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  چکیده

  

ت کو جلب مشار یو خارج یداخل يها هینۀ جذب سرمایردن زمکفراهم «

هاي کلی بخش حمـل و   یکی از محورهاي مورد تأکید در سیاست» مردم

قـانون اساسـی زمینـه     44هاي کلی اصـل   نقل بوده که با ابالغ سیاست

براي تحقـق چنـین   . آن فراهم شده است دستیابی بهتري براي  مناسب

به ویژه آنکه سـاختار  . آهن امري ضروري است هدفی اصالح ساختار راه

ها سال پیش تا بـه امـروز توسـعه پیـدا کـرده، عمـدتاً        موجود که از ده

در مـاده  . یـد نما جانبه دولتی را پشتیبانی مـی  گري و مدیریت همه تصدي

آهـن جمهـوري    اصـالح سـاختار راه  قانون برنامه پنجم توسعه نیز  164

یردولتـی  اسالمی ایران با هدف توسعه شبکه و افزایش سـهم بخـش غ  

  .مورد توجه قرار گرفته است

آهـن و   حضور بخش خصوصی در راه هایی براي هاي اخیر تالش در سال

هـا و   مالکیت واگـن  هاي تعمیرات و نگهداري، به طور مشخص در حوزه

کشـور مـا هنـوز تجربـه     انجام شده است، با این حـال  اخیراً لوکوموتیو 

. آهـن نـدارد   هاي بخش خصوصـی در راه  کارگیري ظرفیت چندانی در به

سازي از یک سـو و تجربـه    اهمیت و ضرورت مشارکت بخش خصوصی
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ر کشورها اندك موجود از سوي دیگر، مطالعه مسیر طی شده توسط سای

هاي متنوعی در مـورد روش   کشورهاي مختلف تجربه. کند روري میرا ض

توانـد   اند که مطالعه آنها می آهن داشته اجراي اصالحات ساختاري در راه

آهـن جمهـوري اسـالمی     درسها و نکات مفیدي براي تجدید ساختار راه

بـر ایـن   . گیران و کارشناسان این حوزه قرار دهد ایران در اختیار تصمیم

آهن  این گزارش تجربه اصالحات ساختاري اعمال شده در راهاساس در 

ملی ژاپن ارائه شده و در پایان برخـی نکـات مفیـد مـورد بحـث قـرار       

  .اند گرفته
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  محتواي گزارش

گري دولت در اقتصاد و لزوم توسعه  اخیر مشکالت ناشی از مالکیت و تصدي هاي سالدر 

پـایین بـودن   . مشارکت بخش غیردولتی به خوبی مورد توجه و بحث قـرار گرفتـه اسـت   

وري، دشواري در تأمین منابع مـالی، پـایین بـودن انگیـزه، کیفیـت پـایین         کارایی و بهره

انحصار دولتی و نبـود شـرایط رقـابتی در     همگی از جمله مشکالت ناشی از... خدمات و 

حوزه حمل و نقل و به ویژه حمل و نقل ریلی نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی     . اقتصاد است

وري  سازي، اقتصادي کردن فعالیتها و ارتقاي کارایی و بهره مفاهیمی مانند تجاري. نیست

توجه قرار حمل و نقل ریلی جهان به شدت مورد  يها شرکتو کیفیت خدمات در سطح 

گرفته و کشورهاي مختلف به درجات متفاوتی در این مسیر قدم برداشته و براي افزایش 

امـا دسـتیابی بـه ایـن اهـداف،      . انـد  سهم بخش خصوصی و تقویت عامل رقابت کوشیده

یکـی  . باشد آهن می هاي الزم در محیط داخلی و بیرونی مجموعه راه مستلزم ایجاد زمینه

ها، برخورداري از ساختار سازمانی مناسـب اسـت کـه ورود بخـش      هاز مهمترین این زمین

  .خصوصی و استمرار فعالیت این بخش را در درازمدت ممکن کند

و تأکیـد بـر توسـعه نقـش بخـش       44در کشور ما با ابـالغ سیاسـتهاي کلـی اصـل     

 مـاده . آهن اهمیت بیشـتري یافتـه اسـت    خصوصی در اقتصاد، موضوع اصالح ساختار راه

آهن جمهوري اسـالمی ایـران را بـا     ون برنامه پنجم توسعه نیز اصالح ساختار راهقان 164

  :هدف توسعه شبکه و افزایش سهم بخش غیردولتی مورد توجه قرار داده است

اي در شـبکه حمـل و    شود به منظور ایجاد رویکرد توسـعه  به دولت اجازه داده می«
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ي خصوصـی و تعـاونی و بـا هـدف     هـا  بخشنقل ریلی و افزایش سهم بار و مسافر توسط 

گري در حمل و نقل نسبت به اصالح ساختار و تغییـر   تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدي

ي غیرحـاکمیتی آن بـه   هـا  بخـش آهن جمهوري اسالمی ایـران و واگـذاري    اساسنامه راه

ي خصوصـی و  هـا  بخـش ي خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیتهاي جدیـد توسـط   ها بخش

ابع داخلـی و خـارجی را بـراي رشـد و     معمول و زمینه استفاده از من قانونی تعاونی اقدام

  .ریلی فراهم نماید هاي فعالیتتوسعه 

هـاي   به منظور تقویت حمل و نقل بار و مسافر ریلی، بخشی از پروژهتواند  دولت می

بهبود و افـزایش ظرفیـت زیرسـاخت از جملـه دو خطـه کـردن، برقـی نمـودن،          تجهیز،

بـرداري   ایستگاهها را در قالب روشهایی نظیر مشارکت، ساخت، بهره بندي و تطویل تراك

با واگذاري امتیازاتی نظیـر اسـتفاده از    )EPCF( و طراحی، تدارك و تأمین) BOT(و انتقال 

زیربناهاي حمل و نقل ریلی و انتقال حق دسترسی آن تا استهالك کامل سرمایه و سـود  

  ».ار نمایدمورد توافق به بخش خصوصی و تعاونی واگذ

آهـن و بـه طـور     حضـور بخـش خصوصـی در راه    اخیر تالشهایی بـراي  هاي سالدر 

انجام شـده  هاي تعمیرات و نگهداري، مالکیت واگنها و اخیراً لوکوموتیو  مشخص در حوزه

کـارگیري ظرفیتهـاي بخـش     کشـور مـا هنـوز تجربـه چنـدانی در بـه      است، با این حـال  

سازي از یک سو و  ضرورت مشارکت بخش خصوصیاهمیت و . آهن ندارد خصوصی در راه

تجربه اندك موجود از سوي دیگـر، مطالعـه مسـیر طـی شـده توسـط سـایر کشـورها را         

هـا، انتظـارات و مالحظـات     هر چند کشورهاي مختلف به دلیـل ویژگـی  . کند ضروري می

قانونی الگوهاي متفاوتی براي توسعه مشارکت بخش خصوصـی در بخـش حمـل و نقـل     

اي بـراي مـا    تواند درسها و نکات قابـل اسـتفاده   هاي آنها می ند اما مطالعه تجربهریلی دار

داشته باشد و مسیر ما را در تحقق اهداف نهایی مشـارکت بخـش خصوصـی در اقتصـاد     

  .تر کند کوتاه

آهن ارائـه و کوشـش    به این منظور در این گزارش تجربه ژاپن در تجدید ساختار راه

  .برداري شود آهن کشورمان بهره اصالح ساختار راهشده از این تجربه براي 
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 آهن ملی ژاپن سازي راه مروري بر خصوصی. 1

بـه اجـرا    1987آهن را بعد از سال  سازي راه هاي خصوصی اگر چه بسیاري کشورها برنامه

توان اولین  آهن ملی ژاپن را که در این سال آغاز شد، می سازي راه درآوردند، اما خصوصی

سـازي در کشـورهاي    خصوصـی . آهن ملی در سطح جهان نامید اساسی در یک راهاصالح 

آهـن   در واقع طراحی مجدد سـاختار راه . هاي متفاوتی انجام گرفته است مختلف به شیوه

در ژاپن به طور قابل توجهی با اجراي این برنامـه در کشـورهاي اروپـایی متفـاوت بـوده      

آهن توضیح داده شده و در مورد تجربیات  ح راهدر این مقاله روش ژاپنی براي اصال. است

  .شود سازي به دست آمده بحث می و درسهایی که از این فرایند خصوصی

  سازي مسیر خصوصی .1-1

  سازي دالیل خصوصی

و  1سازي دو شرکت عظیم دولتی یعنی شرکت تلفن و تلگراف نیپـون  به موازات خصوصی

صـورت گرفـت،    1980در اواخـر دهـه    کـه ) توتون و نمـک ( 2شرکت انحصار دولتی ژاپن

سـازي را   شود، فرایند خصوصی نامیده می JNRآهن دولتی این کشور هم که به اختصار  راه

اي و  در این سال این شرکت به شش شـرکت مسـافري منطقـه   . آغاز کرد 1987در سال 

  .یک شرکت بار ملی تقسیم شد

JNR ي مواجه بـود کـه از آن   به عنوان یک شرکت دولتی با مشکالت سازمانی بسیار

توان به عدم احساس نیاز به بهبود، مدیریت روابط کار مبتنی بر تضاد منـافع، و   جمله می

هاي کارگري کـه خـود بـه چنـد سـازمان         مخالفت اتحادیه. هاي دولت اشاره کرد دخالت

شکسـتهاي مکـرر   . شدند مانعی در برابر اعمال اصالحات در ایـن شـرکت بـود    تقسیم می

یکـی  : گذاشـته بـود   بـاقی  هـا  شـرکت سـازي، تنهـا دو گزینـه را در بـین      هاي ملی برنامه

در سال  JNR. »کاره انجام اصالحات به صورت نیمه«و دیگري » وابستگی به یارانه دولتی«

                                                   

1. Nippon Telephone and Telegraph Corporation 

2. Japan Monopoly Public Corporation 
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پـذیري آن بـه    براي اولین بار در تاریخ خود متحمل زیان عملیـاتی شـد و رقابـت    1964

رابطـه  . بار سنگین کارکنان مازاد، کاهش پیدا کـرد خاطر اتوماسیون و ناتوانی در کاهش 

هاي کارگري عمیقاً بـه روحیـه نیـروي کـار      مبتنی بر تضاد منافع بین مدیریت و اتحادیه

  .و کیفیت خدمات را تنزل داده بودوري  آسیب زده و بهره

هاي سنگین دولتی و نیـز بـراي افـزایش     به تدریج روشن شد که براي کاهش یارانه

هاي مربـوط بـه     ایده تأمین هزینه. به بخش خصوصی ضروري است JNRاگذاري کارایی، و

هاي بخش خصوصی و نه از بودجه دولتی امـر جدیـدي    زیرساختهاي اجتماعی از سرمایه

 يهـا  شـرکت آهـن در آن زمـان توسـط     در این کشور نبود، چرا کـه بیشـتر خـدمات راه   

عالوه از آنجا که رقابت بـین شـقوق   به . شود شد و امروز نیز انجام می خصوصی انجام می

را به عنوان یک انحصـار طبیعـی کـاهش داده و     JNRمختلف حمل و نقل، دامنه فعالیت 

پتانسیل رقابت در بازار توسعه پیدا کرده بـود، روشـن بـود کـه ایـن شـرکت حتـی اگـر         

سیاسی و دولتی خود را حفظ کند، ناچار است در چارچوب اقتصاد بازار  همچنان ماهیت

بنابراین برنامه واگذاري این شرکت توسط اعضـاي یـک کمیتـه تخصصـی     . عالیت نمایدف

  .تهیه شد

  سازي فرایند خصوصی

این است کـه ایـن برنامـه نـه بـه صـورت        JNRسازي  یک واقعیت مهم در مورد خصوصی

 1987آهن در سـال   وقتی برنامه اصالح راه. یکباره، که به یک روش گام به گام انجام شد

آهـن ملـی    در اختیار شرکت تسـویه راه  1تازه تأسیس يها شرکتشد بیشتر سهام  شروع

این شرکت یک هولدینگ موقتی بود کـه بـا همـین هـدف     . قرار داده شد) JNRSC( 2ژاپن

سهام به صورت فوري به عموم عرضه نشد، زیرا دولت نگـران بـود کـه    . تأسیس شده بود

قیمــت ســهام و میــزان اســتقبال بــه کســري بودجــه و عــدم کــارایی، بــر   JNRشــهرت 

                                                   

شـوند، همـان شـش شـرکت مسـافري       نامیده مـی  JRتأسیس که  تازه يها شرکتمنظور از  .1
  .حاصل شدند JNRاي و یک شرکت بار ملی است که از تقسیم  منطقه

2. Japan National Railway Settlement Corporation (JNRSC) 
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ضروري بود که سهام به باالترین قیمت ممکـن فروختـه   . گذاران اثر منفی بگذارد سرمایه

براي دولت بـود سـبک    JNRث هایی که میرا شود، تا به وسیله آن بتوان بار سنگین بدهی

شـده جدیـد    خصوصـی  يهـا  شرکتا زمانی که ت JNRSC تأسیس  بنابراین شرکت تازه. شود

بتوانند با افزایش کارایی و سودآوري شهرت مناسب بـراي خـود دسـت و پـا کـرده و در      

بنابراین اگر چه سـال  . نتیجه قیمت سهام افزایش پیدا کند این سهام را در اختیار گرفت

 JNR شود، اما دقیقتر آن است کـه  شناخته می JNRي ساز به عنوان تاریخ خصوصی 1987

  .زي قرار گرفتسا در مسیر خصوصیدر این سال خصوصی نشد، بلکه 

ــده مــی JRکــه  JNRدر میــان هفــت شــرکت زیرمجموعــه  شــوند، ســریعترین  خوان

بـه   1993درصد سهام آن در سال  5/62شرق اتفاق افتاد که  JRسازي در مورد  خصوصی

رکود اقتصادي پس از این سال موجب شد کـه انتشـار سـهام بیشـتر تـا      . بازار عرضه شد

در . غرب به بازار عرضـه شـد   JRدر این سال بخشی از سهام . ر بیفتدبه تأخی 1996سال 

همـه   2002ژوئن  30تا تاریخ . منتشر گردید 1997مرکزي نیز در سال  JRپی آن سهام 

مرکـزي توسـط بخـش خصوصـی      JRدرصد  4/60غرب و  JRدرصد  3/68شرق،  JRسهام 

لت است و برنامه خاصـی  دیگر هنوز هم در مالکیت دو JRهمه سهام چهار . خریداري شد

تمـام   نیمـه  JNRسازي  خصوصی 2002در پایان سال . 1براي انتشار آنها تعیین نشده است

مرکـزي در   JRغـرب و   JR يهـا  شـرکت با این حال تردیدي وجود ندارد که . گذاشته شد

  .آینده به طور کامل خصوصی خواهند شد

  هاي تجدید ساختار گزینه. 2-1

  ساختارهاي مهم تجدید  ویژگی

آهـن بایـد متمرکـز     کنند تجدید ساختار راه اشاره می) 1992( 3و تامپسون 2چنانکه مویر

آهن براي تأمین نیازهاي مشتریان بالقوه را افـزایش   بر عناصر کلیدي باشد که قابلیت راه

                                                   

  .تاریخ انتشار مقالهتا  .1
2. Moyer 

3. Thompson 
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هـا، نیـروي کـار، سـبک      ها، بـدهی  از نظر آنان این عناصر کلیدي عبارتند از دارایی. دهد

پـذیري   بر اسـاس مطالعـات مـوردي، بـراي افـزایش رقابـت      . و استراتژي تجاريمدیریت 

هاي مختلف تجدید ساختار اتخاذ  آهن در اروپا، آمریکاي شمالی و ژاپن الگوها و نمونه راه

تقسـیم بـر اسـاس    : آهـن عبارتنـد از   هاي اصلی براي تغییر سـاختار راه  گزینه. شده است

  .اي مایز وظیفهمناطق جغرافیایی، تفکیک عمودي و ت

بندي جغرافیایی این است که چون یـک رفتـار تکـوینی در بازارهـاي      منطق تقسیم

 هـاي فیزیکـی از قبیـل خطـوط و     آهن و دارایـی  مختلف حمل و نقل وجود دارد، بازار راه

بندي جغرافیایی بـازار   طبقه. کرد  توان به صورت جغرافیایی تقسیم توان می ها را می پایانه

بـه طـور معمـول تقاضـاي     . باشد بازارهاي بار و مسافر به چند زیرشبکه میشامل تقسیم 

ي خاصـی از شـبکه هسـتند، بـر ایـن      ها بخشآهن عمدتاً محلی یا متمرکز بر  ترافیک راه

تواند براي ارائه خدمات و تأمین نیازهاي محلی  بندي جغرافیایی می اساس است که طبقه

  .تر باشد مناسب

مخابراتی و سایر صنایع دولتی انجـام   يها شرکتدر تفکیک عمودي مانند آنچه در 

عناصر انحصار طبیعی مانند نگهداري خطـوط، و  ) 1(آهن شامل  شود، کسب و کار راه می

. باشـد  برداري قطار و وظـایف تجـاري مـی    عناصر با قابلیت رقابت مانند عملیات بهره) 2(

کم از نظـر تئوریـک بـه عنـوان راهـی        ات قطار دستجدا کردن نگهداري خطوط از عملی

بـا ایـن حـال    . آیـد  آهن در بازار حمل و نقل بـه شـمار مـی    براي افزایش توان رقابتی راه

هـایی دارد، کـه    دهد، جدا کردن خط از قطـار دشـواري   نشان می British Railچنانکه مورد 

. بردار قطار اسـت  بهره يها شرکتناشی از روابط مبتنی بر تقابل بین اداره مرکزي خط و 

هاي بـاالي تـراکنش، نیـاز     توان به هزینه از جمله مشکالت مربوط به تفکیک عمودي می

بندي پیچیده عملکرد، و نیـاز   به رصد کردن عملکرد طرف مقابل، دشواري در ایجاد زمان

یی گذاري در زیرساخت با هدف افزایش کارا به ایجاد انگیزه در اداره خطوط براي سرمایه

  .و بهبود ایمنی اشاره کرد

دهد که عبارتند  آهن اساساً به دو بازار مهم خدمات می اي، راه بر اساس تمایز وظیفه
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هاي عملیاتی و جغرافیایی منحصر بـه خـود    هر یک از این دو بازار ویژگی. از مسافر و بار

ا نسـبت بـه   ریلـی ر  يهـا  شرکتتمایز بین بازارهاي مسافر و بار منطقی است، زیرا . دارد

با ایـن حـال اگـر مقیـاس اقتصـادي فعالیتهـا       . کند نیازهاي کاربران خاص پاسخگوتر می

  .اي بهترین گزینه نخواهد بود توجه باشد، سیاست تمایز افقی یا وظیفه  قابل

هـا هـم دغدغـه مهمـی اسـت کـه        هـا کـاهش بـدهی     عالوه بر سـازماندهی دارایـی  

هـاي       تـوان بـه فـروش دارایـی     از آن جمله می سازوکارهاي مختلفی براي آن وجود دارد؛

برداري، عرضـه عمـومی سـهام و زمینهـا،        غیرضروري از طریق مزایده، فروش حقوق بهره

  .فرانشیز و اجاره دادن اشاره کرد

  رویکرد ژاپنی به تجدید ساختار

آهن چیسـت؟ متناسـب بـا نـوع هـدف مـورد نظـر،          بهترین روش براي تغییر ساختار راه

در ادامه بحث خواهیم کرد که سایر کشورها . هاي مختلفی از مطلوبیت برخوردارند هگزین

در مـورد ژاپـن بـه    . انـد  شان انتخـاب کـرده  های آهن  اي را براي تغییر ساختار راه چه گزینه

آهن و تقاضـاي بسـیار زیـاد     دلیل تراکم بسیار باالي جمعیت در امتداد خطوط اصلی راه

تواننـد   سازي عمودي و تفکیـک جغرافیـایی مـی    ي، یکپارچهحمل و نقل در مناطق شهر

 هـاي  فعالیـت رسـد نـه تنهـا بـین      به نظر می. ها براي تغییر ساختار باشند بهترین گزینه

آهن هم صرفه ناشی از مقیاس اقتصادي به  آهن و غیرراه راه هاي فعالیتمرتبط، بلکه بین 

به توسعه مناطق مسـکونی در امتـداد   توان  میزان زیاد وجود داشته باشد؛ که از جمله می

این پرسش که کدام سیاسـت بایـد بـه    . اشاره کرد... فروشی و  خطوط، گردشگري، خرده

آهـن باشـد،    پذیري راه کار گرفته شود شاید مهمترین سؤال براي افزایش کارایی و رقابت

سـت  سؤال بسیار اساسی ایـن ا . اما یک جواب عمومی روشن براي این سؤال وجود ندارد

توانـد سـازوکارهاي انگیزشـی را در برگیـرد؛ چـرا کـه        که چگونه اصالحات ساختاري می

ی براي افزایش کـارایی تعیـین   آهن باید در پیوند با معیارهاي رقابت سیاست ساختاري راه

  .شود

  :یژگی متمایز دارد که عبارتند ازآهن هفت و راه سازي رویکرد ژاپنی به خصوصی
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  اي یا تقسیم منطقه(تفکیک افقی(  

 یا تمایز بار و مسافر از هم(اي  تمایز وظیفه( 

 برداري و زیرساخت یا یکپارچه کردن بهره(سازي عمودي  یکپارچه( 

 اي که تراکم مسافر اندك دارند منطقه يها شرکتبه  1هاي ثابت  پرداخت یارانه 

 تأسیس یک نهاد واسطه 

  غیرریلیمجاز بودن خدمات 

 2طرح معیارهاي رقابتی 

آهن ملی ژاپن این بود که بزرگی آن اعمال مدیریت مناسـب را   مهمترین مشکل راه

کرد و به عالوه به دلیل فشار سیاسی دولت این انتظار وجـود داشـت کـه ایـن      دشوار می

در نتیجـه تصـمیم گرفتـه    . شرکت حتی با خطوط غیرسودده به عملیات خود ادامه دهد

اي تقسیم شود و هر شرکت اختیـار   شرکت به شش شرکت ریلی مسافري منطقه شد که

گیري درباره اینکه چه خطوطی را فعال و چـه خطـوطی را تعطیـل کنـد داشـته       تصمیم

بنـدي   بعد از بررسی چندین گزینه بـراي تفکیـک سـاختاري، تصـمیم بـه تقسـیم      . باشد

کوچـک   يها شرکترفت که  ر میانتظا. اي بر اساس تقاضاي جغرافیایی گرفته شد منطقه

 جدید نیازهاي کاربران محلی را تأمین کنند و بـراي بهبـود عملکردشـان بـا هـم رقابـت      

درصد همه سفرها به طور کامل درون مرزهاي این مناطق  95بندي  در این تقسیم. کنند

غـرب بـه ترتیـب در     JRشـرق و   JRاي متمایز یعنـی   منطقه JRعالوه بر دو . شد انجام می

مرکـزي کـه در ناگویـا مسـتقر بـود بـه عنـوان اپراتـور          JRمناطق شهري توکیو و اوزاکا، 

  .سن بین توکیو و اوزاکا تعیین شدیعنی شینکان 3ترین خط اصلی سودده

به دلیل رشد صنعت حمل و نقل کامیونی که موفقیت فزاینـده آن منجـر بـه افـول     

هاي مسـافري   JRبار از  JRبود تصمیم بر این شد که  آهن از حمل بار شده شدید سهم راه

این نگرانی وجود داشت که مسئولیت مدیریتی زیان حوزه بار روشـن نباشـد و   . جدا شود
                                                   

1. Lump-sum Subsidies 

2. yardstick competition scheme 

3. Trunk-line 
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. کردند آسـیب بزنـد   مسافري دنبال می يها شرکتعملکرد ضعیف آن به نتایج خوبی که 

شـرکت   داده شد کـه ایـن   بار، اجازه JRبا این حال براي جلوگیري از بار مالی مضاعف بر 

هـاي مسـافري    JRبه جاي آنکه خود، زیرساخت مورد نیاز را در اختیار بگیرد، از خطـوط  

بـه منظـور حفـظ    . به صورت قرضـی اسـتفاده کنـد   ) زیرساخت را در اختیار داشتند که(

  .اي انتخاب نشد مقیاس اقتصادي، در مورد حمل بار تفکیک منطقه

آهـن بریتانیـا،    سـازي راه  تمایز آشکار بـا خصوصـی   بر خالف صنعت ریلی اروپا و در

از لحاظ تئوري تفکیک عمـودي  . سازي حفظ شد سازي عمودي بعد از خصوصی یکپارچه

بـه طـور    سازي برداري ممکن بود، اما این مسئله پیش از خصوصی مالکیت خطوط از بهره

صوصـی و  آهـن ژاپـن در مالکیـت بخـش خ     بیشـتر راه . جدي مورد بحث قرار نگرفته بود

آهنهاي خصوصی یکی از دالیـل عـدم    داراي سیستمهاي یکپارچه است؛ موفقیت این راه

به عالوه از آنجـا کـه   . بوده است JNRسازي  اقبال به سیاست تفکیک عمودي در خصوصی

از جملـه  (بخشـی بـه کسـب و کارهایشـان      خصوصی از طریق تنوع هاي آهن  مهمترین راه

اي و هتـل در ایسـتگاهها، توسـعه زمینهـاي مسـکونی در       اندازي فروشگاههاي زنجیره راه

انـد، طبیعـی بـود کـه      به سـوددهی فزاینـده رسـیده   ) امتداد خطوط و توسعه گردشگري

JRبخشی به کسب و  برداري را براي تنوع شده نیز یکپارچگی خطوط و بهره هاي خصوصی

  .کارشان گزینه مطلوبی بدانند

هاي کوچکتر، یـک طـرح یارانـه ثابـت از      JRبا هدف تثبیت موقعیت مدیریت براي 

به اجرا درآمد؛ که درآمدهاي ایـن صـندوق بـراي    ) MSF( 1طریق صندوق تثبیت مدیریت

هـاي سـه جزیـره از نظـر      JRاز آنجـا کـه   . گرفـت  ها مورد استفاده قرار مـی  پوشش یارانه

آن  موقعیت جغرافیایی داراي محدودیت بوده و جمعیت نسبتاً اندك داشـته و عـالوه بـر   

میلیارد یـن   1278هاي بزرگراهی آنها در حال توسعه سریع بود، یارانه ثابت معادل  شبکه

ها  JRشد که این مبلغ بتواند زیانهاي عملیاتی این  بینی می پیش. ها تزریق شد JRبه این 

با این حال نرخ بهره بازار کاهش پیدا کرد، به طوري که درآمـدهاي بهـره   . را جبران کند

                                                   

1. Management Stabilization Fund (MSF) 
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بنابراین یک طرح جدیـد در  . هاي سه جزیره را پوشش دهد JRسري عملیاتی نتوانست ک

 1پیشـرفته  به اجرا درآمد که به موجـب آن شـرکت حمـل و نقـل و فنـاوري      1997سال 

)CATT (یی از منابع ها بخشMSF  مربوط بهJR  درصد  99/4هاي سه جزیره را با نرخ ثابت

در حالی که قرار بود ایـن طـرح تـا پایـان     . کرد یعنی بیش از نرخ بهره بازار استقراض می

 MSFبـدون منـابع   . ادامه پیـدا کـرد   2006حذف شود، اما تا سال مالی  2001سال مالی 

هاي جذابی براي بـازار سـهام    ها به وضعیت قرمز خواهند رسید و در نتیجه گزینه JRاین 

  .ویق افتاده استنخواهند بود، در نتیجه برنامه انتشار سهام آنها در بازار به تع

JNRSC هاي  به عنوان یک نهاد واسطه براي بازپرداخت بدهیJNR هـاي   و یافتن شغل

اولویـت بـاالیی بـراي     JNRدولت ژاپن و مـدیریت  . جدید براي کارکنان مازاد تأسیس شد

از طریـق وضـع قـانونی بـراي      هـا  بخـش تسهیل انتقال کارکنان منفصل شـده بـه سـایر    

سـازي در سـایر    در نتیجه برعکس تجربیـات خصوصـی  . ل شدنداستخدام مجدد آنان قائ

هـا،    براي جلوگیري از جهش در میـزان اخـراج  . نقاط جهان، نیروي کار کمتري بیکار شد

هاي اجتماعی ناشی از آن به کار گرفته شـد   هر روش ممکن براي کاهش بیکاري و تنش

دولتـی ماننـد اداره    ايهـ  سـازمان هـاي محلـی،    توان انتقال به دولـت  که از آن جمله می

یکی از کارکردهاي . مالیات، پلیس، هواشناسی و شرکت تلگراف و تلفن نیپون را برشمرد

JNRSC       بـا اسـتفاده از مشـوق    . بـود  هـا  بخـش انتقال تـدریجی کـارگران مـازاد بـه سـایر

سـازي بـه خـوبی     بازنشستگی اختیاري، کاهش در نیروي کار پیش از اجـراي خصوصـی  

سازي از خدمت منفصـل   وري که تعداد کسانی که در فرایند خصوصیمدیریت شد، به ط

  .نفر رسید 1047شدند تنها به 

JR         ها مجاز بودند که در کسب و کارهـاي غیـر ریلـی نیـز فعالیـت کننـد، چنانکـه

 يهـا  شـرکت . کردنـد  ها به این صورت عمل مـی  ریلی خصوصی در ژاپن دهه يها شرکت

قل ریلی کسب و کارهایی مانند توسـعه سـاخت   خصوصی براي افزایش تقاضاي حمل و ن

مسکن، گردشـگري و عملیـات دیگـر شـقوق حمـل و نقـل ماننـد اتوبوسـرانی را انجـام          

                                                   

1. Corporation for Advanced Transport and Technology (CATT)  
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  .شروع به پیروي از این الگو کردند JR يها شرکت. دادند می

بر اساس این طـرح اپراتورهـاي   . سرانجام یک طرح معیارهاي رقابتی به اجرا درآمد

و عملکـرد اپراتورهـا بـا اسـتفاده از      کننـد  عملکـرد بـا هـم رقابـت مـی     ریلی براي بهبود 

نتایج این ارزیابی در هنگـام بـازبینی   . شود معیارهاي معمول توسط نهاد ناظر ارزیابی می

  .گیرد  ها مورد استفاده قرار می قیمت

  در حال انجام هاي تغییرات در رگوالتوري و برنامه

سـازي را   هاي در حال انجـام از زمـان خصوصـی    نامهتغییرات در رگوالتوري و بر 1جدول 

  .دهد نشان می

شکل سازمانی از یک شرکت دولتی به یک شـرکت خـاص در قالـب تجـاري و      اول

نیز همچنـان بـه وسـیله     سهامی تبدیل شد؛ که این شرکت يها شرکتمبتنی بر الگوي 

مـل تبـدیل بـه    بـه طـور کا   ها شرکترود که این  انتظار می. شود قانون خاصی تنظیم می

  .خصوصی شوند و قوانین خاص مرتبط با آنها لغو گردد يها شرکت

اي و یـک شـرکت    برداري و خدمات ریلی به شش شرکت مسافري منطقـه  دوم بهره

خـاص بیشـتري تعیـین نشـده        تا کنون برنامـه . بار ریلی در مقیاس کشوري تقسیم شد

حیطی و بحث رقابت ممکن است م هاي زیست است، اما خدمات ریلی بار به دلیل دغدغه

  .مجدداً سازماندهی شود

انـد کـه از زمـان     هـا مجـاز شـده    JRمورد اشاره قـرار گرفـت،   سوم مانند آنچه قبالً 

هـا   کسـب و کارهـاي غیرریلـی نیـز مشـارکت کننـد؛ و ایـن فعالیـت         سازي در خصوصی

  .اکنون در حال گسترش است هم

ریلی از جمله در تصـویب و   يها کتشرسازي مداخله دولت در امور  بعد از خصوصی

هاي ریلی  سازي کرایه قبل از خصوصی. ها کمتر شده است تنظیم مقررات مربوط به کرایه

هـا توسـط وزارت    اکنون کار تنظـیم و تصـویب کرایـه    شد، اما هم توسط شورا تصویب می

بـا ایـن حـال معیـار تنظـیم      . شود؛ که بخشی از دولت ملـی اسـت   انجام می حمل و نقل

ریلی بوده و اخیراً مسئوالن شروع به بررسـی یـک    يها شرکتقررات، ایجاد انگیزش در م
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سـازي،   از زمـان خصوصـی  . انـد  هاي ریلی کـرده  براي تعیین کرایه 1طرح سرپوش قیمتی

 گـذاري و مسـائل مـالی و نیـز سـایر      دولت دخالت کمتري در امـور مربـوط بـه سـرمایه    

قوانین و مقررات خاصی به . کند از جمله انتصاب مدیران می ها شرکتهاي مدیریت  حوزه

توان به تضمین درجه اختیار مشخصی بـراي مـدیریت    جمله می تصویب رسیده که از آن

JR سازي کامل سرانجام در همه  رود خصوصی انتظار می. ها اشاره کردJR    ها انجـام شـود؛

دیریت کسب و کارهایشان خواهد براي م ها شرکتاین امر آزادي بیشتري به مدیران این 

  .داد

  سازي، و نتایج مطلوب تغییرات مهم رگوالتوري بعد از خصوصی. 1جدول 

  نتایج مطلوب  سازي بعد از خصوصی  سازي پیش از خصوصی  

  واقعاً خصوصی يها شرکت  سهامی خاص يها شرکت  شرکت دولتی  سازمان

  ارائه خدمات در مقیاس ملی  برداري بهره
اي و یک  مسافري منطقهشش شرکت 

  شرکت باري براي کل ژاپن
  بدون تغییر

  تفکیک خدمات بار و مسافر  خدمات یکپارچه مسافر و بار  خدمات ریلی
بدون تغییر، اما امکان سازماندهی 

  مجدد شرکت باري
حوزه کسب و 

  کار
  تنوع بیشتر کسب و کارها  مجاز بودن خدمات غیرریلی  صرفاً خدمات ریلی

  توسط وزیر حمل و نقل  توسط شورا  ها کرایهتصویب 
اعالم به وزارت زمین، زیرساخت و 

  حمل و نقل
نظارت بر 

  ها  کرایه
  کنترل دقیق توسط دولت

کنترل دقیق توسط دولت؛ برقراري طرح 
  1997معیارهاي رقابتی در ژانویه 

قوانین انگیزشی مانند طرح سرپوش 
 قیمتی

گذاري و  سرمایه

  امور مالی

مورد نیاز توسط دولت سرمایه 
شود و برنامه  تأمین می

گذاري نیاز به تصویب  سرمایه
  شورا دارد

ریلی ژاپن مجازند بدون  يها شرکت
گذاري کنند،  تصویب شورا اقدام به سرمایه

  اما تصویب وزارت حمل و نقل الزم است

اجازه وزارت حمل و نقل براي 
موضوعات مهمی از قبیل انتصاب 

اوراق قرضه و  مدیران ارشد، صدور
  استقراض الزم نیست

  JNRها و شرکت تسویه  بدهی

دار  عهـده  JNRSCخود . انجام شد JNRSCهزار میلیارد ین بدهی تحت نظارت  1/37انتقال 

و سهام این بـدهی   JNRرفت با فروش امالك  انتظار میدرصد کل بدهی شد و  60حدود 

                                                   

1. Price-cap scheme 
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مسـافري جزایـر اصـلی     JRهاي بلندمدت به سـه   درصد دیگر از بدهی 40. را تسویه کند

هاي سه جزیره کوچک به دلیل سودآوري نامطمئن آنها کـه خـود    JR. تخصیص داده شد

در اصـل  . ناشی از اندازه کوچک بازار و تراکم اندك جمعیت بـود از بـدهی معـاف شـدند    

را تحمـل   هزار میلیارد ین بـدهی  8/13دهندگان فشار بیش از  انتظار این بود که مالیات

مسـافري جزایـر اصـلی را بـه      JRمیلیون سـهم سـه    19/9میلیون از  JNRSC 22/6. کنند

با این حـال بـه دلیـل تـأخیر در     . هزار میلیارد ین را بازپرداخت کرد 7/2فروش رساند و 

، 1990هـا در اوایـل دهـه     فروش سهام و زمـین پـس از سـقوط حبـاب قیمتـی دارایـی      

  .افزایش یافت JNRSCهاي  بدهی

JNRSC 1 آهن به عنوان بخشی از شرکت ملی ساخت راه)JRCC (  سازماندهی شـد و در

نام گرفت، با این حال تغییـري در تسـهیم بـدهی     2دفتر مرکزي تسویه ژاپن 1998سال 

 9/3بـراي بازپرداخـت    JRCCبا وجود برنامـه فعلـی   . نیفتاده است آهن اتفاق بلندمدت راه

هـزار میلیـارد ینـی بایـد      1/24، بدهی JRین و سهام هزار میلیارد ین از طریق فروش زم

دهندگان بار  سال آینده از محل بودجه عمومی پرداخت شود، در نتیجه مالیات 60ظرف 

  .را در آینده به دوش خواهند کشیداین بدهی 

  شرکت هولدینگ شینکانسن

هاي زیرساختی شینکانسن  تملک و اجاره دادن داراییشرکت هولدینگ شینکانسن براي 

بـه دلیـل مشـکالتی در    . جزایر مهـم سـازماندهی شـد    JRو تخصیص سود حاصله به سه 

هـاي شینکانسـن از طریـق یـک برنامـه       سیستم اجاره، این شرکت منحل شـد و دارایـی  

هـاي درازمـدت    این امر موجب افـزایش بـدهی  . جزایر مهم فروخته شد JRقسطی به سه 

مرکزي گرچه سـودآورترین   JRی از این امر چنان شدید بود که مشکالت ناش. آنها گردید

اي بـه   بایسـت سـاالنه بهـره      خط شینکانسن بین توکیو و اوزاکا را در مالکیت داشت، مـی 

  .چهارم درآمدهایش پرداخت کند ارزش یک

                                                   

1. Japan Railway Construction Public Corporation (JRCC) 

2. Japan Settlement Headquarters 
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  آهن هاي تجدید ساختار راه المللی برنامه مقایسه بین .3-1

آهن ملـی را در سـه کشـور     هایی از اصالح راه مللی، مثالال به منظور ارائه یک مقایسه بین

هـاي   مهمترین ویژگـی  2جدول . گیریم اروپایی شامل فرانسه، سوئد و بریتانیا در نظر می

  .دهد آهن در این کشورها را به طور خالصه نشان می برنامه تغییر ساختار راه

ده، سـاختار تفکیـک   در حالی که ژاپن یک ساختار یکپارچه عمودي را انتخـاب کـر  

رسد؛ هر چند که این برنامـه از کشـوري بـه کشـور      تر به نظر می عمودي در اروپا معمول

سوئد از آغاز، سیاست تفکیک را در پیش گرفت، در حالی کـه فرانسـه   . دیگر تفاوت دارد

انجـام داده  ) ECMT 1998(این کار را اخیراً به دنبال کنفرانس وزیران اروپایی حمل و نقـل  

ریلی تأسیس شده نیـز در بـین کشـورهاي مختلـف متفـاوت       يها شرکتمالکیت . است

بـرداري   تازه تأسیس بهـره  يها شرکتترین تغییر در بریتانیا اتفاق افتاد که  اساسی. است

در . سهامی مشـترك هسـتند   يها شرکتزیرساخت همگی   کننده ناوگان و شرکت تأمین

سهامی مشترك باشند، اما این امـر در   يها شرکتها  JRت که ژاپن هم تصمیم بر این اس

آهن بریتانیـا در حـال انجـام     حال پیگیري بوده و با جدیت و شدت کمتري نسبت به راه

آهن کشوري هنوز در مالکیت بخش  راه يها شرکتدر هر دو کشور فرانسه و سوئد . است

. شـود  رویکرد تجاري انجـام مـی  آهن بر اساس یک  برداري راه دولتی هستند، اگر چه بهره

احتماالً تصمیمات مرتبط با ساختار و مالکیت تابعی از باور عمـومی یـک کشـور دربـاره     

در فرانسه و سوئد هنوز تأثیر . باشد آهن می چگونگی مشارکت بخش دولتی در صنعت راه

 در ژاپـن در حـالی کـه دولـت    . گذاري بیشتر از بریتانیا اسـت  دولت بر تصمیمات سرمایه

ها به طور نسبی از دخالتهاي سیاسـی   JRداشت، اما  JNRاي در  دخالتهاي نسبتاً گسترده

تـوان گفـت کـه     در موضـوع تعهـد بـه دولـت بـراي اسـتمرار خـدمات مـی        . آزاد هستند

گیـري در   انـد، البتـه تصـمیم     هاي اروپایی به روشنی مکلف به حفظ خدمات شده آهن راه

هـاي رقـابتی انجـام     بریتانیا و سوئد به وسیله مناقصه در 1کننده خدمات محلی مورد ارائه

در ژاپن تعهد حقـوقی بـراي حفـظ خـدمات محلـی وجـود نـدارد، امـا منـاطق          . شود می

                                                   

 خدمات به مناطق غیرسودآور .1
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ایـن  . کنند ها مذاکره می JRجمعیت اغلب براي حفظ خطوط و دیگر خدمات محلی با  کم

و جوامـع   ریلـی  يهـا  شـرکت حالت منجر به نوعی قراردادهاي اجتماعی غیررسمی بـین  

  .محلی شده است

برداري ریلی در ژاپن و بریتانیا تفکیک افقی انتخـاب   سرانجام در مورد خدمات بهره

آهن دولتـی   راه يها شرکتشده، در حالی که بیشترین خدمات در فرانسه و سوئد توسط 

رسـد بریتانیـا    آهن مـورد بررسـی در اینجـا بـه نظـر مـی       از میان چهار راه. شود انجام می

بردار محلی به   بیشترین تغییرات را به اجرا درآورده باشد، در این سیستم هر شرکت بهره

اي یـک مجـوز    منطقـه  JRدر ژاپن به هـر شـرکت   . شود وسیله مناقصه رقابتی انتخاب می

شود، به طوري که نیازي به رقابت بر سـر زیرسـاخت وجـود نداشـته      ریلی کامل داده می

  .باشد
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  دولتیهاي  آهن ساختار راه تجدیدهاي  المللی برنامه مقایسه بین. 2جدول 

  بریتانیا  سوئد  فرانسه  ژاپن  

  1993  1988  1997  1987  سال آغاز 

  JRs (O, I)  SNCF (O), RFF (I)  SJ (O), BV (I)  TOCs (O), Railtrack (I)  اصلی يها شرکت: سازماندهی

  ها شرکتمالکیت 
شرکت سهامی مشترك هم خصوصی و هم 

  درصد دولتی 100
  بنگاههاي دولتی با اساسنامه تجاري

بنگاههاي دولتی با اساسنامه تجاري، 
  اما با آزادي تجاري محدود

 100سهامی مشترك با مالکیت  يها شرکت
  درصد خصوصی

تأثیر دولت بر تصمیمات 
  گذاري سرمایه

  اندك  متوسط  زیاد  اندك

  تعهد به دولت براي استمرار خدمات
به صورت قانونی وجود ندارد، اما بین 

  شود ریلی با جوامع محلی مذاکره می يها شرکت
  مناقصه رقابتی  مناقصه رقابتی  شود از سوي دولت تکلیف می

  بعضی خدمات خاص  کدام هیچ  همه خدمات مسافري  همه خدمات مسافري  کنترل تعرفه مسافري

  کنترلی وجود ندارد  کنترلی وجود ندارد  کنترلی وجود ندارد  کنترل وجود دارد  کنترل تعرفه باري

  زیرساخت تماماً مستقل است  زیرساخت تماماً مستقل است  زیرساخت تماماً مستقل است  مسافري يها شرکتعدم تفکیک براي   برداري تفکیک زیرساخت از بهره

  دهد را پوشش میهاي زیرساخت  کل هزینه  متغیر در خطوط مختلف  شود تعیین می RFFبه وسیله   دهد هاي قابل اجتناب را پوشش می هزینه  1هزینه زیرساخت

  Railtrackقرارداد فرعی توسط  RFF BVتحت قرارداد با  SNCF  هاي مسافري JR  عملیات نگهداري زیرساخت

  تفکیک بر اساس مناطق  عدم تفکیک  عدم تفکیک  تفکیک بر اساس مناطق  تفکیک افقی

 JRs SNCF  طراحی خدمات
SJ  ،براي خطوط ملی سودآورBV 

 TOCs  براي خطوط غیرسودآور

  JRs SNCF  تولید خدمات
SJ  ،براي خطوط ملی سودآور

 TOCs  اپراتورها براي خطوط غیرسودآور

 Railtrack  )1996از سال ( SNCF BV  هاي مسافري JR  کنترل ترافیک

                                                   

1. Infrastructure Charges 
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  JRاصالحات مدیریتی در . 2

  اهداف مدیریتی. 1-2

دولتـی، مسـئولیت    يهـا  شـرکت گویـد کـه در    خود چنین مـی  از تجربه) 2000(سامیتا 

مدیریت روشن نیسـت، در نتیجـه حتـی اگـر اهـداف مـورد نظـر محقـق نشـود، کسـی           

نفعان بسیار از جمله  مداخله ذي JNRیک مشکل مهم . گیرد مسئولیت آن را بر عهده نمی

کـه  مداخلـه ایـن گروههـا    . آهـن بـود   ها و کاربران راه سیاسیون، مأمورین دولتی، اتحادیه

بـراي مثـال   . شـد  می JNRناپذیر هم بود در نهایت منجر به فقدان کامل استقالل  اجتناب

ممکن است چنین تصور کنند کـه بـراي افـزایش کـارایی      JNRمأمورین دولتی و مدیران 

هـا   ها را افزایش داد، در حالی که اتحادیه آهن باید حقوق و دستمزد را کاهش و تعرفه راه

ین شرایط را قبول نداشته باشند و به دولـت بـراي عـدم تغییـر فشـار      آهن ا و کاربران راه

هـاي مـبهم و اهـداف غیرروشـن      حـل  نفعان مختلف منجر بـه راه  تضاد منافع ذي. بیاورند

شد؛ و اهداف عملکردي صرفاً براي داشتن قوانین مربوطه یا تصویب بودجـه در شـورا    می

  .تر شد وشنها ر JRسازي اهداف  بعد از خصوصی. شد تنظیم می

  نفع هاي ذي روابط با گروه. 2-2

افتاد  هاي کارگري اتفاق می اعتصابهاي گسترده توسط اتحادیه JNRدر پایان دوره فعالیت 

از آن زمان به بعـد موقعیـت   . ها در بدترین وضع خود بود و رابطه بین مدیریت و اتحادیه

ر دو طـرف احسـاس   بهبود پیدا کرد؛ علت آن بیش از همه بـه ایـن خـاطر اسـت کـه هـ      

اکنـون مـدیریت، در قبـال بهبـود     . کننـد  کردند در راستاي اهداف مشترکی کـار مـی   می

این به نوبه خود منجر به بهبـود  . دهد عملکرد پاداشهایی را به شکل افزایش دستمزد می

  .شود بیشتر و افزایش حس اعتماد می

سـازي چگونـه    به روشنی معلوم نیست که روابط با جوامع محلـی بعـد از خصوصـی   

سازي، ایـن رابطـه خـوب نبـوده      تغییر کرده است، اما مشخص است که قبل از خصوصی

هایی را مبنی بر تقاضـاي خـدمات بیشـتر و     دادخواست JNRجوامع محلی در دوره . است
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در فراینـد  . کردنـد  ده به مراجـع مربوطـه ارائـه مـی     مخالفت با تعطیل شدن خطوط زیان

 يهـا  شـرکت سازي بسیاري از خطوط محلی به خطوط اتوبوس یا خطوط دیگر  خصوصی

چنانکـه بعـداً   . ریلی که در مالکیت دوگانه بخش خصوصی و دولت بودنـد تبـدیل شـدند   

توضیح خواهیم داد، هنوز هم امکان تنش و تعارض آتی بین دو گروه در ارتباط با حفـظ  

  .خدمات محلی در جوامع کوچک وجود دارد

  تار سازمانیساخ. 3-2

. ها طراحی شـد  JRگیري یک ساختار سازمانی جدید براي  با هدف تسهیل فرایند تصمیم

JNR توانست به تغییـرات محیطـی واکـنش     یک سازمان دیوانساالر و غیرپویا بود که نمی

گیري کـارا را سـلب    مناسب نشان دهد، همچنین متمرکز بودن ساختار آن امکان تصمیم

با مشکالتی مانند زمان طوالنی براي اتخاذ تصمیم، و ناتوانی سازمان در نتیجه . کرده بود

به عنوان مثـال بـراي تصـویب یـک     . براي پاسخدهی سریع به نیازهاي محلی مواجه بود

سـازي، بلکـه    نه تنها خصوصـی  JNRبنابراین اصالح . نفر ضروري بود 30تا  20طرح تأیید 

هـا عمومـاً    JR. شد را نیز شامل می JNRاز  ی کوچکترهای سازماناي به  بندي منطقه تقسیم

اکنـون در هنگـام    براي مثـال دفـاتر شـعب هـم    . ی با درجه تمرکز کمتر بودندهای سازمان

هاي  هاي ساخت یا هزینه براي اقتصادي کردن هزینه. گیري آزادي بیشتري دارند تصمیم

هـاي دولتـی    بنگاه کم در هاي دولتی وجود ندارد، زیرا دست جاري اراده چندانی در بنگاه

پـس از اینکـه بودجـه مـورد تصـویب قـرار       . ژاپن تولید درآمد ضرورتاً اولویت اول نیست

گرفت، چه در سطح دولت ملی و چه محلی، آن بودجه باید تماماً هزینه شـود و کسـانی   

تـر عمـل کننـد     جـویی کـرده و اقتصـادي    یی از بودجه صرفهها بخشکوشند تا در  که می

هـا صـورت    بنابراین تقریباً هیچ کوششـی بـراي کـاهش هزینـه    . شوند لوح فرض می ساده

از سوي دیگر بنگاههاي خصوصـی بایـد   . گیرد و عملکرد شرکت معموالً ضعیف است نمی

اي و هـوایی   تولید درآمد کرده و براي بقا در بازاري که با تهدید رقابتی حمل و نقل جاده

  .مواجه است تالش کنند

رسـیدن بـه یـک سـاختار سـازمانی      : ر سازمانی مهم اسـت دو نوع اصالح در ساختا
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همانند بیشتر نهادهاي دولتـی یـک    JNR. 1شکل Mکارگیري یک نوع ساختار  مسطح و به

هـاي دولتـی در گذشـته     وزارتخانـه . مراتبـی داشـت   ساختار سازمانی عمـودي و سلسـله  

فرد به صورت مجـزا  عمودي ناکارآمد بودند که در آنها دوایر من هاي سازمانهایی از  نمونه

توانست به عنوان یک مجموعه هماهنـگ   به صورت کل نمی  کردند، اما وزارتخانه عمل می

مراتـب سـازمانی بـا کـاهش تعـداد       با هدف بهبود این نوع سازمان، اوالً سلسله. کار کنند

: سطوح مدیریتی در ابتدا عبارت بودند از. تر شد هاي مدیریتی از چهار به سه مسطح الیه

زیرواحد؛ و سه سـطح مـدیریتی در   ) 4(معاون واحد ) 3(مدیر واحد ) 2(مدیر بخش ) 1(

ایـن تغییـر   . زیـربخش ) 3(مـدیر واحـد   ) 2(مدیر بخش ) 1(ساختار جدید عبارت بود از 

بـر اسـاس   ) 1999( 2با این حـال در مطالعـه میزوتـانی   . گیري را کوتاه کرد زمان تصمیم

تـا   1987از سـال   هـا  بخـش اهم شده بود تعـداد  فر JRهاي ساختاري که توسط هر  نقشه

ي مـدیریتی  ها بخشعداد ت 3هاي هونشو JRدر . درصد افزایش پیدا کرد 40حدود  1995

ي غیرمدیریتی افزایش پیـدا کـرده   ها بخشهاي سه جزیره تعداد  JR، و در و دفاتر شعب

  .است

و  4شـد  تقسـیم مـی   به گروههایی با مهارتهاي شغلی مشابه JNRثانیاً، سازمان سنتی 

بـه عبـارت دیگـر    . گرفـت  گاهی تصمیم یک بخش مافوق تصمیم کل سـازمان قـرار مـی   

ساالري را تقویت و زمینه را براي خنثی شدن تصـمیمات  ر ساختار سازمانی قدیمی بخش

این یک مانع جدي بـراي رسـیدن کـل    . کرد ي مختلف توسط یکدیگر فراهم میها بخش

براي اجتناب از امکان وقوع چنین مشـکلی، پـس از آغـاز     .سازمان به پتانسیل کامل بود

شـرق شـروع بـه     JRبـراي مثـال   . شـکل تعریـف شـد    Mسـازي سـاختار        فرایند خصوصی

هـاي مجـزا کـه کـار مرتبطـی را انجـام        سازي ساختار خود و یکی کردن دپارتمـان   ساده

                                                   

  ساختار چندبخشی؛ ساختاري متشکل از واحدهاي نیمه مستقل 1.
2. Mizutani 

3. Honshu 

هـاي   ساختار سـازمانی از حـوزه   ازماندهیدر این نوع س. اي است منظور سازماندهی وظیفه .4
 .شود تشکیل می... اري، منابع انسانی وتخصصی مانند مالی، فروش، حسابد
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نجـر بـه فـراهم    دهد که یکپارچه کردن و یکی کردن م سامیتا گزارش می. دادند کرد می

همچنین این ساختار . آمدن اطالعاتی شد که تا کنون محدود و منحصر به یک گروه بود

  .روحیه کار تیمی را در سراسر شرکت تقویت کرد

  هاي انگیزشی سیستم. 4-2

خصوصی داشت تعریف  يها شرکتبندي عملکرد که انطباق بیشتري با  یک سیستم رتبه

ر اساس سن و ارشدیت بود، سیستمی که در آن هیچ بیشتر ب JNRسیستم حقوق در . شد

 JRکند که وقتی  اشاره می) 2000(سامیتا . اي براي بهبود عملکرد تعبیه نشده بود انگیزه

سهام خود را در بازار بورس عرضه کـرد، اغلـب کارکنـانش تصـمیم      1993شرق در سال 

ام شـرکتی کـه   ثابت شده که مالکیـت بخشـی از سـه   . گرفتند که سهامدار شرکت شوند

کننده روحیه و انگیزه براي مدیریت و کارکنان  کنند یک عامل تقویت  افراد در آن کار می

  .شود محسوب می

  بهبود هاي فعالیت. 5-2

. بـه اجـرا درآمـد   ...  هـاي کنتـرل کیفیـت، نظـام پیشـنهادات و      ی مانند حلقههای فعالیت

سـاخت و تولیـد ژاپـن     يهـا  شـرکت هاي کنترل کیفیت و نظام پیشنهادات در بین  حلقه

بسیار معمول هستند و براي روشن کردن مسـئولیت کـاري هـر یـک از کارکنـان مـورد       

توان به طور مطلق گفت که ایـن طرحهـا    بر اساس تجربه ما، نمی. گیرند استفاده قرار می

کنـد کـه از طریـق     گـزارش مـی  ) 2000(کنند، امـا سـامیتا    وري کمک می به بهبود بهره

میلیـارد   5ي کنترل کیفیت، نظام پیشنهادات، و دیگر اقدامات مـرتبط، بـیش از   ها حلقه

  .جویی شده است ین در سال صرفه

  سازي  ها بعد از خصوصی JRعملکرد . 3

  تغییرات کلی عملکرد. 1-3

  سازي مقایسه نسبت به زمان خصوصی
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 سازي مقایسـه  را نسبت به زمان خصوصی JR يها شرکتدر این بخش عملکرد کلی 

خالصه شـده   3سازي در جدول  از زمان خصوصی JRعملکرد کلی شش شرکت . کنیم  می

معیار عملکردي انتخاب و وضعیت آنها در سه دوره زمانی بـا هـم    9در این جدول . است

سـازي   پنج سال بعـد از خصوصـی  ) 2(؛ )1987(سازي  آغاز خصوصی) 1: (اند  مقایسه شده

آهـن خصوصـی    راه 15لیـل از نتـایج مربـوط بـه     در این تح. 1998سال ) 3(؛ و )1992(

  .استفاده شده است 1بزرگ به عنوان الگو

با این حال . سازي بهبود پیدا کرده است ها از زمان خصوصی JRعملکرد کلی بیشتر 

رسد، شاید این امـر   قاعده به نظر می ، بیشتر نتایج اخیر بی1992در مقایسه با ارقام سال 

بـار   JRعملکـرد مـالی   . باشد که در اقتصاد ژاپن ایجاد شده اسـت  2ناشی از رکود اخیري

به طور خاص ناامیدکننده است؛ چرا کـه نسـبت   ) یعنی نسبت درآمد به هزینه عملیاتی(

  .تري تنزل پیدا کرده است سازي به سطح پایین به دوره آغاز خصوصی

داشـته   سـازي بهبـود زیـادي    در بین این معیارها، کارایی نسبت به زمان خصوصـی 

 JRدر  1998ایـن معیـار در سـال    . وري نیروي کار هم رو به بهبود بوده اسـت  بهره. است

در واقـع وقتـی رشـد    . بزرگ خصوصی بیشـتر بـوده اسـت    هاي آهن مرکزي نسبت به راه

خصوصی مقایسه کردیم، میانگین  هاي آهن وري کل راه ها را با رشد بهره JRوري کل  بهره

هـا   سطح میـانگین هزینـه  . دهد قادیر بسیار بیشتري را نشان میها م JRنرخ رشد ساالنه 

نـرخ کـاهش در میـانگین    . تر بوده اسـت  پایین 1987هم به طور مشخص نسبت به سال 

. بـزرگ خصوصـی بیشـتر بـوده اسـت      هاي آهن ها نسبت به راه JRهزینه عملیاتی نیز در 

بزرگ خصوصـی   هاي آهن یی راهها را با معیارهاي کارا JRبنابراین وقتی معیارهاي کارایی 

تـوجهی در حـال بهبـود     هـا بـه میـزان قابـل     JRبینیم که معیارهاي  کنیم می مقایسه می

  .هستند

  

                                                   

1. Benchmark 

  نسبت به زمان انجام مطالعه 2.
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  سازي تغییرات کلی عملکرد از زمان خصوصی .3جدول 

هاي  آهن راه  
  بزرگ خصوصی

JR East  JR 
Central JR West JR 

Hokkaido 
JR 

Shikoku  
JR 

Kyushu 
JR 

Freight 

  نسبت درآمد به هزینه عملیاتی

1987  172/1  222/1 086/1  091/1  561/0  681/0  810/0  065/1  

1992  193/1  284/1 567/1  156/1  632/0  855/0  864/0  024/1  

1998  219/1  178/1 429/1  108/1  701/0  812/0  897/0  974/0  

1987/1998  040/1  964/0 316/1  016/1  250/1  193/1  108/1  915/0  

  متوسط تعرفه

1987  09/9  68/14 95/21  24/16  39/17  30/17  26/15  57/8  

1992  93/9  48/13 46/20  00/15  59/15  12/17  99/13  27/7  

1998  76/11  44/13 52/21  95/14  84/16  35/18  86/14  51/6  

1987/1998  293/1  916/0 980/0  921/0  969/0  061/1  974/0  760/0  

  متوسط بار

1987  96/65  89/56 55/51  56/43  76/33  70/31  61/36  06/15  

1992  31/61  74/58 75/50  67/44  82/34  02/35  36/31  04/17  

1998  93/52  60/57 98/50  05/42  90/28  13/27  41/31  40/17  

1987/1998  802/0  012/1 989/0  965/0  856/0  856/0  858/0  155/1  

  تراکم قطار

1987  99545  30038 39406  28910  10584  18217  19619  7434  

1992  107299  36011 49598  36512  12838  23081  29245  9075  

1998  109523  34305 47621  38893  15231  24779  29771  8544  
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1987/1998  100/1  142/1 208/1  345/1  439/1  360/1  517/1  149/1  

  تقاضا

1987  101921  104491 41148  45782  3920  1673  7664  20026  

1992  112181  128486 51201  54423  4869  2068  8560  26241  

1998  103792  126110 48538  53526  4540  1815  8280  22643  

1987/1998  018/1  207/1 180/1  169/1  158/1  1085  1080  131/1  

  وري نیروي کار بهره

1987  28250  22734 39457  21070  9587  14009  15354  117010  

1992  32170  32717 48228  26482  12945  19110  26524  152970  

1998  36067  34725 44463  30569  16132  23138  29867  166114  

1987/1998  277/1  527/1 127/1  451/1  683/1  652/1  945/1  420/1  

  حقوق ماهانه

1987  274565  256889 264549  256617  265085  234185  247844  252190  

1992  286304  306487 269220  302548  299103  220548  260326  295486  

1998  336039  360814 310362  333240  318293  305127  322240  275608  

1987/1998  224/1  405/1 173/1  299/1  201/1  303/1  300/1  093/1  

  متوسط هزینه عملیاتی

1987  545  743 1096  713  1221  926  817  133  

1992  546  670 697  641  1021  824  608  136  

1998  544  717 812  634  817  722  607  138  

1987/1998  999/0  965/0 741/0  889/0  669/0  780/0  742/0  1037  

  نرخ سانحه

1987  884/0  653/1 883/0  421/1  273/1  489/3  190/2  980/0  
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1992  584/0  NA             

1998  520/0  526/0 212/0  810/0  499/0  368/1  182/1  720/0  

1987/1998  588/0  318/0 240/0  570/0  392/0  392/0  540/0  734/0  

  :هاي به کار رفته در جدول شرح شاخص
  هاي عملیاتی هزینه/ درآمدهاي عملیاتی = نسبت درآمد به هزینه عملیاتی  

  کیلومتر -کیلومتر یا ین تن -بر حسب ین مسافر(مسافر کیلومتر / درآمدهاي تعرفه = متوسط تعرفه(  
  بر حسب نفر یا تن(خودرو کیلومتر / مسافرکیلومتر یا تن کیلومتر= متوسط بار(  

  بر حسب تعداد قطار به ازاي هر مسیر(کیلومتر مسیر / کیلومتر قطار = تراکم قطار(  
  بر حسب میلیون مسافر کیلومتر یا میلیون تن کیلومتر(مسافر کیلومتر یا تن کیلومتر حمل شده = تقاضا(  

 بر حسب خودرو کیلومتر به ازاي هر نفر(تعداد کارکنان در بخش ریلی / خودرو کیلومتر = وري نیروي کار  بهره(  
  بر حسب ین به ازاي هر نفر(حقوق ماهانه به ازاي هر نفر شاغل در بخش ریلی = حقوق ماهانه(  

  خودرو کیلومتربر حسب ین به ازاي (خودرو کیلومتر / هزینه عملیاتی = متوسط هزینه عملیاتی(  
  میلیون قطار کیلومتر/ تعداد همه انواع سانحه = نرخ سانحه  

  کل درآمدهاي حاصل از تعرفه= درآمدهاي تعرفه  
  ها اي و شارژهاي کیوسک درآمدهاي فروش، از قبیل حمل و نقل بسته+ درآمدهاي تعرفه = درآمدهاي عملیاتی  

 خطـوط و آالت ناقلـه  ( هـاي نگهـداري   هزینـه + هـاي مـواد    هزینـه + هاي انرژي  هزینه+ کار هاي نیروي  هزینه = هاي عملیاتی هزینه(  +
  مالیات+ استهالك

 آهن در نظـر گرفتـه    برداري از راه هاي مالی بهره هاي عملیاتی به عنوان جمع هزینه هزینه. شود ها را شامل نمی درآمدهاي عملیاتی یارانه
  .شود هاي ریلی را شامل می ر هزینهشود که هر دو جزء ثابت و متغی می
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  1980هاي مسافر و بار از سال  درصد افزایش نرخ .4جدول

  )درصد(بار   )درصد(مسافر   تاریخ بازبینی

  سازي پیش از خصوصی

  7/9  7/9  1981آپریل  20
  3/6  1/6  1982آپریل  20
  2/4  2/8  1984آپریل  20
  1/3  4/4  1985 آپریل 20

    8/4  1986سپتامبر  1

  سازي بعد از خصوصی

  1989a 9/2  0/3آپریل  1

  1996ژانویه  10

0/7b 0/3  
7/6c   

8/7d   

  1997e 9/1  9/1آپریل  1

Source: Ministry of Transport (2000, 115). 

a:  درصد 3(مالیات بر مصرف مصوب(  

b: JR Hokkaido 

c: JR Shikoku 

d: JR Kyushu 

e:  درصد افزایش پیدا کرد 5نرخ مالیات بر مصرف به  

  تعرفه ریلی. 2-3

  ها بازنگري تعرفه

پوشـش دهـد، امـا ایـن امـر بـر        JNRهاي ریلی را در  رفت که تعرفه، کل هزینه انتظار می

دخالـت سیاسـی در   . هـاي اقتصـادي صـحیح    فشارهاي سیاسی استوار بود، نه بر ارزیابی

بـه عـدم   هاي ریلی را افزایش داده و منجـر   آهن، هزینه برداري از راه بهرهگذاري و  سرمایه

یعنـی زمـان    1987تا  1981ها از سال  شد که تعرفه شد؛ این امر خود موجب  کارایی می

ها  JRسوابق بازنگري تعرفه در  4جدول . سازي تقریباً هر سال افزایش یابد آغاز خصوصی

ســال بعــد از  10هــاي ســه جزیــره، در طــول  JRدهــد کــه در آن غیــر از  را نشــان مــی
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ها افزایش نیافته و آن دو سال هم دقیقاً بعد از  سازي به استثناي دو سال تعرفه خصوصی

ها در یک سطح ثابت مانند آغـاز   حفظ تعرفه. وضع یا افزایش مالیات بر مصرف بوده است

ایش در میـزان  دهد که ارزش واقعی در حال کاهش بـوده و افـز   سازي نشان می خصوصی

شـرق هـر گونـه     JRدهد کـه   گزارش می) 2000(در واقع سامیتا . رود مسافران انتظار می

یـک اثـر مهـم     در نتیجـه . ها به انجام رسـانده اسـت   تالشی را براي افزایش نیافتن تعرفه

  .ها بوده است ساله تعرفه توقف افزایش تقریباً همه JNRسازي  خصوصی

  خطوط ریلی موازي

 يهـا  شـرکت هـا بـه تعرفـه ریلـی دیگـر       JRسازي، نسـبت تعرفـه ریلـی     صیبعد از خصو

بـا خطـوط    JRترین مورد مربوط به خطوط موازي  برجسته. تر شده است خصوصی رقابتی

مقایسـه تعرفـه ریلـی     5جـدول  . ریلی خصوصی در مناطق شهري بزرگ بود يها شرکت

ریلی بزرگ خصوصی را در امتداد بعضـی مسـیرهاي مـوازي نشـان      يها شرکتو  JRبین 

 JRهـا بـین    دهد که تقریباً در همه موارد تفاوت سطح تعرفه این جدول نشان می. دهد می

ها حتـی   JRریلی بزرگ خصوصی کوچکتر شده و در بعضی موارد تعرفه  يها شرکتها و 

  .تر بوده است پایین

عـاً ناشـی از کـارایی مولـدي اسـت کـه در اثـر        ها قط JRسطح تعرفه نسبتاً کاهشی 

در  JR يهـا  شـرکت به روشنی پیداست که هزینه واحـد  . سازي ایجاد شده است خصوصی

کـاهش  . ها بوده است کاهش یافته و نتیجه طبیعی آن کاهش سطح تعرفه JNRمقایسه با 

  .ستخصوصی براي همه خطوط یکسان نبوده ا هاي آهن هاي راه به سطح تعرفه JRتعرفه 
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  آهن خصوصی اصلی در خطوط رقابتی راه يها شرکتو ) ها JR(آهن ژاپن  راه يها شرکتمقایسه تعرفه . 5جدول 

بخشی از یک 
  خط

  اپراتور
  )ین در ماه(تردد ریلی   )ین(تعرفه عادي 

01/04/1986  01/10/2000  01/04/1986  01/10/2000  

Tokyo 
Ueno-Narita  

JR East  730  890  21500  26280  
Keisei 680  810  17400  21920  

JR/private 07/1  10/1  24/1  20/1  

Shinjuku-
Hachioji 

JR East 440  460  13200  13860  
Keio 290  350  9300  13190  

JR/private 52/1  31/1  42/1  05/1  

Shinagawa-
Yokohama 

JR East 260  280  7800  8190  
Keikyu 230  290  7580  11260  

JR/private 13/1  97/0  03/1  73/0  

Nagoya 
Nagoya-Gifu  

JR Central 480  450  12460  13080  
Meitetsu 480  540  12460  16340  

JR/private 00/1  83/0  00/1  80/0  

Nagoya-
Yokkaichi 

JR Central 440  460  13200  13860  
Kintetsu 430  610  11500  19780  

JR/private 02/1  75/0  15/1  70/0  

Osaka 
Tennoji 

(Nanba)- 
Wakayama 

JR West 730  830  21500  24750  
Nankai 700  890  15500  25050  

JR/private 04/1  93/0  39/1  99/0  

Osaka 
(Umeda)–

Sannomiya 

JR West 380  390  11400  11960  
Hankyu 230  310  8780  12480  

JR/private 65/1  26/1  30/1  96/0  

Fukuoka 
Hakata 

(Fukuoka)–
Kurume 

JR Kyushu 590  720  16600  20750  
Nishitetsu 500  600  14850  22280  
JR/private 18/1  20/1  12/1  93/0  

Hakata 
(Fukuoka)–

Omuta 

JR Kyushu 1000  1250  28760  33980  
Nishitetsu 850  1000  22500  29480  
JR/private 18/1  25/1  28/1  15/1  

مربوط به مناطق ناگویا و اوزاکا که خطوط موازي بیشـتري در آنهـا   به طور معمول موارد 

 JNRدر دوران فعالیـت  . دهـد  قرار دارد کاهش بیشتري نسبت به منطقه توکیو نشان مـی 

شـان رقیـب جـدي بـه شـمار       آهن خصوصـی مـوازي   خطوط این شرکت براي خطوط راه
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کوشید با اسـتفاده از ابـزار   اي  منطقه JRسازي، هر شرکت  آمدند، اما بعد از خصوصی نمی

  .اي ایجاد کند تري را در همه خطوط منطقه قیمت، شرایط رقابتی

  رقابت. 3-3

این است که به طـرق مختلـف موجـب تقویـت      JNRسازي  یکی از تأثیرات مهم خصوصی

اوالً، در مسـیرهاي اصـلی و طـوالنی، شینکانسـن بـه یـک جـایگزین        . رقابت شده اسـت 

 -اوزاکـا، اوزاکـا   -دیل شـده کـه مسـیرهاي متـداول آن توکیـو     مناسب براي هواپیمـا تبـ  

مهمتـرین   ها شرکت. باشد آکیتا می -یاماگاتا، و توکیو -فوکوئوکا، توکیو -فوکوئوکا، توکیو

تمرکز خود را بر کوتاه کردن زمان حمل و نقل گذاشته، اما به کیفیت خـدمات و قیمـت   

انـواع جدیـدي از واگنهـا را بـین اوزاکـا و      غرب فعاالنه  JRبراي مثال . اند هم توجه داشته

کوپـه  . فوکوئوکا مورد استفاده قرار داده تا در رقابت با حمـل و نقـل هـوایی پیـروز شـود     

جلسات، پریز برق براي کامپیوترهاي شخصی و صداي کمتر بعضی از امتیازات واگنهـاي  

  .کرده است درصد کاهش پیدا 20از  به عالوه زمان سفر بیش. روند جدید به شمار می

براي مثـال  . تواند یک روش حمل و نقل رقابتی باشد در فواصل متوسط اتوبوس می

خدمات مستقیم از مرکز شهر به فرودگاه نوعی از خـدمات اتوبوسـی در فاصـله متوسـط     

اگر چه شواهد آماري براي این مسئله وجود ندارد، امـا خـدمات اتوبـوس در حـال     . است

  .باشد می JR يها شرکتتبدیل به یک رقیب قوي براي 

حمل و  هاي سازمانجذب بازار و کاهش تعداد مسافران دیگر با  JNRسازي  خصوصی

بـه مـوازات    JR خطـوط » اوزاکا«شهري در منطقه . نقل، آنها را تحت تأثیر قرار داده است

آهن را  کند و حق انتخاب کاربران راه خصوصی ریلی فعالیت می يها شرکتخطوط دیگر 

مختلـف   يها شرکتروندهاي مربوط به تعداد مسافران و سهم  6جدول . دهد افزایش می

توان به روشنی دریافت کـه   از این جدول می. دهد را نشان می »اوزاکا«شهري در منطقه 

 يهـا  شـرکت ، در حـالی کـه   سـازي افـزایش پیـدا کـرده     ها بعد از خصوصی JRمسافران 

اند، به طـوري کـه در    از دست داده خصوصی ریلی به تدریج بخشی از قدرت رقابتشان را
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با این حال، سیستم مترو که توسط . درصد رسیده است 50سهم آنها به زیر  1997سال 

قرار نگرفته اسـت، چـرا    JNRسازي  شود تحت تأثیر خصوصی  برداري می  دولت محلی بهره

  .ندارد JRتوجهی با خطوط  که شبکه آن همپوشانی قابل

1حمـل و نقـل کـه     هـاي  سـازمان می از کنسرسیو 1996مارس  20در 
Surutto Kansai 

بر اساس این کنسرسیوم . شود با هدف افزایش راحتی کاربران آغاز به کار کرد نامیده می

از خدمات همه اعضا   شده پرداخت توانند با استفاده از  کارتهاي ازپیش آهن می کاربران راه

نیاز  ریلی و اتوبوسی بی يها شرکتاستفاده کرده و در نتیجه از خرید بلیتهاي مختلف از 

بیسـت و   2000چهار سال بعد در مـی  . این کنسرسیوم در ابتدا چهار عضو داشت. شوند

کیلومتر خطـوط   1/792شش سازمان حمل و نقل به کنسرسیوم پیوستند و شبکه آن به 

عضویت در ایـن کنسرسـیوم   . کیلومتر مسیر اتوبوس افزایش پیدا کرد 2/2375آهن و  راه

غرب تا کنون تصمیم  JR. خوان منطبق با سایر اعضا دارد مستلزم نصب دستگاههاي بلیت

به نصب این سیستم نگرفته است و در نتیجه هنوز به عضویت این کنسرسیوم درنیامـده  

  .تاس

اوالً بـه دلیـل توسـعه شـبکه     : ن شـرح اسـت  هاي پیوستن به کنسرسیوم به ای مزیت

گـذاري   هاي سـرمایه   توان از هزینه دوم، می. رود که تعداد مسافران افزایش یابد انتظار می

کند، زیرا سیستم به طـور متصـل و در پیونـد بـا هـم       براي توسعه شبکه کاهش پیدا می

زادي مدیریت در هر توان انتظار داشت که بدون از دست دادن آ  سوم، می. یابد توسعه می

مزیت این کنسرسیوم براي کاربران ایـن اسـت کـه    . سازمان، شبکه مشترك را تبلیغ کرد

تـوان    مـی . دهند نیازي به خرید بلیت جدیـد ندارنـد   وقتی شیوه حمل و نقل را تغییر می

گفت که کنسرسیوم براي جامعه هم مفید است، از این نظر که با ترویج استفاده از حمل 

  .کند مومی از محیط زیست حفاظت میو نقل ع

  

  

                                                   

1. Go through Kansai 
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  اوزاکامختلف در منطقه شهري  يها شرکتروند تعداد مسافران و سهم . 6جدول

  

  )درصد(سهم مسافران   )هزار(تعداد مسافران 

JR غرب  
 هاي آهن راه

  خصوصی
  غرب JR  مترو

 هاي آهن راه
  خصوصی

  مترو

1980  1086022  2508336  813318  246/0  569/0  185/0  
1981  1079424  2515534  986452  236/0  549/0  215/0  
1982  1059261  2495711  1009021  232/0  547/0  221/0  
1983  1065140  2515052  1036329  231/0  545/0  224/0  
1984  1068560  2501624  1046038  231/0  542/0  227/0  
1985  1074479  2574773  960198  233/0  559/0  208/0  
1986  1088105  2613680  975768  233/0  559/0  209/0  
1987a 1145095  2623316  921938  244/0  559/0  197/0  
1988  1203132  2652969  1076853  244/0  538/0  218/0  
1989  1197248  2672564  1096877  241/0  538/0  221/0  
1990  1228650  2715036  1156811  241/0  532/0  227/0  
1991  1264666  2777166  1167219  243/0  533/0  224/0  
1992  1304737  2747929  1168136  250/0  526/0  224/0  
1993  1367843  2726708  1161090  260/0  519/0  221/0  
1994  1308396  2885756  1135110  246/0  541/0  213/0  
1995  1380645  2590129  1157746  269/0  505/0  226/0  
1996b 1384975  2601995  1145749  270/0  507/0  223/0  
1997  1379976  2502765  1151611  274/0  497/0  229/0  
1998  1366037  2439685  1140150  276/0  493/0  231/0  

a: سازي خصوصی  

b: تشکیل کنسرسیوم 

  خدمات محلی. 4-3

در ایـن بخـش   . تا به اینجا در مورد نتایج ایجاد شده در یک بازار سودآور سـخن گفتـیم  

ــازار   ــینتــایجی را کــه در یــک ب ــل از . دهــد شــرح خــواهیم داد غیرســودآور روي م قب

بحثهاي زیادي در این باره مطرح بود که آیا خدمات ریلی در جوامع  JNRسازي  خصوصی

 يهـا  شـرکت این دغدغه وجود داشت کـه  . جمعیت پابرجا خواهد ماند یا نه کوچک و کم

ارائـه خـدمات   شده هر مسیر غیرسودآوري را از برنامه حـذف کـرده و    خصوصی ریلی تازه
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. تر مانند کودکان و کهنساالن و معلوالن را متوقف کننـد  حمل و نقل به گروههاي ضعیف

  .یک بررسی تجربی درباره این موضوع انجام داد) 1999(میزوتانی 

مسـافري را   JRاول خطوط ریلی محلی شـش  : شناسی این بررسی چنین است  روش

و ) 1987(سازي  ا در سال اول خصوصیدوم چندین معیار کیفیت خدمات ر. انتخاب کرد

سـپس او ایـن معیارهـا را بـراي دو دوره     . سازي بـه دسـت آورد    ده سال بعد از خصوصی

مسـافري را بـا در نظـر     JRاو جمعاً سـی و پـنج خـط از شـش     . زمانی با هم مقایسه کرد

 معیارهاي کیفیت خدمات مـورد نظـر او در ایـن   . اي انتخاب کرد گرفتن تفاوتهاي منطقه

) 3(زمـان حرکـت آخـرین قطـار،     ) 2(زمان حرکت اولـین قطـار،   ) 1: (تحقیق عبارتند از

تعـداد  ) 5(تعداد قطارها به ازاي هر روز، ) 4(برداري از هر بخش خاص از خط،  زمان بهره

کیلـومتري   30زمـان سـفر در یـک مسـافت     ) 6(قطارها به ازاي هر سـاعت غیـر اوج، و   

  .مشخص

سازي خدمات ریلی  این است که در مجموع از زمان خصوصیگیري میزوتانی   نتیجه

محلی در جوامع کوچک حفظ شده است، این نتیجه موجب رفع نگرانی کسانی شـد کـه   

البته با توجـه  . زند سازي به خدمات ریلی محلی آسیب می کردند خصوصی  بینی می پیش

نتیجـه تـا حـدودي    توان گفت که این  سازي، می ها از زمان خصوصی JRبه موفقیت مالی 

انـد،   هاي سه جزیره که از نظر مالی موفقیت کمتري داشته JRحتی . برانگیز نیست تعجب

  .اند شان را حفظ کرده خطوط محلی

با این حال اگر موقعیت مالی به سمت شرایط نامطلوب گـردش کنـد، ایـن دغدغـه     

خطـوط   ریلی ممکن است تصمیم به قطع خـدمات در ایـن   يها شرکتماند که  باقی می

رغم اینکه تعهد قـانونی و رسـمی بـراي حفـظ      علی ها شرکتبگیرند، اگر چه تاکنون این 

با این وجود اخیراً . اند اند خطوط غیرسودآور را حفظ کرده خدمات در این خطوط نداشته

JR  استمرار خدمات در بعضی خطوط محلـی ارسـال   غرب پیامهایی مبنی بر دشوار شدن

هـاي   وط به بعضی خطـوط محلـی در حـال حاضـر بـا یارانـه      هاي مرب کسري. کرده است
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هـا در منـاطق مهـم شـهري      JRشود که از عملیـات سـودآور    پوشش داده می 1متقاطعی

اصلی شهري به دست آورنـد یـا    ها نتوانند سود کافی را از خطوط JRاگر . شود حاصل می

دمات ریلی محلی از بین بخواهند کارایی استفاده از منابعی مانند کارکنان را باال ببرند خ

در آینـده  ) 2000(بر اساس نظـر سـامیتا   . رفته یا به خدمات اتوبوسی تبدیل خواهد شد

تعداد کارکنان مازاد ممکن است به صفر برسد که در این صـورت تعـداد کارکنـان بـراي     

  .برداري از خطوط محلی کفایت نخواهد کرد بهره

  المللی تغییرات عملکرد مقایسه بین. 5-3

ریلی که انواع مختلفی از اصـالحات را   يها شرکتدر این بخش تغییرات عملکردي را در بین 

ی را کـه قـبالً انتخـاب    هـای  سـازمان براي این کار همـان  . کنیم  اند مقایسه می به اجرا درآورده

آهـن دولتـی    ، راه2آهـن بریتانیـا   هـا، راه  JR: دهیم که عبارتنـد از  کردیم مورد استفاده قرار می

اي از تغییـرات عملکـردي را نشـان     خالصـه  7جـدول  . 4ملـی فرانسـه   هـاي  آهن ، و راه3ئدسو

انجـام   1997کـه در سـال   ) SNCF(ملـی فرانسـه    هـاي  آهن  در این جدول اصالح راه. دهد می

تأسیس شد مـورد توجـه اسـت، در نتیجـه     ) RFF( 5فرانسه هاي آهن طی آن شبکه راه گرفت و 

 1993در سـال  ) آهن بریتانیـا  راه( BRسازي  خصوصی. هستند SNCFاین اعداد همگی نماینده 

. هسـتند  Railtrackهـا و   TOCاعداد ترکیبـی   1995در  BRانجام شد، در نتیجه اعداد مربوط به 

بـه بعـد    1989صورت گرفت، بنابراین اعداد مربوط به  1988آهن در سوئد در سال  اصالح راه

 1987هـا در سـال    JRسـازي   سـرانجام خصوصـی  . ندهسـت  Banverket (BV)و  SJاعداد ترکیبـی  

 JRبه بعد جمـع اعـداد مربـوط بـه هفـت شـرکت        1987شروع شد، بنابراین اعداد مربوط به 

  .محاسبه شده است 6ها آهن المللی راه  هاي اتحادیه بین این آمارها بر اساس داده. هستند

                                                   

1. cross-subsidies 

2. British Rail (BR) 

3. Swedish State Railways (SJ) 

4  . French National Railways (SNCF) 

5. French Railway Network (RFF) 
6. International Union of Railways 
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وري  به افـزایش بهـره   آهن عموماً منجر اوالً اصالحات راه: دهد که نشان می 7جدول 

شده بیشـتر   اصالح هاي آهن وري نیروي کار در راه نسبت رشد بهره. نیروي کار شده است

درصـد   SNCFبـراي مثـال در مـورد    . نشده بوده اسـت  اصالح هاي آهن از این نسبت در راه

برابـر بـا    BRبوده، اما این درصد بـراي   179/1برابر با  1995و  1987 هاي سالرشد بین 

وري نیـروي کـار در    رشـد بهـره  . بوده است 255/1ها  JRو براي  SJ 598/1، براي 668/1

  .وهله اول از طریق کاهش تعداد نیروي کار ایجاد شده است

و  1987 هـاي  سـال در بـین  . آهن افزایش تقاضاي ریلی اسـت  دومین نفع اصالح راه

رچه آمارهـاي ایـن   اگ. افزایش یافته است SJها و  JRتقاضاي حمل و نقل مسافري  1995

تقاضـاي حمـل و    1دهند، بر اساس یک منبع دیگر را نشان می BRجدول کاهش تقاضاي 

با این حال . شروع به تغییر وضعیت و افزایش کرده است 1995نقل مسافري بعد از سال 

آهن بر خدمات بار تأثیر داشته است، چراکه همـه خـدمات    رسد که اصالح راه به نظر نمی

نیـز بعـد از    SJحتـی   2بر اساس یک منبع. اند شروع به کاهش کرده SJمورد بار به جز در 

از یک کاهش سریع در خدمات بار رنج برده، به طوري که خـدمات بـار ایـن     1996سال 

متر در کیلـو  -میلیـارد تـن   7/14به  1996کیلومتر در سال  -میلیارد تن 5/16آهن از  راه

  .کاهش یافته است 1997سال 

آهنهـا بـه    نتایج متفاوتی در مورد نسبت درآمد به هزینه عملیـاتی راه از سوي دیگر 

آهنهـا کـاهش    ها افزایش و بـراي سـایر راه   JRاین معیار به میزان زیادي براي . دست آمد

اصالح انجام شده بود اما ایـن معیـار افـت     SJو هم در  BRاگر چه هم در . پیدا کرده است

. هاي عملیـاتی باشـد   ین افت در اثر افزایش هزینهکرده و بیشترین احتمال این است که ا

هـاي   دانـیم کـه هزینـه    مـی . هاي عملیاتی شدیدترین افزایش را در بریتانیا داشـت  هزینه

یابد، اما به دلیل نداشـتن   برداري و هم براي زیرساخت افزایش می عملیاتی هم براي بهره

  .توان به جزئیات آن پرداخت اطالعات کافی نمی

                                                   

1. Preston and Root 1999, 52 

2. Alexandersson and Hulten 1999, 114 
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  1981المللی تغییرات عملکرد از سال  مقایسه بین. 7جدول 

  1987/1995  1995  1993  1991  1989  1987  1985  1983  1981  آهن راه  

نسبت 
درآمد به 
هزینه 
  عملیاتی

SNCF  654/0  599/0  612/0  601/0  635/0  648/0  500/0  458/0  762/0  
BR  608/0  603/0  613/0  699/0  751/0  687/0  741/0  357/0  511/0  
SJ  752/0  692/0  673/0  630/0  530/0  578/0  499/0  412/0  654/0  

JRs  614/0  538/0  561/0  892/0  914/0  1052/0  087/1  077/1  207/1  

متوسط 
درآمد 
  عملیاتی

SNCF  0/19  8/12  5/14  0/19  5/17  8/18  5/13  9/15  837/0  
BR  4/12  4/9  4/9  7/13  5/10  3/12  9/8  9/8  649/0  
SJ  6/16  1/11  6/16  9/13  9/12  9/14  7/9  3/12  885/0  

JRs  4/21  2/21  1/27  1/43  7/34  5/40  8/43  4/47  100/1  

  تراکم قطار

SNCF  14368  14331  13880  13547  13994  14302  14340  14108  041/1  
BR  23698  23313  23399  23515  26487  25807  25318  24855  057/1  
SJ  8780  8860  9308  9054  9961  8745  9417  10258  133/1  

JRs  30437  29475  29893  30397  36687  38304  38583  38801  276/1  

تقاضاي 
  مسافر

SNCF  55414  58177  61828  59732  64256  62081  58189  55319  926/0  
BR  30740  30100  30256  33140  33323  32058  30322  29216  882/0  
SJ 6851  6460  6586  6013  6060  5524  5830  6219  034/1  

JRs  192115  192906  197463  204679  222670  247031  250013  248993  216/1  

  تقاضاي بار
SNCF  62793  57827  54225  49786  51559  49397  43596  46564  935/0  

BR  17505  17144  16047  17466  16742  17274  13765  12537  718/0  
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SJ  14296  14639  16863  17146  18207  17974  18126  18536  081/1  
JRs  32927  18227  10663  7981  8218  7802  6632  5517  691/0  

وري  بهره
  نیروي کار

SNCF  2000  1972  1988  2110  2327  2408  2432  2488  179/1  
BR  1785  1940  2204  2432  3281  3106  3260  4057  668/1  
SJ  2619  2760  2873  2901  3346  3650  4029  4635  598/1  

JRs  1624  1755  2245  3235  3787  4014  4039  4059  255/1  

متوسط 
هزینه 
  عملیاتی

SNCF  0/29  4/21  6/23  6/31  5/27  1/29  0/27  7/34  098/1  
BR  4/20  5/15  4/15  5/19  0/14  9/17  0/12  0/25  282/1  
SJ  0/22  1/16  7/24  1/22  3/24  8/25  3/19  9/29  353/1  

JRs  9/34  5/39  2/48  3/48  0/38  5/38  3/40  1/44  913/0  
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آهن  توان به روشنی از نتایج تشخیص داد که کدام نوع اصالح راه در نتیجه متأسفانه نمی

هـاي در   بخشی از ایـن مسـئله بـه دلیـل فقـدان داده     . در هر مورد بهترین نتیجه را دارد

هـاي بیشـتر بتـوان بـا تکنیکهـاي       کـه بـا جمـع شـدن داده     امیـدواریم . دسترس اسـت 

تر در آینـده   اقتصادسنجی نتایجی به دست آورد که ما را در اتخاذ تصمیمات هوشمندانه

  .یاري کند

  هاي مهم درس. 4

  اي؛ تفکیک افقی بندي منطقه تقسیم. 1-4

اتخاذ شده  آهن ملی ژاپن به درستی بندي سیستم راه ما بر این باوریم که سیاست تقسیم

بندي شود و هر سازمان چقدر بایـد   مسئله این است که سیستم چگونه باید تقسیم. است

 JNRبندي  هاي دیگري هم براي تقسیم در مورد سؤال اول در حالی که گزینه. بزرگ باشد

. اي انتخاب شد بندي منطقه به طور رسمی و غیررسمی مورد بحث قرار گرفت، اما تقسیم

اي  چهار زیربخش منطقـه : ه دیگر مورد بحث قرار گرفت که عبارتند ازکم سه گزین دست

؛ حـدود بیسـت   )4، و کیوشـو 3، شـیکوکو 2، هوکایـدو 1هونشـو (بر اساس چهار جزیره مهم 

بندي بر اساس خطـوط اصـلی و    ؛ و تقسیم JNRاي بر اساس دفاتر شعب  زیربخش منطقه

دلیـل تفـاوت در تقاضـاي ریلـی،     دو تاي آخر رد شدند، اولی به این خاطر که بـه  . فرعی

هاي مالی زیادي بین بیست زیربخش وجود دارد، و دومی بـه ایـن دلیـل     تفاوتها و نوسان

در مـورد چهـار زیـربخش    . تواننـد از لحـاظ مـالی مسـتقل باشـند      که خطوط فرعی نمی

پیشنهادي منطقه هونشو در مقایسه با سه منطقه دیگر بسیار بزرگ بود و در نتیجه نیـاز  

بندي دیگر هم پیشنهاد شد  عالوه بر این سه گزینه، یک تقسیم. تفکیک بیشتر داشتبه 

شهري بود، امـا   آهن بین برداري راه آهن شهري و بهره برداري راه به بهره JNRو آن تفکیک 

                                                   

1. Honshu 

2. Hokkaido 
3. Shikoku 

4. Kyushu 
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پـذیري فنـی رد شـد، زیـرا هـر دو از خطـوط یکسـان         این پیشنهاد به دلیل عدم امکـان 

  .کنند استفاده می

اي خدمات ریلی مسافري تا کنون بـه خـوبی    بندي منطقه رسد که تقسیم به نظر می

دوم، . هـا را بهبـود داده اسـت    JRاوالً معیارهاي رقابتی، عملکـرد کلـی   . نتیجه داده است

اي بیشتري پوشش داده شده است کـه بـه طـور ویـژه ناشـی از افـزایش        نیازهاي منطقه

اي کـاهش   منطقـه  از خدمات ریلی بـین  سوم، اگر چه تعدادي. فراوانی حرکتها بوده است

  .یافته، اما در مجموع مشکالت زیادي گزارش نشده است

یکـی از مشـکالت   . اي ایجاد شـد  در مورد موضوع دوم شش شرکت مسافري منطقه

اي است که خود ناشـی   در ژاپن، تفاوت زیاد در اندازه شش سازمان ریلی مسافري منطقه

 JRمرکـزي، و   JRشـرق،   JR(هاي هونشو  JR. نقل است از تفاوت در تقاضا و تراکم حمل و

مزیـت  ) کیوشـو  JRشـیکوکو، و   JRهوکایـدو،   JR(هاي سه جزیـره   JRدر مقایسه با ) غرب

بر اساس نظـر  . ها منظر هزینه مالحظاتی وجود دارد در مورد اندازه سازمان. زیادي دارند

آهـن عبـارت    دازه بهینـه راه هاي عملیاتی، ان براي کمینه کردن هزینه) 1996( 1پریستون

کیلـومتر  - میلیون قطار 120کیلومتري و پیمودن  4000اي حدوداً  است از پوشش شبکه

آهـن فـراهم    نتایج پیشگامانه او اطالعات مفیدي براي تغییر ساختار صـنعت راه  .در سال

. سـت دولتی اروپا به دست آمده ا هاي آهن کند، اما این محدودیت را هم دارد که از راه می

  .خصوصی تهیه شود هاي آهن ضروري است که اطالعات دقیقتري در مورد راه

. ریلی انجام داده اسـت  هاي سازمانتحقیقی در مورد اندازه بهینه ) 2001(میزوتانی 

آهن را براي دستیابی به حداقل هزینـه متوسـط، برحسـب بـازده خـدمات و       او اندازه راه

هزینـه  اندازه را با تمـایز قائـل شـدن بـین تـابع      اندازه شبکه به دست آورده است؛ یعنی 

بـازده خـدمات،   : متوسط بر اساس سه معیار به دست آورده که آن سه معیـار عبارتنـد از  

اي که منجر به دستیابی به  او دریافت که اندازه بهینه. تعداد خطوط، و طول متوسط خط

اي  سـال بـا شـبکه    کیلومتر در - میلیون ناقل 128شود حدود  حداقل هزینه متوسط می

                                                   

1. Preston 
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در این حالت متوسط هزینه برابـر بـا   . باشد کیلومتر طول هر خط می 15خط و  5شامل 

اي که او بر حسب بازده بـه   اندازه بهینه. بود کیلومتر خواهد -ین به ازاي هر ناقل 8/418

. کیلومتر کوچکتر بـود  - میلیون قطار 120، یعنی )1996(دست آورد از نتیجه پریستون 

 43کنـیم، نتیجـه حـدود     کیلومتر ترجمـه مـی   - نتایج میزوتانی را بر حسب قطاروقتی 

کیلومتر تقسیم بـر سـه خـودرو بـه      -میلیون ناقل 128(شود  کیلومتر می - میلیون قطار

به عالوه بر حسب اندازه شبکه، نتیجه میزوتانی بسیار کمتـر از پریسـتون   ). ازاي هر قطار

) خـط  5× کیلـومتر طـول هـر خـط      15(کیلـومتر   75است، زیرا طول کل شبکه حدود 

ریلی شهري تنظیم شـده و در   هاي سازمانهاي میزوتانی بر اساس  احتماالً داده. باشد می

  .زه شبکه کوچکتر به دست آمده استنتیجه اندا

نتـایج او نشـان   . کنیم ما بر اساس نتایج میزوتانی، اندازه سازمان ریلی را ارزیابی می

بزرگ خصوصی که به عنوان کاراترین اپراتورهاي ریلـی در ژاپـن    هاي نآه دهد که راه می

که در توکیو فعال است  1خط اوداکیو. اي بهینه دارند شوند تقریباً اندازه در نظر گرفته می

کنـد شـناخته    آل کار مـی  تواند به عنوان یک خط با اندازه بهینه که تحت شرایط ایده می

شیکوکو بسیار  JRها،  اشد، احتماالً بر اساس عامل هزینهاگر نتایج میزوتانی درست ب. شود

  .هونشو بسیار بزرگ هستند JR يها شرکتکوچک و 

  تفکیک خدمات بار و مسافر: اي بندي وظیفه تقسیم. 2-4

آهـن بیشـتر مسـافرمحور     کـه راه  -اي براي ژاپن  بندي وظیفه ما بر این باوریم که تقسیم

شـود و   بار بیشتر توسط کامیون و کشتی انجام میحمل و نقل . درست بوده است -است 

به روشنی معلوم است . درصد است 2/4کیلومتر بار حمل شده تنها  - آهن از تن سهم راه

غیرسـودآور بـوده، قابلیـت رقابـت بـا       JNRسـازي، بخـش بـار در     که پـیش از خصوصـی  

در واقـع  . اسـت  کامیونی را نداشته و در مهارتهاي بازاریابی هـم ناکـارآ بـوده    يها شرکت

اگـر چنـین بخــش   . بـوده اسـت   JNRهـاي   بخـش بـار یکـی از مهمتـرین منـابع کسـري      

                                                   

1. Odakyu 
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انـداز موفقیـت    شـد چشـم   مسافري ضمیمه می JR يها شرکتغیرسودآوري به هر یک از 

  .کرد کرد و سهام آنها در بازار بورس مطلوبیت کمتري پیدا می آنها کاهش پیدا می

اد مقیاس در توجیه منطقـی تفکیـک خـدمات    توانیم به بحث اقتص ما همچنین می

از . 1انـد  تحقیقات چندي نیز این مسئله را مورد تأیید قرار داده. مسافر و بار استناد کنیم

در . نظر الزم نیست که خدمات مسافري و باري تحت یک شـرکت انجـام شـود    این نقطه

  .ودش کامیونی ترجیح داده می يها شرکتریلی بار با  يها شرکتعوض تجمیع 

  یکپارچگی عمودي: رداري و زیرساختب یکپارچگی بهره. 3-4

رابطـه  . موضوع یکپارچگی عمودي هنوز هم عامل بسیاري بحثها در صنعت ریلـی اسـت  

در الگـوي  . 2توانـد داشـته باشـد    برداري و زیرساخت ریلی شکلهاي مختلفی می بین بهره

در . برداري از زیرساخت تفکیک شـد  بهره BRسازي  اروپایی، براي مثال در مورد خصوصی

آهن خصوصی در ایـن   راه يها شرکتمسافري مانند بسیاري دیگر از  JR يها شرکتژاپن 

کننـد یـا    بـرداري مـی   ی که صرفاً بهرهیها شرکتکشور خطوط ریلی را در اختیار دارند و 

 Kobe Kosokuتوان بـه   صرفاً مالکیت زیرساخت را دارند بسیار محدودند که از این جمله می

  .بار به عنوان نمونه اشاره کرد JRو 

نتایج تجربی براي قضاوت در این باره کافی نیست، اما اقتصاددانان حمل و نقـل در  

تفکیک عمودي امـور زیـر را تسـهیل    . اند هاي این روش بحث کرده ها و عیب مورد مزیت

  :کند می

  بردار بهره يها شرکتافزایش تنوع در  

 ط درون صنعتروشن کردن رواب  

 ها کردن فعالیت تخصصی 

  :کند از سوي دیگر تفکیک عمودي امور زیر را دشوار می

  و پایش عملکردوضع قیمتهاي منصفانه 

                                                   

1. Kim 1987; Preston 1996 

2. Brooks and Button 1995 
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  به قطارها 1تخصیص زمان مجازسازماندهی جداول زمانی و 

 گذاري هاي سرمایه اجراي پروژه 

 حفظ ایمنی عملیات قطار 

 فروشی یکپارچه فراهم کردن اطالعات و بلیت 

عامـل  . کند  دو عامل مهم وجود دارد که سیستم تفکیک عمودي را در ژاپن نامطلوب می

بـرداري   هاي تراکنش است و عامل دوم وجود مقیاس اقتصادي بین بهـره  اول مربوط به هزینه

رسد مطلوبیت سیاست یکپارچگی یـا تفکیـک عمـودي     به نظر می. و خدمات زیرساخت است

بـراي  . وق وابسته باشد، که این دو عامل خود با تراکم ترافیـک در ارتبـاط اسـت   به دو عامل ف

مثال در شرایط تراکم ترافیـک انـدك، سیسـتم یکپارچـه کـارایی نـدارد، زیـرا هزینـه ثابـت          

هاي تراکنش مربوط به تفکیک چندان زیـاد نیسـت، زیـرا     هزینه. نگهداري خط بسیار باالست

راکنشهاي بین دو شرکت نتواند بر یک مبنـاي معمـول انجـام    اي نیست که ت ترافیک به اندازه

یابد، اقتصاد مقیاس بین دو فعالیت ایفـاي   از سوي دیگر وقتی تراکم ترافیک افزایش می. شود

همچنـین بـا   . کند، به طوري که شرکت انگیزه دارد که هر دو فعالیت را انجام دهـد  نقش می

از جملـه  . شـود  شـی از تفکیـک بیشـتر مـی    هـاي تـراکنش نا   افزایش تراکم ترافیـک، هزینـه  

هاي حقـوقی دسـتیبابی    توان به هزینه فرصت زمانهاي جلسات، هزینه هاي تراکنش می  هزینه

هـا موجـب    وجود همه این هزینـه . هاي کاهش اطالعات نامتقارن اشاره کرد به توافق، و هزینه

  .شوند که سیستم یکپارچه عمودي مطلوبتر به نظر برسد می

میزوتـانی و  . اي در تفکیـک عمـودي وجـود نـدارد     ریلـی کـارایی هزینـه   در صنعت 

هـا تـالش کردنـد ایـن موضـوع را ارزیـابی        با مجموعه محدودي از داده) 2001( 2شوجی

درصـد بیشـتر از    6/5هاي سیستم تفکیک عمودي حـدود   آنها دریافتند که هزینه. کنند

تـوجهی   اي قابل تفاوت هزینه سیستم یکپارچه عمودي است و بنابراین نتیجه گرفتند که

شـده   هـاي گـزارش   این تنها تحقیق مـوردي دربـاره هزینـه   . بین دو سیستم وجود ندارد

                                                   

1. Slot 

2. Shoji 
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هـا، بـه ویـژه هزینـه      هاي فرصت تـراکنش  آهن است؛ هزینه راه يها شرکتحسابداري در 

اگـر ایـن   . زمان جلسات، مذاکره و جستجو در این تحقیـق در نظـر گرفتـه نشـده اسـت     

هـا از   تواند بیش از ایـن  در نظر گرفته شود، یک سیستم تفکیک عمودي می ها هم هزینه

  .یک سیستم یکپارچه گرانتر تمام شود

به طور خالصه، در حالت پایین بودن تراکم ترافیک یک سیسـتم تفکیـک عمـودي    

نسبت به سیستم یکپارچه عمودي ارزانتر است، اما در حالتی کـه تـراکم ترافیـک بـاالتر     

خصوصـی شـد، گزینـه تفکیـک      JNRوقتـی  . تواند بهتـر باشـد   یکپارچه میباشد سیستم 

هـا در   JR، زیـرا حجـم ترافیـک بسـیار بـاالي      1عمودي به طور کلی در نظر گرفته نشـد 

  .کند اروپایی، احتمال موفقیت آنها با سیستم تفکیک را ضعیف می هاي آهن مقایسه با راه

  معیارهاي رقابتی. 4-4

هدف پیشگیري از نتایج نامطلوب ناشی از سیسـتم مجـوزدهی    طرح معیارهاي رقابتی با

در مقایسه بـا یـک سیسـتم دسترسـی آزاد کـه در آن      . گیرد آسان مورد استفاده قرار می

گیري کمتـري   شوند، طرح معیارهاي رقابتی سخت  اپراتورها بر اساس مناقصه انتخاب می

چـارچوب مفهـومی   )1985( 2در اصل شـلیفر . کند دارد، اما همچنان رقابت را تشویق می

خالصه طرح این است که رگوالتورها باید عملکرد . براي معیارهاي رقابتی را پیشنهاد داد

بـراي مثـال، یـک    . را بر اساس معیارهاي عملکردي تعیین شده ارزیـابی کننـد   ها شرکت

کنـد و   وري وضـع مـی   هاي عملیاتی یا بهره رگوالتور چند معیار عملکردي از قبیل هزینه

اگر مشخص شود که یـک شـرکت در   . کند را بر اساس آنها ارزیابی می ها شرکتملکرد ع

کند، آن شـرکت ممکـن اسـت پاداشـهایی دریافـت       این معیارها بهتر از سایرین عمل می

تواند ایـن باشـد کـه پیشـنهاد آن شـرکت بـراي افـزایش         کند؛ و یکی از این پاداشها می

تـوان بـا رد پیشـنهاد افـزایش تعرفـه،       ي دیگـر مـی  از سو. ها مورد قبول قرار گیرد تعرفه

بنابراین ایـن طـرح نـوعی مقـررات     . تري داشته جریمه کرد شرکتی را که عملکرد ضعیف

                                                   

1. Suga 1997 

2. Shleifer 
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در ژاپـن طـرح   . رود بـه شـمار مـی    هـا  شـرکت انگیزشی رقابتی در راستاي بهبود کارایی 

هـاي   در تعرفه هنگام ارزیابی پیشنهادات بازنگري 1970معیارهاي رقابتی از اواسط دهه 

معیارهاي ارزیابی کـه  . پانزده شرکت ریلی بزرگ خصوصی مورد استفاده قرار گرفته است

ها و بهبود تعداد  وري، کاهش هزینه در ژاپن مورد توجه قرار گرفتند عبارتند از رشد بهره

ریلی نباشد، اجازه تغییـر در   يها شرکتاگر این معیارها برابر یا بیشتر از دیگر . مسافران

در حالی کـه طـرح معیارهـاي رقـابتی بـه      . شد تعرفه ریلی توسط رگوالتور داده نخواهد

بزرگ خصوصی مورد استفاده قرار گرفته،  هاي آهن مدت بیش از دو دهه براي ارزیابی راه

ان نتـایج  تـو  به بعد مورد استفاده قرار گرفته و هنوز نمـی  1967ها تنها از سال  JRاما در 

کـارگیري معیارهـاي    تـوان گفـت کـه بـه     اما به طور قطع مـی . روشنی براي آن ارائه کرد

  ).1997میزوتانی، (بزرگ خصوصی تا حدودي نتیجه داده است  هاي آهن رقابتی در راه

توانـد   در درازمدت سیستم مجوزدهی که معیار رقابت را مورد نظـر قـرار دهـد مـی    

. مچنـین تعهـد درازمـدت بـه یـک خـط اهمیـت دارد       ه. منجر به کـارایی بیشـتر شـود   

ریلی خصوصی در ژاپـن بـه طـور سـنتی ایـن تعهـد را بـا توسـعه امـالك و           يها شرکت

شـرکتی کـه صـرفاً درگیـر     . انـد  مؤسسات فروشگاهی در امتداد خطوط ریلی نشـان داده 

آهن باشد ممکن اسـت در ایـن تعهـد درازمـدت سـهیم نشـود، چـرا کـه          برداري راه بهره

این امکان وجود . برداریش را در برخی نقاط از دست بدهد دهد که مجوز بهره  مال میاحت

دارد که چنین شرکتی تمرکزش بر عمل به تعهدات حداقلی باشد که در قرارداد مکتوب 

در نتیجـه ممکـن   . شده و کارآفرینی یک شرکت ریلی خصوصی بزرگ را از دست بدهـد 

هـا و   ت منجر به تغییر در محل سکونت خانوادهاست کیفیت خدمات افت کند، و در نهای

  .آن رکود در کسب و کار ریلی شود بعد از

رسد در درازمدت طرح معیارهاي رقابتی بخش مفیـدي از سیسـتم    در نتیجه به نظر می

ریلی خصوصی بزرگتر در ژاپـن کـه در چـارچوب طـرح      يها شرکتتا کنون . مجوزدهی باشد

داشته و نسبت به توسعه محیط سکونت مطلوب در امتـداد   کنند عملکرد خوبی رقابت کار می

  .اند خطوط ریلی و بهبود کیفیت خدمات در قطارهایشان تعهد نشان داده
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  فرجام

وري، کـاهش نقـایص    آهـن منجـر بـه بهبـود بهـره      رویکرد ژاپنی به تجدیـد سـاختار راه  

نتیجـه از جهـات   ها و فراهم کردن خـدمات بهتـر شـده و در     عملیاتی، کاهش نرخ تعرفه

سـازي کـاهش    اگرچه مداخلـه سیاسـی بعـد از خصوصـی    . آمیز بوده است زیادي موفقیت

سـازي   اند، زیرا فرایند خصوصی هنوز هم به طور کامل مستقل نشده JR يها شرکتیافته، 

سال گذشـته حفـظ    5خدمات ریلی محلی در جوامع کوچک در . هنوز کامل نشده است

 JRد که این خدمات در آینده و در رکودهاي مالی جدي که شده، اما تضمینی وجود ندار

  .ها ممکن است با آن مواجه شوند هم استمرار یابد

سازي ژاپنی تا حدود بسیار زیـادي یـک موفقیـت بـوده، امـا       در حالی که خصوصی

بایـد مراقـب بـود کـه     . تعدادي مشکل هم مانده کـه در آینـده نزدیـک بایـد حـل شـود      

ر به انتقال انحصار از یک شرکت دولتـی بـه بخـش خصوصـی     سازي صرفاً منج خصوصی

هـاي مختلـف اسـت و ایـن      سازي توسعه رقابت به شـکل  مهمترین هدف خصوصی. نشود

وظیفه دولت است که یک محیط رقابتی ایجـاد کـرده و بـا اسـتفاده از تنظـیم مقـررات       

، در ژاپـن  بـه عـالوه  . انگیزشی، رقابت را در بازار و حتی در خـود سـازمان تشـویق کنـد    

هـاي   JRتـر و بسـیار موفـق الگوهـاي خـوبی بـراي        بزرگ خصوصی قـدیمی  هاي آهن راه

. کار، غیرپویا و نگران از تغییر بود آهن ملی پیشین، محافظه راه. شده هستند خصوصی تازه

سازي موجب شده که این شـرکت از حالـت سـاکن و راکـد پیشـین بـه        فرایند خصوصی

  .یر کندوضعیتی بسیار هدفمندتر تغی
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  کات قابل استفادهن

  چیز باید بر این نکته تأکید کرد که یک روش بهترین براي تجدید ساختار پیش از هر

متناسب با نوع هـدف و ویژگیهـاي شـبکه حمـل و نقـل هـر کشـور        . آهن وجود ندارد راه

شرایط کالن اقتصـادي حـاکم   . توانند از مطلوبیت برخوردار باشند هاي مختلفی می گزینه

هـا، انتظـار، هـدف و دیـدگاه مـردم و       نامه ها و آیین مشی کشور، قوانین و مقررات، خط بر

نظام حاکم از نقش بخش خصوصی در اقتصاد و بـه طـور مشـخص حمـل و نقـل ریلـی،       

هـاي جمعیتـی و جغرافیـایی یـک      یافتگی سایر شقوق حمل و نقل، ویژگـی  میزان توسعه

گـوي مشـارکت دادن بخـش خصوصـی در     تواننـد بـر ال   کشور و عوامل دیگر، همگی مـی 

اي طراحی و اصالح شـود کـه    آهن نیز باید به گونه ساختار راه. آهن تأثیر داشته باشند راه

بـا ایـن حـال بـه دلیـل      . این الگوي مشارکت را در حوزه حمل و نقل ریلی محقـق کنـد  

سازي از یک سو و در دسترس بودن تجربـه   تجربیات اندك کشور ما در موضوع خصوصی

سازي سایر کشورها از سوي دیگر، مطالعه این  هاي خصوصی موفقیتها و شکستهاي برنامه

گیـري ضـروري بـه نظـر      تر کردن مسیر و کاهش ریسـک تصـمیم   ها با هدف کوتاه تجربه

  .رسد می

     آنچه مهم است اینکه تجدید ساختار باید یک هدف اساسـی را دنبـال کنـد و آن

هـا،   بـدهی  هـا،  دارایـی . ن نیازهاي مشتریان بـالقوه اسـت  آهن براي تأمی بهبود قابلیت راه

ار، سبک مدیریت و استراتژي تجاري از جمله عناصر کلیدي هستند کـه برنامـه   نیروي ک

  .آهن باید آنها را مورد توجه قرار دهد اصالح ساختار راه

 آهن ژاپن طی یک برنامه تدریجی و گام به گام به اجرا درآمده  سازي راه خصوصی

آهـن در   تـوجهی از راه  هنـوز هـم بخـش قابـل     2006به طوري که تا حـدود سـال   . است

تواند منجـر بـه کـاهش     رسد اتخاذ چنین روشی می به نظر می. مالکیت دولت بوده است

جمعیـت کشـور از دسترسـی بـه      م یا کـم محرومیت مناطق محرو. هاي تغییر شود هزینه

هاي ملی به قیمتی کمتر از ارزش واقعی، و بـروز مشـکالت    خدمات ریلی، فروش سرمایه

هایی هستند  ناشی از فراهم نبودن بسترهاي قانونی، ساختاري و اجتماعی از جمله هزینه
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ن ایجـاد  آهـ  سازي راه هاي خصوصی تواند در اثر شتاب غیرمنطقی در اجراي برنامه که می

اما به این نکته نیز باید توجه داشت که پرهیـز از شـتاب هرگـز بـه معنـی متوقـف       . شود

چنانکه در تجربه ژاپن مشاهده شـد  . سازي و اصالح ساختار نیست کردن برنامه خصوصی

سـازي   از یـک سـو موجـب تسـریع در شـروع برنامـه خصوصـی       تأسیس یک نهاد واسطه 

را براي اجراي برنامه به شـکل مطلـوب در اختیـار     شود و از سوي دیگر زمان مناسب می

دهد؛ به طـوري کـه منـافع مـورد نظـر تـأمین شـده و از عـوارض          گیران قرار می تصمیم

زمانی مناسب و با ارزش واقعی یکـی از  عرضه سهام در موقعیت . احتمالی جلوگیري شود

  .نتایج چنین اقدامی بوده است

 از آنجا که مدل تقاضاي بـار و  . قطه آغاز استریزي حمل و نقل، تقاضا ن در برنامه

ریـزي، مـدیریت و    مسافر در کشور ما متفاوت است، الزم اسـت ایـن دو حـوزه در برنامـه    

همچنین به دلیـل تفاوتهـاي اساسـی در تقاضـاي     . ساختار به طور کامل از هم جدا شود

ه مشـارکت  حمل و نقل بار و مسافري، نوع سیاستهاي اصالح ساختاري که با هدف توسع

ایجـاد  . شود نیز در این دو حوزه متفاوت خواهد بود آهن اعمال می بخش خصوصی در راه

اصالحاتی در شبکه با هدف تفکیک خطوط باري و مسافري از یکدیگر، اعمال مدیریت و 

تـري را بـراي تقویـت نقـش بخـش       ریزي بهتر را تسـهیل کـرده و زمینـه مناسـب     برنامه

  .خصوصی فراهم خواهد کرد

        چنانکه اشاره شد یکپارچگی عمـودي، بـه معنـی تفکیـک نشـدن زیرسـاخت از

در کشور مـا  . آهن در ژاپن است سازي راه هاي اساسی خصوصی برداري یکی از ویژگی بهره

یکی از علل در پـیش گـرفتن ایـن    . شود در حال حاضر سیاست تفکیک عمودي اجرا می

ا این حال عامل مهم دیگـري کـه ایـن    سیاست در ایران مالحظات و موانع قانونی است، ب

کند این است که بخـش بزرگـی از خطـوط     ناپذیر می سیاست را در شرایط فعلی اجتناب

. گیـرد  آهن کشور به طور مشترك براي حمل و نقل بار و مسافر مورد استفاده قرار می راه

ده بـوده   آهن عمالً زیان هاي موجود حمل و نقل مسافر توسط راه از طرفی در سطح تعرفه

در . هاي دولتی ممکن بوده اسـت  هاي گذشته تنها با پرداخت یارانه و استمرار آن در سال
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نظر از مالحظات دیگر، مالکیت زیرساخت بـراي بخـش خصوصـی در اغلـب      نتیجه صرف

بر این اسـاس در حـال حاضـر،    . ي شبکه موجود فاقد صرفه اقتصادي خواهد بودها بخش

اساسـاً  . مسافري تنها در زمینه ناوگان قابل انجام اسـت سازي حمل و نقل ریلی  خصوصی

گـذار بـراي    گذار براي ناوگان و آالت ناقلـه آسـانتر از سـرمایه    در بازار ایران جذب سرمایه

طبیعی است که مسیرهاي سودده و پرتقاضا بیشـترین قابلیـت را   . خط و زیرساخت است

ر خطوط منحصراً معدنی وجـود  این قابلیت در شرایط فعلی د. سازي دارند براي خصوصی

این خطوط داراي تقاضاي باال و پیوسته بوده و سود حاصـل از آنهـا درآمـد اصـلی     . دارد

بنابراین واگذاري خطوط ریلی در حال حاضر . دهد آهن از عملیات ریلی را تشکیل می راه

سـازي   اما منطقی کـه سیاسـت یکپارچـه   . پذیر است در مسیرهاي منحصراً معدنی امکان

شـود لزومـاً بـه     کند و هدفی که از اجراي این سیاست دنبال می مودي را پشتیبانی میع

بـرداري از   تغییر در مالکیـت زیرسـاختها بسـتگی نـدارد، بلکـه واگـذاري مـدیریت بهـره        

زیرساختها به بخش خصوصی براي بخش خاصی از شبکه و طـی یـک قـرارداد ترجیحـاً     

سـازي عمـودي را    منـافع ناشـی از یکپارچـه    تواند بخش قابل توجهی از مدت می طوالنی

به عبارت دیگر، زیرساخت بـا مالکیـت دولتـی و ناوگـان بـا مالکیـت بخـش        . محقق کند

اساسـاً یکـی از   . شـود  خصوصی به صورت مشترك توسط بخش خصوصـی مـدیریت مـی   

موانع اصلی موجود بر سر راه مشـارکت بخـش خصوصـی در حمـل و نقـل ریلـی تغییـر        

برداري است کـه   ز دولت به بخش خصوصی بدون تغییر در مدیریت بهرهمالکیت ناوگان ا

گذاري بخـش   وري ناوگان و در نتیجه عدم بازده مطلوب سرمایه خود، موجب کاهش بهره

آهـن جمهـوري اسـالمی ایـران در      اخیر هر چند کـه راه  هاي سالدر . گردد خصوصی می

کرده، اما به دالیلی از جمله باقی اقماري نسبتاً موفق عمل  يها شرکتواگذاري ناوگان و 

سـازي وجـود    برداري در دست دولت، انتظاراتی که از نتایج خصوصی ماندن مدیریت بهره

اساسـاً صـرف واگـذاري ناوگـان بـدون برخـورداري از اختیـار        . دارد محقق نشـده اسـت  

. رود سازي کامل و موفق بـه شـمار نمـی    برداري یک خصوصی ریزي و مدیریت بهره برنامه

هاي ناشی از ارائـه خـدمات    کنندگی، جبران کسري روشن است که نقش نظارت، تسهیل
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  .همچنان بر عهده دولت خواهد بود... در مناطق محروم و

 آهن وجود دارد، نگرانی دولـت و مـردم از    سازي راه دغدغه مهمی که در خصوصی

و توجیـه  هـر چنـد کـه صـرفه     . جمعیت است رسانی به مناطق محروم و کم توقف خدمت

اقتصادي در ارائه خدمات حمل و نقل ریلی یک ضرورت است اما در بعضی موارد اهمیت 

توسـعه  . راهبردي استمرار خدمات بر صرفه اقتصادي مستقیم و فوري آن ارجحیـت دارد 

متوازن و رونق مناطق محروم، ایجاد زیرساختهاي اقتصادي براي رونق اقتصـادي آتـی، و   

تلف جامعه به خـدمات حمـل و نقـل از جملـه ضـرورتهایی      لزوم دسترسی گروههاي مخ

بنابراین وظیفه دولت است که با اعمال نظـارت و  . است که تحقق آن بر عهده دولتهاست

گونـه   هاي درآمدي ناشی از ارائه خـدمات در ایـن   سیاستگذاري صحیح و با تأمین کسري

، هـر چنـد کـه    آهـن جلـوگیري کنـد    مناطق، از محرومیت جوامع محلـی از خـدمات راه  

نفع مانند صنایع و کسب و کارهـاي فعـال و نیـز مجـاز      استفاده از ظرفیت گروههاي ذي

هاي بلندمدت که خود موجب جذب  گذاري ریلی خصوصی به سرمایه يها شرکتدانستن 

تواند در استمرار خدمات به این جوامع مـؤثر   شود، می یا حفظ جمعیت در این مناطق می

شود تأسیس صندوقی بـا عنـوان صـندوق تثبیـت      ه ژاپن دیده میچنانکه در تجرب .باشد

 .جمعیت مفید بوده است براي استمرار ارائه خدمات در مناطق محروم و کممدیریت 

    يهـا  شـرکت نرخ تعرفه ابزار مناسبی براي اعمال نظارت و مدیریت بـر عملیـات 

هـاي حمـل و نقـل     رفـه اساساً نوع رفتار دولت در قبال موضوع تع. ریلیِ واگذار شده است

هـاي ثابـت و بـدون     توان در یک طیف قرار داد که در یک سر آن وضع تعرفه ریلی را می

تغییر از سوي دولت و در سوي دیگر تعیین آن صرفاً بر اساس سـازوکار عرضـه و تقاضـا    

اکنـون   گذاري خدمات ریلی که هم اعمال محدودیتهاي قانونی در زمینه قیمت. قرار دارد

آهـن بـه    شود مانعی براي افزایش مشارکت بخـش خصوصـی در راه   ما انجام میدر کشور 

خصوصی باید بتوانند با اعمال روشهاي مدیریت درآمـد، بـازده    يها شرکت. رود شمار می

. گذاري انجام شده در دوره زمانی منطقی به دست آورنـد  اقتصادي مورد نظر را از سرمایه

گـذاري پویـا یکـی از     رگیري روشهایی مانند قیمـت استفاده از عامل قیمت و امکان به کا
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چنانکه پیش از این مشاهده شد، ژاپـن  . رود هاي کلیدي مدیریت درآمد به شمار می اهرم

ها موضعی میانی در این طیف اتخـاذ   آهن و در موضوع تعرفه سازي راه در برنامه خصوصی

هـاي بخـش    انگیـزه کرده است، به طوري که از این عامـل بـراي ایجـاد رقابـت، تقویـت      

هاي ناشـی از بهبـود    ها، پوشش هزینه خصوصی، فراهم کردن زمینه براي بروز شایستگی

استفاده کند و هم امکان استفاده از اهرم تعرفه بـه عنـوان   ... خدمات و افزایش کیفیت و 

طرح معیارهاي در . ابزاري براي اعمال نظارت بر کیفیت ارائه خدمات ریلی از دست نرود

آیـد، ورود بـه حـوزه     هاي خصوصی شده ژاپـن بـه اجـرا درمـی     آهن که در بین راه رقابتی

هاي رقابتی آسانتر اسـت، امـا ادامـه     آهن نسبت به روش برگزاري مناقصه برداري راه بهره

بر اساس این طرح اپراتورهاي ریلـی   .فعالیت مستلزم موفقیت در یک فضاي رقابتی است

عملکـرد اپراتورهـا بـا اسـتفاده از معیارهـاي       کننـد،  یبود عملکرد با هم رقابت مبراي به

نتایج این ارزیابی در هنگام بـازبینی   شود و هاد تنظیم مقررات ارزیابی میمعمول توسط ن

  .گیرد قیمتها مورد استفاده قرار می

سـازي ایجـاد رقابـت و حـذف انحصـار        باید توجه داشت که هدف بـزرگ خصوصـی  

آهن صرفاً منجر به انتقال انحصـار از   سازي در راه صوصیاگر اجراي برنامه خ. دولتی است

دولت به بخش خصوصی شود به اهداف مطلوب دست نیافته و حتی منجـر بـه شـرایطی    

سـازي در حمـل و نقـل ریلـی در      یـک برنامـه خصوصـی   . شـود  تر از گذشته می نامطلوب

ات اجتماعی نشیند که موازنه منطقی بین مالحظات اقتصادي و مالحظ صورتی به بار می

آهن این موازنه بـه   در صورت ایجاد انحصار بخش خصوصی در راه. و راهبردي برقرار شود

نفع منافع مستقیم اقتصادي تغییر وضـعیت داده و ایـن شـرایط الزامـاً برآینـد مثبـت و       

  .اي در توسعه کشور و افزایش سطح رفاه عمومی نخواهد داشت سازنده

  


