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 ونقل کشوربررسی تاثیر شیوع کرونا بر حمل

  مقدمه -1

ای این بیماری اپیدمی پیامدهای گسترده میگذرد.در جهان  Covid-19ر این بازه چند ماهه که از شیوع بیماری د

کشورهای مختلف به صورت مستقیم و غیرمستقیم داشته و خواهد داشت. لذا الزم است تا هر یک از  بر اقتصاد

هش روند شیوع و تلفات آن، با برآورد اثرات اری جهت کاکنترلی این بیمهای مدیریتی و کشورها در کنار سیاست

دستورکار قرار در اتخاذ و  های صنعت تدابیر حمایتی به منظور کاهش تبعات اقتصادی راآن در هر یک از بخش

کشور در سال و نقل یزان تغییرات تقاضا در حملبرآورد م ش سعی شده است که ضمندهند. بنابر این در این گزار

 جاری، راهکارهایی جهت جبران درآمد کاسته شده این صنعت ارائه گردد.

 

 در کشورهای مختلف جهان  Covid-19گسترش بیماری  -1 شکل

 بر حمل و نقل کشور Covid-19برآورد اثرات  -2

مدل تعادل  فاده ازبا استسناریو  تاثیرات شیوع این بیماری در دو (2020 سال ریلاوماه ) بانک جهانیگزارش ر د

برای  (و گردشگری ، نفتیکشاورزی, صنعتی, خدماتی تولیدی) هایبخشاز هر  GDP اهشدر ک (CGE) عمومی

ها و برهم کنش میان آندر مدل در شکل زیر عوامل لحاظ شده است. شدهو ارائه ی مختلف جهان برآورد کشورها

، نتایج تاثیرات بیماری کرونا بر بخش های مختلف اقتصادی کشورهای 1همچنین در جدول   آورده شده است.

 گزارش بانک جهانی نتیجه برآوردواقع بینانه  و بدبینانه آورده شده است. سناریو خاورمیانه در دو مدل واقع بینانه
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گزارش بانک جهانی به آن به عنوان است که در  2020و سناریو بدبینانه نتیجه مقاله مطالعاتی فرناندو در سال 

 اشاره شده است. تاثیرات باالنتایج با مطالعات 

 

 2020گزارش بانک جهانی  -کشورها با استفاده از مدل تعادل عمومی GDPبر  Covid-19بررسی اثر بیماری  -2 شکل

 

 رش بانک جهانیگزا -)درصد(همیاندر کشورهای خاور GDPبر  Covid-19نتایج اثرات بیماری  -1جدول 

 کل گردشگری خدماتی نفتی صنعتی کشاورزی منبع سناریو

 -65/2 -03/10 -02/3 -1/65 -67/2 -76/2 بانک جهانی گزارش واقع بینانه

 بدبینانه
 (McKibbin  مقاله

 and Fernando 2020) 
54/6- 03/6- 09/3- 15/7- 07/20- 37/6- 

 

مدنظر  زیر ونقل کشور متدولوژیحملتقاضای بر  Covid-19بینی تاثیر شیوع لذا در این گزارش به منظور پیش

 قرار گرفته است. 
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 ایونقل جادهحمل 

جا باشد, بنابراین با تحلیل سهم انواع بارهای جابهاز آنجاییکه عمده تقاضا این شیوه سفر مربوط به بخش باری می

میزان تقاضای باری )کشاورزی  های اخیرهای صادرات، واردات، ترانزیت و داخلی در سالشده در هر یک از بخش

 GDPکاهش  بانک جهانی از میزان ( برآورد گردید. سپس براساس برآورد1398)سال  و صنعتی( در سال پایه

 GDPکاهش  مستقیمدر اثر شیوع این بیماری، با فرض اثر  کشورهای خاورمیانه در دو بخش کشاورزی و صنعتی

غیرمستقیم اقتصادی اپیدمی  پیامدهای مستقیم و ازباری ناشی  تقاضایتغییرات بر کاهش تولید آن محصوالت, 

 کرونا در کشور برآورد شده است.

 ونقل جاده ای کشورسالنامه حمل -)هزار تن( 1398سال  در ایجاده میزان کاالی جابه جا شده -2 جدول

 کل ترانزیت داخلی واردات صادرات وع کاالن

 57314 436 55672 206 1000 کشاورزی

 428005 6627 411328 1675 8375 صنعتی

 485319 7063 467000 1881 9375 کل

 

 )هزار تن( 1399سال  در ایجاده میزان کاالی جابه جا شدهپیش بینی  -3جدول

 کل ترانزیت داخلی واردات صادرات نوع کاال ناریوس

 واقع بینانه

 55731 424 54135 200 972 کشاورزی

 416579 6450 400346 1631 8152 صنعتی

 472310 6874 454481 1831 9124 کل

 بدبینانه

 53516 407 51984 192 933 کشاورزی

 400580 6203 384970 1568 7839 صنعتی

 454095 6609 436954 1760 8772 کل

 

نه مقایسه نانه و بدبینادر سه سناریو پایه، واقع بی 1399حمل شده در سال  ایجاده در شکل زیر میزان تغییرات بار

درصد بار ریلی در سال  11و  7اقع بینانه و بدبینانه به ترتیب در دو سناریو وشده است که همانطور مشخص است 

 نسبت به سناریو پایه عدم شیوع بیماری کرونا کاهش خواهد داشت. 1399
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 در سه سناریو پایه، واقع بینانه، بدبینانه1399تغییرات حمل و نقل جاده ای بین المللی کشور در سال -3شکل 

 ونقل ریلی:حمل 

باشد, از آنجاییکه عمده تقاضا این شیوه سفر مربوط به بخش باری می ،در این بخش نیز مشابه بخش جاده ای

های صادرات، واردات، ترانزیت و داخلی در جا شده در هر یک از بخشبنابراین با تحلیل سهم انواع بارهای جابه

( برآورد گردید. سپس براساس 1398)سال  میزان تقاضای باری )کشاورزی و صنعتی( در سال پایه های اخیرسال

در اثر شیوع این  کشورهای خاورمیانه در دو بخش کشاورزی و صنعتی GDPکاهش  بانک جهانی از میزان برآورد

پیامدهای  ازباری ناشی  تقاضایتغییرات بر کاهش تولید آن محصوالت,  GDPکاهش  مستقیمبیماری، با فرض اثر 

 غیرمستقیم اقتصادی اپیدمی کرونا در کشور برآورد شده است. مستقیم و

 سالنامه حمل و نقل ریلی کشور -)هزار تن( 1398سال  در ریلی میزان کاالی جابه جا شده -4 جدول

 کل ترانزیت داخلی واردات صادرات وع کاالن

 1622 28 1229 261 103 کشاورزی

 50446 542 37771 1916 10218 صنعتی

 52068 570 39000 2177 10321 کل
 

 )هزار تن( 1399سال  در ریلی میزان کاالی جابه جا شدهپیش بینی  -5 جدول

 کل ترانزیت داخلی واردات صادرات نوع کاال ناریوس

 واقع بینانه

 1577 27 1195 254 100 کشاورزی

 49099 528 36762 1865 9945 صنعتی

 50677 555 37958 2119 10045 کل

 بدبینانه

 1514 26 1148 244 96 کشاورزی

 47214 507 35350 1793 9563 صنعتی

 48728 533 36498 2037 9659 کل
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نه مقایسه نانه و بدبینادر سه سناریو پایه، واقع بی 1399حمل شده در سال  ریلی در شکل زیر میزان تغییرات بار

درصد بار ریلی در سال  9و  5در دو سناریو واقع بینانه و بدبینانه به ترتیب شده است که همانطور مشخص است 

 نسبت به سناریو پایه عدم شیوع بیماری کرونا کاهش خواهد داشت. 1399

 

 

 در هر سناریو 1399رات بار جابه جا شده در سال میزان تغیی -4شکل 

 

 ونقل هوایی:حمل 

-Covidبا توجه به سهم عمده مسافری این بخش و پیامدهای بسیاری این بخش پس از شیوع جهانی بیماری 

ونقل متعددی در خصوص اثرات مستقیم و غیرمستقیم این بیماری بر اقتصاد حمل ت، مطالعاتمتحمل شده اس 19

( 2020آخرین گزارش ایکائو )آپریل از اطالعات ارائه شده در هوایی کشورهای جهان ارائه شده است که در اینجا 

ونقل هوایی ایران حملتقاضا و درآمد گزارش در اثر بیماری کرونا  در این خصوص استفاده شده است. مطابق این

در صورت کنترل این بیماری در ماه های  مطابق اشکال زیربوده که  مواجه با کاهش چشمگیریرو در سال پیش

 2020ماهه اول سال  6در طی همچنین و  رسیدخواهند  درصدی نسبت به سناریو پایه 44به کاهش تقاضا آتی 

  میلیون دالر کاهش درآمد خواهند داشت. 450تا  370د میالدی شرکت های هواپیمایی حدو
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 2020ایکائو گزارش  – Covid-19درصد کاهش تقاضای حمل و نقل هوایی ایران پس از شیوع بیماری - 5 شکل

 
 2020ایکائو گزارش  – Covid-19حمل و نقل هوایی ایران پس از شیوع بیماری  تعداد مسافران کاهشمیزان – 6 شکل

 
 2020ایکائو گزارش  – Covid-19ایران پس از شیوع بیماری  های هواپیماییدرآمد شرکت کاهشمیزان – 7 شکل
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 ارائه راهکار -3

گذاشته هست لذا مد خانوار و تولید بنگاه ها بیشتری تاثیر را درآ  ه،در دو حوز covid 19نجایی که بیماری از آ

تحریک سمت تقاضا و تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه، البته درصورتی تقاضا برای محصوالت بنگاه تنها راهکار کلی 

 می شود عن مرتفآبا قیمت مناسب به  وجود بیاید مشکل مرحله دوم که تامین نقدینگی بنگاه ها به تبع 

 حمل و نقل ریلی 

ار انجایی که سود بخش حمل و نقل ریلی از جابه جایی بار است و سهم سود جابه جایی مسافر بسیار ناچیز می 

ضریب  باشد. لذا کاهش جابه جایی مسافر می تواند یک فرصت برای بخش حمل و نقل ریلی باشد که با کاهش

 یی مسافر، آن ظرفیت به جابه جایی بار اختصاص یابد. لذا پیشنهاد می شود:اشغال بالک ها با استفاده از جابه جا

تشویق دولت به بنگاه هایی که از حمل نقل ریلی استفاده می کنند با استفاده از روش های کاهش مالیات  -1

 و....

یوع ارائه طرح های اعتباری برای باز پرداخت قسمتی از هزینه حمل و نقل ریلی برای بعد از بحران ش -2

 بیماری

ارائه سوخت ارزان تر به بخش ریلی به خاطر کاهش هزینه بخش حمل و نقل ریلی ) این کار به صورت  -3

شد تا موقت انجام بگیرید تا زمانی که شیوع بیماری ادامه دارد و همچنین قیمت جهانی سوخت پایین با

 ل در اثر این یارانه کاهش نیابد(فزایش پیدا نکند و بهره وری بخش حمل و نقهزینه های یارانه ای دولت ا

افزایش  تکنولوژی های حمل و جابه جایی و نگهداری بخش حمل و نقل ریلی برای کاهش هزینه های  -4

 نهایی جابه جایی.

 

 حمل و نقل هوایی 

یی از جابه جایی مسافر به دست می آید و لذا موارد زیر مد بخش حمل و نقل هواآاز انجایی که عمده در

 می گردد.پیشنهاد  

دادن اعتبار به خانوارها) به پشتوانه حقوق کارمندان، یارانه ، کمک معیشتی و...( و تشویق آن ها به سفر با -1

مثال خرید بلیط با اعتبار حقوق کارمندان و  استفاده از حمل و نقل هوایی به جای حمل و نقل ریلی و زمینی.

 پرداخت در ماه های آتی

بلیت پیش  فصول آتیافرادی که از االن برای تشویق ارائه طرح هایی از سمت ایرالین ها و تخفیف برای  -2

 این طرح باعث جبران کاهش نقدینگی فعلی آن ها می شود.خرید می کنند. 
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هایی که به صورت مداوم از یک ایرالین و دربازه های کوتاه های تخفیف برای شرکت ها و خانوارارائه طرح  -3

 استفاده می کنند.

یوع بیماری برای کاهش هزینه های پایان بحران شمدتی پس از ارائه سوخت ارزان تر به صورت موقت و تا  -4

شرکت های حمل و نقل هوایی وهمچنین از طرفی با کاهش نرخ سوخت در بازار جهانی کاهش تقاضای 

 جهانی این روش باز هزینه کمتری به دولت تحمیل می کند.

و از بیماری در حین سفر از جمله ماسک  تکل های درمانی برای جلوگیریوو پر ارائه تجهیزات پیشگیری -5

 ژل ضد عفونی برای ترغیب مردم به داشتن سفری امن.

 

 حمل و نقل جاده ای 

احتماال این بخش از حمل و نقل بعد از حمل و نقل هوایی بیشترین آسیب را از شوک این بیماری می بیند.  

از طرفی بنگاه های متوسط و کوچک که بیشترین آسیب را در این بحران می بینند، به صورت عمده از حمل 

از طرفی حمل ونقل جاده ای  مواد اولیه و محصوالت نهایی استفاده می کنند وحمل و نقل جاده ای برای 

 سهم عمده ای در جابه جایی مسافر را نیز دارد.

 موثر در سطح کالن لذا به نظر می اید راهکار 

 ها در اثر بیکاری های دائم و موقت.لوگیری از کاهش قدرت خرید خانوارارائه اعتبار به خانوار ها برای ج -1

 کردئه وام ها، بخشودگی دیرامعافیت های مالیاتی، ارسیب دیده از جمله تامین نقدینگی بنگاه های آ -2

 بازار سرمایه و.... بهبنگاه ها روند ورود تسهیل   ها،وام

 

   گرددمیدر انتها بر موارد زیرتاکید: 

حمل و نقلی باعث کاهش بهره وری و هدر رفتن  یارائه کمک ها بالعوض و دراز مدت به بنگاه ها -1

  ، خواهد شد.موجود منابع و کاهش بهره وری عملکرد منابع محدود

همواره یکی از اهداف کشور در برنامه ها افزایش سهم حمل و نقل ریلی از جابه جایی بار در کشور  -2

بوده است لذا اکنون فرصتی بسیار مناسب برای افزایش این سهم هست. با  کاسته شدن ظرفیت 

ت، لذا درصورتی بخش ریلی خطوط ریلی از جابه جایی مسافر، ظرفیت جابه جایی بار بیشتر شده اس

می خطوط تمهیدات متناسب در نظر بگیرد به خاطر اشباع بودن ظرفیت بار در گذشته در خیلی از 

 تواند درامد بیشتری نسبت به گذشته کسب کند.
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کیلومتر( با دادن تسهیالت اعتباری مناسب به سمت  500های مسافری با مسافت زیاد) بیشتر از سفر -3

 ی میل کنند و کمتر از ان به سمت حمل و نقل جاده ای هدایت شود.حمل ونقل هوای

از طرفی در بحران شیوع موجب ضرر شده است.  هدر اقتصاد ایران هموار وجود نقدینگی سرگردان -4

متوسط و خرد کاهش نقدینگی آن ها هست. لذا با تسهیل کردن  شرکت هایکرونا یکی از مشکالت 

سریع راه ورود این بنگاه به بازار فرابورس و فرابورس پایه امکان تامین نقدینگی این بنگاه در مقاطع 

 زمانی کوتاه امکان پذیر  می شود.

 

 


