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بررسی جایگاه حملونقل دریایی ایران در اقتصاد ایران و عرصه جهانی
محمدعلی مطلبی کرب کندی
2
وحید کفیلی
تاريخ ارسال1398/08/25 :

1
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چکیده
در اين تحقیق به بررسی جايگاه حملونقل دريايی ايران در صنعت حملونقل دريايی جهان و در اقتصاد ايران
و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است .حملونقل دريايی میتواند در تحقق برخی از بندهای
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مانند افزايش توان رقابتپذيری در عرصه جهانی ،تنوع بخشی به مبادی تأمین
واردات ،شکلدهی بازارهای جديد ،توسعه پیوندهای راهبردی ،مقابله با ضربهپذيری درآمد حاصل از صادرات
نفت و گاز از طريق انتخاب مشتريان راهبردی ،افزايش صادرات گاز ،افزايش صادرات پتروشیمی و افزايش
صادرات فرآوردههای نفتی تأثیر محوری داشته باشد .بررسی جايگاه ايران در عرصه بینالمللی نشان میدهد
که حملونقل دريايی ايران دارای بزرگترين ناوگان حملونقل دريايی در حوزه خلیجفارس است؛ اما شاخص
ارتباط حملونقل دريايی ايران ،با وجود افزايش در سالهای اخیر ،پايینتر از عربستان ،عمان و امارات قرار دارد
(رتبه  40در بین کشورهای دارای مرز ساحلی) .نتايج بررسی با توجه به جداول داده-ستانده ارائه شده توسط
بانک مرکزی برای سالهای  1383 ،1378و  1389نشان می دهد پیوندهای پسین ،پیشین ،تنوع پیوندهای
پسین و قدرت اشتغالزائی صنعت حمل ونقل دريايی افزايش پیدا کرده است .در نتیجه اين بخش میتواند جزء
بخش های پیشرو در فرآيند رشد نامتعادل اقتصادی مد نظر قرار گیرد .سهم تولیدات ساير تجهیزات حملونقل
که شامل تولید شناورهای مختلف دريايی نیز میشود از کل مصارف حملونقل دريايی طی سالهای مورد
بررسی دو برابر شده است که نشان از افزايش خوداتکائی در تولید تجهیزات حملونقل دريايی و گامی در
راستای افزايش مقاومت اقتصادی اين بخش است.
واژگان کلیدی :حملونقل دريايی ،جدول داده-ستانده ،پیوند پسین ،پیوند پیشین.
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 . 1مقدمه
حملونقل به طورکلی از منظر نحوه انتقال کاال يا مسافر ،به چهار بخش حملونقل هوايی ،جادهای ،ريلی و
دريايی تقسیمبندی میشود .سه مورد اول برای تمامی کشورهای جهان موضوعیت دارد؛ اما حملونقل دريايی
مستلزم وجود مرز آبی و آبراههای آبی است .وجود مرزهای آبی زمینهساز گسترش هر چه بیشتر بازارها شده و
نقاط بسیار دور را در تیررس صنايع مختلف داخلی به لحاظ تهیه مواد اولیه ،ابزارآالت تولیدی و عرضه کاالها
قرار میدهد .اين صنعت در دهههای اخیر به دلیل جهانیشدن فعالیتهای اقتصادی بهشدت دچار تحول شده
است (سلتمو  .)2001 ،1بهطوری که بخش بزرگی از تجارت جهانی با استفاده از حملونقل دريايی انجام میشود
(میخايلو و همکاران  .)2000 ،2مالحظات زيستمحیطی نیز ازجمله محرکین افزايش تقاضا برای اين بخش
است (بنیتو و همکاران 2003 ،3؛ کواک وهمکاران  .)2005 ،4بر اساس گزارش آنکتاد  5در فاصله زمانی  1970تا
 ،2017تجارت دريايی رشد متوسط  3درصدی را تجربه کرده است و در سال  ،2017بیش از  80درصد وزنی
تجارت جهانی و  70درصد ارزشی تجارت جهانی از طريق حملونقل دريايی انجام شده است  .جمهوری اسالمی
ايران دارای  524کیلومتر مرز آبی در شمال و  210٦کیلومتر مرز آبی در جنوب که بیش از  30درصد مرزهای
ايران را تشکیل میدهد ( مرکز آمار ايران به نقل از سازمان جغرافیايی نیروهای مسلح ) .دسترسی به آبهای
آزاد و همچنین قرار گرفتن در يک منطقه مهم به لحاظ اقتصادی و سیاسی باعث شده است تا اقتصاد ايران از
زمینه بسیار بااليی از حمل ونقل دريايی برخوردار باشد .مرز آبی ايران با  17بندر تجاری با اقتصاد جهانی از
کانال آبی در ارتباط است (سالنامه جامع آماری حملونقل کشور .) 1394،بهطوریکه بیش از  80درصد تجارت
جهانی ايران از طريق دريا انجام میشود .با توجه به اهمیت حمل ونقل دريايی در اقتصاد ايران ،لزوم بررسی
شرايط حاکم بر اين صنعت در قالب اقتصاد ايران و اقتصاد جهانی احساس میشود .بر اين اساس در اين تحقیق
به بررسی جايگاه حملونقل دريايی ايران در عرصه بینالمللی و در قالب اقتصاد ايران پرداخته شده است.

 . 2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1-2حملو نقل دریایی
استفاده از دريا برای حملونقل ،قدمتی بسیار طوالنی دارد و جوامع از اين روش حملونقل به عنوان يک روش
حملونقل اصلی در معامالت جهانی استفاده کردهاند (چوئن و لی  .)2011 ،٦به طوری که میتوان قدمت اين
نوع حمل ونقل را به قدمت تشکیل جوامع بشری دانست (امرائی .)1394 ،از ديرباز راههای آبی باصرفهترين راه
انتقال کاال بوده است و به همین دلیل حملونقل دريايی نسبت به ساير شیوههای جابهجايی بهخصوص در
مورد محمولههاى سنگین از مزيت بااليی برخوردار بوده است (کشاورزيان .) 1397 ،در طول تاريخ به واسطه
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افزايش آگاهی و هم چنین نیاز بشر ،تحوالت مهمی در صنعت حملونقل دريايی به وجود آمده است .اواخر قرن
 19با جايگزينی کشتیهای بخار به جای کشتیهای بادبانی همراه بود که تحول شگرفی به شمار میرود .در
دهه  1950میالدی پیشرفت فناوری دريايی چنان تحولی در صنعت حملونقل دريايی به وجود آورد که
قابل مقايسه با تحول جايگزينی کشتیهای بخار به جای کشتیهای بادبانی در اواخر قرن  19میالدی است؛ به
طوری که کاهش  ٦5الی  70درصدی در هزينههای حملونقل دريايی را در پی داشت (الندگرين .)199٦ ،1
تجارت کانتینری با کشتیهايی به گنجايش TEU2 22٦در سال  1957شروع و موجب انتقال سريع و کارآمد
محصوالت در زنجیرههای حملونقل بینالمللی شد (میخايلو و همکاران .) 2000 ،در دهه  19٦0میالدی،
حمل ونقل کانتینری به شکل رايج کنونی شروع شد (صفارزاده و همکاران ) 1385 ،و تا به امروز نیز در حال رشد
است .توسعه سیستم تولید انبوه در ابتدای قرن بیستم میالدی ابتدا بر حملونقل جادهای استوار بود؛ اما از
انتهای قرن ،شبکه حملونقل و شبکه ارتباطی در تع امل باهم در خدمت سیستم تولید انبوه قرار گرفت و سهم
بخش دريا از اين سیستم فزاينده بود (رودريگو و همکاران  .)2013 ،3تجارت دريايی به طور مؤثر اجازه داده
است تا منابع وسیع زيادی در دسترس باشد و توزيع گسترده منابع را تسهیل کرده است (بوهاری .)2013 ،4
حملونقل دريايی سیستمی متشکل از زيربناها ،مسیرهای آبی ،ناوگان ،تجهیزات ،ناوبری و کارکنان فنی و
اداری است (صفارزاده و همکاران . )39:1385 ،اين صنعت در مقايسه با ساير روشهای حملونقل دارای مزيتها
و چالش هايی است .ارزان بودن هزينه حمل ،مناسب بودن برای کاالهای با حجم و وزن زياد ،قابلیت استفاده
در شرايط بروز باليای طبیعی مانند سیل و زلزله ،تسهیل تجارت خارجی و اهمیت باال به عنوان خط دفاعی از
جمله مزايای اين روش حمل ونقل است .سرعت پايین و ريسک باال نیز از جمله چالشهای اين روش است که
در سالهای اخیر به واسطه پیشرفتهای حاصل شده در حوزه هواشناسی و طراحی کشتیها اين ريسک کاهش
پیدا کرده است و هم چنین شرکتهای حمل ملزم به رعايت مجموعهای از قوانین در امر بارگیری ،تخلیه و
حمل کاالها هستند که باعث کاهش خطرات در باب بار حمل شده میشود .پويگ  ) 2019( 5هزينه پايین،
انرژیبری پايین ،آلودگی پايین ،امنیت باال و نوسان پايین حوادث را برای مزايای حملونقل دريايی بر میشمارد.
بر اساس محاسبات انجام شده توسط انگلیش و هاکستون  ،) 2013( ٦بازدهی مقدار مشخصی سوخت در صنعت
حملونقل دريايی برای جابه جايی بار بیش از  8برابر حمل جادهای و  1/7برابر ريلی است و آلودگی ايجادشده
در اين نوع حملونقل نیز به مراتب از دو شکل ديگر حملونقل کمتر است .مهمترين برتری حملونقل دريايی
نسبت به ساير موارد حملونقل ،مقرونبهصرفه بـودن آن از نظر اقتصادی است (صفارزاده و همکاران.) 1385،
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مسیر دريا با وجود تمام خطرات شناخته شده و ناشناخته ،آسانترين و ارزانترين روش حملونقل است (ماهان ،1
.)2011
انواع روشهای حملونقل با توجه به فاصله سرويسرسانی دارای توابع هزينه متفاوتی هستند:

نمودار شماره ( )1توابع هزينه روشهای مختلف حمل ونقل بر اساس فاصله جغرافیايی
منبع :رودريگو و همکاران 2013:107

همانطور که مشاهده میشود برای فواصل کوتاه ،حمل جادهای ،برای فواصل متوسط ريلی و برای فواصل
طوالنی حمل دريايی انتخاب مناسبی برای حملو نقل است .حملونقل دريايی در صنايع سنگین از اهمیتی
بهمراتب باالتری برای جابهجايی مواد اولیه و محصوالت برخوردار است .بر اين اساس در حوزه تجارت جهانی
که اغلب با فواصل طوالنی روبرو هستیم ،حملونقل دريايی به صرفهترين روش حملونقل است که مهمترين
مزيت حمل ونقل دريايی در مقايسه با ساير اشکال حملونقل است (صفارزاده.)1385 ،
مزايای حملونقل دريايی در گسترش روزافزون تجارت جهانی باعث شده است حملونقل دريايی به عنوان
مهمترين روش حمل ونقل در تجارت جهانی مطرح باشد .بر اساس گزارش آنکتاد در فاصله زمانی  1970تا
 ،2017تجارت دريايی رشد متوسط  3درصدی را تجربه کرده است و در سال  ،2017بیش از  80درصد وزنی
تجارت جهانی و  70درصد ارزشی تجارت جهانی از طريق حملونقل دريايی انجام شده است ( 10/7میلیارد
تن که تقريباً نصف آن مربوط به تجارت با تانکر میشود) .بر همین اساس حملونقل دريايی در نقطه کانونی
توزيع جهانی کاال و مواد اولیه قرار دارد (رودريگو و بروئن  .)2002 ،2روند و نرخ رشد میزان بار حمل شده از
مجرای دريا در نمودار ( ) 2ترسیم شده است:
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نمودار شماره ( )2روند رشد میزان بار حمل شده از مسیر دريا (به میلیون تن)
منبع :آنکتاد و محاسبات تحقیق
جدول شماره ( )1آمار توصیفی رشد میزان بار حمل شده از مسیر دريا
میانگین

حداکثر

حداقل

0/031

0/14

- 0/08

منبع :محاسبات تحقیق

در کنار افزايش حمل ونقل دريايی ،سهم مناطق مختلف جهان نیز در حمل ونقل دريايی دچار تغییر شده است.
به نحوی که سهم کشورهای حوزه آسیا و به صورت ويژه شرق آسیا افزايش چشمگیری داشته است (بروکس
و فاوست  .)2018 ،1که داليل عمده آن رشد صنعتی اين منطقه از جهان و افزايش توان کشورهای منطقه آسیا
برای حضور در دريا بوده است .ظرفیت ناوگان حمل ونقل دريايی نیز رشد بااليی را طی دهههای اخیر تجربه
کرده است:

Brooks & Faust
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نمودار شماره ( )3ظرفیت حمل ونقل دريايی جهان
منبع :آنکتاد

 .2-2جایگاه حمل ونقل دریایی در تحقق اقتصاد مقاومتی
از جمله عواملی که می توانند مقاومت اقتصادی را به دنبال داشته باشند ،تقويت زيرساختهای حملونقل است
( بیرانوند و همکاران .) 139٦ ،در حوزه اقتصاد داخلی ،حملونقل مانند مويرگهای تنه اقتصاد ،اعضای مختلف
را به هم متصل می کند و در حوزه تجارت خارجی نیز زمینه تأمین نیازهای داخلی و دسترسی به بازارهای
صادراتی را فراهم می کند .هدف قرار دادن بنادر خوزستان در اوايل جنگ برای قطع تجارت خارجی و افزايش
فشارهای داخلی ناشی از کمبود مايحتاج بوده است  1که نتیجه آن فعال شدن پدافند غ یرعامل در حوزه حملونقل
دريايی و استفاده از ظرفیت ساير بنادر بود .مقام معظم رهبری در انتهای سال  ،1392سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی را در  24بند ابالغ فرمودند .با توجه به تأکید معظم له بر دريايی بودن ايران و وجود فوايد راهبردی در
دريا (بیانات مقام معظم رهبری در پايگاه نیروی دريايی ارتش در بندرعباس ،)1390 ،در اين بخش به بررسی
نقش حملونقل دريايی در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است:
 در بند سوم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به افزايش توان رقابتپذيری در عرصه جهانی اشاره شده
است .دسترسی به بازارهای متنوع و قیمت تمام شده پايین از جمله عواملی است که قدرت رقابتی يک
کشور را تحت تأثیر قرار میدهد .با توجه به اينکه بیش از  80درصد حجم تجارت خار جی ايران از مسیر
دريا انجام میشود و راهبردیترين کاالی صادراتی ايران ( نفت) از طريق دريا صادر میشود ،دستیابی به
رقابت پذيری در عرصه جهانی برای اقتصاد ايران مستلزم داشتن حملونقل دريايی کارآمد است.
 با توجه به کارشکنی کشورهای غربی و اياالتمتحده در تأمین کاالهای وارداتی ،در بند ششم سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی در درجه اول بر لزوم جايگزينی واردات و در درجه دوم به تنوع بخشی به مبادی تأمین
1

عمده تجارت خارجی ايران تا قبل از فتح خرمشهر از طريق بنادر خوزستان و به صورت عمده از خرمشهر بود.
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واردات اشاره شده است که با توجه به دسترسی حمل ونقل دريايی به گستره بیشتری از جغرافیای جهانی،
تنوع بخشی واردات به صورت بارز از طريق حملونقل دريايی امکانپذير است.
 حمايت همه جانبه از صادرات ،گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزيت و شکلدهی بازارهای جديد مستلزم
توجه و دقت نظر در توسعه حملونقل دريايی است (بند يازدهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی).
 توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بهويژه همسايگان
از کانالهای مختلفی ممکن است تحقق پیدا کند .از جمله روشهای ايجاد اشتراک و پیوندهای راهبردی
در منافع ،راهاندازی کوريدور شمال جنوبی می باشد که شبه قاره هند را از طريق ايران و دريای خزر به
روسیه و اروپا وصل میکند .فعالسازی اين مسیر ضمن امکان گسترش تجارت ايران ،باعث ايجاد منابع
راهبردی مشترک بین ايران و کشورهای فعال در اين مسیر خواهد شد (بند دوازدهم سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی).
 مقابله با ضربهپذيری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق انتخاب مشتريان راهبردی ،افزايش
صادرات گاز ،افزايش صادرات پتروشیمی و افزايش صادرات فرآوردههای نفتی به صورت عمده از طريق
توسعه حملونقل دريايی امکانپذير است (اصل سیزدهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی).
موارد ذکر شده نشاندهنده اهمیت حملونقل دريايی در شکلگیری اقتصاد مقاومتی با توجه به اصول  24گانه
ابالغی مقام معظم رهبری است .اطالق عبارت راهبردی برای نیروی دريايی (بیانات مقام معظم رهبری در
دانشکده علوم دريايی نوشهر ) 1388 ،نیز حاکی از اهمیت باالی حملونقل دريايی در اقتصاد ملی است.
 . 3-2پیشینه پژوهش
در قالب اقتصاد اثباتی همواره الزم است که شرايط حاکم بر هر يک از بخشهای اقتصادی جهت ارائه
پیشنهادات سیاستی مورد ارزيابی قرار گیرد .اين امر در مورد بخش حملونقل و به صورت ويژه حملونقل
دريايی نیز انجام پذيرفته است .در اين بخش به بررسی مطالعاتی پرداخته میشود که تالش کردهاند جايگاه
حمل ونقل دريايی را در اقتصادی ايران و ساير اقتصادها تبیین کنند.
نوروزی ( ) 138٦به اولويتبندی بخشهای اقتصادی بر اساس جدول داده-ستانده برای استان گیالن پرداخته
است .نتايج حاکی از آن است که بخش حملونقل اين استان در رتبه هشتم اشتغالزايی قرار دارد .اندايش و
موسوی ( ) 1387با استفاده از جدول داده-ستانده سال  1380نشان میدهند که افزايش هزينههای بخش
حملونقل دريايی اثرگذاری بیشتر روی شاخص قیمت بخشهای محصوالت غذايی ،آهن و فوالد ،وسـايل
نقلیـه موتـوری ،تريلرهـا و نـیم تريلرهـا ،بدنـه ،قطعات و لوازم الحاقی آنها و فرآوردههای نفتی نسبت به
ساير بخشها دارد .شريفی و همکاران ( ) 1391در رتبهبندی میزان اشتغال و ارزشافزوده حاصل از فعالیت
بخشهای تولیدی و بررسی علل آنها (با استفاده از تحلیل داده-ستانده) به اين نتیجه میرسند که بخش
حمل ونقل ،انبارداری و ارتباطات در رتبه چهارم ايجاد ارزشافزوده قرار دارد .هم چنین اين بخش در رتبه چهارم
به لحاظ ضريب فزاينده پیشین اشتغالزايی قرار دارد .نعمتی و دولتی ( ،) 139٦رتبهبندی عوامل مؤثر در توسعه
صنعت حملونقل دريايی با استفاده از تکنیک ( AHP-FUZZYمطالعه موردی اداره بندر نوشهر) نشان
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میدهند که در اولويتبندی شاخصها به ترتیب ،عامل فنآوری ،عملیاتی ،انسانی و سازمانی دارای اهمیت
میباشند  .نتايج بررسی حسینپور و همکاران ( ) 139٦نشان میدهد که عملکرد حملونقل غیرنفتی بر اشتغال
استانهای ساحلی منفی و معنی دار بوده است اما عملکرد نفتی تأثیر معنیداری بر اشتغال نداشته است.
بررسی کواک و همکاران  ) 2005( 1نشان میدهد که حمل ونقل دريايی برای کره جنوبی دارای پیوند پیشین
ضعیف و پیوند پسین قوی است .هم چنین اين بخش تحت تأثیر نوسانات تجاری قرار نگرفته است  .چیو و لین 2
( ) 2012در بررسی جايگاه صنعت حمل ونقل دريايی در اقتصاد تايوان به اين نتیجه میرسد که نقش اين صنعت
در جذب محصوالت ساير صنايع قویتر از نقش آن به عنوان عامل ورودی ( ) inputاست .دراين بین ارتباط
قوی بین اين بخش و حملونقل جادهای مشاهده شده است .موريسی و همکاران  ) 2013( 3در تحلیل تأثیر
صنايع فعال در حوزه دريا در کشور ايرلند به اين نتیجه میرسند که بخش حملونقل دريايی بیشترين تأثیر را
بر اقتصاد اين کشور دارد .موريسِی و اودونوگو  ) 2013( 4به بررسی حملونقل دريايی ايرلند پرداختهاند .بررسی
توزيع فضايی نشان میدهد که اغلب فعالیتهای مرتبط با حمل ونقل دريايی اغلب در جنوب شرق اين کشور
و بهصورت ويژه دوبلین متمرکز شده است .نتايج بررسی جدول داده-ستانده سال  2007اين کشور نشان داده
است که به لحاظ پیوند پیشین اين صنعت در رتبه سوم صنايع اين کشور قرار دارد .ارتباطات پسین اين بخش
با بخشهای خدمات حرفهای و مبتنی بر فنآوری مانند رايانه ،بیمه و بخشهای بانکی باال بوده است .اين
تحقیق پیشبینی می کند که با توجه به پ یوندهای اين بخش با ساير بخشهای اقتصادی ،تحريک اين بخش
میتواند اثرات بزرگی را بر کل اقتصاد در بر داشته باشد .بر اساس مطالعه چانگ  5و همکاران ( ) 2014برای
آفريقای جنوبی ،پیوند پیشین فعالیتهای بندری باالست و کمبود يک واحدی در تولید اين بخش باعث کاهش
تولید  1/17واحدی در کل اقتصاد میشود .بر اساس مطالعه چن و همکاران  ) 201٦( ٦صنعت حملونقل دريايی
تايوان دارای پیوند پیشین پايین و پیوند پسین بااليی است .کونستانتاکیس و همکاران  ) 2017( 7به بررسی
تأثیرپذيری عملکرد سه بندر مهم يونان طی دوره زمانی  1998تا  2015از نوسانات کالن اقتصادی پرداختند.
نتايج تحقیق نشان داد که نوسانات ترافیک حمل ونقل در اين سه بندر تحت تأثیر چرخههای تجاری نیست.
جون و همکاران  ) 2018( 8در بررسی جايگاه بنادر هوشمند در اقتصاد کره جنوبی به اين نتیجه میرسند که اين
نوع بنادر در اين کشور دارای پیوندهای پسین بیشتری بوده و تأثیر بیشتری در بهرهوری ،اشتغال و تولید دارند.
وانگ و وانگ  ) 2019( 9در مطالعه صنعت دريايی چین به اين نتیجه میرسند که صنايع فعال در حوزه اقتصاد
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دريا از حالت کاربر بودن به سمت سرمايه بر بودن حرکت کرده است و در بین بخشهای مختلف صنعت دريا،
حمل ونقل دريايی و توريسم دريايی بیشترين تأثیر را بر تولید داخلی دارند.

 .3روششناسی پژوهش
در تحلیل های ارائه شده در اين تحقیق از منابع آماری معتبر داخلی و خارجی بهره گرفته شده است .برای
تحلیل جايگاه حملونقل دريايی در اقتصاد ايران از جداول داده-ستانده سالهای  1383 ،1378و  1389ارائه
شده توسط بانک مرکزی و دادههای اشتغال بخش حمل ونقل دريايی مستخرج از نتايج سرشماری عمومی مرکز
آمار (برای سالهای  1385و  )1390استفاده شده است .در حوزه بینالمللی نیز دادهها از آنکتاد و گزارشهای
ساالنه استخراج گرديده است.
در تحلیل جايگاه حملونقل دريايی ايران در عرصه بینالملل ،برای مقايسه عملکرد اين صنعت در ايران و
کشورهای حوزه خلیجفارس ،از شاخص ارتباط کشتیرانی خطی استفاده شده است .اين شاخص ساالنه از سال
 2004برای کشورهای دارای مرز آبی توسط آنکتاد محاسبه میشود .هدف از محاسبه اين شا خص ،ايجاد يک
شاخص نشان دهنده میزان ارتباط يک کشور به شبکه کشتیرانی خطی است .اين شاخص از پنج جزء تشکیل
شده است:
 تعداد کشتیها؛
 ظرفیت کانتینری کشتیها؛
 حداکثر اندازه کشتی؛
 تعداد خدمات؛
 تعداد شرکتهايی که به کشتیهای کانتینری خدماترسانی میکنند.
برای هر يک از اجزای فوق ،مقدار مربوط به هر کشور تقسیم بر حداکثر مقدار سال  2004میشود .میانگین
پنج جزء محاسبه و بر حداکثر میانگین سال  2004تقسیم شده و ضرب در  100میشود .کشوری که بیشترين
میانگین را دارد در سال  2004عدد صد را ا ختیار می کند که اين کشور ،کشور چین است.
تحلیل داده-ستانده يک چارچوب تحلیلی است که توسط لئونتیف در اواخر دهه  1930ارائه شد .تحلیل داده-
ستانده با توجه به دادههای مشاهدهشده اقتصادی مربوط به يک منطقه جغرافیايی خاص ساخته میشود و
وابستگی صنايع ،کاالها و بخشهای اقتصادی را نشان میدهد (میلر و بلر  .)2009 ،1سطرهای جدول داده-
ستانده نشان دهنده توزيع کاالهای يک تولیدکننده در اقتصاد و ستونهای آن نشاندهنده ترکیب نهادههای
مورد نیاز يک صنعت برای تولید محصول است که به صورت واحدهای پولی و برای يک دوره زمانی معین
(معموالً يک سال) بیان میگردد .ازآنجاکه در اغلب موارد کل محصول يک بنگاه و يا صنعت توسط بنگاههای
ديگر مصرف نمی شود و بخشی از محصول برای مصرف نهايی مورد استفاده قرار میگیرد ،در هر سطر برای
صنعت يک جزء تقاضای نهايی نیز لحاظ می شود .در هر ستون نیز برای رسیدن به مقدار ستانده هر صنعت
M iller & Blair

1

بررسی جایگاه حملونقل دریایی ایران در اق تصاد ایران...

126

بايستی ارزشافزوده شده به نهاده های اخذشده از ساير صنايع لحاظ گردد .هر درايه ماتريس معامالت بین
صنعتی (  ) z ijنشاندهنده میزان تقاضای بخش  jاز محصول بخش  iاست .چنانچه مصرف نهايی از محصول
بخش  iرا با  f iنشان دهیم و اقتصاد شامل  nصنعت باشد ،میتوان معادله زير را برای تولید کل هر بخش
نوشت:
() 1

n

x i  z i 1  .....  z in  f i   z ij  f i
j 1

مشابه معادله فوق را میتوان برای هر يک از بخشهای ديگر نوشت که فرم ماتريسی روابط به اين صورت
است:

X  Z F

() 2

z ij
اگر ضرايب فنی را به صورت

xj

 aij تعريف کنیم ،معادله فوق را میتوان به فرم زير بازنويسی کرد:

X  AX  F

() 3

که در آن  Aنشان دهنده ماتريس ضرايب فنی است .رابطه فوق را میتوان به صورت زير نیز ارائه کرد که در
آن تولید به صورت تابعی از تقاضای نهايی نشان دادهشده است:

X  (I  A )1 F

() 4
1

که در آن )  (I  Aماتريس معکوس لئونیف است .ضرايب ماتريس معکوس لئونتیف نشاندهنده واکنش
تولید هر يک از بخشها نسبت به تغییر تقاضای نهايی است.
مجموع اعداد روی هر ستون معکوس ماتريس لئونتیف نشاندهنده شاخص پسین است که بیانگر آن اسـت
کـه يک واحد ستانده بیشتر از فعالیت  jمنجر به چه میزان خريد از بخشهای تأمینکننده نیازهای واسطهای
اين فعالیت میشود .اگر در محاسبه ضرايب فنی ،در مخرج کسر از تولید يک بخش استفاده شود ،ضرايب فنی
ستانده حاصل خواهد شد که نشان دهنده آن است که چه میزان تولید يک بخش به عنوان ماده اولیه بخش
ديگر مور د استفاده قرار گرفته است .از معکوس اختالف ماتريس يکه از ضرايب فنی ستانده ،ماتريس گش 1
حاصل میشود .مجموع اعداد هر سطح معکوس ماتريس گش نیز نشاندهنده پیونده پیشین صنعت است و
نشان میدهد که چنانچه سـتانده بخـش iيـک واحـد افزايش يابد چه میزان از آن بهعنوان مصارف واسطه
در اقتصاد بین فعالیتهای مختلف ديگر توزيع میگردد .هرچه فعالیتی دادههای واسطهای خود را از فعالیتهای
بیشتری تأمین کرده باشد دارای شاخص پسین باالتر و هرچه محصوالت آن در فعالیتهای بیشتری بـه عنوان
نهاده واسطه مصرف شده باشد ،دارای شاخص پیشین بیشتری خواهد بود (عطوان .)1385 ،شکل نرمال شده
-Ghosh
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شاخصهای پیوند پسین و پیشین نیز به شاخصهای قدرت انتشار و حساسیت معروف است که از آنها برای
شناسايی بخشهای کلیدی اقتصاد استفاده میشود .شاخص قدرت انتشار نشان میدهد که چگونه آثار افزايش
تقاضای نهـايی بـرای محصوالت فعالیت  jبر روی کل سیستم اقتصادی انتشار میيابد و شاخص حساسیت
پراکندگی نیز نشان میدهد کـه چگونـه افـزايش يـک واحـد تقاضای نهايی کلیه فعالیتها تولید هر فعالیت
را تحت تأثیر قرار میدهد (عطوان .)1385 ،پیوندهای پسین و پیشین يک صنعت يا يک بخش ممکن است با
چند بخش محدود و يا چندين بخش باشد .برای سنجش تنوع پیوندهای پسین و پیشین از شاخص پراکندگی
استفاده شده است.

i
اگر ضريب اشتغال بخشها به صورت
xi

 e i و ماتريس ضرايب اشتغال را  Lدر نظر بگیريم ،واکنش

اشتغال در بخش ها در واکنش به تغییر تقاضای نهايی به صورت رابطه زير خواهد بود:
() 5

  L .(I  A )1 F

 .4تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
 .1-4وضعیت حملونقل دریایی ایران
ايران در حال حاضر با داشتن  1/07درصد جمعیت دنیا (بالغبر  82میلیون نفر) حدود  0/577درصد تولید جهان
را انجام می دهد .به لحاظ شاخص توسعه انسانی در رتبه شصتم قرار دارد و از جمله کشورهای دارای سطح
توسعه انسانی باال است .ايران از جمله کشورهايی است که در دهههای اخیر از سرعت بسیار باالئی در رشد
سطح توسعه انسانی برخوردار بوده است بهطوری که شاخص توسعه انسانی از  0/577در سال  1990به 0 /798
در سال  2017افزايش پیدا کرده است.
شرايط جغرافیايی اين امکان را فراهم کرده است که در شمال و جنوب دسترسی به مرزهای آبی برای ايران
وجود داشته باشد .ايران حدود  0/3٦درصد مرزهای آبی جهان را در اختیار دارد که در رتبه دوم حوزه خلیجفارس
( بعد از عربستان) قرار دارد .مرزهای آبی شمال گرچه به آبهای آزاد متصل نیستند؛ اما تعدد همسايگان و روابط
نسبتاً باثبات ايران با همسايگان باعث شده است که ارتباط از طريق دريا با کشورهای همسايه برقرار باشد.
اهمیت مرزهای جنوبی از حیث حملونقل به دلیل دسترسی به آبهای آزاد و امکان برقرار ارتباطات گسترده
بینالمللی به مراتب بیشتر از مرزهای شمالی است.
بر اساس آمار آنکتاد در انتهای سال  0/35 ،2017درصد کشتیهای دنیا ( به لحاظ تناژ) با پرچم ايران در حال
تردد در مسیرهای آبی جهان بودهاند و بیش از يک درصد ناوگان حمل ونقل دريايی جهان در اختیار ايران است.
 21/9درصد ناوگان حمل ونقل دريايی ايران با پرچم ايران و بقیه با پرچم کشورهای ديگر (بیش از  77درصد
با پرچم کشور پاناما) در حال تردد در مسیرهای دريايی هستند .ايران  0/41درصد کل ظرفیت بنادر کانتینری
دنیا را در اختیار دارد .دراين بین سهم ايران در ساخت کشتی نسبتاً پايین بوده و فقط  0/1درصد کشتیهای دنیا
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در سال  2017در ايران ساخته شده است .بر اساس گزارش آنکتاد در سال  ،2018ايران دارای  17840هزار تن
ظرفیت حملونقل دريايی بوده است که رتبه اول منطقه خلیجفارس و  24جهان را به خود اختصاص داده است.
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ایران
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عربستان

نمودار شماره ( )4ظرفیت حمل ونقل دريايی کشورهای حوزه خلیجفارس
منبع :آنکتاد

روند حرکتی ظرفیت حملو نقل دريايی کشورهای حوزه خلیج فارس در نمودار ( ) 2نشان از آن دارد که عربستان
و امارات در تالش برای دستیابی به رتبه اول منطقه هستند و در صورت عدم توجه به گسترش ناوگان حملونقل
دريايی ايران ،در سالهای نه چندان دور می تواند اين مسئله تحقیق پیدا کند .رشد عربستان در اين سالها
بهشدت بارز بوده بهطوریکه طی  5سال ظرفیت ناوگان اين کشور بیش از دو برابر شده است.
به لحاظ ظرفیت بنادر کانتینری ،کشور امارات با فاصله زياد در رتبه اول منطقه قرار دارد و ايران در رتبه سوم
منطقه و  41جهان (بر اساس دادههای سال  ) 2017قرار دارد .روند تغییرات برای ايران حالت نوسانی داشته اما
در سالهای اخیر روند صعودی را طی کرده است .بااين حال برای تبديل شدن به قدرت اول منطقه فاصله
بسیاری وجود دارد.
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نمودار شماره ( )5ظرفیت بنادر کانتینری کشورهای حوزه خلیجفارس
منبع :آنکتاد

شاخص ارتباط کشتیرانی خطی ايران روند نوسانی را طی کرده است و در سالهای اخیر باالتر از متوسط
کشورهای دارای مرز ساحلی بوده است.
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ایران

متوسط کشورهای نمونه

نمودار شماره ( )٦شاخص ارتباط کشتیرانی خطی ايران و متوسط کشورهای دارای مرز ساحلی
منبع :آنکتاد

از سال  2014روند با شیب نسبتاً تندی صعودی بوده و در سال  2017در بیشترين مقدار خود بوده است .بر اين
اساس میتوان روند بلندمدت حرکت شاخص حمل ونقل دريايی را روند مناسبی دانست .مقايسه اين شاخص
برای ايران و کشورهای حوزه خلیجفارس در نمودار ( ) 7ارائه شده است:
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ایران

عراق

بحرین

قطر

کویت

نمودار شماره ( )7شاخص ارتباط حمل ونقل دريايی ايران و کشورهای حوزه خلیجفارس
منبع :آنکتاد

عملکرد ايران فقط از سه کشور قطر ،عراق و کويت در شرايط بهتری قرار دارد و امارات بهترين عملکرد را در
بین کشورهای حوزه خلیجفارس دارد .خالصهای از وضعیت ايران در بین کشورهای حوزه خلیجفارس در جدول
( ) 2ارائه شده است.
جدول شماره ( )2وضعیت کشورهای حوزه خلیجفارس
عربستان
0/44
0/85

کويت
0/05
0/15

قطر
0/03
0/21

عمان
0/0٦
0/09

بحرين
0/02
0/04

عراق
0/51
0/23

0/4٦
-

0/05
-

0/0٦
1

0/17
-

0/02
-

*

0/18

2-

1/12
٦٦/٦2

0/18
11/44

0/17
41/٦9

0/٦4
٦2/97

0/04
41/02

30/48


2/83
83/91

منبع :آنکتاد
 - 1کمتر از 0/01درصد
- 2در دسترس نمی باشد.

امارات
0/12
0/48

ايران
1/07
0/57

جمعیت (درصد از جمعیت دنیا)
تولید کل (درصد از تولید دنیا)

0/3٦
0/1

سهم از خطوط ساحلی
سهم از کشتیسازی دنیا

0/41
42/47

سهم از ظرفیت بنادر کانتینری دنیا
شاخص ارتباطات حملونقل دريايی
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مقايسه برخی شاخصهای عملکرد حملونقل دريايی برای سال  2018با متوسط جهانی در جدول ( ) 3ارائه
شده است:
جدول شماره ( )3مقايسه برخی شاخص عملکرد حمل ونقل دريايی ايران با متوسط جهانی ()2018
سهم کشتیهای ورودی از
کل کشتیهای ورودی به
بنادر جهان

میانه زمان توقف در بندر

متوسط سن کشتیها

متوسط اندازه شناورها (تناژ
ناخالص)

متوسط ظرفیت حمل بار
هر شناور ( )dwt

متوسط ظرفیت شناورهای
کانتینر ()TEU

اندازه بزرگ ترين شناور
()GT

کشتی رو -رو
کشتی حامل
گاز مايع

ظرفیت بزرگ ترين شناور
()DWT

فلهبر خشک
شکستنی
فلهبر خشک

ظرفیت بزرگ ترين شناور
کانتینری ()TEU

تمام کشتیها
کشتی
مسافری
فلهبر تر
کانتینربر

0/0014

2/11

1/05

1/45

1/٦7

0/82

0/71

0/73

0/٦1

0/00034

-

0/7٦

0/29

-

-

0/088

-

-

0/0031
0/0017

1/7٦
1/٦8

1/38
1/15

2/٦1
0/82

2/75
-

0/82

0/71
0/٦5

0/73
-

0/٦1

0/004

2/31

1/32

1/11

1/1

-

0/38

0/38

-

0/0031

2/88

1

0/9٦

0/95

-

0/25

0/23

-

0/0004

-

1/47

0/75

1/11

-

0/72

0/83

-

0/0022

1/71

1/5

2/33

2/41

-

0/91

-

-

منبع :آنکتاد

میانه زمان توقف در بنادر ايران برای تمامی اشکال کشتی بیشتر از متوسط جهانی بوده که نشان از وجود
مشکالتی در فرآيند تخلیه و بارگیری در بنادر ايران است .متوسط سن کشتیهای ورودی به بنادر کشور بیش
از متوسط جهانی است که نشان دهنده استفاده ايران از ناوگان با سن باال در فرآيند حملونقل دريايی است.
کشتی های حامل گاز مايع از اين بابت بدترين شرايط را در مقايسه با متوسط جهانی دارند .به لحاظ متوسط
ظرفیت ،شناورها ايران در مقايسه با متوسط جهانی وضعیت به مراتب مناسبتری را دارد که دراينبین
کشتیهای حامل گاز مايع و فله بر تر از برتری بیشتری برخوردار هستند که ناشی از نیاز ايران به اين نوع
شناورها برای صادرات نفت می باشد .در حوزه حمل کانتینری ظرفیت پايین ايران در مقايسه با متوسط جهانی
مشاهده میشود .فاصله موجود نیز تا حد زيادی بارز است .ظرفیت بزرگترين شناور و شناور کانتینری نیز در
مقايسه با متوسط جهانی تا حد زيادی پايین است .با توجه به آمار فوق ،برتری به لحاظ کمی و عدم برتری به
لحاظ کیفی برای سیستم حملونقل دريايی ايران قابل نتیجهگیری است.
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 . 2-4جایگاه حملونقل دریایی در اقتصاد ایران
برای تحلیل جايگاه حمل ونقل دريايی در قالب اقتصاد ايران از جداول داده-ستانده استفاده شده است .برای
بررسی میزان وابستگی ساير صنايع به صنعت حملونقل دريايی از تقسیم م قادير تقاضای هر صنعت از خدمات
حمل ونقل دريايی به کل مصارف هر صنعت استفاده شده است .هر چه سهم خدمات حملونقل دريايی در
مصارف يک صنعت بیشتر باشد ،نشانه وابستگی بیشتر آن صنعت به حملونقل دريايی است .برای سه سالی
که جدول داده-ستانده محاسبه شده است ،ده صنعت اول که بیشترين وابستگی را به خدمات حملونقل دريايی
داشتهاند به شرح جدول ( ) 4است:
جدول شماره ( )4ده صنعت دارای بیشترين وابستگی به حمل ونقل دريايی

صنعت

حملونقل آبی

ساختمان دولتی

تولید محصوالت از الستیک و
پالستیک

تولید مواد و محصوالت
شیمیائی

ساختمان خصوصی

پرورش حیوانات

تولید ابزار پزشکی ،اپتیکی و
ابزار دقیق

کاشت محصوالت (زراعت و
باغداری)

تولید مبلمان و ساير مصنوعات

خدمات دفاعی ،انتظامی و
امنیت عمومی

سهم

1389

0/031

0/01

0/0095

0/008٦

0/008

0/0079

0/0077

0/00٦9

0/00٦8

0/00٦7

1383

صنعت

حملونقل آبی

خدمات دفاعی ،انتظامی و امنیت
عمومی

ساختمان دولتی

پرورش حیوانات

ساختمان خصوصی

تولید محصوالت از الستیک و
پالستیک

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی،
انتشار ،چاپ و تکثیر

تولید مبلمان و ساير مصنوعات

کاشت محصوالت (زراعت و
باغداری)

استخراج نفت خام و گاز طبیعی

سهم

0/0٦8

0/023

0/022

0/021

0/018

0/01٦

0/015

0/014

0/0135

0/0134

1378
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صنعت

استخراج نفت خام و گاز طبیعی

تولید محصوالت غذايی و
آشامیدنی

تولید محصوالت فلزی فابريکی

تولید مبلمان و ساير مصنوعات

ساختمان خصوصی

ساختمان دولتی

خدمات دفاعی ،انتظامی و امنیت
عمومی

تولید محصوالت از الستیک و
پالستیک

تولید ماشین آالت و تجهیزات

تولید ساير محصوالت کانی
غیرفلزی

سهم

/0590

0/014

0/013٦

0/01

0/0088

0/0088

0/0083

0/00٦7

0/00٦3

0/00٦

منبع :محاسبات تحقیق (بر اساس جداول داده-ستانده بانک مرکزی ج.ا.ايران)

دو بخش ساختمان های دولتی و خصوصی به لحاظ موقعیت در تمامی کشور پراکنده است؛ اما ساير صنايع اين
امکان را دارند که در نزديکی سواحل قرار گیرند و يا در مکانی قرار گیرند که امکان ارتباط با حملونقل دريايی
با سهولت انجام شود .اين ضرايب میتواند در آمايش سرزمینی صنايع و مکانيابی احداث واحدهای تولیدی
مدنظر قرار گیرد.
برای آمايش سرزمینی صنايع برای دسترسی به حمل و نقل دريايی بايستی عالوه بر نسبت محاسبه شده ،به
لحاظ سهم مصرفی هر صنعت از تولید حمل و نقل دريايی نیز مورد بررسی قرار گیرد .ده صنعت دارای بیشترين
مصرف از خدمات حمل و نقل دريايی در جدول ( ) 5ارائه شده است:
جدول شماره ( )5سهم مصرفی هر صنعت از مصارف واسطه حمل و نقل دريايی
1389

ساختمان خصوصی

ساختمان دولتی

تولید وسايل نقلیه موتوری

تولید مواد و محصوالت
شیمیائی

پرورش حیوانات

تولید فلزات اساسی

تولید محصوالت غذائی و
آشامیدنی

بازرگانی و انواع خدمات
تعمیراتی

حمل و نقل آبی

کاشت محصوالت (زراعت و
باغداری)

0/1٦٦

0/134

0/084

0/0٦8

0/057

0/044

0/042

0/041

0/037

0/034

1383

ساختمان خصوصی

ساختمان دولتی

تولید وسايل نقلیه موتوری

پرورش حیوانات

کاشت محصوالت (زراعت و
باغداری)

تولید محصوالت غذائی و
آشامیدنی

حمل و نقل آبی

تولید مواد و محصوالت
شیمیائی

خدمات دفاعی ،انتظامی و
امنیت عمومی

بازرگانی و انواع خدمات
تعمیراتی

0/13٦

0/131

0/097

0/07٦

0/057

0/05٦

0/051

0/044

0/04

0/038
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1378

تولید محصوالت غذايی و
آشامیدنی

ساختمان دولتی

ساختمان خصوصی

تولید فلزات اساسی

بازرگانی و انواع خدمات
تعمیراتی

استخراج نفت خام و گاز
طبیعی

تولید وسايل نقلیه موتوری

صنعت

فعالیتهای پشتیبانی
حملونقل

حملونقل جادهای

تولید فراوردههای
نفتی (پااليشگاهها)

تولید ساير تجهیزات
حملونقل

صنعت

صنعت

تولید فراوردههای
نفتی (پااليشگاهها)

خدمات امور
عمومی

تولید فراوردههای
نفتی (پااليشگاهها)

ساير فعالیتهای
کسبوکار

فعالیتهای پشتیبانی
حملونقل

حملونقل جادهای

تولید ساير تجهیزات
حملونقل

ساير فعالیتهای
پشتیبانی حملونقل

0/138

0/093

0/082

0/074

سهم

0/28

تولید محصوالت فلزی
فابريکی

حملونقل آبی

سهم

0/25

0/22

0/075
1378

0/072

0/0٦8

حملونقل جادهای

منبع :محاسبات تحقیق

بازرگانی و انواع
خدمات تعمیراتی

سهم

0/29

0/132

0/113
1383

0/085
0/112

کشت محصوالت (زراعت
و باغداری)

جدول شماره ( )٦پنج صنعت اول خدمات دهنده به حملونقل دريايی
1389

پرورش حیوانات

0/21

0/12

0/109

0/047

0/043

0/041

0/037

0/03٦

0/032

0/027

منبع :محاسبات تحقیق

محاسبات فوق در کنار نتايج جدول ( ) 4میتواند در اولويت بندی صنايع در پسکرانه بنادر و يا مکانهای متصل
به حمل و نقل دريايی مورد استفاده قرار گیرد .بررسی وابستگی حمل ونقل دريايی به ساير صنايع برای سه
برهه مورد مطالعه به صورت جدول ( ) ٦حاصل شده است:
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نکته ديگری که درباره وابستگی حملونقل دريايی به ساير صنايع میتوان ذکر کرد ،افزايش سهم تولیدات
ساير تجهیزات حملونقل (کد  30طبقهبندی  isicکه شامل تولید شناورهای مختلف دريايی نیز میشود ) است:
جدول شماره ( )7سهم تولیدات ساير تجهیزات حملونقل در مصارف حملونقل دريايی
1378
0/055

سال
سهم

1389
0/11

1383
0/072

منبع :محاسبات تحقیق

با توجه به نتايج به دست آمده ،سهم تولیدات ساير تجهیزات حمل ونقل که شامل تولید شناورهای مختلف
دريايی نیز میشود از کل مصارف حمل ونقل دريايی دو برابر شده است که نشان از افزايش خوداتکائی در تولید
تجهیزات حمل ونقل دريايی و گامی در راستای افزايش مقاومت اقتصادی اين بخش است.
روند شاخصهای پیوند پسین و پیشین نشان میدهد که ارتباط حمل ونقل دريايی با ساير صنايع در طی دوره
مورد بررسی افزايش پیدا کرده و اهمیت اين صنعت در اقتصاد ايران افزايش پیدا کرده است .در حال حاضر
حمل ونقل دريايی به لحاظ پیوندهای پسین در رتبه هفتم و به لحاظ پیوندهای پیشین در رتبه  21در بین 52
صنعت طبقهبندیشده در جدول داده -ستانده بانک مرکزی قرار دارد .باال بودن پیوند پسین نشان از آن دارد که
فعالیتهای اين بخش تحت تأثیر فعالیتهای ديگر اقتصاد ايران است.
جدول شماره ( )8شاخص پیوند پیشین و پسین حملونقل دريايی
سال

شاخص پیوند پسین

شاخص پیوند پیشین

1378
1383
1389

1/41
1/951
2/2٦4

1/٦٦
1/737
2/021

منبع :محاسبات تحقیق و جداول داده-ستانده

جدول ( ) 8شاخصهای قدرت انتشار و شاخص حساسیت جايگاه حمل ونقل دريايی در مقايسه با متوسط کل
صنايع را نشان میدهد:
جدول شماره ( )9شاخص انتشار و حساسیت حملونقل دريايی
سال
1378
1383
1389

شاخص انتشار
0/95
0/93
1/24

شاخص حساسیت
1/023
0/98
1/08

منبع :جداول داده-ستانده و محاسبات تحقیق

بر اساس شاخصهای قدرت انتشار و حساسیت ،میتوان نتیجه گرفت که افزايش تقاضای نهايی بـرای
تولیـدات اين بخش ،اثر بیشتری بر تقويت تولید ساير بخشهای باالدستی (در مقايسه با متوسط کل اقتصاد
ايران) خواهد گذاشت ،ضمن اينکه سهم نسبتاً بااليی از تولیدات اين گروه به عنوان کاالی واسطه مورد مصرف
بخشهای پايین دستی قرار میگیرد .ازاينرو اين بخش به شدت مصرف کننده کاالهای تولیدی بخشهای
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پسین به صورت کاالی واسطه بوده و عمده محصوالت آنها بهعنوان واسطه مـورد مـصرف بخشهای پیشین
قرار میگیرد .و جود چنین بخشهايی می تواند در فرآيند رشد اقتصادی نامتعادل به عنوان بخش پیشرو مورد
استفاده قرار گیرد.
برای بررسی سطح تعدد پیوندهای پسین و پیشین ،شاخص پراکندگی برای صنايع مختلف محاسبه شده است:
جدول شماره ( )10شاخص پراکندگی
سال
1378
1383
1389

رتبه بین  52بخش
27
22
25

شاخص پراکندگی پیشین
1/0394
1/0115
1/03٦3

رتبه بین  52بخش
19
18
4

شاخص پراکندگی پسین
0/975
0/9552
0/843

منبع :محاسبات تحقیق

با توجه به نتايج جدول فوق میتوان ادعا کرد که تنوع پیوندهای پسین برای حملونقل دريايی به صورت
چشمگیری افزايش يافته است و در حال حاضر در رتبه چهارم تنوع پیوندهای پسین قرار دارد اما تنوع پیوندهای
پیشین در سطح پايینی قرار داشته و چندان تغییر محسوسی را طی دوره زمانی مورد بررسی نداشته است.
بر اساس نتايج سرشماری سالهای  1385و  ،1390ضريب اشتغال حملونقل دريايی مورد محاسبه قرار گرفته
است و تغییر در اشتغال حمل ونقل آبی به ازای تغییر يک میلیارد ريالی در تقاضای اين بخش مورد محاسبه قرار
گرفته است که به شرح جدول زير است:
جدول شماره ( )11اشتغالزائی بخش حملونقل دريايی
سال
تغییر در اشتغال حملونقل دريايی

1 1385

13902

1/8٦

2/5٦

منبع :محاسبات تحقیق

با توجه به نتايج به دست آمده میتوان ادعا کردن که قدرت اشتغالزائی اين بخش در ايران افزايش نسبت ًا
چشمگیری را داشته است که دال بر افزايش توان باالی اين بخش برای ايفای نقش پیشرو در فرآيند رشد
نامتعادل است.
 . 5نتیجهگیری
در اين تحقیق به بررسی جايگاه حملونقل دريايی ايران در صنعت حملونقل دريايی جهان و در اقتصاد ايران
پرداخته شده است .نتايج به دست آمده در اين تحقیق را میتوان در موارد زير خالصه کرد:
 ايران به لحاظ ظرفیت حمل ونقل دريايی در رتبه اول حوزه خلیجفارس و  24جهان قرار دارد .عربستان و
امارات در تالش برای دستیابی به رتبه اول منطقه هستند و در صورت عدم توجه به گسترش ناوگان
 - 1از جدول داده ستانده سال  1383و سرشماری  1385استفاده شده است.
 - 2از جدول داده ستانده سال  1389و سرشماری  1390استفاده شده است.
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حملونقل دريايی ايران ،در سالهای نه چندان دور میتواند اين مسئله تحقیق پیدا کند .به لحاظ ظرفیت
بنادر کانتینری ،کشور امارات با فاصله زياد در رتبه اول منطقه قرار دارد و ايران در رتبه سوم منطقه و 41
جهان (بر اساس دادههای انتهای سال  )2017قرار دارد.
 متوسط سن کشتی های ورودی به بنادر کشور بیش از متوسط جهانی است که نشانه استفاده ايران از
ناوگان با سن باال در فرآيند حملونقل دريايی است و در بین کشورهای حوزه خلیجفارس عملکرد ايران
بدتر از همه کشورها می باشد .کشتی های حامل گاز مايع از اين بابت بدترين شرايط را در مقايسه با متوسط
جهانی دارند .به لحاظ متوسط ظرفیت شناورها ايران در مقايسه با متوسط جهانی وضعیت به مراتب
مناسبتری را دارد که دراين بین کشتیهای حامل گاز مايع و فله بر تر از برتری بیشتری برخوردار هستند
که ناشی از نیاز ايران به اين نوع شناورها برای صادرات نفت می باشد .البته عملکرد ايران در مقايسه با
کشورهای حوزه خلیج فارس نامناسب است .در حوزه حمل و کانتینری ظرفیت پايین ايران در مقايسه با
متوسط جهانی و کشورهای حوزه خلیجفارس (به جز کويت) قابل مشاهده است .با توجه به بررسی آمار در
سال  ، 2018برتری به لحاظ کمی در مقايسه با متوسط جهانی و عدم برتری به لحاظ کیفی و کمی (بهجز
ظرفیت کل حمل ونقل دريايی) در مقايسه با اغلب کشورهای حوزه خلیجفارس برای سیستم حملونقل
دريايی ايران قابل نتیجهگیری است.
 شاخص ارتباط کشتیرانی خطی ايران روند نوسانی را طی کرده است؛ اما روند بلندمدت .روند مناسبی
بوده است .عملکرد ايران فقط از دو کشور قطر و کويت در شرايط بهتری قرار دارد و امارات بهترين
عملکرد را در بین کشورهای حوزه خلیجفارس دارد.
 با توجه به بررسی صنايع وابسته به حمل ونقل دريايی ،امکان استقرار صنايع ساختمانی ( خصوصی و
دولتی) ،خدمات دفاعی ،انتظامی و امنیت عمومی و کاشت محصوالت (زراعت و باغداری) در نزديکی
سواحل و بنادر وجود ندارد و وجود پراکندگی در نقاط مختلف اين نوع صنايع اجتناب ناپذير است اما تولید
مبلمان و ساير مصنوعات ،تولید مواد و محصوالت شیمیائی ،تولید محصوالت از الستیک و پالستیک،
تولید ابزار پزشکی ،اپتیکی و ابزار دقیق میتوانند با مکان گزينی در نقاط ساحلی و يا نقاطی که دسترسی
آسان به بنادر وجود دارد ،می توانند کاهش هزينه و افزايش سرعت در فرآيند تولید را تجربه کنند.
 روند شاخصهای پیوند پسین و پیشین نشان میدهد که ارتباط حملونقل دريايی با ساير صنايع در طی
دوره مورد بررسی افزايش پیدا کرده است و اهمیت اين صنعت در قالب اقتصاد ايران افزايش پیدا کرده
است .باال بوده پیوند پسین نشان از آن دارد که فعالیتهای اين بخش تحت تأثیر فعالیتهای ديگر اقتصاد
ايران است.
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 بررسی وابستگی حملونقل دريايی نشان میدهد که حملونقل دريايی در هر سه برهه مورد بررسی به
خدمات حملونقل جادهای و تولید فراوردههای نفتی (پااليشگاهها) وابسته بوده است .در نتیجه سهولت
دسترسی به کاالهای و خدمات اين دو صنعت میتواند موجب تسهیل عملکرد اين صنعت شود.
 با توجه به نتايج به دست آمده ،سهم تولید شناورهای مختلف دريايی از کل مصارف حملونقل دريايی
طی سالهای مورد بررسی دو برابر شده است که نشان از افزايش خوداتکائی در تولید تجهیزات حملونقل
دريايی است.
 با توجه به شاخصهای انتشار و حساسیت ،حملونقل دريايی به شدت مصرف کننده کاالهای تولیدی
بخشهای پسین به صورت کاالی واسطه بوده و عمده محصوالت آنها به عنوان واسطه مـورد مـصرف
بخشهای پیشین قرار میگیرد .هم چنین تنوع پیوندهای پسین اين صنعت به صورت چشمگیری افزايش
يافته است اما تنوع پیوندهای پسین قرار دارد اما تنوع پیوندهای پیشین در سطح پايینی قرار داشته و
چندان تغییر محسوسی را طی دوره زمانی مورد بررسی نداشته است.
 قدرت اشتغالزائی اين بخش در ايران افزايش نسبتاً چشمگیری را داشته است که دال بر افزايش توان
باالی اين بخش برای ايفای نقش پیشرو در فرآيند رشد نامتعادل اقتصادی است.
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