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 مقدمه .1

. رقم خورد 1994در سال بخش راه آهن اصالحات با بازارهای حمل و نقل ریلی در آلمان   سازیفرآیند آزادشروع 

پذیری بخش  رقابتباید  ،ریلی  ساختار بخشتجدید  با اول اینکه. دنبال می شد ات، دو هدف عمدهاین اصالحدر 

زار راه آهن کاهش سهم با .فتیامی ، بهبود  بهره وری افزایش طریق از نقل و حمل شیوه های سایر مقابل در ریلی

جذابیت ریل به عنوان یک شیوه ی حمل و و کرده  را الزامیسازماندهی مجدد  ، (1) در رقابت های میان وجهی

 در موثر طور به باید اروپا، رقابت اتحادیه کلی راهبرد راستای دردوم اینکه  .را افزایش بخشیدنیاز مورد نقلی 

می  (2) درون وجهی رقابت به مربوط دوم ترتیب، هدف . بدینمی شد معرفی قطارهابهره برداری خدمات  بازارهای

مواجه یک انحصار طبیعی در رابطه با زیرساخت هایش با ، بخش ریلی هم محور شبکه صنایعهمانند سایر  .باشد

نجام شده ا ،عملیاتی سطوح و ینقل و حمل خدمات کردن یرقابت هدف با ریلی بخش اصالحات بنابراین، .است

 .اطمینان حاصل شودی زیرساخت ها  به شبکه بدون تبعیضاطمینان از دسترسی آزاد و  یکهحالاست، در

سایر کشورهای عضو اتحادیه  یلی آلمان باوضعیت بازار حمل و نقل بار ر آزادسازی، مقایسهسال پس از شروع  20

در آلمان نیز  : رخ داده است میان وجهیو  دروندر رابطه ی با رقابت  توسعه ی مثبت نشان می دهد کهاروپا 

سهم  1 جدولدر قابل مالحظه است.  یسهم بازار ریلی در مقایسه با سایر شیوه های حمل و نقلروند کلی مثبت 

. بین سال داده شده است اروپا نشان اتحادیه کشورمنتخب مقایسه با عملکرد چند در ریلی بار نقل و بازار حمل

در مقایسه بنابراین افزایش یافته است.  %23.1تا نزدیک  18.4%سهم بازار حمل بار ریلی از  2012 تا   2003های 

کشور عضو 28از میانگین  میان وجهیسهم بازار راه آهن در رقابت های  ی عضو اتحادیه ی اروپا، با سایر کشورها

 است. تقریبا ثابت باقی مانده وپا باالتر است و در طول این مدتاتحادیه ی ار

 

به حمل بار در یک وسیله یا کانتینر توسط چندین شیوه ی حمل  :( Intermodal Transportationحمل و نقل میان وجهی )-1

 و نقل اطالق می گردد که به هنگام تغییر شیوه ی حمل، کاری بر روی بار انجام نمی شود.

میان فناوری های یکسان در تأمین همان خدمات اطالق می به رقابت در (:  Intramodal competitionرقابت درون وجهی ) -2

 )مثل رقابت در میان راه آهن های باری(. شود

(: حمل یک کاال با بیش از یک شیوه ی حمل و نقل که تحت یک Multimodal Transportationچندوجهی )حمل و نقل -3

 قرارداد یا بارنامه توسط یک حمل کننده از مبدأ به مقصد تعهد شود.
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 ، عملکرد حمل و نقل ، برحسب درصد 2012-2003: سهم بازار راه آهن  1جدول 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 17.5 15.2 14.5 12.8 15.9 15.3 14.2 13.4 12 11 بلژیک

 40.8 39.9 39 36.4 37.4 34.8 33.8 32.8 31.4 28.7 اتریش

 15.2 14.9 13.5 15 15.9 15.7 15.7 16 17 18.1 فرانسه

 23.1 23 22.2 20.9 22.2 21.9 21.4 20.3 19 18.4 آلمان

 14 12.2 9.6 9.6 11.7 12.3 11.4 9.7 10.1 10.4 ایتالیا

 5.1 5 4.7 4.9 5.4 5.5 4.8 4.4 4.2 3.8 هلند

 46.1 45.9 45.6 44.5 46.9 44 43.3 42.5 42.2 41.1 سوئیس

 39.7 38.2 39.3 36.8 35.1 36.4 35.8 36 36.1 35.5 سوئد

 12.1 12 11.2 12.1 11.6 11.1 11.7 11.7 12.2 10.1 انگلستان

EU-28 18.2 17.9 17.7 18 17.9 17.9 16.6 17.1 18.3 18.2 

 Eurostatمنبع : 

 

حمل و نقل ریلی می توانند وارد شده به این صنعت، شرکت های  1994از سال وجهی،  درونبا توجه به رقابت 

 %33  تا دوباره شرکت ها از بازارنوع سهم این  2013د. در سال اده اناز بازار افزایش د به طور مداوم سهم خود را

 افزایش یافت.
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 درصدبر حسب  2011سال در  ر حمل و نقلاز عملکرد بازا شدهوارد : سهم شرکت های موجود و2ول جد

 شرکت های تازه وارد شرکت های موجود 

 10 90 بلژیک

 18 82 اتریش*

 32 68 فرانسه*

 30 70 آلمان*

 20 80 ایتالیا

 45 55 هلند

 32 68 سوئیس

 56 44 سوئد

 54 46 انگلستان*
 IRG-Rail 2014  ،IBM LIB-Index 2011منبع : 

 است. 2012*سهم بازار مربوط به سال 

 در های متعددی که چالش دهد می نشان تر دقیق یک نگاه گذشته، های سال طی مثبت نسبتا رشد وجود با

 و حمل هایراهبرد در چه اگر : دارد وجود میان وجهیدر  همچنین و ریلی داخل صنعتهای  زمینه ی رقابت

ای  جاده  حمل و نقل سلطه یراه آهن با  ی مقابلهبا این حال ، کند می ایفا کلیدی نقشآهن  راهآلمان  دولت نقل

 حمل بازارهای و کاهش تقاضادر حال تغییر  هایساختار این، بر دشوار به نظر می رسد. عالوه آینده ای نزدیک تا

حمل و نقل برای تمام شرکت های را  یی جدیدها که در آن ریل به طور سنتی قوی بوده است، چالش نقل و

مشخص می سازد دهند،  می نشان ی واکنش چه تغییر حال در محیط این اپراتورها بهاینکه  .ایجاد می کند ریلی

در این مورد  . اگرچهکند تعیین میان وجهیدر رقابت های موقعیت خود را چگونه می تواند صنعت ریلی که 

موثر می تواند  ، ولی تنظیم مقرراتکند فراهم حمل بار ریلیرا برای ارتقاء  الزم تمهیدات تمام تواند نمی مقررات

های  سایر شیوهراین به رقابت پذیری حمل و نقل ریلی در مقابل و بنابا در بخش حمل بار ریلی تقویت کارایی ر

 د.حمل و نقلی کمک نمای

ت عمومی و موسسا شوند. شرکت های تازه واردبیشتر تضمین  درون وجهیعالوه بر این الزم است که رقابت های 

 در مقابل تبعیض های احتمالی موجود در بخش ریلی مالحظاتی را درنظر می گیرد : نظیر کمیسیون انحصارات

 چه بان )راه آهنشرکت موجود دویدرمورد تبعیض های صورت گرفته توسط  به طور مستمر شرکت های تازه وارد
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 ی زیربناییه و همچنین مدیریت شبک ار راه آهن آلمان بخش های باز یتمام زیرا. کرده اند آلمان( شکوه دولتی

در رابطه ی با تبعیض قائل شدن در دسترسی به امکانات ضروری و  به ویژه ، استشرکت دویچه بان بر عهده ی 

یکنواختی بخشی به نقش مهمی را در اطمینان  "مقرراتتنظیم " در این صورت. تعرفه ی دسترسی زیرساخت

ع وبه این موضباید  مقرراتتنظیم ارچوب بیشتر چتوسعه ی  رای تمام شرکت ها ایفا می نماید.ب میدان بازی

 بخشد. را ارتقاء موثر رقابتو  پرداخته

ر آلمان و دبخش دوم میزان تقاضای حمل بار ریلی تدوین شده است. به شرح زیر موردی مطالعه ی این ادامه ی 

رار گرفته قعرضه مورد تجزیه و تحلیل  . در بخش سوم طرفمعرفی می کندمحیط درحال تغییر بازارهای سنتی را 

 راتاز چهارچوب تنظیم مقر یشرحچهارم خش . بمی شود داده توضیح میان وجهیو  رقابت درونوندهای و ر

 در. شود بررسی می میان وجهیو  ابت درونی در بازار رقحمل بار ریل و چالش های عمده ی ارائه شده اروپا 

 .دشو می ارائهپنجم  در بخش نهاییهای نتیجه گیری  برخی نهایت،

 

 تقاضای حمل بار ریلی در آلمان .2

 پیشرفت های اخیر  2.1

کیلومتر و مجموع تناژ بار حمل -میلیارد تن 496644عملکرد کلی حمل و نقل در آلمان  2013در سال 

سال نسبت به حمل شده   بار% در حجم  0.7شاهد رشد این میزان حمل  1میلیارد تن بوده است. 3.9شده 

و این موضوع نشانگر حمل شده  ریلمیلیون تن توسط  374 ، از این حجم حمل و نقل بوده است. 2012

ار ریلی حمل ب است. ضمن اینکه در آلمان حمل و نقل بار مهم دومین شیوه ی جایگاه راه آهن به عنوان 

حجم حمل و درصدی  2.1این مطلب رشد شاهد  .حمل و نقل بار بوده استکل مهم ترین عامل افزایش 

 می باشد.تر مثبت نیازمند بررسی دقیق  تاین پیشرف، اما ریلی استنقل 

ولی ،  ده استدر آمارها ملحوظ گردی جدید شرکت های خصوصی ریلیعملکرد  2013از سال که با وجودی

 تعدادهمان  ،( 2014) اداره ی آمار فدرال و دویچه بان،  مزبورافزایش گزارش شده در حجم حمل و نقل 

 بخش کاالهای حملیک تجزیه و تحلیل دقیق در باره ی  .نمی گردد بر را دربار  شرکت های حمل و نقل

تقریبا نابرابر  ،حمل یا طبقه بندی برای محصوالت مختلف بارمزبور شد ر شده توسط ریل نشان می دهد که

                                                           
ی و آب های درون این اعداد به تمام شیوه های اصلی حمل و نقل بار برمی گردد : حمل و نقل بار جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی، لوله ا  1

 مرزی
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 های سالطی  (غیره و آهن  سنگ فلزات، مانند) سنتی محموالت حمل بازارهای اغلب حالیکه بوده است. در

حمل و نقل مانند حمل و نقل کانتینری و )بازارهای جدید ولی  ،دنمی ده نشانرا  مستمری کاهش گذشته

 .می باشد روند این بر کلی مرور یک بخش به دست آورده اند. اینرا ، اهمیت بیشتری (میان وجهی

 حمل بارهای سنتی هایکاهش در بازار  2.2

می کاالها نوع دارای مزایای متعددی برای حمل این این زیر بخش ، راه آهنی ظرفیت های باالبا توجه به 

، کک، زغال سنگ، فلزات، سنگ آهن  ازارهای اصلی حمل بار در آلمان شامل. به طور مشخص ، بباشد

 شود.(مراجعه  3)برای دیدن جزئیات به جدول محصوالت شیمیایی و تجهیزات حمل و نقلی می باشد. 

که با توجه به )، حجم حمل و نقل  روند نسبتا مثبت 2009از سال  ،دیده می شود  3جدول  در همانطور که

 کلیدیوالت محص ی توانست برای بیشتر طبقاتنم  ،(حاصل شده بود پس از بحران اقتصادیی بهبود نسب

محصوالت خاص به  برای طبقات ،حمل شده توسط ریل، بهبود مقادیر بار درعوض شود. حاصل 2013سال 

میلیون تن 61با میزان حمل تقریبا   "مواد فلزی" ،محصول حمل شدهی  متفاوت است. بیشترین طبقهشدت 

مقایسه  نسبت به سالهای قبل، 2012سال حمل در میزان پس از کاهش چشمگیر می باشد.  2013در سال 

جموع مقادیر  به طور کلی، م می باشد.درصدی  5.1نشانگر کاهش  ، باز همبا سال قبل 2013ی تناژ سال 

روند  باقی مانده است. 2008بحران سال از زیر سطح قبل همچنان  ،محموالت بندی حمل شده در این طبقه

 ، قابل مشاهده است. برای سایر طبقات محموالتمحصوالت معدنی و شیمیایی  ی هم برای سنگ آهن،مشابه

بیشتر شدن موضوع ممکن است عمدتا ناشی از  هرچند این .را می توان مشاهده کرد تحوالت مثبت ناچیزی

گذشته  های سال در پایدار رشد شاهد که محصوالتی طبقه تعداد شرکت های خصوصی در آمارها باشد. تنها

 .می باشد زغال سنگ قهوه ای و سنگ بوده، زغال
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 تن(1000بر حسب  )به تفکیک محصوالت 2012-2008 طی سالهای حمل شده : مقادیر 3جدول

 سال

زغال ، زغال سنگ 

سنگ قهوه ای ، 

نفت خام و گاز 

 طبیعی

سنگ آهن و 

سایر مواد 

 معدنی

تجهیزات 

 حمل و نقل

کک و 

محصوالت 

نفتی تصفیه 

 شده

محصوالت 

 شیمیایی

سایر مواد 

معدنی 

 غیرفلزی

 فلزات

2008 35،195 53،704 9،312 50،807 29،153 11،109 66،014 

2009 28،161 45،207 7،842 50،977 26،329 11،684 45،194 

2010 32،604 50،134 9،612 52،097 30،119 11،204 62،319 

2011 34،716 57،787 10،102 49،974 30،603 11،370 67،693 

2012 40،956 52،603 12،687 43،223 32،041 10،768 64،238 

2013* 43،568 51،659 12،866 46،818 30،514 11،264 61،023 

 2014و  2013در سالهای  فدرال آلمانآمار منبع : اداره 

ه مشابه از . بنابراین داده های گزارش شده به یک گروستشرکتها عبه جم*شامل اطالعات شرکت های خصوصی اضافه شده 

 د.هم مشاهده می شدند، معطوف نمی شوسال های قبل در شرکت هایی که 

 و حمل عملکرد 2009از سال  که حالی در. است مشاهده قابل نقل و حمل عملکرد برای مشابهی های روند

یا شاهد است، سایر بازارهای کلیدی حمل بار  یافته افزایش و محصوالت شیمیایی زغال سنگبرای  نقل

بوده ( های خصوصیفه شدن تعداد شرکت )که همان هم ممکن است به دلیل اضا پیشرفت مثبت بسیار اندک

درصد   5.3بیشترین کاهش نیز با میزان   د. ان گردیده 2012وش روند نزولی نسبت به سال دستخاینکه یا و 

کاهش چشمگیر دیگری که بوده   2012نسبت به سال برای فلزات و محصوالت فلزی   2013در سال 

 کلی درمورد بازار کاالهای کلیدی ارائه می دهد. مروری 4سال های گذشته می باشد. جدول درمقایسه 
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 )بر حسب میلیون تن کیلومتر( به تفکیک محصوالت 2012-2008: عملکرد حمل بار  4جدول

 سال

زغال سنگ ، زغال 

سنگ قهوه ای ، 

نفت خام و گاز 

 طبیعی

سنگ آهن و 

سایر مواد 

 معدنی

تجهیزات 

 حمل و نقل

کک و 

محصوالت 

نفتی تصفیه 

 شده

محصوالت 

 شیمیایی

سایر مواد 

معدنی 

 غیرفلزی

 فلزات

2008 6،070 12،392 4،422 13،124 9،544 2،582 15،568 

2009 5.252 10،055 3،594 11،486 7،817 2،746 10،309 

2010 5،453 11،096 4،381 11،675 9،165 2،404 13،083 

2011 6،285 13،080 4،654 11،092 9،655 2،416 14،362 

2012 6،849 12،302 5،298 10،442 9،985 2،447 13،081 

2013* 7،466 12،584 5،255 10،819 9،747 2،517 12،392 

 2014و  2013منبع : اداره آمار فدرال آلمان در سالهای 

شابه از شرکتهاست. بنابراین داده های گزارش شده به یک گروه م شرکت های خصوصی اضافه شده به جمع *شامل اطالعات

 شرکت هایی که در سال های قبل هم مشاهده می شدند، معطوف نمی شود.

 

نواع ااز این است که بعضی  ناشی ازمختلف محصوالت  ده ی نشان داده شده بین طبقاتتفاوت عمدر این جدول، 

 ی که سایر آنها معموال قسمتی ازدرحال ،می شوند ارسال 2بالک-قطاریا کامل قطار  محصوالت معموال به عنوان

در سال های گذشته به  ه واگنتک  می باشند. از این دیدگاه می توان نتیجه گرفت حمل بار  3هواگن حمل تک

فلزات و سنگ آهن که معموال به صورت به شدت کاهش یافته است. درحالی که  بالک-حسب قطارنسبت حمل بار 

ل زغال سنگ و زغال حمو عملکرد بوده اند ، در همان حال میزان حمل کاهش  شاهد ،ندحمل می شو هاگنوتک 

 (2013 -چه بان )دوینشان می دهد.  بالک-قطارحمل  حسب ی رانسبتاً مثبتد  بهبو سنگ قهوه ای،

 

                                                           
2Trainloads   یاblock trains دون تغییر دربارهای قطار محور: تمامی واگن های قطار کاالیی مشابه را از مبدا مشابه به مقصد مشابه و ب 

 سازمان قطار در طول مسیر حمل می کنند.

 3Single wagonload traffic   ی شوند. مواگن محور: قطارها متشکل از انواع واگن هابا محموات و مبادی و مقاصد متفاوت تشکیل و اعزام 
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 میان وجهیبرای حمل و نقل در حال افزایش  یتقاضا 2.3

تک  زیادی را بر ترافیک حمل بار فشار و کاهش یافته های سنتیتقاضا در بازار طی سالهای گذشته در حالی که

دهه ی گذشته افزایش یافته است.  برای بارهای ریلی در میان وجهیوارد کرده است ، اهمیت حمل و نقل  هواگن

نوعی از سیستم  )یا حمل و نقل ترکیبی( میان وجهیبه طور کلی حمل و نقل  (2013سال  )اداره آمار فدرال آلمان

که در آن حداقل دو شیوه ی مختلف حمل ونقل در زنجیره حمل درب به درب استفاده می " حمل و نقلی است

ازی کاالها می باشد. به س ، واحد میان وجهییک ویژگی مشخص حمل و نقل  . (1997 ،اروپا کمیسیون) "شود. 

. این واحدهای حمل و نقل تامین جابجا می شوندطول زنجیره ی  یدر تمام حمل و نقلی ، که واحدهایگونه ای

 یا کامیون ها باشند. ی کوچکمی توانند کانتینرها، تریلرها

، یریلحمل به  ای جاده د و عملیات انتقال حملنمناسب ا سادهسریع و  برای یک ارسال ،تینرهاکانبه طور ویژه 

ار ریلی توسط عملکرد حمل ب 2010-2005در آلمان بین سال های . را بسیار ساده می کنند رودخانه ای و دریایی

 (BMVBS, 2012)رشد داشته است.  %33بیش از کانتینر 

کل بار  در مقایسه بارا  میان وجهی حمل و نقل توسط 2005از سال حجم بار حمل شده  ،کلی ینگاهبا  1 شکل

 خود به دو بخشکه حمل و نقل میان وجهی در قالب )خط آبی( نشان داده شده دهد.  می ارائه حمل شده ریلی

خط بنفش نشان دهنده ی حمل و نقل ترکیبی است.  بین المللی )سبز( تقسیم شده است.و بار بار ملی )قرمز( 

د که نشان می دهمزبور پایینی قرار دارد ، اما شکل نسبتا هنوز در سطح حمل و نقل میان وجهی در حالی که 

ده است. حمل و نقل ریلی میان وجهی ما بین با قدرت بیرون آم 2009از بحران اقتصادی سال این نوع حمل 

ع حمل بار ریلی در که مجموحال در همان حتی  است. داشتهافزایش  %20، تقریبا تا  2011 الی 2009سالهای 

 .بوده استرشد شاهد همچنان این نوع حمل   ،داشتهکاهش   2012 و 2011سال های 

به ویژه از منظر زیست محیطی  دارای مزایای اختصاصینسبت به حمل و نقل سنتی بار  میان وجهیحمل و نقل 

آلمان  "انرژی گذار"ی از سیاست بخشنقش آن در سال های آینده به عنوان که دارد به همین دلیل احتمال  است.

زند که مصرف انرژی در یک زنجیره ی حمل و  می ینتخم آلمان نقل و حمل باشد . وزارت همچنان روبه رشد

عالوه  .(BMVBS, 2010)می تواند در مقایسه با حمل و نقل جاده ای تا یک سوم کاهش یابد  میان وجهینقل 

رشد داشته باشد  %120بیش از  2025تا سال  میان وجهیبر این وزارت حمل و نقل انتظار دارد که حمل و نقل 

 .(BMVBS, 2012)و آن را به عنوان یک متغیر کلیدی در سیاست های حمل و نقل در نظر می گیرد. 
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 تن 1000برحسب  2012-2005 ی طی ریل  میان وجهیحمل و نقل : حجم  1شکل 

     
 منبع : اداره آمار فدرال آلمان               

، آژانس محیط زیست آلمان  میان وجهیاز پتانسیل های راه آهن در حمل و نقل  بیشتر بهره برداری برای ارتقاء

(UBA،2010 )زمان الزم برای  اینست کهضروری را مشخص می کند. اول و مهمتر از همه  اتاصالح تعدادی از

جذابیت راه آهن  بر سر راهرا تاخیرها مانع بزرگی در این بخش از حمل و نقل، ، زیرا جابجایی کاال باید کاهش یابد

 ترغیرمتمرکز( ایجاد شبکه های 24-23ص -2010آژانس محیط زیست آلمان ) نظر ایجاد می کند.  برمبنای

به طور چشمگیری افزایش را  هن در حمل و نقل میان وجهیآمی تواند جذابیت راه  جابجایی خودکارتر ها یا پایانه

 دهد.

، دناطق داخلی و ساحلی نقش مهمی دارم ارتباط بندرهای دریایی با برقراری  و نقل بار ریلی درحمل همچنین 

ریلی در باری هستند . بنابراین حمل ونقل  بسته بندی شده ی از کاالهایا که قادر به بارگیری مقادیر انبوهچر

منجر به افزایش  ،است. این مزیت رای مزیت راهبردیداشتن شبکه ی ریلی فشرده وگسترده، داآلمان به دلیل 

شده است.  هلند روتردام آنها یعنی در مقایسه با نزدیکترین رقیبهامبورگ و برمن در آلمان  سهم بازار بنادر

(FiS, 2013) شرکت های حمل بار ریلی و حمل و نقل ، همکاری بین بنادر تجمیع برای افزایش کیفیت و ،
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یک مقاله ی  ،(2007طبق گفته مسئوالن بندر هامبورگ ) د آمده است:به وجوی دریای حمل و نقلنمایندگان 

منتشر شده که گزینه های سرمایه  DB Netz AGچه بان( اپراتور شبکه ی ریلی آلمان )دویبا همکاری  مشترک

افزایش قابل مالحظه ای در حمل و نقل در آن  ومی کند  معرفیبرای شبکه  های حمل و نقل را نده گذاری آی

 است. برآورد شده 2015تا سال  وجهی میان

 

 میان وجهیبخش عرضه : رقابت داخلی و  .3

م حجم  کاالی فقط نزدیک به یک سو با این حال در آلمان می باشد.بار  یحمل و نقلمهم ه آهن دومین شیوه ی را

هد. تشکیل می داست را بوده  2013در سال  توسط حمل جاده ای )که بزرگترین بازار حمل کاال(حمل شده 

حمل  در زمینه ی آتییک چالش کلیدی  ای همچنان بر بازار حمل و نقل مسلط است و این موضوع  جادهحمل 

 خواهد بود .زیربخش ریلی در رقابت با حمل جاده ای  افزایش قدرت  برای و نقل میان وجهی

  ار ریلی را(، تقریبا دو سوم بازDB Schenker Rail) چه بان به کمک شرکت خوددوی بازار حمل بار ریلی نیز در

 ز زمان آغاز فرآیندود را او رقبای کوچک توانسته اند که سهم بازار خ شرکت های تازه وارد در دست دارد. با اینحال

حمل  قاضایت ساختار در تغییری  نتیجه  تا حدودی مثبت پیشرفت ، به طور پیوسته افزایش دهند. این سازیآزاد

تأمین کننده  تیسنبه طور  (دولتیمی باشد که در باال ترسیم گردیده است: در حالی که راه آهن موجود ) بار ریلی

ل و در بخش حمبه طور مسلط ، حمل و نقل ریلیه است ، شرکت های واگن تک ترافیک پیچیده ی  انحصاری ی

زگاری  اسچگونگی در آینده به . توسعه ی حمل بار ریلی گردیده اند فعالبالک  -قطار و حمل میان وجهینقل 

انتخاب  در حال حاضر، راهبر. دبستگی خواهد داشت، درحال تغییر های  شرکت های خصوصی با تقاضاها و محیط

 وده است.ببازار، موفق  ونترویج رقابت درنشان داده که  در شرکت های خصوصی  و تمرکز بر بازار خاص توسط

 میان وجهیرقابت  سنگین فشار 3.1

مجموع حمل و نقل ، رخ داد2012در سال کندی چرخه ی کسب و کار ه دلیل بکه منفی اندک  از تغییراتبعد 

 2012به طور خیلی جزئی افزایش یافت. روی هم رفته ، حجم حمل و نقل درمقایسه با سال  2013بار در سال 

 با رشد جاده ای لی که حملباقی ماند. درحا 2011سال حمل هرچند که بازهم زیر سطح  ،افزایش یافت %0.7تا 

درصدی 2.1راه آهن شاهد افزایش  در همان حال کشور باقی مانده،همچنان شیوه ی حمل و نقلی غالب  4%1.6تنها 

                                                           
 محاسبه نشده است. خارجی های کامیون زیاد تعداد و شوند می ملی های کامیون شامل تنها ارقام این که است ذکر به الزم 4
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 ی ماهه سه ه شده است : طینشان دادیک روند مداوم رشد مثبت  2014 سه ماهه ی اول سالدر . ه است بود

درصدی در 4.4شده که نشان دهنده ی رشد  حمل آهن راه توسط بار تن میلیون 92 اً مجموع،  2014 سال اول

رشد بیشترین تاکنون  2011ازسال  می باشد. این بدان معنی است که  2013ه ماهه ی اول سال مقایسه با س

 .می باشد 5(%10.6)به میزان + در سه ماهه ی اول سال بارحمل شده حجم

 کیلومتر( -تن  6میلیون)برحسب  2013-2011 طی آلمان به تفکیک شیوه ی حمل و نقل : عملکرد حمل ونقل 5جدول

 2011 2012 2013 

 112،613 110،065 113،317 ریلی

 305،781 307،106 323،848 جاده ای

 18،180 16،207 15،623 لوله ای

 60،070 58،488 55،027 آب های داخلی

 496،644 491،866 507،815 مجموع

 : اداره آمار فدرال آلمانمنبع 

 طول ردنشان می دهد.  2013تا  2011شیوه های اصلی حمل و نقل را بین سال های  یسهم بازار تمام 2شکل 

شیوه ی خیر، اطی دو دهه ی  .است مانده باقی ثابت نسبتا یک روند مثبت جزئی، با آهن راه بازار سهماین مدت 

تعرفه ی  ارائه یاز پذیری  بدون تاثیر ای بوده است. این تسلط، حمل جاده حمل کاالغالب برای حمل و نقل 

جهی از بت قابل تو. در حقیقت هیچ تاثیر مثه استباقی ماندهمچنان ،   2005 سال وسایل نقلیه سنگین در 

 .ریلی مشاهده نشد به تفکیک وجوه حمل و نقل اعمال تعرفه

 

 

 

 

                                                           
مل آمار کامیون های منتشر شده مراجعه کنید. مجددا توجه داشته باشید که شا 2014ژوئن  4اداره آمار فدرال که در تاریخ  196به مجله شماره 5

  خارجی نمی باشد.
ر بر حسب "میلیون  ر متوجه شدیم این آماکیلومتر" بوده که بعد از چک کردن منبع اصلی آما-درنسخه اصلی گزارش اعداد بر حسب "میلیارد تن  6

 کیلومتر " می باشد.-تن
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 2013تا  2011و نقل بین سال های : سهم بازار شیوه های اصلی حمل 2شکل 

 2014، ، اداره آمار فدرال آلمانمنبع : محاسبات نگارنده       

در ، حجم بار %66حدود  یعنیکاالها  اکثر 2013در سال  که دهد می نشان بار ریلی نقل و حمل به تر دقیق نگاه

تا  1991از سال  بار حمل شده توسط ریل خالصه ای از پیشرفت مقادیر 6در جدول  .دشو می حمل داخل کشور

بین سال های  اما حمل و نقل داخلی کاهش یافته،سهم  اگرچه در سال های اخیر .نشان داده شده است 2013

نسبت به  اقتصادی آلمانقوی تر نرخ رشد  آن نیز توجیه .است درحال رشد بودهبا سرعت زیادی  2011و  2009

اقتصادی برای سال های  قوی این رشدالبته ه است. بود 2009اقتصادی سال  بحران پس از کشورهای همسایه اش

رشد  2013فت و دوباره در حجم حمل و نقل داخلی کاهش یا 2012ادامه پیدا نکرد . در سال  2013و  2012

 و نقل بین المللی )به ویژه امور حمل آن،  در مقابل باقی ماند . 2011سال  کمتر از سطح نمود، اگرچه همچنان

 .( ، دوباره سرعت یافتترانزیت تخلیه و حمل
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 تن( 1000حسب بر ) 2012-1991اصلی ترافیکی  حجم حمل ونقل برحسب عوامل: 6جدول 

 2014سال  منبع: اداره آمار فدرال آلمان

 داشته مثبت با شیب اندک روند ،بار ریلی در سال های اخیر نقل و حمل که دهد می نشان باال ی شده ارائه نتایج

مربوط )است. داده های اخیر داشته رشد سریع تری  ای جادهحمل دوره نسبت به  با این وجود طی همین .است

وضوح قابل مشاهده که این روند مثبت را می توان پایدار نگهداشت. از سوی دیگر به  نشان می دهد (2014سال به 

به نظر می رسد که . صله ی زیادی داردتسلط حمل جاده ای، فادر برابر  رقابت جدیتا حمل و نقل ریلی  است که

در زمینه های مفاهیم بخش ریلی این باشد که زیر یک مشکل خاص برای در رقابت با حمل و نقل جاده ای، 

در بان  دویچهناتوان است. بنا به نظر  عملیات حمل و نقل و به موقع انجام دادنپذیری در برابر مشتریان  انعطاف

ه، که ستون فقرات راه آهن باری آلمان را تشکیل می دهد، حقیقتاً مناسب واگنتک ل و نقل تنها حم، 2014سال 

 ن شیوه. با اینحال هزینه های عملیاتی ایباشد ای جایگزینی  حمل و نقل جاده ایپیشنهاد دادن به مشتریان بر

مامی زنجیره ت ندبتوانوعاً مجمتا  نیاز به همکاری چند شرکت باشدممکن است و  ی پیچیده حمل و نقل باال است

 د .نبه مشتریان ارائه ده را ی حمل و نقل

 مجموع سال
حمل و نقل 

 ملی

مجموع حمل و 

 نقل بین المللی

 بارگیری

حمل و نقل بین 

 المللی

 تخلیه

حمل و نقل بین 

 المللی

 ترانزیت

1991 415،500 329،000 78،900 40،400 38،500 7،600 

1995 333،100 247،800 76،700 32،900 43،800 8،600 

2000 299،100 198،600 90،000 42،300 47،700 10،500 

2005 317،294 201،725 99،344 48،220 51،124 16،225 

2006 346،118 217،890 110،775 54،628 56،157 17،454 

2007 361،116 226،307 115،526 56،425 59،101 19،283 

2008 371،298 239،266 111،889 54،336 57،553 10،143 

2009 312،087 210،722 86،009 41،779 44،231 15،356 

2010 355،715 242،073 97،206 45،117 52،089 16،437 

2011 374،737 257،202 102،579 46،256 56،323 14،957 

2012 366،140 247،117 103،512 45،286 58،226 15،512 

2013 373،738 247،472 108،449 45،530 62،919 17،817 
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 میان وجهیتوسعه ی بیشتر رقابت  3.2

. در سال شده است مان به ویژه در بازار بار ریلیآل بخش ریلیمنجر به افزایش فعالیت در بازار ریلی  آزادسازی

م بازار شرکت گر توسعه ی سهنشان 3شکل  7گرفتند.را در آلمان مجوز فعالیت ریلی  یشرکت اپراتور 289،  2013

 هنوز)دولتی( همراه با شرکت تابعه ی شنکر، بان  دویچهباری می باشد. شرکت ریلی بخش زیر های تازه وارد به

کت های شر طور که در شکل نشان داده شده،. همانداراست را  %66.8با حدود  ریلیباری از بازار  سهم بزرگترین

برسانند. این پیشرفت  2013در سال  %33.2به  2000در سال  %1.9توانسته اند سهم بازار خود را از  خصوصی

، با موفقیت همراه (بازار )از نظر تعداد رقبا و سهمترویج رقابت در بخش باری ریلی نشان می دهد که تالش برای 

 بوده است .

 2013-2000بان و سایر رقبا در بازار حمل بار ریلی آلمان  دویچه: سهم بازار )عملکرد حمل و نقل( شرکت  3شکل 

 2014، 2013بان  دویچه،  2013 (Mofair) منبع : موفیر         

                                                           
تورهای ریلی در اعداد شامل حمل و نقل بار و مسافر ریلی می باشد . با این حال هنوز هم رقابت در بخش مسافری محدود است و اکثر اپرا  7

 بخش حمل و نقل بار فعالیت دارند. 
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در ، شرکت های خصوصی  یرقابتی سایر شیوه های حمل و نقلمداوم علی رغم بحران های اقتصادی و فشارهای 

این رشد بان، مدیریت کرده اند.  دویچهبرابر شرکت بزرگ در رقابت خود را  ،از بازارراستای افزایش سهمشان 

 ( با علل زیر توجیه کرد :2013به نقل از موفیر )مثبت را می توان 

  به عنوان بار  که عمدتاً)ام ثانویه در بازار حمل بار سنتی مانند فلزات و مواد خشنکر بان  دویچهشرکت

شد ، تقاضای  عنوان 2.2 همانطور که در قسمت ولیقوی ترین است.  ، (دبندی می شو ه طبقهواگنتک 

 .استبوده رو به کاهش  2013و  2012در سالهای  محصوالتطبقه از حمل بار ریلی برای این 

 فعالیت می کنند. تقاضا در این بازار در  میان وجهیدر بخش حمل و نقل   عمدتاً شرکت های تازه وارد

 دهه ی گذشته بیش از اندازه افزایش یافته است.

 تیجه خیلی خود انعطاف پذیری بیشتری دارند و در ندهی کوچکتر در سازمان  به نظر می آید رقبای

 سازگار می شوند. رو به کندی کسب و کارچرخه ی  راحت تر با

 که اکثر ناوگان آنها شامل واگن  شنکر محدودتر است، زیرابان  دویچه نسبت به انجام سرمایه گذاری رقبا

 اجاره ای می باشد.از نوع ها و لوکوموتیوهای 

شرکتهای از  ،)جدید( شرکت دویچه بان شنکرنشان می دهد که موفق ترین رقبای نگاهی دقیق تر به فعاالن بازار

قابل مشاهده است، درحالیکه  7سایر شرکت های اروپایی هستند. با این وجود همانطور که در جدول  ه یابعت

کپترین "کیلومتر بار جابه جا کرده است، بزرگترین رقیب آن -میلیارد تن 78.5، 2012بان در سال  دویچهشرکت 

ر در جایگاه دوم قرار دارد. کیلومت-میلیارد تن 5.4با SNCF تابعه ی ( Captrain Deutschland) "دوچلند

-لیارد تنمی 3.8( با عملکرد حمل بار FS Trenitalia) "اف اس ترن ایتالیا"سومین اپراتور بزرگ در آلمان 

( SBB Cargo Deutschland) "اس بی بی کارگو دوچلند"کیلومتر می باشد که خیلی نزدیک به آمار شرکت 

 Rhein) "راین کارگو"و  کیلومتر  -میلیارد تن 3.8ملکرد با ع ،که تابعه ی شرکت سوئیسی اس بی بی است

Cargo ی باری بزرگ در آلمان ، چهارتایکیلومتر می باشد. بنابراین از پنج اپراتور ریل-میلیارد تن 3.4( با عملکرد 

تقریبا  در مجموع باشند. این شرکت هااروپایی می  سابقریلی  اصلی متعلق به شرکت هایآنها حداقل تا حدودی، 

 خدمات باری بخش ریلی بازار آلمان را انجام می دهند.از  90%
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 کیلومتر(-)میلیارد تن 2012: عملکرد حمل و نقل پنج اپراتور ریلی بزرگ در بخش باری 7جدول 

RheinCargo 

 
SBB Cargo 

Deutschland 
FS Trenitalia 

Captrain 
Deutschland 

(SNCF Geodis) 

DB Schenker 
Rail 

 

3.4 3.5 3.8 5.4 78.5 
عملکرد حمل 

 و نقل
 2013منبع: موفیر ، 

 خصوصی یندولتی و تازه واردمدل کسب و کار بین شرکت های های تفاوت  3.3

به ل و حم میان وجهیحمل و نقل  عمدتا به دلیل قدرت آنها در بخش شنکر بان دویچهموفقیت رقبای شرکت 

ای  ردهی گستشبکه ، باشد. بخش دولتی در بازارهای حمل بار سنتی می (block trainکامل ) –قطار   شیوه ی

صوصی خی این امکانات برای بخش فراهم کرده است که تهیه  (wagonload) تک واگن به شیوه ی برای حمل را

بان  دویچهد ورود به این بازار و دسترسی به فرآیندهای تولی (2013موفیر ) های  دشوار می باشد. طبق گزارش

 .واقعی است تنظیم مقررات به سختی نهاد ن مداخله یبدو

معین سمتهای ه شده توسط دویچه بان شنکر و رقبای آن ) در رابطه ی با قارائنشان دهنده تنوع خدمات  8جدول 

ر در زمینه ی حمل بافعال ترین شرکت شنکر بان  دویچهراه آهن است. ( NST-2007شده طبق طبقه بندی 

مانند )وند شکه با این شیوه حمل می والتی است به طور نسبی وابسته به انواع محصو در نتیجه است  هواگنتک 

اگرچه   ،هنواگ آلمان، بخش حمل تک اتانحصار . به گفته ی کمیسیون(مواد خام ثانویه و مواد شیمیایی ،فلزات

برآوردهای  .ثر استمو یرقابت فاقد مشخصه یبازار حمل بار ریلی آلمان را تشکیل می دهد، ولی  %70نزدیک به 

ن آلمان اما بسیار مهم در بخش باری راه آه تریک بخش خیلی کوچک نشان می دهد که بارهای تک واگنه دیگر

 را تشکیل می دهد.

نشان می  %40را  هواگنتک کاالهای  حمل اروپا ، سهم بازار توسط کمیسیونانجام شده نتایج اولیه ی یک مطالعه 

 هواگنتک وجود داشته باشد : حمل بار  رقابت موثر در این بخش ضعفبرای  چندگانه اییل دالممکن است  8دهد.

ناوگان  رساخت وزیفشرده و پرهزینه شبکه ی  یاز دارد که الزمه ی آنن ای برای مانور و اعزامسیستم پیچیده  به

 ارائه ی خدمات درزمانی معقول باشد. هتا قادر ب است

                                                           
محور در سایت -بر روی بارهای واگن EC تحلیل و تجزیه از کنونی وضعیت از ای خالصه یک مثال عنوان به  8

einzelwagen.html-fuer-view/nachricht/rettungsplan-http://www.dvz.de/rubriken/schiene/single. .موجود است 

http://www.dvz.de/rubriken/schiene/single-view/nachricht/rettungsplan-fuer-einzelwagen.html
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 2012 بار در سال حمل شده توسط پنج شرکت برتر اپراتورمتنوع کاالهای  : مجموعه 8جدول

RheinCargo 
SBB Cargo 

Deutschland 
 

FS TrenItalia 
Captrain 

Deutschland 
(SNCF Geodis) 

DB Schenker 
Rail 

 نوع کاال

تک 

 واگنی
 بالک-قطار

تک 

 واگنی

-قطار

 بالک
 تک واگنی

-قطار

 بالک

تک 

 واگنی

-قطار

 بالک

تک 

 واگنی

-قطار

 بالک
 

   -   - - -   -   

زغال سنگ و زغال 

سنگ قهوه ای، نفت 

 خام و گاز طبیعی

-  - - - -     -   
سنگ آهن و سایر مواد 

 معدنی

-    -       -   - 
محصوالت غذایی، 

 ها  وتنباکو نوشابه

-                - 
و  : کاغذمحصوالت چوبی

 محصوالت کاغذی

                   
کک و محصوالت نفتی 

 فرآوری شده

     -   -   -   - 
و  محصوالت شیمیایی

 غیره

           - -   - 
سایر محصوالت معدنی 

 غیر فلزی

   -   - -   -   - 
محصوالت فلزات پایه: 

 فلزی ساخته شده

       -         - تجهیزات حمل و نقلی 

-    -   -   -   - مواد خام ثانویه 

-  - -   -   -   - 

 استفاده مورد تجهیزات

 در

 کاال حمل

-    - - -   - - - 
کاالهای غیرقابل 

 شناسایی

 2013،  سال بان، ترن ایتالیا، اداره آمار فدرال ، کپ ترین، اس بی بی کارگو دویچهمنبع: 

 .ه استوجود نداشت بالک -و قطار تک واگنهبارهای  ای در موردبرای راین کارگو اطالعات جداگانه 
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( مصادف شده است . تا کنون 2008از سال )افزایش سهم بازار شرکت های رقیب با عواقب بحران های اقتصادی 

توسط  هواگنتک حمل و نقل  یکاهش روند نیز به کاهش تقاضا برای زغال سنگ و صنایع فلزی به ویژه اینکه،

 .متمرکز شده است میان وجهیقل . مدل کسب و کار شرکت های رقیب بر حمل و نافزود شنکربان  دویچهشرکت 

در شنکر بان  دویچه. شرکت دولتی  ورندرا به دست آازار بیشتری در آینده سهم بکه بنابراین به نظر می رسد 

( Netzwerkbahn) "شبکه ریلی" راهبردپیاده سازی با  به این محیط درحال تغییر حمل بار ریلی 2012سال 

، رنامه ریزی یکپارچهبا استفاده از همان بقصد بر اینست که  ،کار جدیدو مدل کسب در . واکنش نشان داده است

راهبردی این مدل هدف  .شود بالک موجود با حمل تک واگنه تجمیع-قطار شیوهکنترلی،  منطق و سازی رزرو

محموله توان ب است تا بعداً  راحل اولیه زنجیره حمل و نقلدر م هواگنتک حمل و نقل ممانعت از  کار نیز  کسب و

، در  "شبکه ریلی"  راهبرد( با 2013 شنکر بان دویچه.) ود در مسافت طوالنی تری جا به جا نمبدون ترانشیپ را 

کرده و به محیط جدید  را تأیید هن آلمانحمل بار توسط راه آدر تقاضای تغییر  ایجاد دویچه بان شنکرواقع 

شبکه ی در حال افزایش،  حمل بار بین المللیبا  هنواگتک واکنش نشان داده است. به منظور تطبیق حمل بار 

XRail  اروپایی ) توسط چند شرکتČD Cargo, CFL Cargo, DB Schenker Rail, Green Cargo, 

Rail Cargo Austria, SNCB Logistics and SBB Cargo دویچه( راه اندازی شده است. با توجه به آمار 

مشتریان  تمامی شرکتها را برای رزروکردنمشترک با ظرفیت رو کردن رز یک سیستم ،( ایکس ریل2014بان )

ین سیستمی موفقیت آمیز باشد می تواند انعطاف پذیری و قابلیت اطمینان نچاه اندازی می کند  . اگر اجرای ر

 را به طور گسترده ای افزایش دهد.حمل بار ریلی 

دیریت خواهند آنها به نحوی مآیا ارزیابی دقیق این که  ،هستنداز آنجایی که این فرآیندها هنوز در مراحل ابتدایی 

دهند، سخت می ا در مقایسه با جاده افزایش کنند و جذابیت راه آهن رمی را تقویت  هواگنتک شد که حمل بار 

 .شنکر اثر خواهند گذاردبان  دویچهبازار موقعیت چگونه بر  باشدو اگر اینطور  ، خواهد بود

درحالیکه چندین  شود؟بیشتر تقویت رقابت  ،هواگنتک در حمل بار  بایدست که آیا ارد این اسوالی که وجود د

بقیه آنها پیشنهاد داده اند که این  تالشهایی هستند، نینطرفدار چ (اتانحصار مثال کمیسیون عنوان به)موسسه 

در مرکز توجه قرار نباید  ،رقابت های موثر برای ارتقاء -که معموالً دارای سود حاشیه ای اندکی هستند–نوع بارها 

 ،داز این دیدگاه حمایت می کنخصوصی به نظر می رسد جهت گیری راهبردی شرکت های دولتی و . بگیرند

بخش خاصی از  نهاده است. بنابراین به جای پیشبرد رقابت دررو به کاهش ه واگنتک چراکه تقاضا برای حمل بار 

تنها زمانی  د.بازار تضمین شو برای همه ی رقبای عادالنهزمینه ی فعالیت  ،مقررات یکسانر، باید در چارچوب بازا

تعیین  ، مالحظات راهبردیرای امکانات دسترسی یکسانی باشنددا حمل و نقل ریلیکه همه ی شرکت های 
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 تنظیم چگونگی. د، ارتقاء یابحمل بار ریلی به عنوان یک شیوه ی حمل و نقلیو خواهد کرد که چگونه بازار 

 گرفته است . قرار تحلیل و تجزیه مورد زیر بخش در ،فعالیت عادالنه موضوع به مربوط مقررات

 بار ریلی در حمل  تنظیم مقررات آتینقش  .4

 چالش های کلیدی در حمل بار ریلی آلمان  4.1

نشان میدهد که  بخشی درونو رقابت های داخلی و تجزیه و تحلیل های باال درمورد تقاضا برای حمل بار ریلی 

 بینبرای حمل بار ریلی وجود دارد. برای بهبود جایگاه ریلی در رقابت های در حال حاضر چالش های متعددی 

 . توجه نمودبه آن  یاز زوایای مختلفو  گرفته  قرار توجه مورد متعددی عوامل باید ،وجهی

مدل کسب باید  ست و اپراتورهاچالشی برای همه ی شرکت ها خدمات ریلی،، محیط در حال تغییر تقاضا برای اوالً

. این موضوع مخصوصا تا در این باره به میزان کافی واکنش نشان دهند و کار خود را با این موضوع هماهنگ کنند

بیشترین اداره می کند و به این دلیل  تک واگنهبان صادق است که شبکه را برای بارهای  دویچهبرای شرکت دولتی 

 تقاضا می پذیرد. از محیط درحال تغییر  میزان تاثیر را 

شرکت های . یلی بوده استرشد مثبت سهم بازار حمل بار ر اصلی در یکی از عوامل درون بخشی، رقابت و باالخره

 برای آهن راهجذاب شدن  به و تقویت کرده را صنعت وندر کسب و کار، رقابتجدید مدل های تازه وارد و 

فزایش یابد و تمام بیشتر ا درون بخشیبت های . بنابراین اهمیت زیادی دارد که رقااستده نموکمک  مشتریان

 از حق دسترسی و امکانات یکسان برخوردار باشند. شرکت ها

ی زمینه  باید مقرراتتنظیم  ،موثر رقابت ارتقاء دارد : برای اشاره قوانین نظارتیچارچوب  به مستقیما نکته این

 شده داده توضیح بیشتر زیر بخش دردر این مورد  کند. بازار تضمین در کنندگان شرکت همه برای را فعالیت برابر

 .است

 

 کند حمایترا  بار ریلی  حملآتی  پیشرفت های تواند میچگونه  رراتمق 4.2

 موجودمقرراتی  نهاد طراحی 4.2.1

صورت گرفته بود . بخش سابقاً  1994سال در توسط بخش اصالحات راه آهن  ،آلمان ریلیبخش  سازیآزاد فرآیند

برای  EC/91/440با اجرای قانون هم ل و نقل ریلی حم هایبان انتقال یافت و بازار دویچهبه  دولت یانحصار
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مدیریت با هدف سازماندهی جداسازی ، 1999سال  گردید. در اصالحیه ی دوم گشایششرکت های تازه وارد 

و این شرکتها تحت سقف  تقسیم شد دویچه بان به پنج شرکت تابعه ی خود ،عملیاتی قطارهاو خدمات  زیرساخت

یک شرکت عمودی یکپارچه باقی ماند. اگرچه عمالً بان  دویچه. با این وجود هلدینگ دویچه بان سازماندهی شدند

سهامدار امروز به  تا فدرال دولت اما شد،  سازماندهی مجددا خصوصی سازی قوانین با مطابق شرکت هلدینگ 

 .ناموفق ماند این شرکت،از  قسمتی سازی خصوصی ی برنامه ،2008 سال در. است عمده ی آن باقیمانده

نهاد تنظیم مسئول ( BNetzA)برق، گاز، مخابرات ، پست و راه آهن برای آژانس شبکه ی فدرال  2006سال از 

 مربوط مقررات وشده است. بر پایه ی مقررات عمومی راه آهن  آلمان بازار ریلی  در زمینه ی تنظیم بخشی مقررات

بر دسترسی  کنترل و نظارت ،آن اصلی وظایف مشخص می شود. ، مسئولیت های آنآهن راه های زیرساخت به

 و شبکه به دسترسی تمامی اپراتورهای راه آهن به زیرساخت )از جمله فرایندهای اعطای حقغیر تبعیض آمیز 

 9شده است. تعیین ،بندی و حق دسترسی غیر تبعیض آمیز( زمان موردنیاز، جداول امکانات

 یاستحقاق مقررات حق دسترسی،  تعیین کننده ی کلیدی قبلیی تغییرات تمامکردن صالحیت برای تصویب 

این  ایهاست. به طور کلی صالحیت  BNetzA آژانس شبکه ی فدرال برای برق، گاز، مخابرات ، پست و راه آهن

 AEG هنمقررات عمومی راه آکتاب  4پاراگراف  14قسمت بر پایه ی  ،حق دسترسیدر رابطه با  BNetzA آژانس

 د کهننمنتشر کرا اطالعیه ای باید حق دسترسی تغییرات  زیرساخت درمورد کلیه ی است. مدیران تعیین شده

فدرال برای  متاسفانه آژانس شبکه ی حال، این . باآن را بررسی و تایید کرده باشد  BNetzA قبل از آن آژانس

 وض،ع در .کند تنظیم را قبلی دسترسی حق قوانین ندارد حق BNetzA برق، گاز، مخابرات ، پست و راه آهن

 های ستورالعملد و اصول پایه بر ،زیرساخت مدیریت توسط شده پیشنهادتعرفه ی  آیا که کند تأیید تواند می تنها

( 42صفحه Monopolkommission , 2013)  and 22 21 EIBV   با مقرراتمطابق  دسترسی حق تعیین

 .می باشد یا خیر

 چهارچوب تنظیم مقررات اصالحات 4.2.2

به پارلمان آلمان   ERegGجدید تنظیم مقررات راه آهن  برای قانون ، یک طرح پیشنهادی2013در ماه می سال 

پیشنهادی  اصالحیه 10شد.قانون گذاری آلمان متوقف مجلس اتاق دوم  آن درمدت کوتاهی پس از  وگردید ارائه 

مورد دسترسی غیر تبعیض  در ویژه به آهن، راه بخشزیر  بازدهی و رقابت افزایش هدف با آهن راه تنظیم مقررات

                                                           
 در بخش ریلی به مثالی در این آدرس توجه کنید.  BNetzAبرای مشاهده خالصه ای از وظایف و مسئولیت های اصلی   9

node.html-EN/Areas/Rail/AboutUs/aboutus/1422http://www.bundesnetzagentur.de/cln_  
view/news/bundesrat -http://www.eurailpress.de/news/politik/singleبرای جزئیات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید :  10

abgelehnt.html-eisenbahnregulierungsgesetz  

http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1422/EN/Areas/Rail/AboutUs/aboutus-node.html
http://www.eurailpress.de/news/politik/single-view/news/bundesrat%20eisenbahnregulierungsgesetz-abgelehnt.html
http://www.eurailpress.de/news/politik/single-view/news/bundesrat%20eisenbahnregulierungsgesetz-abgelehnt.html
http://www.eurailpress.de/news/politik/single-view/news/bundesrat%20eisenbahnregulierungsgesetz-abgelehnt.html
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یک طرح مربوط به  هادی شامل معرفیت پیشنبنابراین اصالحا. ه بودبه شبکه ی زیرساخت ها ارائه شد آمیز

ساختار  همچنین بازسازیو دسترسی   وق، توسعه حققبلی حق دسترسی  همراه با  مقرراتقیمت سقف مقررات 

 قانوندر کل،  بود.( BNetzAآژانس شبکه ی فدرال برای برق، گاز، مخابرات ، پست و راه آهن )صالحیت های 

 یکتأمین  و  EIBVو   AEG یدات قانونی موجودبه منظور ترکیب تمه ERegGجدید تنظیم مقررات راه آهن 

 اصالحموعد  ،هر چند درحال حاضر 11.آهن در نظر گرفته شده بود راه بخش برایروشن  تنظیم مقرراتی طرح

 ای نزدیک آینده در یاصالحاتچگونه  که نیست . معلومه استرسید پایان به آلمان در تنظیم مقررات ارچوبهچ

 .خواهد شدتجدید  جدیدتوسط دولت 

 

 و یکسانعادالنه  تضمین ایجاد زمینه ی رقابت 4.2.3

 دیگر عضو هایکشور بازارهای با مقایسه در خصوص آلمان، به در درون بخشی رقابت شد، ذکر باال در که همانگونه

رقابتی  هایشارفکه با وجود  تازه واردشرکت های  در نظر گرفتنبا  .رفت داشته استپیش خوبی بهاروپا،  اتحادیه

ه خود برا  (بالک و حمل و نقل میان وجهی -به ویژه در قسمت حمل قطار) بازار حمل بار ریلی %33از  بیش

اشته است. با از زمان آغاز فرآیند دسترسی آزاد تا کنون پیشرفت چشمگیری دراه آهن آلمان  ،اختصاص داده اند

ا درباره ی دائم و آژانس شبکه ی فدرال انحصارات ن موسساتی مانند کمیسیوننیهمچو بان  دویچهاینحال رقبای 

 انگیزه صادی،اقت دیدگاه . ازاساسی، اظهار نگرانی کرده اند دسترسی غیرتبعیض آمیز به امکانات موضوعاتی چون

 درنتیجه .ناشی می شود Deutsche Bahn AG دویچه بان یکپارچه عمودی ساختار از تبعیض اعمال های

ی عمودی ساز جدا روشن تری طرز به که نده اداد پیشنهاد بارها اروپا کمیسیون و آلمان اتانحصار کمیسیون

 .عملی شود نقل و حمل خدمات و ها زیرساخت

 دویچه. در عوض ه استدر آلمان نشدزیرساخت و خدمات ریلی  باعث جداسازی مالکیتبخش ریلی سازی زیرآزاد

از شرکت های ریلی شبکه ی زیرساخت ها وبهره برداری  رکت یکپارچه عمودی است که تصدیبان هنوز یک ش

 عملیاتی سازیجدا 1999 سال در بر عهده دارد . بنابراین ، اگرچهرا  حمل و نقل  تمامی بخش های فرودستدر 

مالک شرکت های خدمات حمل بان  دویچههنوز شد،  معرفیدولتی  شرکتمختلف این  های بخش بین حقوقی و

، مدیریت زیرساخت (DB Schenker Rail AG, DB Regio AG, DB Fernverkehr AG،) و نقلی تابعه

                                                           
11  EIBV از شده اصالح نسخه یک شود، لغو کامل طور به باید AEG (اصالح، پیشنهاد موجب به E-AEG )و منیتیا فنی های جنبه باید فقط 

 و گواهینامه صدور پروسه مسئول که ، Aisenbahn-Bundesamt (EBA) های صالحیت و ها زیرساخت ریزی برنامه گواهینامه، صدور

 (.19 ص ،Monopolkommission، 2013)را پوشش دهد.  است آلمان در آهن راه فنی دهیسازمان
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(DB Netz AG) تامین کننده ی نیروی کشش ،(DB Energie GmbH)  و اپراتور ایستگاه های مسافری(DB 

Station&Service AG) است. 

در اعمال ه بان دویچشرکت دولتی  موقعیت بر ،آلمان آهن راه بخش در موثر رقابت در امر کلیدی نگرانی بنابراین،

 .ستانهاده شده دسترسی به امکانات ضروری  حمل و نقل برای هایبخشموجود در ی رقبا سایر تبعیض مقابل

خطوط ه ی )نه تنها شبک بسته به دسترسی به شبکه ی زیرساخترقابت موثر در بازار حمل بار ریلی به شدت وا

ظرکمیسیون شد. طبق نمی با های قبول و اعزام قطارها(ها و زیربناسایر امکانات ضروری مانند ایستگاه بلکه 

بعیضی گذاری ، فرصت های ت قیمت های طرح در شفافیت عدم همچنین ، پیچیدگی خدمات موردنیاز وانحصارات

 (124ص Monopolkommission, 2013 ) گسترده ای را فراهم  می کند که رقابت موثر و سالم را کاهش می دهد.

 روری ، دسترسی به جریان برق باالسریحق دسترسی به امکانات ضساختار شده درمورد  بیانی بیشتر نگرانی ها

 بان ، دویچهساختار عمودی یکپارچه ی  می باشد . تمام شرکت های فعال ت برایاطالعا تأمین شفافو ساختار 

شرکت های اپراتور ریلی  به نفعرا  ایجاد می کند تا رانت های بالقوه اصلی دولتی انگیزه های متعددی برای شرکت

 کل از نیمی از ، بیشی دسترسی به زیرساخت و جریان برق باالسری دهند. از آنجایی که هزینه انتقال شانخود

تبعیض در ( 39، ص  Monopolkommission 2013)آهن را تشکیل می دهد  راه خدماتی اپراتورهای های هزینه

 12. گشته است شبکه، باعث بروز نگرانی های جدی در رقابتدسترسی به 

 را فعالشرکت های  همه برای رقابت یکسانی  زمینه تواند می نهاد تنظیم مقررات ها، نگرانی این به توجه با

بخشودگی  قسمت کند. تضمین رقابت غیرتبعیضی باید در مرکز توجه آژانس شبکه ی فدرال قرار گیرد . تضمین

 تبعیض غیر دسترسی و اطالعات تأمین گذاری، قیمت های طرح دقیق تحلیل و اجازه ی تجزیه ،تنظیم مقررات

حق دسترسی زیرساخت ها قبلی  مقررات  .را می دهد شرکت ها به خطوط، محوطه ی مانور و غیره کلیه ی آمیز

ERegE-E آژانس شبکه ی فدرال برای برق، گاز، مخابرات ، پست و راه آهن ، به دنبال افزایش قدرت نظارتی 

BNetzA  .از 13ندارد.  حق دسترسی وجود مقررات کامل قبلی یک کنون تا شد، ذکر باال در که همانطورمی باشد

                                                           
 به مساوی طور به سهامداران بین دردویچه بان  یکپارچه ساختار به مربوط های نگرانی و دارد ادامه آلمان در هنوز سوال این مورد در بحث 12  

 صنایع فدراسیون) BDI یا و( آلمان نقل و حمل های شرکت انجمن) VDV مانند برجسته های سازمان مثال، عنوان به .شود نمی گذاشته اشتراک

 مثال عنوان بهمشاهده نمی کنند. به عنوان مثال به  آهن راه های سیستم کارایی و عمودی ساختار بین رابطه ی مشخصی( آلمان

"Mobilitätsagenda Schienenverkehr( "آلمانی زبان به )BDI  7صفحه 

(.p2013www.bdi.eu/download_content/InfrastrukturUndLogistik/Mobilitaetsagenda_Schienenpapier_November_
df)  یایا VDV "آلمانی نقل و حمل های شرکت منانج رسمی بیانیه (VDV) اروپا اتحادیهریلی  چهارم بسته در " 

(e=detailad&mod8f2fcacc061ec69b47-b847-db23719https://www.vdv.de/positionensuche.aspxid=a) .مراجعه کنید 
 BNetzA توسط کردن چک برای را( هزینه ای اصول جمله از) شبکه اظهارات و ها هزینه از لیستی که است کرده تعهد زیرساخت یتمدیر  13

 اگر. باشد الفمخ شده ارائه پیشنهاد با دارد حق BNetzA .نماید ارسال( گیری تصمیم ،هدشمارن های چک ،گزارشات ،کردن چک ارسال،: فرآیند)

BNetzA  کند ارائه را جدیدی پیشنهاد زیرساخت مدیر که زمانی تا دارد، ادامه فعلی وضعیت، کنداعتراض. 

http://www.bdi.eu/download_content/InfrastrukturUndLogistik/Mobilitaetsagenda_Schienenpapier_November_2013.pdf
http://www.bdi.eu/download_content/InfrastrukturUndLogistik/Mobilitaetsagenda_Schienenpapier_November_2013.pdf
http://www.bdi.eu/download_content/InfrastrukturUndLogistik/Mobilitaetsagenda_Schienenpapier_November_2013.pdf
https://www.vdv.de/positionensuche.aspxid=a23719db-847b-47b69ec061fcacc2f8ad&mode=detail
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حمل  تنوعحجم از با این  ریلیباری  نقل و حمل بخش در خصوص به دسترسی، های هزینه محاسبه کهآنجایی 

  BNetzA آژانس شبکه ی فدرال برای برق، گاز، مخابرات ، پست و راه آهنباید به  ،و نقل، نسبتا پیچیده است

صالحیت نظارت بر مقررات قبلی اعطاء شود تا اعمال غیر تبعیض آمیز حق دسترسی برای همه ی شرکتهای حمل 

آژانس شبکه  اختیارات گسترششامل  ERegG-E مقررات قبلی حق دسترسی زیرساخت ها و نقلی تضمین شود.

 مخابرات نظیر دیگر های بخش همانندو  می شود BNetzA ی فدرال برای برق، گاز، مخابرات ، پست و راه آهن

 کتاب( 51د. )ص معرفی می گرد BNetzA یک الزام قانونی برای تنظیم مقررات انرژی  بازار و

 آژانس شبکه ی موقعیت تقویتبرای ، رویکرد ثانوی ERegG-E در مقررات قبلی حق دسترسی زیرساخت ها

قانون  نقض صریح مفادحتی اگر هیچ این است که  BNetzA فدرال برای برق، گاز، مخابرات ، پست و راه آهن

 که ی فدرال آژانس شب ،. به این وسیلهداده شود بر بخش و پرس و جوبه صراحت اجازه ی نظارت متصورنباشد،  هم

BNetzA  رساخت مدیریت زی از قسمتاطالعات و  ها مع آوری دادهدسترسی و ج اجازه ی ،اهداف اطالعاتیبرای

 ثرمو نقص اطالعات و شفافیت کمبود مشکالت حل درتواند  می خاص طور به صالحیت خواهد داشت. اینرا 

 رقابتی های نگرانی به نسبت تری آگاهانه موقعیت تواند می BNetzA آژانس شبکه ی فدرال که حالی باشد. در

ی ریلی تهیه کند تا عات اپراتورهایک پایگاه داده از اطال می تواند آورد، درهمان حال بدست بازار عملیات و واقعی

 ند.کرا رفع  توسط شرکت های تازه وارد مطرح می شوند هکاطالعاتی  برخی از ضعف های سازدقادر  او را
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ات )مقرر قیمتسقف  برای تعیین یمقررات معرفی نظارتی، چارچوب بیشتری  توسعه برای دیگر رویکرد یک

 نگرانی تی،مقررا گذاری می باشد. چنین قیمت  منصفانه سیستم از اطمینان برای موثر راه یک کهاست ( یقیشوت

چوب یک چار د و به اپراتورهای راه آهنمی کن را بررسی دسترسی گذاری قیمت با ارتباط در رقابتیموجود  های

               هد. آینده را کاهش می دکنترل خدمات خود داده و عدم اطمینان درمورد حق دسترسی قابل اعتماد برای 

 (Bundesnetzagentur 2008 75، ص) 

چهارچوب مقررات موجود دارد.  وجود قیمتسقف  مقررات معرفی برای شده ی دیگر شناخته مثبت اثر چندین

ایجاد نمی کند.  دیران زیرساختمبرای ترغیب  ، انگیزه ی کافیبرای کاهش هزینه ها

(Monopolkommission 2011 47ص  2013 -52، ص  .)شده، پیشنهاد قیمتسقف  مقررات مقابل، در 
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ائه می دهد. از ار دسترسی های هزینه کاهش و بازدهی های قابلیت تحقق برای مدت طوالنی پایدار  مدل یک

، ی همان دوره درنظر گرفته نمی شودر محاسبات قیمت گذارد بازدهی حاصلهدر یک دوره ی نظارتی، آنجایی که 

 مدیریت زیرساخت انگیزه ی الزم برای افزایش بهره وری وکسب سود باالتر را دارد.

این بر آن اعمال شود، تنظیم گردد. هر بازاری که قرار است  سقف قیمت باید برمبنای خصوصیات ویژه ی مقررات

زیرساخت ها می شود  که صرف کالن عمومی برای بخش راه آهن آلمان بدین معنی است که هزینه هایمطلب 

در فرمول تنظیمی بنابراین  .(75، ص Bundesnetzagentur 2008باید در فرمول تنظیم مقررات لحاظ گردد. )

 می شود. وارد "دریافتی ها" های عمومی در سمتهزینه 

موارد پیشنهادی برای انجام اصالحات  ERegG-E در رابطه ی با قوانین قبلی حق دسترسی زیرساخت ها

 در شبکه ی ریلی و همینطور ایستگاه های مسافری است. ) کتاب سقف قیمتمعرفی مقررات  چهارچوب مقررات،

ERegG-Eحق دسترسی زیرساخت ها قوانین قبلی ( اگر فرآیند سیاست گذاری برای معرفی39، ص ERegG-E  
قیمت در بخش راه آهن آلمان نیز سقف طرح تنظیم مقررات  ی شدننشود، اجرای در آینده ای نزدیک تجدید

 موجود های پیچیدگیمی توان اعتماد است که  قابل و شفاف چارچوبی درصرفاً بماند. باقی همچنان باید در انتظار 

 د.حق دسترسی را به طور موثر مورد توجه قرار دا محاسبه در
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سال پس از شروع  20است.  ی قرار گرفتهبررسمورد روند موجود در بازار حمل بار ریلی در آلمان  ،در این مطالعه

 میان وجهیمی آید : در رابطه با رقابت به نظر مثبت نسبتاً ، موقعیت بازار حمل بار ریلی در آلمان سازیآزاد فرآیند

درون سهم بازار خود را افزایش دهد. با توجه به رقابت های به آرامی ، راه آهن قادر بوده طی سال های گذشته 

در حمل  بوده و در حال حاضر نیز یت آمیزموفقدر این بازار  ی راه آهنشرکت های خصوصشروع به کار ، بخشی 

 ند.رکت  داراشمحدود یک سوم بار ریلی 

وجود چالش های گوناگونی را برای حمل بار ریلی فعلی بازار ریلی آلمان ،  موقعیت، تجزیه و تحلیل با این وجود

باید  راه آهنو  . بازار حمل بار سنتی رو به کاهش استسو ساختار تقاضا درحال تغییر استنشان می دهد : از یک 

د. در گذشته به نظر می رسید که نیازهای جدید مشتریان تنظیم نمای عفر راستایکسب و کار خود را در  راهبرد

، تقریبا میان وجهیشرکت های خصوصی در ارائه ی خدمات جدید به مشتریان خود به ویژه در بخش حمل و نقل 

تابعه ی که عمدتا توسط شرکت دولتی  یده و هزینه بر حمل تک واگنهموفق بوده اند. در مقایسه با فرآیند پیچ

این  پتانسیل های جدید بازار را معرفی می کند. میان وجهی، حمل و نقل صورت می گیرد)شنکر( بان  دویچه

حوزه ی خواهد بود که خود را با این محیط درحال تغییر و درنتیجه تقویت راه آهن در  وظیفه ی تمام شرکت ها

 ، تطبیق دهند. میان وجهیهای رقابت 

ند : اول و مهمتر از همه باید زمینه ی فعالیت برای این پیشرفت ها فراهم ک را یچهارچوب مقررات بایدتنظیم 

قابلیتهای تبعیض آمیز موجود ، در رابطه با نگرانی هایی عادالنه و یکسان را برای تمام شرکت ها تضمین کند. 

باره ی به خصوص در گذشته نگرانی هایی در. دولتی مطرح شده است توسط شرکت های خصوصی و نهادهای

، وجود حق دسترسی غیرشفاف به شبکهطرح های وری موردنیاز و به تمام امکانات ضرتبعیض آمیز  دسترسی

بیشتر باید چهارچوب تنظیم مقررات ، قیمت برای حق دسترسیبا معرفی مقررات سقف ، . بنابراینداشته است

به  ها حمل، نیازمند تعیین این تعرفه تلف بارهای قابلتوسعه یابد. پیچیدگی خدمات حمل بار ریلی و انواع مخ

شبکه ی زیرساخت ها، کمک حق دسترسی  سیستم تعیین سقف قیمت به می باشد.  تنظیم مقررات شفاف  طور

قابلیت  تحقق یافتن از که دارد ها هزینه واضح تخصیص به نیاز نظارتی سازمان چنین این، بر عالوه .می نماید

نقلی افزایش می  و حمل های شیوه سایر به نسبت ریلی را رقابت دلیل همین به و کند می حمایت بیشتر بازدهی

 دهد.

 


