد. 
باید نهادهای استثماری که در این بخش ایجاد شده بود، تخریب می شد و نهادهای 
درســت جایگزین می شد تا صنعت حمل و نقل خود را متناسب با قلمرو جغرافیایی و 
لجســتيك، پیش ببرد و افزایش بار روی این صنعت قابل مدیریت باشد اما این اتفاق 
نیفتاده است. به عنوان مثال در بخش جاده ای شرایط قابل مدیریت نیست چراکه ۹۸ 
درصد ناوگان جاده اي كشور، خودمالك است. مديريت ناوگان دست مالك و راننده است. 
شركت ها در اين صحنه مديريت ندارند. وقتي اين مدیريت نيست نمي توان به راننده ها 
تحمیل کرد که فقط ۸ ساعت در طول شبانه روز رانندگي کنند. نبود مديريت يكپارچه 
مانعی برای مدیریت این بخش اســت. این اشخاص هستند که اجرای امور را در دست 
دارند. نمی توان از این اشــخاص انتظار دانســتن اطالعات راهبردی را داشت. آنها فقط 
اقتصاد خانوار خود را مالک قرار می دهند. این ناهماهنگی ها و عدم امکان مدیریت در 
حمل و نقل موجب می شود که خواب ناوگان پشت مرزها و بین مسیرها افزایش یابد. 

راننده ها از این اتفاق پریشان می شوند چراکه زمان انتظار آنها در بنادر یا مرزها گاهی به 
بیشتر از یک هفته می رسد. این موضوع برای راننده ای که با وام و بدهی کامیون خریداری 
کرده، دشوار است و نمی تواند امور را مدیریت کند بنابراین حاشیه ها بر متن غلبه می کند 
و رویدادهــای جانبی رقم می خورد. زمینه فســاد بروز پیدا می کند و قاچاق کاال اتفاق 
می افتد در حالی که اگر کامیون ها با مالکیت و مدیریت شرکت ها اداره شوند، بسیاری 
از مسائل قابل مدیریت و پیشگیری است. ضمن اینکه هزینه ها کاهش پیدا می کند. در 
بخش جاده ای همچنین باید به مســئله ایمنی اشاره کرد که وضعیت نامساعدی دارد. 
رویدادی که ماه گذشــته به کشته شــدن تعدادی از دانش آموزان انجامید، نمونه ای از 
ضعف های حمل و نقل جاده ای اســت. اتوبوس ها نیز به طور خودمالک اداره می شوند 
هرچند که در این بخش پوشش بیشتری وجود دارد و با سیستم هماهنگ بلیت فروشی 

از سوی شرکت ها، نظم بیشتری بر آن حاکم است. 
در کشورهای دیگر عموما مدیریت ناوگان در اختیار شركت ها است و آنها مي توانند 
راهبري كنند. اين بستر لجستيكي در كشور ما وجود ندارد. با نبود این مدیریت و ظرفیت 
لجســتیک ســاالنه چندصد هزار كانتينر خالي معادل یک هزار كيليومتر طي طريق 
می کننــد. این موضوع هزینه بخش حمل و نقل را افزایش می دهد، این افزایش هزینه 

از جیب فعاالن اقتصادی و تاجران پرداخت می شود و عمال اقتصاد ملی زیان می بیند. 
در صنعــت ریلی نیز با واگذاری هایی که صورت گرفته عمال رگوالتور در این بخش 
وجود ندارد در حالی که راه آهن جمهوری اسالمی ایران باید به عنوان رگوالتور نقش ناظر 

را بازی کند تا حکمرانی خوب رقم بخورد. 
در کنار ضعف های لجســتیکی صنعت حمل و نقل باید به مسائل تاثیرگذار بر این 
بخش نیز اشاره کرد. مسائل مالیاتی و گمرکی نیز بر صنعت حمل و نقل سایه افکنده 

است.
نظام مالیاتي برخورد دوگانه دارد. اگر شركتي مالك كاميون باشد مطابق بارنامه ای که 
ثبت مي كند، ماليات مي دهد اما اگر یک فرد چند دستگاه کامیون داشته باشد، براي هر 
دستگاه ماليات ثابتی می پردازد و ساالنه رقمی را به آن اضافه می کند. این رویکرد عمال  

این ناوگان را به سمت خودمالکی هدایت می کند. 
از سوی دیگر قانون گمركي ایران هنوز نظام لجستيكي را به رسميت نمي شناسد. 
طبق گزارش رسمی آنکتاد اگر در كشوري از نظام لجستيكي استفاده شود، ۱۰ تا ۳۰ 
درصد هزينه واردات و صادرات بسته به وسعت قلمرو، كاهش پیدا می کند و این به نفع 
اقتصاد ملی است که با مصرف سوخت کمتر و آلودگی کمتر، زيرساخت ها كمتر آسيب 
ببيند و با هزينه كمتر رقابت باال برود. امیدوارم این مسائل در دولت دوازدهم در دستور 

کار قرار گیرد.
اگر دولت در این زمینه به بخش خصوصی بهای بیشتری بدهد، می توان انتظار بهبود 
شــرایط را داشت. با ابقای مقام عالی وزارت، انتظارات در این بخش افزایش یافته است. 
طبق اهداف و چشم انداز تعریف شده باید طی ۵ سال آینده ۱۰ هزار کیلومتر ریل گذاری 
صورت گیرد اما منابع آن طراحی نشده بنابراین به عنوان یک آرزو از آن یاد می شود. باید 
از طریق جذب سرمایه خارجی این ریل گذاری ها صورت گیرد اما فضای نامساعد کسب 
و کار عمال امکان سرمایه گذاری را سلب می کند. در بخش حمل و نقل بخش خصولتی 
فعالیت چشم گیری دارد و این بخش به همراه بخش دولتی با قدرتی که دارد میدان را 
در اختیار بخش خصوصی قرار نمی دهند. با روش های گوناگون از وام صندوق توســعه 
ملی بهره می برند و توان خود را برای سرمایه گذاری افزایش می دهند اما بخش خصوصی 

نمی تواند در این میدان قد علم کند. 
امیدواریم با توجه به اظهارات رئیس جمهور در مورد ادای دین سیاســت به اقتصاد، 
نوبت به کمک رسانی سیاست برسد تا اقتصاد و بخش خصوصی فعال تر شود. نشانه های 
خوبی از همکاری دولت و بخش خصوصی دیده شــده اســت که نمونه آن توافق اتاق 
با ســازمان تأمین اجتماعی بر سر بررسی دفاتر شــرکت ها بود. امیدواریم این رویه در 
بخش های مالیاتی و سایر بخش هایی که فضای کسب و کار را تحت تاثیر قرار داده نیز 
تکرار شود تا فضا برای فعالیت و سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی مهیا 

شود. 

تحويل به موقع بارها
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