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مقدمه مترجم

پس از شــروع انقالب صنعتی ،محصوالت بسیاری که هرازچندگاهی وارد
دنیای صنعت شــدهاند ،تغییرات شگرفی ایجاد کردهاند .نسل کنونی با تبلت و
موبایلهای هوشمند ،و نسل قبلی با کامپیوتر و تغییرات عمیق و پیشرفتهای
همهجانبهای که با ورود آنها در همه عرصهها ایجاد شــد ،آشنا هستند .این دو
نســل کم و بیش با کارآفرینان بزرگی که بنیانگذار این تغییرات بودهاند ،مانند
بیل گیتس ،مایکل دل ،اســتیو جابز و  ،...آشنا هستند .اما معموال هیچکدام از ما
بــا محصوالتی که چندین دهه از ورود آنها به عرصه کار و تجارت میگذرد و
تغییرات حاصل شده و خالقین آنها مانوس نیستیم.
یکی از این محصوالت که کتاب حاضر به آن میپردازد ،کانتینر و تغییرات
لونقــل ،تجارت و اقتصاد ،کار و تولید و ســایر
همهجانبــه آن در دنیای حم 
عواملی که با آنها مرتبط هستند ،مانند وسایل نقلیه زمینی و دریایی ،بنادر ،راهها
لونقل و  ...است.
و راهآهنها ،جوامع کارگری ،کارخانهها و شرکتهای حم 
در متن و همراه با همه حوادث این کتاب ،نام خالق کانتینر ،مالکوم مکلین،
به چشم میخورد .کارآفرینانی که ما با آنها آشنا هستیم ،عموما افراد تحصیلکرده
و دانشگاهی هستند ،اما اینبار با یک راننده کامیون روبهرو هستیم که با رانندگی
کامیون وارد دنیای کســبوکار میشود و پس از  20سال وارد دنیای کشتیرانی
میشود و با مشــکالت حملونقل کاال در زمین و دریا بهخوبی آشناست و ب ه
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دنبال حل این مشکالت ،کانتینر را ابداع کرده و تالش بسیاری برای بهکارگیری
آن در همه عرصهها میکند و در این راه موفقیتها و شکســتهای زیادی را
تجربه میکند.
این یک کتاب تاریخی نیســت ،گرچه به تاریخ هــم میپردازد .این کتاب
بیشــتر به تشــریح محیطی میپردازد که دچار مشکالت روزافزونی است و ب ه
دنبال شخص یا چیزی است که آن را از این مشکالت رها کند ،و به تشریح این
شــخص یعنی «مالکوم مکلین» و آن چیز یعنی «کانتینر» میپردازد و مثالهای
بسیار تجاری ،اقتصادی ،فنی و تاریخی برای این منظور ارائه میدهد.
در بخشهای مختلف این کتاب به وضعیت کارگران ،کارفرمایان و نهادهای
ناظــر دولتی ،جادهها و کامیونها ،راهآهنها و خطوط ریلی ،کشــتیها و بنادر
پرداخته میشود و مثالهای بسیاری از آمریکا و کشورهای مختلف ارائه میشود.
این کتاب مطالب بسیاری برای فعالین در بخشهای مختلف تولید ،تجارت،
اقتصاد ،حملونقل ،کار و کارگر ،اســتاندارد و  ...دارد و خواندن آن برای این
گروهها میتواند سودمند باشد.
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در تاریخ  26آوریل ســال ( 1956ششم اردیبهشــت  )1335یک جرثقیل
 58عدد جعبه آلومینیومی را روی عرشــه یک کشتی تانکر قدیمی که در بندر
نیوآرک نیوجرسی پهلو گرفته بود بارگیری کرد 5 .روز بعد کشتی  Ideal- Xبه
هوســتون رسید جایی که تعدادی کامیون منتظر بودند که  58جعبه آلومینیومی
را بارگیری و به مقصد برســانند و این شــروع یک تحول بزرگ بود .چندین
دهه پــس از آن واقعه در حالی که هزاران تریلر حامــل کانتینر در جادهها در
حرکت هستند و واگنهایی که حامل چیزی نیستند بهجز جعبههای فلزی ،در
شب بهســوی مقصد به پیش میروند ،تصور اینکه کانتینر چگونه دنیا را تغییر
میدهد قابلپیشبینی نبود .در ســال  1956چین کارگاه جهان نبود و خریداران
نمیتوانستند کفشهای برزیلی و جاروبرقیهای مکزیکی را در مغازههای مرکز
کانزاس پیدا کنند .خانوادههای ژاپنی دسترســی به گوشت گاو پرورشیافته در
وایومینگ نداشتند و طراحان لباس فرانسوی قادر به برش و دوخت محصوالت
خود در ترکیه و ویتنام نبودند .قبل از بهوجود آمدن کانتینر حمل کاالها بســیار
گران بود ،آنقدر گران که بســیاری از چیزها را نمیشد در کشور جابجا کرد و
بسیار گرانتر از آنکه بتوان کاالیی را در دنیا جابجا کرد.
چیزی که در مورد کانتینر بســیار مهم است ،قطعا خود کانتینر نیست؛ یک
جعبه آلومینیومی یا فوالدی که قطعات آن با پرچ یا جوش بههم وصل شدهاند
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با یک کف چوبی و درهای بزرگ در یک ســمت .یک کانتینر استاندارد دارای
تمام خصوصیات یک قوطی کنســرو است .ارزش این جعبه به خودش نیست
بلکه به کاربردش اســت .کانتینر در مرکز یک سیستم اتوماتیک برای حمل کاال
از جایی بهجای دیگر با کمترین هزینه و بیشترین پیچیدگی قرار دارد.
کانتینر حمل کاالها را ارزان و وضعیت اقتصاد جهانی را بســیار تغییر داده
اســت؛ زندگی گروههای کارگری بزرگ که حقوقشــان بهدرســتی پرداخت
نمیشــد و بارگیری و تخلیه کشتیها را بهعهده داشــتند تغییر داد ،شهرهایی
کــه قرنها مرکز مبادالت تجــاری دریایی بودند مانند نیویــورک و لیورپول،
اکنون بهدلیل غیرقابلاستفاده بودن بهعنوان بندر کانتینری ،شاهد افول وضعیت
گذشته تجاریشان هستند .تفکر تولیدکنندگانی که هزینههای بسیار میکردند تا
کارخانهشــان نزدیک منابع مواد خام و مصرفکنندگان باشد ،مدتهای زیادی
اســت که تغییر کرده است .بســیاری از خطوط کشتیرانی بزرگ با صدها سال
ســابقه بهدلیل تبدیل وضعیت گذشــته به حمل کانتینــری از بین رفتند .تجار
دریانــوردی که زمان زیادی در بنادر بهخاطر تخلیــه و بارگیری کاالها معطل
میشــدند ،اکنون شــاهدند که جرثقیلهای عظیمالجثه در زمان کوتاهی تعداد
زیادی جعبه فلزی را تخلیه و بارگیری میکنند.
همانگونه که کانتینرها باعث ســقوط اقتصاد قدیمی شدند ،به ایجاد اقتصاد
نوین نیز کمک کردند .بنادر متروک مانند بوســان در کره جنوبی و ســیاتل در
آمریکا تبدیل به بزرگترین بنادر کانتینری شــدند و بنادر بزرگی که قبال وجود
نداشــتند ،مانند فلکسیتاو 1در انگلســتان و تانجونگ پلپاس 2در مالزی ایجاد
شدند .شهرهای کوچک دور از مراکز بزرگ جمعیتی که از مزیت دستمزد پایین
و ارزانی زمین برخوردار بودند باعث جلب کارخانهها به ســمت خود شدند و
نیاز به احداث کارخانجات در کنار بنادر برای رسیدن به قیمت پایین از بین رفت.
مجتمعهای صنعتی بزرگی که هزاران نفر در آنها کار میکردند و یک کاال از ابتدا
2- Tanjug Pelpas

1- Felix Tow

1- Make’s Herald Square
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تا انتها در آنها ســاخته میشد جای خود را به کارخانجات کوچک و تخصصی
دادند که هرکدام قســمتی از یک کاال را تولید میکنند و یک زنجیره را تشکیل
دادند ،کشــورهای فقیر که توانایی توســعه اقتصادی نداشتند و حتی فکر آن را
نمیکردند که بتوانند از نردبان ترقی اقتصادی باال روند ،توانســتند رویای خود
را بهواســطه قرار گرفتن در این زنجیره واقعی ببینند .مجتمعهای صنعتی بزرگ
که مانند قارچ در لسآنجلس و هنگکنگ برای کاهش هزینه دریافت مواد خام
و ارسال کاالهای تولیدی ایجاد شده بودند ،مانند یک سنگ سقوط کردند]1[.
این جغرافیای اقتصادی جدید باعث شــد تا شــرکتهای محلی که قادر
نبودند تبدیل به شرکت بینالمللی شوند ،بتوانند کاالهای خود را با قیمتهای
قابلمالحظه صادر کنند و پس از ورود به این چرخه بود که آنها متوجه شدند
حمل ارزان کاالها همانقدر برای یک تولیدکننده تایلندی ســود دارد که برای
یک تولیدکننده ایتالیایی .شرکتهایی که قصدی برای بینالمللی شدن نداشتند،
دریافتند که چارهای غیــر از آن ندارند چون به رقابت در بازار بینالمللی وارد
شده بودند .هزینههای پایین حمل دیگر به تولیدکنندگانی که مزیتشان نزدیکی
بــه محل مصرف بود ،کمکی نمیکرد .حتی با وجود مالیات و اختالف زمانی،
تولیدکنندگان مالزیایــی بلوزهای تولیدی خود را ارزانتــر از بلوزهای تولید
شده در منطقه نســاجی نیویورک در فروشگاه ماکی میدان هرالد 1میفروشند.
شرکتهای چندملیتی کارخانجات خود را در شبکهای بر اساس تولید یک کاال
به ارزانترین نرخ و تخصصیترین حالت ممکن شــکل دادند و حتی توانستند
کارخانجات خود را با توجه به تغییرات هزینه جابجا کنند .در ســال  1956دنیا
پر از کارخانجاتی بود که محصوالت خود را در محل خودشان میفروختند ،اما
در انتهای قرن بیستم این وضعیت تغییر یافته بود.
بــرای کارگران نیز این یک تحول عظیم بود ،همانگونه که مصرفکنندگان
از قدرت انتخاب خود که بهواسطه ظهور کانتینر ایجاد شده بود لذت میبردند.
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بر اساس یک مطالعه دقیق ،ایاالت متحده در سال  2002چهار برابر سال 1972
کاالهــای مختلف صادر میکرد که برای مصرفکننده ســودی معادل  3درصد
ایجاد کرد .رقابت ایجاد شده بهواسطه افزایش تجارت باعث شد کاالهای جدید
بهســرعت و با قیمت مناســب در بازارها نفوذ کنند .در دسترس بودن کاالهای
ارزان وارداتی برای مصرفکنندگان ،استاندارد زندگی را در سراسر دنیا افزایش
داد]2[.
از سوی دیگر کارگران بهعنوان دریافتکننده حقوق ،نفعی دو جانبه داشتند.
در دهههــای بعد از جنگ جهانی دوم ،تخریب گســترده باعث ایجاد تقاضای
زیاد شد اما پایین بودن سطح تجارت بینالملل ،رقابتطلبی شرکتها را کنترل
میکرد .در چنین شرایط خاصی کارگران واحدهای تجاری در آمریکای شمالی
و اروپای غربی و ژاپن قادر بودند در مورد افزایش پیوسته حقوق و مزایا مذاکره
کنند .در همان حال ،دولتها نیز ب ه دنبال افزایش ایمنی کارها بودند .کار هفتگی
کمتر شد و پرداخت از کارافتادگی شروع شد و بازنشستگی در سنین  60و 62
عادی شد .این مزیتی ناشناخته و ایجاد نشدنی بود که بهواسطه کانتینر ایجاد شد.
هزینه پایین حملونقل باعث شد ســرمایهگذاران بهواسطه استفاده از کارگران
ارزان در دوردستها قدرت مانور بیشتری در برابر افزایش حقوق کارمندان خود
داشته باشند .در این اقتصاد جهانی همگرا ،دریافتی کارگران در شنزن چین سطح
حقوق در کارولینای جنوبی را محدود میکرد .وقتیکه دولت فرانســه دســتور
کاهش ساعات کاری در هفته بدون کم شدن حقوق را داد ،برای سرمایهگذاران
مشــخص شــد که برای جلوگیری از اصطکاک و جلوگیری از افزایش سطح
دستمزد ،بایستی کارخانجات خود را در سایر کشورها مستقر کنند]3[.
یــک بندر مدرن کانتینری مانند کارخانهای اســت که تقاضای زیاد بازار را
ظاهر میســازد .در هر لنگرگاه از بنادر بزرگ دنیا ،دهها کشتی اقیانوسپیما با
طول بیش از  300و عرض بیش از  50متر چیزی حمل نمیکنند بهجز کانتینر.
عرشه این کشتیها پر شده از ســتونها و ردیفهای کانتینر به رنگهای آبی،
قرمز ،ســبز و نقرهای که در ردیفهای  20-15تایی و در ستونهای  7-6تایی
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روی هم قرار گرفتهاند .در زیر عرشــه هم  6-8طبقه از کانتینرها روی هم قرار
گرفتهاند .ساختار کشتیها بهگونهای است که کانتینرها بهراحتی از سوی خدمه
از برج مراقبت قابل دیدن باشــند .فضای مــورد نیاز خدمه و تعداد آنان اندک
اســت .یک کشــتی که  3.000کانتینر  40فوتی که حامل  100.000تن لباس،
کفش یا لوازم الکترونیکی اســت و ســه هفته طول میکشد تا از هنگکنگ به
دماغه امیدنیک و از آنجا به آلمان برسد ،تنها نیاز به  20نفر خدمه دارد]4[.
در بندرگاه درحالیکه کشــتی در حال لنگر انداختن اســت ،یک ردیف از
جرثقیلهای عظیم آماده به کار میشــوند .جرثقیلها دارای یک ســازه بزرگ
فلزی به ارتفاع  60متر و وزنی بیش از  1.000تن هستند .پایههای جرثقیل 15
متر از یکدیگر فاصله دارنــد ،بهنحویکه چندین ردیف از کامیونها میتوانند
از زیر جرثقیل عبــور کنند .جرثقیلها بهگونهای روی ریلهای موازی لنگرگاه
مستقر شدهاند که بهراحتی بتوانند جابجا شوند .هر جرثقیل در باالی این سازه
عظیم دارای بومی به طول  35متر است که به تمام عرض یک کشتی همعرض
با کانال پاناما میرسد.
اپراتــور در باالترین نقطــه جرثقیل در کابین قرار گرفتــه و جرثقیل را با
جابجایی کالســکه و شاهین و گیرندههایی که توانایی نگهداری یک کانتینر 40
تنی را دارند کنترل میکند .وقتیکه تخلیه شروع میشود ،اپراتور کالسکه را به
محل دقیق کانتینر در روی کشــتی هدایت میکند ،گیرنده کانتینر را گرفته و به
ســمت باال میکشد ،کالسکه به سمت بارانداز حرکت میکند و کانتینر را روی
یک تریلــر که در بین پایههای جرثقیل متوقف اســت ،قرار میدهد و گیرنده
کانتینــر را رها میکند و تریلر کانتینر را به ســمت انبار میبرد .این عمل هر 2
دقیقه یا  90ثانیه یکبار تکرار میشــود و هر جرثقیل در هر ســاعت  30تا 40
کانتینر را از عرشه کشتی تخلیه میکند .بهمحض اینکه قسمتی از عرشه کشتی
خالی شد ،عملیات بارگیری از همان نقطه شروع میشود و عملیات روی عرشه
کشتی شــدیدتر میشــود .وقتیکه جرثقیل کانتینر وارداتی را روی تریلر قرار
میدهد ،یک کانتینر صادراتی را بلند کرده و در محل مورد نظر روی عرشه قرار

کانتینـر

16

میدهد و به همین ترتیب کشتی را خالی و پر میکند.
در انباری به عرض یک مایل با کف آســفالت شده ،کانتینرهای ورودی به
زیر یک جرثقیل دروازهای آورده میشوند که ستونهای آن  15متر از یکدیگر
فاصله دارند و چهار ردیف کانتینر میتواند در زیر آن قرار گیرد .بلندی ستونها
بیش از  20متر اســت که بدین ترتیــب میتواند  6کانتینــر را روی هم قرار
دهد .جرثقیل کانتینرها را از روی تریلرها تخلیه کرده و در محل مشخصشده
در ردیفها و ســتونهای منظم قرار میدهد .ســاعاتی بعد عملیات بهصورت
معکوس آغاز میشــود و جرثقیل کانتینرهــا را روی تریلرهای حمل بار قرار
میدهــد و تریلر کانتینر را صدها مایل دورتر یا در همان نزدیکی به واگنهای
حمل کانتینر میرساند.
در یــک ترمینال کانتینری بــزرگ از هرجومرج بنادر قدیمی و صحنههای
حمل کیســههای بزرگ بر دوش کارگران رنگینپوســت خبری نیست .تری
3
مالــوی ،1قهرمان پرقدرتی که نقش آن را مارلون براندو 2در فیلم «در بارانداز»
بازی میکرد ،دیگر وجود ندارد .تقریبا همه اعمالی که یک کشــتی باید انجام
بدهد یا هر سرویســی که نیاز داشــته باشد قبل از رســیدن کشتی با کامپیوتر
برنامهریزی شده است .کامپیوترها و برنامهریزان کشتیها امور مربوط به تخلیه
کانتینرها را بدون اینکه مزاحمتی برای کشــتی ایجاد کند ،برنامهریزی میکنند.
نحوه کارکرد جرثقیلها و تجهیزات انبار کانتینرها نیز برنامهریزی میشوند .تمام
نفرات مشــغول در ترمینال که با ماشینآالت کار میکنند از طریق یک مانیتور
دستورات خود را دریافت میکنند که کدام کانتینر بایستی به کدام مقصد جابجا
شــود یا از طریق کنترل مرکزی و ماشــینآالت بدون اپراتور کانتینرها از زیر
جرثقیلهای تخلیهکننده به انبار منتقل میشوند .کامپیوترها مشخص میکنند که
تریلری که میخواهد کانتینر شماره ABL 992435را به ترمینال منتقل کند ،بایستی
ساعت  10:45به ترمینال وارد شود و کانتینر  40فوتی شماره  JKFC119395را
3- On the waterfront

2- Marlon Brando

1- Terry Malloy

مرکز ایالت سینسیناتی ،شهر اوهایو است  -م.

2- Ohio

1- Cincinnati
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که عازم نیوآرک اســت و حاوی  38.400کیلوگرم ماشینآالت است و در انبار
 A-52-G-6دومین کانتینر از کف در چهارمین ستون از دومین ردیف نگهداری
میشود ،بایستی بارگیری شود .آنها مشخص میکنند که کانتینرهای یخچالدار
در جایگاههای مجهز به جریان الکتریسته تخلیه شوند و کانتینرهای حاوی مواد
خطرناک جدا از کانتینرهایی که احتمال انفجار آنها وجود دارد نگهداری شوند،
این عملیات مانند عملکرد ســاعت بدون هیچ انحراف یا خطای انسانی انجام
میشود .ظرف  24ساعت کشتی هزاران کانتینر خود را تخلیه میکند و هزاران
کانتینر دیگر را بارگیری میکند و راهی دریاها میشود.
در یک بندر بزرگ در هر روز هزاران کانتینر با کامیون و قطار وارد و خارج
میشوند .مشــخصات اختصاصی هر کانتینر در گیت ورودی بندر با اسکنرها
برداشت و پیش از آنکه راننده بار خود را اظهار کند ،با لیست کشتی که باید آن
را حمل کند ،مقایسه میشود .تریلرها کانتینرهای ورودی را از زیر جرثقیلهای
تخلیهکننده به انبار منتقل میکنند ،قطارها کانتینرهایی را که بهصورت دو طبقه
روی آنها قرار داده شده ،به یک ترمینال واسطه در نزدیکی بندر منتقل میکنند،
در آنجا یک جرثقیل دروازهای کانتینرها را تخلیه میکند و کانتینرهایی که مقصد
آنها یکی است ،با همان جرثقیل روی قطاری که حداقل توقف را در مسیر دارد،
بارگیری میشوند.
نتیجه این فعالیت پر مشــغله ،یک سیســتم بدون توقف برای حمل بار در
دنیاست .یک کانتینر  35تنی حامل قهوهساز که در یک کارخانه در مالزی تولید
شده ،روی کشتی بارگیری میشود و پس از طی  9.000مایل ،ظرف  16روز به
لسآنجلس میرسد .یک روز بعد ،این کانتینر روی یک قطار به سمت شیکاگو
ارسال و از آنجا با تریلر به سینسیناتی 1ارسال میشود .مسافت  11.000مایلی از
درب کارخانه تا یک انبار در اوهایو 2کمتر از  22روز طی میشود؛ یعنی هر روز
 500مایل ،با هزینهای پایینتر از یک بلیط درجه یک هواپیما .اضافه بر آن بسیار
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خوشایند است که هیچکس در طول مسیر اجازه باز کردن درب کانتینر را ندارد.
این سیستم حملونقل پر بازده ،آرزوی هر صادرکننده و واردکنندهای است،
اما برای بازرســین گمرک و مقامات امنیتی یک دغدغه خاطر است .هر کانتینر
به مقصد خود بارگیری و ارسال و در لیست کشتی محتوای آن اظهار میشود،
بدون آنکه خطوط کشتیرانی یا بنادر بتوانند در مورد محتوای آن دخالت کنند یا
کسی حق داشته باشد درب آن را باز کند .یک کشتی به تنهایی میتواند 3.000
کانتینر  40فوتی را طی چند ساعت تخلیه کند و یک بندر مثل النگبیچ یا توکیو
میتواند روزانــه حدود  10.000کانتینر ،که هرکدام حاوی هزاران جعبه داخل
خود هستند ،را بدون هیچ بازرسی دقیق یا کنترلی بارگیری کند .کانتینرها برای
حمل غیرقانونی کاالهای اظهار نشده ،داروهای غیرمجاز ،مهاجران غیرقانونی و
بمبهای تروریســتها مناسبند ،به همان میزان که برای حمل کاالهای قانونی
مناسب هستند]5[.
لونقل دریایی که با کشــتی  Ideal-xشروع شد و ساالنه صدها میلیون
حم 
کانتینر را جابجا میکند ،کار آســانی نبوده اســت .هم موافقین و هم مخالفین
حمل کانتینری احســاس کردهاند از همان ابتــدای ابداع کانتینر ،روش کار دنیا
تغییر داده شــده است .وقتیکه نخســتین کانتینر با کشتی در سال  1956حمل
شــد ،ایده یک فرد پیشرو که چیزی در مورد کشــتیها نمیدانست ،تبدیل به
واقعیتی توقفناپذیر شــد که چندین دهه است در دنیا جریان دارد .بسیاری از
شــرکتهای بزرگ حملونقل ب ه دنبال راهی برای متوقف کردن کانتینر بودند.
رهبران قدرتمند بنادر ،تمام تالششان را برای توقف این حرکت رو به جلو در
چندین بندر آغاز کردند .تعدادی از بنادر بهسختی آن را قبول کردند ،در حالی
که بقیه هزینههای زیادی صرف اســکلههای قدیمی کردند؛ با این فکر ناپسند
که اســتفاده از کانتینر کار بیهودهای اســت .دولتها با بیاعتمادی عمل کردند
و ســعی کردند از منافع آن استفاده کنند بدون آنکه خللی در منافع ،مشاغل و
توافقهای اجتماعی که بــه وضعیت موجود خو کرده بودند ،ایجاد کنند .حتی
امور پیشپاافتاده از قبیل طراحی ســازههای فلــزی که به هر جرثقیلی توانایی

2- Janet E. Kohlhase

1- Edward L. Glaeser
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بلند کردن هرگونه کانتینری را بدهد ،پس از ســالها بحث و مشاجره به نتیجه
رسیدند؛ اما سرانجام این شراکت دردناک ایاالت متحده در جنگ ویتنام بود که
شایستگی این سیستم حملونقل را به اثبات رساند.
اینکه کانتینر چه مقدار به اقتصاد جهانی ارزش داده ،قابلاندازهگیری نیست.
در عالم واقع ،ما عالقهمند هستیم بدانیم هزینه ارسال  1.000عدد پیراهن مردانه
از بانکوک به جنوا در سال  1955چقدر بوده ،و با کانتینری شدن حملونقل به
چه مقدار رسیده است .چنین اطالعاتی وجود ندارد ،اما واضح است که کاهش
زیادی در هزینه حمل بار بهوجود آمده اســت .حملونقل کانتینری امروزه از
یک کشــتی تانکر کوچک که با تعداد اندکی کانتینر بارگیری شده بود ،به یک
سیســتم مکانیزه و یک صنعت استاندارد عظیم در مقیاس جهانی رسیده است.
زمان مورد نیاز برای بارگیری یک کشتی عظیم کانتینری کسر کوچکی از زمان
بارگیری یک کشــتی کوچک در نیمقرن پیش اســت .تعداد اندکی خدمه ،یک
کشتی اقیانوسپیما به طول بیش از سه برابر یک زمین فوتبال را هدایت میکنند.
درحالیکه یک راننده تریلر خود را در صف بارگیری قرار میدهد و اطراف را
نگاه میکند ،کانتینر روی تریلر بارگیری شــده و بدون اینکه او بداند محتویات
باارزش کانتینر چیست ،بالفاصله به راه میافتد .همه این تغییرات نتیجه انقالب
کانتینری است .حملونقل بهقدری پُربازده شده که هزینه حمل کاال تاثیر زیادی
بر تصمیمات اقتصادی ندارد .همانگونه که اقتصاددانان ادوارد گالزر 1و جانت
ُکلهِیز 2بیان کردند« :اساســا بهتر اســت بگوییم حمل کاال بدون هزینه است تا
اینکه بگوییم حمل کاال مهمترین عامل هزینه تولید است» .قبل از ورود کانتینر
چنین جمالتی بیمعنا بود]6[.
در ســال  1961قبل از آنکه کانتینر در حملونقل بینالمللی رواج پیدا کند،
هزینه حمل دریایی به تنهایی  12درصد از ارزش صادرات و  10درصد از ارزش
واردات ایاالت متحده را شامل میشد .یک عضو کمیته اقتصادی کنگره بیان کرده

که «این هزینهها بســیار قابلمالحظهتر از محدودیتهای دولتی است» و اشاره
کرد که تعرفه واردات ایاالت متحده تنها  7درصد اســت .همانگونه که مشاهده
میشــود ،هزینه حمل دریایی جزئی از هزینه حمل کاال از یک کشور به کشور
دیگر بوده اســت .یک شرکت دارویی بایســتی  2.400دالر آمریکا برای حمل
یک کامیون دارو از مبدا آمریکا تا یک شهر در اروپا در سال  1960میپرداخت،
که این شــامل پرداخت به چندین پیمانکار -هزینه حمل کامیونی در شیکاگو،
هزینه حمل ریلی کامیون از شیکاگو تا نیویورک ،هزینه انبارداری در نیویورک،
هزینه حمل با کشــتی ،هزینه انبارداری در بنــدر اروپایی ،هزینه حمل کامیونی
در اروپا و هزینه بیمه ،هزینه ســرویسدهنده اروپایی و نهایتا هزینه یک شرکت
هماهنگکننده -برای کل این فرایند پیچیده میشده است .همچنین حدود نصف
هزینه حمل بابت هزینههای بندر پرداخت میشده است]7[.
کانتینـر
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جدول  - 1هزینه حمل یک کامیون دارو از شیکاگو به نانسی در فرانسه (در سال )۱۹۶0
هزینه کل

حمل از مبدأ به بندری در آمریکا

 341دالر

درصد از هزینه

 14/3درصد
 4/0درصد

جابجایی در بندر
هزینه کل بندر

 95دالر

 1163دالر

 48/7درصد

حمل دریایی

 581دالر

 24/4درصد

حمل در اروپا (از بندر به مقصد)

 206دالر

 8/6درصد

جمع

 2386دالر

 100درصد

منبع :انجمن آمریکایی -بنادر -اطالعات جمعآوریشده از سوی جان ایر

این کار بهقدری گران بود که در بسیاری از موارد فروش بینالمللی بیارزش
بود .دو مهندس در سال  1959پس از مطالعه دقیق قیمت کاالها گفتند که« :برای
بعضی از کاالها هزینه حمل برابر با  25درصد ارزش کاالست» .حمل لولههای
فلــزی از نیویورک به برزیــل  57دالر آمریکا به ازای هر تن در ســال 1962
بود .بهعبارتدیگر ،اگــر هزینه حمل از کارخانه تا بندر را در نظر نگیریم13 ،
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درصد از ارزش لولهها بابت حمل دریایی هزینه میشد .حمل یخچال از لندن
به کیپتاون  68ســنت آمریکا به ازای هــر فوت مکعب بود ،یعنی  20دالر از
قیمت کل یک یخچال متوســط را شامل میشد .تعجبی ندارد که اندازه اقتصاد
آمریکا در سال  1960کمتر از  1950بود و حتی کمتر از سال  1930که شرایط
اقتصادی نامناســب بود .هزینه تجارت بهاندازهای بود که در بسیاری از موارد
هیچ انگیزهای برای تجارت وجود نداشت]8[.
بیشترین هزینه در این روش ،صرف تخلیه کاال از کامیون یا قطار و بارگیری
به کشتی در بندر صادرکننده و تخلیه از کشتی و بارگیری به کامیون یا قطار در
بندر واردکننده میشد .به قول یک متخصص« :هزینه  4000مایل حمل دریایی،
 50درصــد هزینه جابجایی کاال در بنادر واردکننده و صادرکننده ،یعنی حدودا
 20مایل ،است» .اینها هزینههایی بودند که کانتینر در ابتدا بر آنها تأثیر گذاشت،
همانگونه که بر حذف بارهای جزئی ،بیمه ،انبارداری و موارد شبیه به آن تأثیر
گذاشــته بود .کانتینرها بهسرعت با شرایط حمل زمینی هماهنگ شدند ،کاهش
زمــان بارگیری و حمــل ،باعث کاهش هزینه حمل زمینی کاال شــد .وقتیکه
خطوط کشــتیرانی ،کشتیهای عظیم کانتینری ساختند ،هزینه حمل دریایی نیز
کاهش پیدا کرد .وقتیکه حمل کانتینری اســتاندارد شد ،یک جریان وقفهناپذیر
از جابجایی کانتینر بین کشتی ،کامیون و قطار ایجاد شد که میتوانست کاالها را
بهطور پیوســته از کارخانههای آسیایی به بازارهای مصرف در آمریکای شمالی
و اروپا برســاند و کل هزینه حمل کاال را به جایی برساند که در برآورد قیمت
شرکتها برای کاال بسیار ناچیز فرض شود]9[.
حمل کانتینری اگرچه بهســختی ،ولی نهایتا باعث اثرگذاری بر اقتصاد شد.
کانتینــر نه تنها هزینه حمل را کم کرد ،بلکه باعث صرفهجویی در وقت شــد.
جابجایی ســریع و کاهش زمان انبارداری ،باعث سرعت انتقال کاال از کارخانه
به مصرفکننــده و کاهش هزینههای مالی توقف کاالها در انبارهای راهآهن یا
بنادر شد .ترکیب کامپیوتر و کانتینر باعث شد شرکتهایی مثل تویوتا و هوندا
بتوانند تولید بدون نگهداری کاال در انبارها تولیدشان را توسعه دهند ،بهگونهای
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که تولیدکننده با درخواســت مصرفکننده کاال را تولیــد و با کانتینر در زمان
ِ
غیرقابلباور
بسیار کوتاهی ارســال کند .این دقت عمل که قبل از رواج کانتینر
بود ،باعث کاهش بســیار هزینههای ساخت ،انبارداری و صرفهجویی در سایر
هزینهها شد .خردهفروشان نیز با بهکارگیری همین روشها باعث صرفهجویی
و کاهش هزینهها به میزان میلیاردها دالر شدند.
کاهــش هزینههای انبارداری و زمان رســیدن کاال به بــازار ،باعث ایجاد
زنجیره طوالنیتر تولید شد و به مشتریان در یک کشور اجازه داد که مثال واشر
آببنــدی 1را از آنطرف دنیا خریداری کنند ،بــدون نگرانی از اینکه به موقع
بهدستشان برسد یا اینکه نگران دیر رسیدن عروسک مورد نیاز برای کریسمس
باشــند .با ایجاد اطمینان بیشــتر به این زنجیره ،خردهفروشان و فروشگاهها در
پی یافتن منابع جدید با هزینه تولید پایینتر رفتند و این موضوع باعث شد که
کارگران احساس کنند دیگر نیازی نیست برای تولید یک کاال خانههای خود را
ترک کنند و به کارخانجات دور از خانه بروند.
بعضی از نظریهپردازان عنوان کردهاند که کاهش هزینههای حملونقل بهقدری
ناچیز بوده که اثر کمی بر جریان اقتصاد گذاشته است .این کتاب این موضوع را رد
میکند .در دهههای بعد از اینکه کانتینر در سال  1966مورد استفاده بینالمللی قرار
بگیرد ،رشد تجارت بینالملل در کاالهای کارخانهای بیش از  2برابر رشد تولید کاال
بود و  2/5برابر ســریعتر از رشد اقتصاد جهانی .چیزی باعث شتاب دادن به رشد
تجارت شــده بود ،آن هم در زمانی که رشد اقتصاد که معموال باعث رشد تجارت
میشود ضعیف بود .چیزی باعث رشد وسیع تجارت بینالمللی کاالهای کارخانهای
شده بود .اگرچه شوک ناشی از افزایش قیمت نفت باعث تضعیف اقتصاد جهانی
شده بود و نسبت دادن رشد زیاد اقتصاد جهانی به یک عامل کار درستی نیست ،اما
نباید از نظر دور داشت که کاهش شدید هزینه حمل کاال نقش اساسی در افزایش
همگرایی اقتصاد جهانی داشت]10[.
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موضوع این کتاب بر اســاس چندین تحقیق همزمان بنا شده است .یکی از
آنها ،بررســی اثر تغییر تکنولوژی حملونقل است ،که موضوعی قابلستایش
برای تاریخدانان و اقتصاددانان است .کشتی بخار در سال  ۱۷۸۰میالدی اختراع
شد و در ســال  ۱۸۰۷میالدی بهکار گرفته شــد و باعث تثبیت موقعیت بندر
نیویورک و کانال اری 1شــد و حتی اثر بزرگترش ،برآورده کردن تقاضاهایی
بود که قبال ناشــناخته بودند .افزایش شــدید حملونقــل دریایی طی قرن ۱۹
میالدی بهدلیل تغییرات تکنولوژیک و بهبود روشهای ناوبری ،زمینهســاز باال
رفتــن تجارت جهانی و ایجاد انگیزه برای اروپاییان بهمنظور کشــف مناطق و
ملتهای جدید شــد .مرتبط بودن توســعه ریلی در آمریکا و رشد اقتصادی،
بحثهای زیادی به همراه داشــته است ،اما اختالفی در مورد اینکه پایین بودن
نرخ حملونقل ریلی باعث افزایش تولیدات کشاورزی و اتحاد ایاالت شمالی
قبل از جنگ اســتقالل و قرار گرفتن شیکاگو در مرکز یک شبکه تبادل کاال که
رشتههای آن هزاران مایل به سمت غرب ادامه پیدا کرده ،وجود ندارد.
اختراع واگن یخچالدار در دهه  1880باعث شد مصرف خانگی گوشت
اقتصادی شــود و شــرکتها بهجای حمل دام زنده بتوانند الشه منجمد را در
سراسر کشور جابجا کنند .کامیون و اتومبیلهای مخصوص حمل مسافر باعث
تغییر شکل جوامع شــهری ،که از دهه  1920شروع شده بود ،شد و اقتصادی
شدن حمل مسافر با هواپیما در دهههای اخیر باعث طرح مجدد نقشه اقتصادی
دنیا و اتصال جوامع منزوی به شهرهای بزرگ شد .این کتاب اثبات خواهد کرد
که حملونقل کانتینری اثر مشــابهی در افزایش تجارت و اقتصاد مانند کشتی
بخار ،راهآهن ،هواپیما و مشارکت دولت داشته است]11[.
دومین تحقیق در مورد ضرورت نوآوری بوده اســت .ســرمایه ،کار ،زمین
و عوامل اصلی تولید جذابیت خود را برای کســانی که در مورد رشد و رونق
اقتصادی تحقیق میکنند ،از دســت داده است .امروزه سؤال اساسی این نیست
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که چه میزان سرمایه و کار بر افزایش رشد اقتصادی تأثیر دارد ،بلکه این است
که چگونه نوآوری این عوامل را برای تولید بیشتر کاال و خدمات بهکار میگیرد.
این رشــته از تحقیقات آشکار میسازد که تکنولوژی جدید بهخودیخود تأثیر
1
اندکی در افزایش ســود دارد .مشاهدات یک اقتصاددان به نام ناتان روزنبرگ
نشــان داد که «نــوآوری در مراحل اولیهاش بیش از حد برای طیف وســیعی
از موارد تخصصی بهصورت نادرســت بهکار گرفته شــده است» .مقاومت در
برابر روشهای جدید ،مانع پذیرش آنها شــده و کاربران احتمالی تا مشخص
شــدن نتیجه تکنولوژیهای جدید ،از آنها استفاده نخواهند کرد .همانگونه که
اولین خریداران ویدئو پلیرهای بتاماکس 2اظهار میکردند که ریســک استفاده
از یــک تکنولوژی جدید میتواند باعث مرگ شــود .حتــی بعد از آنکه یک
تکنولوژی جدید ایجاد میشد ،برای فراگیر شدن آن زمان زیادی صرف میشد
تا بازخورد آن مشــخص شــود .با اینکه توماس ادیسون در سال  1879المپ
الکتریکی را اختراع کرد ،اما تا  20ســال بعد تنها سه درصد از خانههای آمریکا
دارای المپ الکتریکی بودند .یک نوآوری بهخودیخود باعث منفعت اقتصادی
نمیشــود ،بلکه با بهکار گرفتن آن نوآوری از ســوی کارآفرینان منفعت ایجاد
میشود .همانگونه که دو اقتصاددان به نامهای اریک برایانجفلسون 3و لورین
بوکار جدید ساخته
هیت 4اشاره کردهاند« :از تغییرات سازمانی که طی آن کس 
میشود ،مزایای تکنولوژی جدید بهدست میآید»]12[.
این کتاب ادعا میکند بعد از زمان اختراع المپ برق از ســوی ادیســون ،دهها
سال طول کشید تا از این اختراع بهصورت عمومی استفاده شود ،به همین ترتیب
زمان زیادی طول کشــید تا سیســتم کانتینری جای خود را در حملونقل کاال باز
کند .صرفهجویی زیاد در هزینه جابجایی بار در اســکلهها ،بالفاصله باعث کاهش
هزینههای حملونقل نشد ،شرکتهای حملونقل امکانات کافی برای بهرهبرداری
از مزیتهای کانتینر را نداشتند و این صاحبان کاالها بودند که به روشهای گوناگون
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در پی کاهش هزینههای خود بودند .با گذشــت زمان این توسعه حمل کانتینری
کاال روی دریا و زمین و تحول در روشهای حمل کاال بود که باعث اثرگذاری بر
الگوهای تجاری و مکانیابی احداث صنایع جدید شــد .تا زمانی که شرکتها یاد
نگرفتند از مزایای فرصتهایی که کانتینر ایجاد کرد ،استفاده کنند ،دنیا تغییر نکرد ،اما
زمانی که دنیا شروع به تغییر کرد ،این تغییر بهسرعت اتفاق افتاد .هرچه تعداد بیشتری
از سازمانها از کانتینر استفاده کردند ،هزینههای حمل بیشتر کاهش پیدا کرد و حمل
کانتینری بیشتر فراگیر شد]13[.
سومین موضوعی که این کتاب در مورد آن بحث میکند ،ارتباط بین هزینه
حملونقل و جغرافیای اقتصادی اســت ،جواب این ســؤال که چه کسی چه
چیزی را کجا بســازد .این ارتباط به نظر آشــکار و بدیهی است ولی به همین
ســادگی نیست .وقتیکه دیوید ریکاردو 1در ســال  1817نشان داد انگلیس و
پرتغال میتوانند متخصص در تولید کاالیی باشــند که برای آنها مزیت رقابتی
دارد ،او تنهــا هزینه تولید را در نظر گرفت .هزینه حمل شــراب از پرتغال به
انگلیس و لباس از انگلیس به پرتغال محاســبه نشــده بود .محاسبات ریکاردو
مبنی بر اینکه هزینه حملونقل صفر اســت ،تاکنــون در هیچ مدل اقتصادی تا
آن زمان دیده نشــده بود و برعکس ،شــواهد دنیای آن زمان نشــان میداد که
حملونقل هزینه بسیار زیادی داشته است]14[.
اقتصاددانــان از ابتدای دهــه  1990مطالعات مربوط بــه جغرافیا را در هزینه
حملونقل آغاز کردند .این مطالعه جدید ،وضعیتی را که در مورد انجام کار وجود
داشت ،نشان داد .وقتی هزینه حملونقل زیاد باشد ،تمرکز اصلی کارخانهداران این
اســت که نزدیک مصرفکننده باشند ،حتی اگر این کار به ایجاد کارخانجات کم
سود یا تولید با هزینه باال منجر شود .زمانیکه هزینههای حملونقل نسبت به سایر
هزینهها کاهش پیدا میکند ،کارخانهداران ابتدا در فکر احداث کارخانجات خود در
مقیاس محلی و سپس بینالمللی میافتند که به این ترتیب ،سایر هزینهها ،که زیاد به

