
ارزیابی توان سرمایه گذاری کشورها 
در

زیرساختهای حمل و نقل زمینی



مساله چيست؟

قل  توان اقتصاد ملي كشورها در سرمايه گذاري در زيرساختهاي حمل و ن
چقدر است؟

ي آيا حد خاصي از توان اقتصاد ملي براي سرمايه گذاري در زيرساختها
خاص نظیر قطارهاي سريع السیر وجود دارد؟



ادي ارتباط زيرساختهاي حمل و نقل با توسعه اقتص



ن المللپراکندگی شبکه حمل و نقل ريلی در عرصه بي



مللپراکندگی شبکه حمل و نقل جاده اي در عرصه بين ال



مفهوم توان اقتصاد ملی
تولید ناخالص ملي(GDP: gross domestic product) 

كاالهايمجموعارزش(ملتيکاقتصاديمختلفبخشهايوعواملهمهتوسطشدهتولیدافزودهارزش
(ملت)كشورآنمليناخالصتولید،(يکسالهمعموال)زمانيدورهيکبراي،)نهاييخدماتوتولیدي

.است

(جاريقیمت)نظرموردسالهمانقیمتهايبامليناخالصتولید:اسميمليناخالصتولید

(ثابتقیمت)مي شوداندازه گیريپايهسالقیمتهايحسببر:حقیقيمليناخالصتولید

per)سرانهمليناخالصتولید capita):سالهماندركشوربرجمعیتتقسیممليناخالصتولید
پايهرزاقیمتبهشدهتولیدافزودهارزشجهانيبازارارزشمحاسبه:ارزاسميارزشبهمليناخالصتولید

:PPP)خريدقدرتبرابريبهمليناخالصتولید purchasing power parity)ارزشمحاسبه
.كشورهاديگردرمقدارهماناندازهبهخريديقدرتبهكشوردرپولمقداربهتولیدات

كتاب،پولبین الملليصندوق،جهانيبانکوآمارمراكز،مركزيبانکهايتوسطكشورهامليناخالصتولید
.مي شودگزارشوتهیه،سیاجهانواقعیتهاي

(دالر)يد تولید ناخالص ملي حقیقي سرانه به برابري قدرت خر: توان اقتصاد ملي
GDP per capita PPP ($)



روند تغييرات توليد ناخالص برخی از کشورها



روند تغييرات توليد ناخالص سرانه برخی از کشورها



سهم کشورها از توليد ناخالص جهان

درصد بوده است0/54برابر 2013سهم ايران از اقتصاد جهان در سال 



سهم سرمايه گذاري در زيرساختهاي حمل و نقل  زمينی از توليد ناخالص ملی



(ادامه)سهم سرمايه گذاري در زيرساختهاي حمل و نقل  زمينی از توليد ناخالص ملی 

درصد توليد ناخالص ملی صرف زيرساختهاي حمل و نقل زمينی1/5درصد و حداکثر 0/8متوسط 



سهم سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف حمل و نقل زمينی

%70و متوسط حدود 80%سهم جاده اي حداکثر حدود 
%20و متوسط حدود 35%سهم ريلی حداکثر حدود 



توان اقتصاد ملی کشورها در سرمايه گذاري در زيرساختهاي ريلی

 از توليد ناخالص ملي%  0/8و متوسط % 1/5حداكثر ( : جاده، ريل، آبراهه)حمل و نقل زمیني
 از سرمايه گذاري%  70و متوسط % 80حداكثر : سهم حمل و نقل جاده اي
از سرمايه گذاري%  20و متوسط % 35حداكثر : سهم حمل و نقل ريلي

توان اقتصاد ملي
درصد0/16متوسط و بصورت درصد 0/53حداكثر : ريلي 

درصد0/56متوسط و بصورت درصد 1/2حداكثر : جاده اي

.از توليد ناخالص ملي است



سهم اقتصاد ايران در سرمايه گذاري در زيرساختهاي حمل و نقل



تملک داراييهاي سرمايه اي–سرمايه گذاري دولت در حمل و نقل 



سهم سرمايه گذاري دولت در حمل و نقل 



راه آهن/ تغييرات سهم دولت در سرمايه گذاري راه 



سهم سرمايه گذاري در راه و راه آهن از توليد ناخالص ملی



بررسي سرمايه گذاري ايران 
در 

توسعه زيرساختهاي ريلي



سهم سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف حمل و نقل زمينی

%  20و متوسط حدود 35%سهم ريلی حداکثر حدود 



سهم نگهداري از سرمايه گذاري

کاهش يافته% 25که در سالهاي اخير به % 30متوسط حدود 



سهم اسمی سرمايه گذاري در توسعه زيرساختهاي ريلی در اقتصاد  ملی

 از توليد ناخالص ملي%  0/8و متوسط % 1/5حداكثر ( : جاده، ريل، آبراهه)حمل و نقل زمیني
 از سرمايه گذاري%  20و متوسط % 35حداكثر : سهم حمل و نقل ريلي
 از سرمايه گذاري%  75حدود ( : كسر نگهداري)سهم توسعه زيرساختهاي ريلي

توان اقتصاد ملي
درصد  0/12متوسط و بصورت درصد 0/39حداكثر 

.از توليد ناخالص ملي است



موانع ساختاري  در تجهيز منابع سرمايه گذاري

.دندعوامل ساختاري در اقتصاد مي توانند مانع از تجهيز كامل اين توان  گر

تورم
عدم ثبات در رشد اقتصادي
 (كسري بودجه دولت)بودجه ريزي نامناسب
و....

!!!!درصد از اين توان كاهش دهند( 70و بعضا تا )50اين عوامل مي تواند 



(  1369-1392)روند تغييرات توليد شاخصهاي کالن اقتصادي ايران 

تورم

رشد اقتصادي

كسري بودجه دولت



( 1369-1392)روند تغييرات توليد ناخالص ملی ايران 



(  1369-1392)توان اقتصاد ايران براي سرمايه گذاري ساالنه در زيرساختهاي ريلی 

1392ميليارد تومان براي سال 2/5متوسط هزينه احداث يک کيلومتر زيرساخت ريلی 



(  1317-1392)روند توسعه خطوط در شبکه راه آهن ايران 

1394تا 1370متوسط احداث در سالهاي 

كیلومتر در سال است300تا 250حدود  



سوال دوم

آيا حد خاصي از توان اقتصاد ملي براي  
سرمايه گذاري در زيرساختهاي قطارهاي 

سريع السیر وجود دارد؟



.توليد ناخالص ملی کشورها در زمانيکه احداث راه آهن سريع السير را آغاز کردند

.دالر بوده است5000دالر و براي کشورهاي ژاپن و چين اين مقدار حدود 17500حداقل حد متوسط  



رابطه توليد ناخالص ملی کشورها با تراکم جمعيت در
.زمانيکه احداث راه آهن سريع السير را آغاز کردند



( 1369–1392)روند تغييرات سرانه توليد ناخالص ملی ايران 

17500

-قم 
اصفهان

-قم 
اصفهان



2013شبکه خطوط پرسرعت در جهان در سال 



2025شبکه خطوط پرسرعت در جهان  پيش بينی 



!!!استثناء چين 
1990آغاز مطالعات سال •
2004آغاز احداث سال •
2008آغاز سال بهره برداري •

2014ميليارد دالر ساليانه و تا سال 14حدود  2007تا سال •
.ميليارد دالر ساليانه سرمايه گذاري شده است26حدود 

تبه کيلومتري سريع السير ر8500با شبکه حدود 2011درسال •
.اول دنيا را کسب کردند

ر  سرمايه گذاري ساليانه چين در زي2014تا 2007از سالهاي •
60حدود بوده است که درصد 7ساخت قطارهاي سريع السير  

!!!  برابر متوسط جهانی است



نتيجه گيري
براي افزايش سهم سرمايه گذاري در توسعه زيرساختهاي ريلي بايد:

:   ثروتمند شويم-1

.پروژه هايي را انجام دهيم كه تاثير آن بر رشد اقتصاد ملي قبال ارزيابي شده و اثر مثبت آن قطعي باشد

:  به ثبات اقتصادي كمک كنیم-2

.توان خود را كاهش ميدهيمبا ايجاد كسري بودجه . بيش از توان پروژه بدون منابع تعريف نكنيم

اليانه در آنها و عدم بهره برداري و فعال نشدن پروژه هاي نيمه تمام عمراني با تزريق منابع س. پروژه هاي ناتمام را تعيين تكليف كنيم
.توان خود را كاهش ميدهيمعدم بازگشت اين منابع به چرخه توليد از داليل تورم است كه 

:   به رشد اقتصادي كمک كنیم-3

د تثبيت پروژه ها را اولويت بندي شده و منطبق با طرحهاي باالدستي و هماهنگ با ديگر بخشهاي اقتصادي انجام دهيم تا آهنگ رش
.توان خود را كاهش ميدهيمشود در غير اين صورت 




