“مقاالت”

نگاهی بر حملونقل رییل در سایر کشورها و چشمانداز آن

راهآهن نقش مهمی در توســعه تجارت و ترانزیت در منطقه اوراســیا داراســت.
نفــت و فــرآورده های نفتی ،زغال ســنگ ،ســنگ معدن ،فلزات و غــات اصلیترین
محمولههایــی هســتند کــه از طریــق راهآهــن بــا طــی مســافتهای طوالنــی در
کشــورهای ۱EATLبــ ه ویژه آذربایجان ،چین ،قزاقســتان ،مغولســتان ،فدراســیون
روســیه و ترکمنســتان ترانزیــت میگردنــد .محمولههــای بینالمللــی در برخــی از
مسیرهای ریلی EATLساالنه میلیونها تن میباشند( .شکل )2
بــا درنظــر گرفتــن توســعه اقتصــادی در بعــد
منطقــهای و جهانی ،جریان ترافیک بار بین آســیا و
اروپا در دو دهه اخیر بطور مدوام در حال افزایش
میباشد( .به استثنای دوره شیوع ویروس کووید-
 19که طبق آمار  ۲UNCTADدر همان ســه ماهه
اول  2020بــه میــزان  %3ارزش تجــارت جهانــی

کاســته شده اســت ).همچنین در این بین هرچند
حمل و نقل دریایی بین اروپا و آســیا بیش از %90
خدمات و مبادالت کاال بین این دو قاره را پوشش
میدهد ،با این حال حمل و نقل ریلی نیز علیرغم
سهم اندک خود در حدود ( %1یک درصد) بسرعت
در حال رشد است.

شکل  -۱حجم حمل و نقل کاالهای بینالمللی از طریق راهآهن بین کشورهای همسایه منتخب در منطقه  EATLدر سال ( ،2015به هزار تن)
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طبق مطالعاتی که شرکت رولند برگر (Roland
 )Bergerبــه ســفارش اتحادیــه بینالمللــی
راهآهنهــا ( )UICانجام داده بود و این گزارش در
سال  2017منتشر شد ،حمل و نقل ریلی بار اوراسیا
در سالهای اخیر بطور چشمگیری رشد کرده است.
تعــداد قطارهــا از  300رام قطار در ســال  2014به
 1800رام قطار در سال  2016رسیده است .این در
۳
حالی است که حجم حمل و نقل از TEU 25000
در ســال  2014بــه  TEU 145000در ســال 2016
افزایش پیدا کرده است( ۴.شکل )3
در مطالعــات دیگــری کــه شــرکت IEC
)(Infrastructure Economic Centre
روسیه نیز به سفارش اتحادیه بینالمللی راهآهنها
( )UICانجــام داده و این گزارش در  2020منتشــر
شــده اســت تعداد قطارهای چین به اروپا از سال
 2014تا  2018روند افزایشی داشته و در آخر 2018
به  4400قطار رسیده است ( .شکل )4
طبق ســناریوهای مختلفی که دپارتمان بار UIC
طراحی نموده اســت ،در سالهای آینده ،تغییرات
در سیاستهای منطقهای درباره حمل و نقل ریلی،
اول از همه در چین ،میتواند بازار ترانزیت ریلی را
به طور کامل تغییر شکل دهد.
مســیرهای فعلی ترافیک بار ریلــی بین اروپا و
آسیا
شــرکت رولنــد برگــر در مطالعــهای که بــر روی
کریدورهــای ریلــی اوراســیا انجــام داده اســت
مسیرهای اتصالی آسیا به اروپا را که در حال حاضر
وجــود دارند یا در حال ایجاد و توســعه میباشــند
به دو دســته مسیرهای شمالی و مسیرهای جنوبی
تقسیم بندی کرده است.
مسیرهای شمالی اتصال چین به اروپا عبارتست
از مســیرکشــورهای چین ،روســیه و قزاقســتان و
ســپس از طریق بالروس و اوکراین رسیدن به غرب
اروپاست که در شکل زیر با مسیرهای شماره  1و 2
مشخص شده اند ( .شکل )5
مسیرهای جنوبی اتصال چین به اروپا عبارت از
عبور ازکشورهای قزاقستان ،ازبکستان ،ترکمنستان،
ایران ،آذربایجان ،گرجستان و ترکیه قبل از رسیدن
به بلغارســتان در اتحادیه اروپا در مرز اســویلنگراد
( )Svilengradیــا کاپیکــول ()Kapikule
میباشــد .این مسیرها در شکل زیر با شمارههای 5
تا  7مشخص شدهاند ( .شکل )6

هــم اکنون تعداد زیــادی از قطارهــای کانتینری
چین به اروپا ،مسیر شمالی را برای حمل کاال از آسیا
بــه اروپا طی میکننــد .تاکنون ســرمایهگذاریهای
زیــادی در راهاندازی ســرویسهای باری جدید بین
چین و اروپا از طریق این مســیر انجام شــده است
کــه منجر بــه افزایش عملیات باری و شــکل گیری
خطوط باری ریلی جدید شــده اســت .تعداد زیادی
از این قطارها بصورت قطارهای برنامهای و هفتگی
بــوده و عملیات و بهرهبرداری از آنها نهادینه شــده
و روان میباشــد .بعالوه مســیرهای شــمالی دارای
قابلیــت اطمینان باال ( )high reliabilityدر بین
صاحبان کاال و نیز دارای زیربنای خوب میباشند.
اما طبق اعالم رولند برگر ،مســیرهای ریلی چین
به اروپا از طریق مسیرهای جنوبی معموال بصورت
یکپارچه نیســت (بعضــی جاها با اســتفاده از فری
بوت (مســیر دریاچه وان در ترکیه ) میســر هست)
یــا این مســیرها دارای گسســتگیهایی میباشــند که
بــا تکمیل آنها مســیرهای جدیدی شــکل میگیرند
کــه نیازمند ســرمایهگذاری بوده و بــرای اینکه این
مســیرها به موفقیت برســند نیازمنــد تغییراتی در
عملیات ،تعرفههای مناسب و حل مسائل گمرکی
میباشند.
قطارهای بــاری کانتینری و سرویســهایی که هم
َ
اکنــون بین چین و اروپا برقرار شــدهاند
عمدتا در
مســیرکشورهای روســیه و قزاقستان به کشورهای
اروپایی فعال میباشند.
همچنیــن رولنــد برگر پیش بینی کرده اســت که
حمل و نقل ریلی بین اروپا و آسیا در  ،2027درکل
به حدود  TEU 636000برســد .این آمار در بهترین
و خوش بینانهترین حالت میتواند به رقم 742000
 TEUدر  2027دســت یابــد .بــر اســاس همیــن
مطالعه سهم مسیرهای جنوبی برای سال  2027به
( 19000نوزده هزار)  TEUپیش بینی شــده اســت
که برابر با  %3ترافیک ریلی اوراســیا میباشــد .این
آمار نشــان دهنده این است که مقدار قابل توجهی
از ترافیک ریلی اوراسیا در مسیرهای شمالی خواهد

شکل ۲

بود ( .شکل )7
نگاهی به وضعیت کلی حمل بار در اروپا
بــازار حمل و نقل بار زمینی اروپا (اتحادیه اروپا
 +ســوئیس و نــروژ) با ناوگان حمــل و نقلی آن که
شــامل میلیونها کامیون و دهها هــزار لکوموتیو،
واگــن و قایقهــای بــاری ( )Bargeمیشــود یک
بخــش مهم اقتصــادی با تاثیرات زیــاد اجتماعی و
زیست محیطی است:
در سال  19 ،2015میلیارد تن بار ( 2،385میلیارد
تن کیلومتر) درکشورهای اروپایی حمل شده است
که معادل  %6تولید ناخالص داخلی ( )GDPاروپا
است( .طبق آمار یورو استات )Eurostat
 75درصد (به لحاظ تن کیلومتر) از این مقدار بار
با جاده و توسط  2/4میلیون کامیون در جادههای
اروپا حمل شده است.
 18درصــد از ایــن مقدار با حمــل و نقل ریلی و
توســط ناوگان ریلی متشکل از  40،000لکوموتیو و
 880،000واگن حمل شده است.
 7درصد نیز توسط  15،000قایق باری ()Barge
حمل شده است.
بخــش بــار ریلــی اروپا متقاعد شــده اســت که
افزایش در ســهم فعلی حمل بــار ریلی از  %18در
 2015به  %30تا سال  ،2030از بسیاری از تاثیرات
منفی رشــد ترافیک جــادهای جلوگیری خواهد کرد.
اگرچــه این هدف بلند پروازانه به نظر میرســد اما

شکل 3
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قابل دستیابی است.
لــذا بخش بــار ریلــی اروپــا تصاحب ســهم 30
درصــدی از بازار حمــل و نقل بار برای حمل و نقل
ریلی تا ســال  2030را بعنــوان راه حل بهتر اقتصاد
کالن برای رشــد حمــل ونقل در اروپــا میداند .به
همیــن جهــت ائتالف شــرکتهای بار ریلــی اروپا،
ســازمانهای مهــم بینالمللی ریلــی از جمله UIC
تالش میکنند تا ســال  2030به این هدف دســت
یابنــد .آنها بر این باورند کــه هر یک درصد افزایش
در ســهم حمــل و نقل ریلی ،تاثیــر مثبت زیادی بر
روی جامعه/محیــط زیســت خواهــد داشــت .در
کشــورهایی که دولتهایشــان حمایت بیشتری از
حمل و نقل ریلی داشــتهاند سهم بار ریلی از هدف
مذکــور فراتر رفته اســت .بعنوان مثــال در اتریش
( %32ســهم بار ریلی در  )2015و در سوئیس (%37
سهم بار ریلی در )2015
برخی از مشــکالت عمده حمل بــار در منطقه
اوراسیا
زیربنا و گسستگی ریلی :وجود حلقههای مفقوده
ارتباطــی مانــع مهمی بر ســر راه حمــل ونقل ریلی
پیوســته اســت و نیز چالشــی فــراروی کریدورهای
ترانزیتی بینالمللی است.
موانــع اجرایــی :تعرفههــا ،مجوز عبــور از مرز،
قوانین متعدد گمرک ،تعویض خدمه ،بازرسیهای
ایمنــی و رویههای اجرایــی اداری از دیگر موانع به
شمار میروند.
رقابتــی نبودن تعرفههای ریلی نســبت به ســایر
شیوههای حمل و نقلی (جادهای-دریایی)
تاخیــر زیاد قطارهــا در مرزها به علت رویههای
گمرکی و انتظامی متفاوت کشورها
مشــخصات فنــی متفاوت نــاوگان کشــورهای
مختلف
عــدم تخصیــص بودجــه کافــی جهــت تکمیل
خطوط گسســته ،تجهیز ناوگان و تجهیز پایانه های
مرزی
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شکل 5

عرض خط :نبود عرض خط ریلی مشترک از دیگر
مشکالت ترانزیت ریلی کاالست.
برخــی از عوامل مؤثر بر افزايــش حمل بار در
منطقة اوراسیا
-1ابتــدا الزم اســت یــک تغییر ذهنیت نســبت
بــه تغییر شــیوه حمــل و نقــل (Mental Shift
 )to Modal Shiftدر راهآهنهــا ،شــرکتهای
بهرهبردار ریلی ،سیاستگذاران و مقامات ذیصالح
و صاحب اختیار صورت گیرد.
ایــن تغییر ذهنی برای اینکه تغییر شــیوه حمل
و نقل به ریل به واقعیت تبدیل شــود نیازمند سه
اقدام به شرح زیر میباشد:
الــف) بخــش بهرهبــردار بــار ریلــی بــرای ارائــه
محصــوالت و خدمات نو آورانه به نفع مشــتریان

شتاب بیشتری به خود بگیرد.
ب) بخــش زیربنای ریلی باید به نحوی اقدام کند
و ایــن دیدگاه را حمایت کند که راهاندازی و حرکت
یک قطار به سادگی حرکت یک کامیون باشد.
ج) ابتکار عملها در حوزه سیاســت حمل و نقل
بایســتی بســمت چنــد وجهی بــودن بــا اولویت و
اهمیت سهم راهآهن هدایت شود.
-2سیاســت تعرفهای مناسب که ناشی از اعمال
صحیح فرآیند خصوصی ســازی ،ارتقاء بهره وری و
اســتفاده حداکثری از مزیتهــای ذاتی بخش ریلی
اســت موجب میشود تا سهم حمل و نقل ریلی از
حمل بار افزایش یابد.
-3اســتفاده ازکانتینــر برای ســرعت انتقال كاال،
تامیــن ايمني كاال در اين انتقال ،کاهش هزينههاي

شکل 6
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ناشــي از اين عمليات ،ســهولت و دقت مسئولیت
متصديــان حمل و نظارتهاي گمركــي و قانوني را
موجب میشود.
-4شناســایی فورواردرهــا و صاحبــان بــار برای
متصدیــان راهآهنها بر افزایش بار تاثیر مســتقیمی
دارد.
-5توســعه ســایتهای تعویض بــوژی :از آنجا که
تردد واگنها بین کشــورهای آســیایی و اروپایی که
دارای خطــوط نرمال و غیر نرمال هســتند بصورت
یکســره امــکان پذیــر نمیباشــد ،تجهیــز ســایتهای
تعویــض بــوژی موجب تســریع در حمــل و نقل
بینالمللی کاال در شبکه ریلی میشود.
-6در نظــرگرفتــن قطارهــای بــاری برنامــهای و
تخصیص بهینه لکوموتیو و بکارگیری نیروی انسانی
مجرب در سیستم حمل ونقل در پایانهها و....
 -7بازاریابی و توسعه فعالیتهای بازرگانی.
 -8تشکیل نهاد تنظیم مقررات ،جهت تدوین
قوانیــن حمل و نقل بینالمللی ،مقررات و قوانین
کشورهای مربوطه -9 ،توسعه و افزایش تجهیزات
تخلیه و بارگیری کاالی عمومی و کانتینر در پایانهها.
 -9رفع مشــکالت موجــود درکریدورها و پایانه
هــای مــرزی( ،در همین مقاله برخی از مشــکالت
عمده بر شمرده شد)
 -10توسعه مناسبات بین کشورهای صادرکننده
و وارد کننــده کاال و همکاریهــای منطقــهای بیــن
کشورها.
-11الحاق به اتحادیههای منطقهای و بینالمللی
و کنوانسیونهای حمل و نقل و تجارت.
-12توســعه ظرفیت شــبکه و ناوگان با توجه به
سطح تقاضای حمل کاال.
-13ایجاد شبکه اینترنتی درون و برون سازمانی
و مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی.

-14برگزاری مســتمر جلســات با کشورهای واقع
در مســیرهای ترانزیتی و اخــذ تفاهمات قابل اجرا
و ...
در ضمن بنابر آخرین گــزارش دپارتمان بارUIC
در مــارس  ،2020بــا عنــوان “کریدورهای اوراســیا:
گزارش توسعه بالقوه“:
حمل و نقل ریلی نســبت به قیمت حســاس تر
از سرعت است.
اقداماتــی از قبیــل تســریع در راهاندازی شــبکه
راهآهن سراســری ســیبری ،خطــوط تغذیــه کننده
منظم از جمهوری کره و ژاپن ،استفاده صد درصدی
از بارنامه CIM/SMGSبیشتر میتواند به افزایش
جریانات بار کمک کند.
بالعکــس ،کاهــش یارانههــای ریلــی در چیــن و
برنامههای توســعه بندری از عوامل کاهش جریانات
ریلی هســتند .ظرفیت تقاطع های مرزی و ســرعت
عبور آنها از عوامل بازدارنده است که می تواند اثرات
سایر عوامل مثبت را محدود کند.
گزینه “بهترین مورد ریلی“ با ترکیب شتاب ،فناوری
هــای الکترونیکی و کاهش قیمت کلی درکریدورها،
مزایا و منافعی برای کل بازار به همراه دارد.

نتیجه:
در ســنوات اخیــر دپارتمــان بــار  UICاز طریق
مشــاورانی همچون شــرکت رولند برگر(Roland
 ،)Bergerکمپانــی روســی IECو ...اقــدام بــه
تحقیقات برجســتهای در زمینه یافتن راهکارهایی
برای افزایش بار در منطقهی اوراســیا نموده است.
بدین منظور به جریان بار در منطقه توجه نموده و
چندین ســناریوی مختلف طراحی نموده اســت که
ماحصل آن نشان میدهد:
در ســالهای آتــی ،تغییــرات در سیاســتهای
منطقهای در زمینه حمل و نقل ریلی، ،اول از همه
در چین ،میتواند بازار ترانزیت ریلی را به طورکامل
تغییر شکل دهد.
اســتفاده ازپتانسیل توسعه کریدورهای اوراسیا
که با پتانســیل توسعه تجارت پایدار اوراسیا ارتباط
بسیاری دارد.
همچنیــن مشــکالت مطــرح شــده ماننــد
گسســتگیها ،موانــع اجرایــی ،رقابتــی نبــودن
تعرفههــای ریلــی ،تفــاوت عرض خطــوط ،تفاوت
مشــخصات فنــی نــاوگان کشــورها ،ناکافــی بودن
بودجه جهت تکمیل خطوط گسســته ،عدم مجهز

بــودن ناوگان ،تاخیر زیاد قطارها در مرزها به علت
رویههــای گمرکــی و انتظامــی متفاوت کشــورها و
...همگــی از جمله مواردی هســتند که باید برطرف
ً
شــوند.
ضمنا الزم است یک تغییر ذهنیت نسبت
بــه تغییر شــیوه حمــل و نقــل (Mental Shift
 )to Modal Shiftدر راهآهنهــا ،شــرکتهای
بهرهبردار ریلی ،سیاســتگذاران و مقامات ذیصالح
و صاحــب اختیــار صورت پذیرد و اتخاذ سیاســت
تعرفهای مناســب ناشــی از اعمال صحیــح فرآیند
خصوصــی ســازی ،ارتقــاء بهــرهوری و اســتفاده
حداکثری از مزیتهای ذاتی بخش ریلی میبایست
انجام شــود تا بدین ترتیب سهم حمل و نقل ریلی
از حمل بار افزایش یابد.
دیگــر مــوارد موثــر در ایــن افزایــش عبارتنــد
از :اســتفاده ازکانتینــر بــرای ســرعت انتقــال كاال،
شناســایی فورواردرهــا و صاحبــان بــار ،توســعه
ســایتهای تعویض بــوژی ،در نظرگرفتــن قطارهای
بــاری برنامــهای ،بازاریابــی و توســعه فعالیتهای
بازرگانــی ،تشــکیل نهــاد تنظیم مقررات ،توســعه
مناســبات بین کشــورهای صادرکننده و وارد کنندة
کاال ،الحالق به اتحادیههای منطقهای و بینالمللی
و کنوانســیونهای حمل و نقل و تجارت ،توســعه
ظرفیت شبکه و ناوگان ،ایجاد شبکه اینترنتی درون
و برون سازمانی و مشارکت با شرکتهای داخلی و
خارجی ،برگزاری مســتمر جلسات با کشورهای واقع
در مســیرهای ترانزیتی و عقــد تفاهمات قابل اجرا
و ...
پاورقی:
The Euro-Asian Transport Links -۱
 (Projectپروژه اتصاالت حمل و نقلی آسیا-اروپا)
Is the part of United Nations -۲
Secretariat
dealing
with
trade,
investment, and development issues
( بخشــی از دبیرخانه ســازمان ملل مرتبط با تجارت و
سرمایه گذاری و )...
( Twenty –foot Equivalent Unit -۳واحدی
برای حمل و نقل کانتینری و ...معادل  20فوت)
Roland Berger is a global strategy -۴
consulting firm headquartered in
.countries 36 offices in 50 Munich, with
روالند برگر یک شــرکت مشاوره استراتژی جهانی است
که مقر آن در مونیخ است و دارای  50دفتر در  36کشور
است.
منابع در دفتر ماهنامه موجود است.

شکل 7

شماره  - ۴۷دی 99

41

