
ارزیابــی عملکــرد جهانــی محیــط پشــتیبانی تجــاری ایــران در 
گذشــته )18-2007( و راه کارهــای بهبــود آن یــک دهــه 

پذیرش: 98/3/19 دریافت: 97/3/13   

میرعبداله حسینی1، نویسنده مسئول
وحید بزرگی2

چکیده 
و  ندارد  مناسبی  جایگاه  جهان  و  منطقه  در  ایران   LPI عملکرد 

گزارش  معیار  از  ارزیابی  این  برای  دارد.  فاصله  مطلوب،  وضع  از 

عملکرد  مقاله  این  است.  شده  استفاده  جهانی  بانک  دوساالنه 

از  دوساالنه  مقاطع  برای  را  آن  شش گانه  مؤلفه های  ایران  و   LPI

راه کارهای  اهم  و  داده   قرار  ارزیابی  مورد  و  مطالعه   2018 تا   2007

که:  است  آن  گویای  پژوهش  نتایج   می نماید.  ارایه  را  آن  بهبود 

جهان  کشورهای  با  مقایسه  در  ایران  تجاری  لجستیک  عملکرد 

گذشته )18-2007( ضعیف است؛   طی مقاطع دوساالنه یک دهه 

در حالی که از 2007 تا 2012، از رتبه 63 به 112 شدیدا رو به نقصان 

بوده، از 2012 تا 2018 به رتبه 64 پیوسته به طور معنی دار روبه بهبود 

بوده است. مطابق مقیاس بندی شاخص عملکرد لجستیک در پنج 

نظر عملکرد لجستیک  از  این شاخص  امتیازهای  توزیع  نیز  درجه  و 

گروه نامطلوب، جزیی، هماهنگ و مطلوب، نتیجه  تجاری در چهار 

می شود که ایران با احراز ارزش عددی با میانگین 2/6 از 5 از 2010 تا 

کشورهای با عملکرد  گروه  2018 در شاخص عملکرد لجستیک در 

لجستیک جزیی قرار دارد و با وجود بهبود شاخص تا 2018 همچنان 

کاهش در امتیاز  بی ثبات و شکننده  است و بیم  آن می رود با اندکی 

کشورهای با عملکرد لجستیک نامطلوب-  گروه  LPI، به  شاخص 

کند. البته با همین  کمترین درجه توسعه یافتگی- سقوط  کشورهای با

امکان  مؤلفه ها،  در  بهینه  تخصیص  باز  با  زیرساخت ها،  ظرفیت  و 

ارتقای جایگاه آن شاخص ممکن است.

F47, F43, F17 : JEL طبقه بندی

لجستیک )پشتیبانی( تجاری / شاخص عملکرد پشتیبانی/ زنجیره های تأمین / زیرساخت ها / ایران ]1[

hosseini.mir2010@gmail.com  1. عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

2. عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
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1. مقدمه: طرح مسأله 
مدرن،  تجاری  زیرساخت های  لجستیک  و  خدمات 

ملی  رقابت پذیری  اساسی  شرایط  از  کار آمد  و  گسترده 

یک  مؤثر  عملکرد  در  اساسی  نقش  زیر ساخت ها  است. 

محل  تعیین  در  مهمی  عامل  زیرا  دارند،  اقتصادی  نظام 

بخش های  یا  فعالیت ها  انواع  و  اقتصادی  فعالیت 

است.  خاص  اقتصادی  نظام  یک  در  قابل توسعه  اقتصادی 

بین  فاصله  تأثیر  کاهش  باعث  توسعه یافته  زیرساخت های 

یکپارچگی  همگرایی و  ایجاد  باعث  نتیجه  در  و  مناطق 

با  آن  ساختن  مرتبط  و  منطقه ای  و  ملی   بازار  در  واقعی 

با هزینه ای  و مناطق مختلف جهان  کشورها  بازارهای سایر 

گستردگی زیر ساخت ها به  کیفیت  و  پایین می شود. به عالوه 

گذاشته  و فقر و  ی رشد اقتصادی  یادی رو طرق متعدد تأثیر ز

کاهش می دهد. نابرابری درآمدی را 

ارتباطات  حمل ونقل  و  زیر ساخت  یک  زمینه،  این  در 

کمتر  جوامع  توانایی  برای  الزم  شرایط  از  توسعه یافته، 

کز فعالیت های اقتصادی   توسعه یافته برای وصل  شدن به مرا

کاال،  حمل ونقل  مؤثر  شیوه های  است.  اساسی  خدمات   و 

حمل ونقل  و  بنادر  راه آهن،  جاده ها،  مثل  خدمات-  و  افراد 

اقتصادی  فعاالن  که  می شود  باعث   - کیفیت  با  هوایی 

بازار  به  به موقع  و  مطمئن  به طور  را  خدمات  و  کاالها  بتوانند 

تسهیل  را  مشاغل  مناسب ترین  به  انتقال  کارگران  و  برسانند 

دور،  راه   ارتباطات  گسترده  مطمئن  و  یک  شبکه  می کند. 

با  امر  این   و  می سازد  میسر  را  اطالعات  آزاد  و  سریع   جریان  

و  مؤسسات  اقتصادی   بین  ارتباط   برقراری  امکان  تضمین 

اطالعات  کلیه  از  استفاده  با  یگران   باز تصمیم گیری  امکان 

کارایی  اقتصادی می شود.  قابل دسترس باعث افزایش 

مجمع   ]2[ جهانی  رقابت پذیری  گزارش  در  به عالوه 

مؤلفه  یک  کلیدی،  مؤلفه  دوازده  از  اقتصاد  جهانی 

عمومی  زیرساخت های  حوزه  دو  در  که  است  زیرساخت ها 

شامل  مؤلفه  هشت  بر  مشتمل  و  شده  دسته بندی  خاص  و 

حمل ونقل  بنادر،  راه آهن،  جاده ها،  زیرساخت   کیفیت 

خطوط  برق،  عرضه  کیلومتر،  صندلی-  موجودی  هوایی، 

کیفیت مجموعه زیرساخت ها است. سهولت ارتباط  تلفن  و 

داخلی  عوامل  به  تجاری  لجستیک  شبکه  با  صادرکنندگان 

یه های تجاری  و بازار لجستیک مرتبط  نظیر زیر ساخت ها، رو

با تجارت بستگی دارد. تسهیل تجارت  و حمل ونقل اهمیت 

بتوانند  باید  تجار  دارد:  جهانی  بازار  در  رقابت  برای  اساسی 

سطح  در  کم  مبادله  هزینه  با  و  به موقع  را  خدمات  و  کاالها 

کنند. بین المللی عرضه 

مهم ترین  از  تجاری  لجستیک   حوزه  کارآمدی  هم اینک 

کاهش هزینه  کار، )2(  کسب و  راهبردهای )1( بهبود فضای 

بهره وری  افزایش  کاهش قیمت تمام شده، )4(  مبادله، )3( 

ملی و )5( رشد ثروت ملل )کشورها( است. بر اساس آمار و 

به کار  را  دانش  این  سازمان هایی که  و  کشورها  موجود،  ارقام 

کالنی  صرفه جویی های  و  چشمگیر  پیشرفت های  گرفته اند 

در این حوزه ها به دست آورده اند  و مردم به عنوان مشتریان از 

این بابت منتفع شده اند.

هدف  زیرساخت ها،  اهمیت  به  توجه  با  اساس،  این  بر 

زیرساخت های  لجستیک  و  عملکرد  مطالعه  حاضر  مقاله 

فرایند  کارآمدی   )1( شامل:  آن  کلیدی  مؤلفه  شش  تجاری  و 

و  تجارت  زیرساخت های  کیفیت   )2(  ،]3[ گمرکی  ترخیص 

حمل ونقل ]4[، )3( سهولت انجام حمل ونقل با قیمت رقابتی 

 )5(  ،]6[ لجستیک  خدمات  کیفیت  و  ظرفیت    )4(  ،]5[

تحویل  میزان   )6( و   ]7[ محموله ها  ردگیری  ردیابی  و  امکان 

کشورهای  با  مقایسه  در  ایران  برای   ]8[ محموله ها  به موقع 

آماری  اطالعات  مبنای  بر  جهان  موفق  و  پیش رو  منتخب 

مقاطع دوساالنه یک دهه اخیر از 2007 تا 2018 بوده است.

موجود  وضعیت  از:  است  عبارت  مطرح  پرسش های 

چگونه  ایران  تجاری  لجستیک  منطقه ای  جهانی  و  عملکرد 

است  و راه کارهای  گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب 

چه  است؟  کدام  جهان  در  ایران  تجاری  لجستیک  عملکرد 

و  لجستیک  عملکرد  بهبود  در  عواملی  و  مؤلفه ها  مجموعه 

زیرساخت های تجاری جهانی  و منطقه ای ایران مؤثر است؟
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استخراج،  تطبیقی،  مطالعات  بر  مبتنی  مقاله  این 

نهادهای  مطالعات  نتایج  تفسیر  تحلیل  و  پردازش، 

جایگاه  بر  ویژه  کید  تأ با  جهانی   بانک  جمله  از  بین المللی 

کشورهای منتخب پیش رو و موفق جهانی  ایران در مقایسه با 

اخیر  دهه  یک  دوساالنه  مقاطع  آماری  اطالعات  مبنای  بر 

الگوی  از  با استفاده  تبیین  این  بوده است.  تا 2018  از 2007 

اساس  بر  تجاری  لجستیک  عملکرد  الگوی  جهانی-  بانک 

در  است.  گرفته  قرار  یابی  ارز مورد  و  مطالعه   مؤلفه-  شش 

عملکرد  شاخص  اهمیت  دارد  تالش  مقاله  این  راستا،  این 

را نشان داده ، سپس  آن  مؤلفه های  و   ]9[ لجستیک تجاری 

کرده،  یابی  ارز تحلیل  و  را  ایران  تجاری  لجستیک   عملکرد 

ارایه  را  ایران  لجستیک   جایگاه  بهبود  راه های  اهم  آنگاه 

تبیین عملکرد لجستیک تجاری  این مقاله  به دنبال  نماید. 

تنظیم  قسمت  پنج  در  که  است  آن  راه های  بهبود  ایران  و 

نظری  مبانی  چارچوب  و  ابتدا  مقدمه،  از  پس  است.  شده 

موضوع از ابعاد و جنبه های مختلف معرفی می شود. سپس 

وضع  تحلیل  ارایه  و  ضمن  چهارم  و  سوم  قسمت های  در 

لجستیک  عملکرد  برای  مطلوب  وضع  از  تصویری  موجود، 

کشورهای  و  ایران  برای  آن  شش گانه  مؤلفه های  تجاری  و 

گذشته )2007-18(  منتخب طی مقاطع دوساالنه یک دهه 

جهان  و  منطقه  در  ایران  تجاری  لجستیک  بهبود  راه های  و 

ارایه می شود. نهایتا مقاله با جمع بندی نتایج و توصیه های 

سیاستی به پایان می رسد.

2. چارچوب نظری و مؤلفه های عملکرد لجستیک تجاری
کارگزاران  لجستیکی  تجارت  بین الملل به وسیله شبکه ای از 

یافته   جهانی   خصلتی  فزاینده ای  به طور  که  می گیرد  انجام 

بین المللی  تأمین  زنجیره های  در  را  متعددی  کارکردهای  و 

لجستیک  و  انبارداری  انواع  حمل ونقل ها،  می دهند:  انجام 

از  طیفی  لجستیک  خدمات  واقع،  در   .]10[ ثالث  طرف 

عمومی  کارگزاران  که  بر  می گیرد  در  را  اساسی  فعالیت های 

از  می سازد:  مشغول  خود  به  را  گونی  گونا خصوصی  و 

و ترخیص    ]11[ انبارداری  و صفافی محموله ها  و  حمل ونقل 

شبکه  یک  پرداخت.  نظام های  و  داخلی   یع  توز تا  مرزی 

بین الملل  تجارت  فقرات  ستون  جهانی،  لجستیک  رقابتی 

شدن  پیچیده تر  باعث  جهانی شدن  می دهد.  تشکیل  را 

تقاضا برای خدمات لجستیک شده و این امر انگیزه ای برای 

بروز  از  جلوگیری  به منظور  خدمات  شدن  متنوع  یکپارچه  و 

بخش های  است.  کرده  ایجاد  تأمین  زنجیره های  در  وقفه 

حمل ونقل  حوز ه های  در  به ویژه  لجستیک،  صنعت  اصلی 

یایی  و هوایی و خدمات بندری، تحت سلطه 25 شرکت  در

که ماهیتی  بزرگ قرار دارند ]12[. ولی در زیربخش های سنتی 

باربری  )مثل  است  کمتر  آنها  در  ورود  هزینه  و  دارند  محلی 

لجستیک  صنعت  در  تمرکز  گمرکی(،  کارگزاری  و  »سنتی« 

جابه جایی  جهانی،  لجستیک  در  است.  کمتر  مراتب  به 

کاال را شبکه یا زنجیر ه ای از عرضه کنندگان خدمات  فیزیکی 

که با یکدیگر همکاری می کنند. لجستیک برعهده دارند 

بانک  جهانی،  تجاری  لجستیک  عملکرد  شاخص 

که مهم ترین ابعاد محیط  کشورها را در شش زمینه  عملکرد 

می کند.  اندازه گیری  می دهند،  نشان  را  تجاری  لجستیک 

کارآمدی فرایند ترخیص  این شش مؤلفه عبارت است از: )1( 

حمل ونقل،  تجارت  و  زیر ساخت های  کیفیت   )2(  گمرکی، 

رقابتی،  قیمت  با  حمل ونقل  انجام  سهولت   )3( 

یا  ردیابی  امکان   )5( خدمات،  کیفیت  ظرفیت  و   )4(

محموله ها.  به موقع  تحویل  میزان   )6( و  محموله ها  ردگیری 

گمرکی  و  یه های  )رو سنتی  مسائل  شامل  مؤلفه ها  این 

کیفیت زیرساخت ها( تا مسائل جدید )ردگیری محموله ها، 

لجستیک  صنعت  کیفیت  و  محموله ها  به موقع  تحویل 

به تنهایی  مؤلفه ها  این  از  یک  هیچ  می شوند.  داخلی( 

کنند.  تضمین  را  مطلوب  لجستیک  عملکرد  نمی توانند 

نظری  و  تحقیقات  آخرین  اساس  بر  مؤلفه ها  این  انتخاب 

با دست اندرکاران لجستیک  یادی  ز تجربی  و مصاحبه های 

گرفته است. حمل ونقل بین المللی انجام 
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تشکیل  بخش  دو  از  تجاری  لجستیک  عملکرد  مطالعه 

بین المللی  و داخلی  بر دو دیدگاه متفاوت  که مبتنی  می شود 

ارزشیابی  نشانگر  بین المللی  لجستیک  عملکرد  است. 

تجاری  شرکای  توسط  مذکور  حوزه  شش  در  کشور  یک  کیفی 

کشور- است.  کشور- دست اندرکاران لجستیک در خارج  آن  

کّمی یک  کیفی  و  یابی  ارز نشانگر  عملکرد لجستیک داخلی 

کشور  داخل  در  لجستیک  دست اندرکاران  به وسیله  کشور 

که شامل: اطالعات مفصل تری درباره محیط لجستیک  است 

تجاری، فرایندهای محوری لجستیک، نهادها، و زمان و هزینه 

تحلیل گران  دست اندرکاران،  داده ها  این  می شود.  لجستیک 

تعیین کننده  عوامل  که  می سازد  قادر  را  سیاست گذاران  و 

کنند. کشورها بررسی  لجستیک تجاری را در یکایک 

می توانند  مجموع  در  داخلی  بین المللی  و  داده های  

روشن  را  عرضه  شبکه  و  تأمین  زنجیره  مشکالت  و  تنگناها 

هریک  لجستیک،  عملکرد  شاخص  محاسبه  برای  سازند. 

سطح(  )بهترین   5 تا  سطح(  )نازل ترین   1 از  مؤلفه  شش  از 

مقیاس بندی  شده و شاخص عملکرد لجستیک از میانگین 

یکرد   رو این  می آید.  به دست   ]13[ مؤلفه ها  این  موزون 

مناطق  و  کشورها،  مقایسه  به   که  می سازد  قادر  را  ذی نفعان 

کشورها  از  به آسیب شناسی هر یک  نیز  گروههای  درآمدی  و 

بین المللی  لجستیک  عملکرد  شاخص  بررسی  بپردازند. 

بر  در  را  کشور  تا 166   150 از  گذشته  و داخلی طی یک دهه 

گرفته  است.

درجه  پنج  به  لجستیک  عملکرد  شاخص  مؤلفه های 

با  کشورهای  نشانگر   1 درجه  که  شده اند  مقیاس بندی 

پایین ترین نمره شاخص عملکرد لجستیک  و درجه 5 نشانگر 

لجستیک  عملکرد  شاخص  نمره  باالترین  با  کشورهای 

کشورها براساس  تجاری است. برای سهولت مطالعه، نتایج 

نمرات شاخص عملکرد لجستیک به 5 پنجک ]14[ تقسیم 

باالترین  با  کشورهای  شامل  )باال(  اول  پنجک  که  می شوند 

پایین ترین  با  کشورهای  شامل  )پایین(  پنجم  پنجک  و  نمره 

یع نمرات شاخص عملکرد لجستیک نشان  نمره است. توز

گروه  چهار  به  لجستیک  محیط  نظر  از  کشورها  که  می دهد 

تقسیم می شوند:

 :]15[ نامطلوب  لجستیک  عملکرد  با  کشورهای   )1(

وضعیت  در  لجستیک  عملکرد  نظر  از  کشورهایی  که 

کمترین  با  کشورهای  نظیر  دارند،  قرار  ضعیفی  بسیار 

درجه توسعه یافتگی ]16[ )پنجک پایین(؛

کشورهای  کشورهای با عملکرد لجستیک جزیی ]17[:   )2(

کشورهای با درآمد متوسط با محدودیت های  کم درآمد و 

مشابه )پنجک های چهارم  و سوم(؛ 

 :]18[ هماهنگ  لجستیک  عملکرد  با  کشورهای   )3(

به  نسبت  بهتری  لجستیک  عملکرد  با  کشورهایی  که 

گروه درآمدی دست یافته اند )پنجک دوم(؛

)4( کشورهای با عملکرد لجستیک مطلوب ]19[: کشورهایی 

کشورهای توسعه یافته. با درآمد باال )پنجک اول( 

با مطالعه مؤلفه های شاخص عملکرد لجستیک تجاری 

درباره  تقریبی  گونه شناسی  نوعی  به  شهودی  به طور  می توان 

طبق  کشورها  از  گروه  چهار  این  مشکالت  و  محدودیت ها 

جدول )1( دست یافت. 

کشورهای  از  بسیاری  جهانی،  بانک  گزارش  براساس 

و  مدرن سازی  از  حاصل  بهره وری  از  هنوز  توسعه  درحال 

در   2000 سال  از  که  لجستیکی  خدمات  کردن  بین المللی 

بهره مند  کم تر  است،  گرفته  شتاب  توسعه یافته  کشورهای 

عملکرد  فراوان  اهمیت  هم اینک  اساس،  این  بر  هستند. 

کاهش فقر به خوبی  لجستیکی برای رشد، تنوع اقتصادی و 

از  می توانند  دولت ها  که  نکته  این  کنون  ا است.  شده  درک 

»نرم«  و  »سخت«  زیرساخت های  ی  رو سرمایه گذاری  طریق 

سیاستی  مهم  موضوع  یک  شوند،  تجارت  تسهیل  سبب 

به کارگیری  با  کشورها  است.  کشورها  از  بسیاری  مدنظر  و 

مداخالت توسعه ای و راهبردی با مشارکت نهادهای داخلی 

دنیای  در  داده اند.  بهبود  را  لجستیکی  عملکرد  خارجی  و 

ایجاد  در  مهمی  نقش  لجستیک  امروزی،  مدن  و  پیچیده 

ثبات و وضعیت پایدار برای توسعه تجارت بر عهده دارد.
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کنون انجام اصالحات عملی در زمینه تسهیل تجارت  ا

در  توسعه  اصلی  اولویت های  از  یکی  به  حمل ونقل  یا 

برای  سنتی  تالش های  است.  شده  تبدیل  اخیر  سال های 

زمینه  در  سرمایه گذاری  از  حمایت  ی  رو تجارت  تسهیل 

استفاده  با  به ویژه  گمرک  نوسازی  و  تجاری  زیر ساخت های 

جدیدی  حوزه های  ولی  بود،  متمرکز  اطالعات  فناوری  از 

مثل بازار خدمات لجستیک، هماهنگی فرایندهای مرزی  و 

کشورهای  کمک به  اقدامات  مشترک  بین المللی به ویژه برای 

گرفته است.  محصور در خشکی نیز مورد توجه  قرار 

ظهور  و  تأمین  زنجیره  مدیریت  و  تجاری  لجستیک   .1-2

فناوری های نوین

تحوالت  ایجاد  نوین  و  فناوری های  ظهور  سوم  هزاره  آغاز  با 

بیش  را  تأمین  زنجیره  مدیریت  جهانی،  بازارهای  در  عظیم 

سازمان های  که  به طوری  است،  ساخته  ضروری  پیش  از 

گزیر  مختلف برای ایجادو حفظ موقعیت و جایگاه رقابتی، نا

هستند.  مدیریت  زنجیره  تأمین   نظریه های  از  استفاده  به 

انقالب اطالعاتی  و ظهور شکل های جدید ارتباطات متقابل 

کیفیت،  سازمانی و افزایش توقعات مشتریان در زمینه هزینه،  

رقابت  به  توجه  با  تعهد شده  زمان سیکل  فناوری  و  تحویل، 

فزاینده در بازارهای  جهانی  محصوالت  و خدمات و نظایر آن، 

که باعث تغییر نظام های سنتی خرید  از جمله عواملی است 

و تدارک  و حرکت به سمت نظام های مدرن مدیریت زنجیره 

با   21 قرن  در  اما  دنیا شده است.  توسط سازمان ها در  تأمین 

رقابتی   فضای  در  فعالیت  اقتصادی  جهانی شدن و  به  توجه 

کسب وکار  حوزه  در  بنگاه ها  و  شرکت ها  روزافزون  رشد  و 

داشتن  و  بقا   تداوم  برای  آنها  تنگاتنگ  رقابت  بین المللی  و 

سختی  و  پیچیده   فضای  ایجاد  باعث  بازار،  از  بیشتر  سهم 

کارگزاران اقتصادی شده است  و امروزه  برای تصمیم سازان  و 

هرچه به سمت آینده حرکت می شود به دلیل تغییرات سریع 

 و پیچیده تر شدن شرایط، اداره سازمان ها و بنگاه ها سخت تر 

می شود. بنابراین لجستیک تجاری و مدیریت زنجیره تأمین 

به دالیل زیر در مسیر رشد هم افزای روزافزون قرار دارند:

در  تغییرات  فزاینده  رشد  به واسطه  فناوری:  تغییر  سرعت   -

فنی  متخصصان  حفظ  به منظور  کارخانجات  فناوری، 

آنها تدارک می بینند، در حال  در زمینه فعالیت هایی که 

 تقویت شرکا در زنجیره تأمین هستند.

مختلف  نواحی  جهانی،  اقتصاد  در  تجارت:  جهانی شدن   -

امر  این  بود.  خواهند  تأمین  زنجیره  یک  مراحل  جهان 

می تواند نتیجه مشارکت، همکاری  و ترکیب نامحدود در 

منابع تأمین شامل مجاورت با منابع طبیعی،  پشتیبانی 

ی  کار و فضای سیاسی باشد. زیربنایی، مشخصات نیرو

به طور  کارخانجات  هم  اینک   :]20[ برون سپاری  به  تمایل   -

یک  در  بتوانند  که  هستند  معطوف  اموری  به  فزاینده ای 

کشورها از نظر موانع و مشکالت مرتبط با عملکرد لجستیک و زیرساخت تجاری جدول 1- نوع شناسی 

مطلوبهماهنگجزیینامطلوبشرح

محدودیت های معدود، جز محدودیت  در ظرفیت لجستیک تجاریمحدودیت عمدهمحدودیت جدی)1( زیر ساخت های تجاری
در راه آهن

پیشگامان صنعتتأمین  خدمات لجستیک متنوعبازار ضعیفتوسعه کم)2( عرضه و کیفیت  لجستیک

بهترین رویهدیگر محدودیتی وجود ندارد.محدودیت عمده بالقوهمحدودیت عمده در اکثر موارد)3( نوسازی اساسی گمرک

با مشکالت کمترنوعًا آخرین محدودیتمحدودیت عمدهمشکالت نسبتًا کم تر)4( یکپارچگی مدیریت مرزی

کمترین درجه  )5( حمل ونقل و تسهیل  منطقه ای گره اصلی کشورهای با
توسعه یافتگی محصور در خشکی

روان و راحتبه منطقه بستگی دارد.مشکل بغرنج

WB, LPI 2010-18 :منبع
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به این  برای نیل  کنند.  با سایر رقبا رقابت  یا چند زمینه 

تهیه  به منظور  کارخانجات  این  است  ضروری  هدف، 

برآورده  را  نهایی  مشتری  نیاز  که  محصوالت  از  بخشی 

فعالیت ها  برون سپاری  یا  بیرونی  منبع یابی  به  می سازد،  

کارخانجات دیگر  بپردازند. و تقویت 

گون خرید،  گونا کیفیت، فایده و رضایت مشتری: انگیزه های   -

و  خدمات   ویژگی،  شکل،  منزلت،  و  شأن  راحتی،  نظیر 

مؤثری  نقش  مختلف  مکان های  و  زمان ها  در  آن،  نظایر 

تصمیم گیری ها  هنگام  امروزی  مشتریان  دارند.  عهده  بر 

بیشتری  اهمیت  فایده  کیفیت  و  برای  خرید،  امر  در 

تمهیداتی  معروف  شرکت های  بعضی  می شوند.  قائل 

و  داده  ارتقاء  حد  باالترین  به  را  کیفیت  تا  می برند  به کار 

شعار  شرکت ها  این  دهند.  کاهش  را  هزینه ها  هم زمان، 

را سرلوحه  پایدار«  به طور  کمتر،  به قیمت  »عرضه بیشتر، 

ارتقای  که  دارد  وجود  اعتقاد  این  البته  داده ا ند.  قرار  کار 

کیفیت در طول زنجیره باید شکل بگیرد و نمی توان تنها 

کیفی داشت. از یک بخش از زنجیره انتظار توسعه 

یابی بیشتر حول  - تعمیق مشتری مداری: در گذشته، نظریه بازار

این  محور که »فروش« چگونه باید انجام گیرد، استوار بود، 

گاهی درباره مشتری و این که آیا او دیگر  اما فروش بدون آ

یابان  بار خرید خواهد کرد یا نه، کاماًل بی فایده است. بازار

امروز، بیشتر به دنبال مشتریان دایمی هستند. در این جا 

به  معامله،  انجام  از  تفکر  طرز  انتقال  در  اساسی،  تحول 

ایجاد رابطه است. اینک شرکت ها به مدیریت  ارتباطات 

پایگاه های  مشتریان  برای  توجه  داشته  و  مشتریان  با 

اطالعاتی  پایگاه هایی  که  می کنند،  اطالعاتی  ایجاد 

سبک   زندگی  و  جمعیت شناختی،  وضعیت    درباره  

به  نسبت  مشتریان  مختلف  حساسیت پذیری   سطوح  

را  گذشته  معامالت  یابی  و  بازار مختلف  محرک های 

می نمایند،  عرضه  آنچه  با  آن ها  بدین سان  دربردارند. 

برای خود مشتریان راضی دست  و پا می کنند، مشتریانی 

 که همواره نسبت به شرکت وفادار باقی می مانند.

بر  کنونی  کسب وکارهای  تأمین کنندگان:  با  روابط  تحکیم   -

با  ارتباط  در  متقابل  نفع  بر  مبتنی  بلندمدت  و  روابط 

تمرکز  یع کنندگان  توز تولید کنندگان  و  تأمین کنندگان، 

نهادینه سازی  و  تثبیت   سپس  و  اتحاد  ایجاد  دارند. 

را در  کسب وکارها  پایداری  اعتماد و اتحاد، استحکام  و 

طول زنجیره افزایش می دهد.

عملیات:  یکپارچگی  و  کسب وکار  فرایندهای  مدیریت    -

تغییر طرز تفکر هستند،  اندیشه  امروزی، در  شرکت های 

آن ها شیو ه مدیریت بر مجموعه ای از حوزه های وظیفه ای 

کرده  و به مدیریت فرایندهای  اساسی به  مستقل، را رها 

بر  یع آن هم مبتنی  تفکیک حوزه های تأمین، تولید و توز

مثبتی  تحول  امر  این  می آورند.  ی  رو ارزش  پایدار  جریان 

در  فعالیت ها  به  نسبت  را  کسب وکارها  بینش  که   است 

افزایش می دهد و فرصت های  ارزش زا  قالب یک جریان 

بیشتری را فراهم می آورد.

- پیوندها و شبکه های راهبردی: با جهانی شدن شرکت ها، آن ها 

یات  که برای موفقیت، تمامی  منابع و ضرور در می یابند 

الزم را در اختیار ندارند، و اندازه آن ها نیز در این زمینه ، از 

اهمیت چندانی برخوردار نیست. مؤسسات با نگاهی به 

کسب وکار برای ایجاد فایده، خواه ناخواه به  کامل  زنجیره 

لزوم مشارکت با سایر سازمان ها پی  می برند. شرکت های 

مدیون  داشتن  را  خود  مطرح  جهانی  موفقیت   برند دار 

که  را  که هر آنچه  زنجیره های  جهانی می دانند؛ شرکایی  

برای موفقیت موردنیاز است، تأمین می کنند و مدیریت، 

و شبکه های  پیوندها  و طراحی  تهیه  به  را  بیشتری  وقت 

برای  که  پیوندهایی  می دهد،  اختصاص  راهبردی 

شرایط  در  را  پایداری  رقابتی  مزیت   شریک  شرکت های 

کنونی ایجاد می کنند. تولید و تجارت دنیای 

- توسعه مبتنی بر دانش  و فناوری: رشد اقتصادی، عمدتًا ناشی 

است.  باال  فناوری  دانش  و  با  کسب وکارهایی  ظهور  از 

می کنند،  عمل  سنتی  که  مؤسساتی   با  مؤسسات  این 

با  باال،  فناوری  با  کسب وکارهای  دارند.  فاحش  تفاوت 
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با  آنها  کاالهای  زیرا  هستند،  روبه رو  بیشتری  مخاطرات 

کاالهای  کمتری مورد پذیرش قرار می گیرد، عمر  سرعت 

رواج  »از  شتاب  نهایتا  است  و  کوتاه تر  آن ها  تولیدی 

با این  افتادن فناورانه« در آن ها سریع تر است. در مقابله 

مبتنی  و  شبکه ای   کسب وکار های  توسعه  چالش ها، 

این  نوع  مخاطرات  احتمالی  تسهیم  زمینه  زنجیره  بر 

کسب وکارها را نیز فراهم می آورد.

2-2. پیشینه پژوهش و مطالعات تجربی

سهولت ارتباط صادرکنندگان با شبکه لجستیک به عوامل 

یه های تجاری و بازار لجستیک  داخلی نظیر زیر ساخت ها، رو

مرتبط با تجارت بستگی دارد. تسهیل تجارت  و حمل ونقل 

باید  بازار جهانی دارد: تجار  اهمیت اساسی برای رقابت در 

کمی در  کاالها و خدمات را به موقع و با هزینه مبادله  بتوانند 

یادی این مسأله  کنند. تحقیقات ز سطح بین المللی عرضه 

را تأیید می کند. در ادامه پاره ای از شواهد و مطالعات تجربی 

ارایه شده است:

دوساالنه  مقاطع  در  لجستیک  عملکرد  شاخص  گزارش   )1(

می دهد  نشان   )2018 تا   2017 )از   2018 سال  به  منتهی 

برتر  پیش رو،  لجستیک  رتبه  باال  درآمد  با  کشورهای  که 

در  کشورها  این  فهرست  کرده اند.  احراز  را  برجسته ای   و 

مشابه  ساالنه  مقاطع  طی  لجستیک  عملکرد  شاخص 

در  کلیدی  یگران  باز آنها  از  بسیاری  است.  هم   نزدیک  و 

بخش لجستیک  و جایگاه مهمی در تنوع جهانی  و زنجیره 

هلند،  سوئد،  سنگاپور،  آلمان،  هستند.  منطقه ای  عرضه 

لوکزامبورگ، سوئیس، ژاپن، انگلیس، بلژیک، آمریکا و نروژ 

وضعیت مناسبی در خدمات لجستیک به دست آورده اند 

باالترین  با  مقایسه  در  کشورها  آن  لجستیک  عملکرد  که 

عملکرد  عددی  ارزش  نزدیک  بودن  جهانی،  عملکرد 

در  نشان می دهد.  را  نزدیک  رقابتی  و وجود  آنها  لجستیک  

تقریبًا  عملکرد  ضعیف ترین  با  کشورهای  از  تا  ده  مقابل، 

که تمرکز  گروه اقتصادهای با درآمد پایین تر بوده اند  از  همه 

به  اقتصادها  این  است.  آفریقا  در  عموما  آنها  جغرافیایی 

شبکه عرضه جهانی  و منطقه ای وارد نشده اند.

)2( شاخص عملکرد لجستیک تجاری بانک  جهانی نشان 

مستقیمی  ارتباط  تجاری  لجستیک   عملکرد  می دهد 

تنوع  تجاری،  رشد  مثل  مهم  اقتصادی  شاخص های  با 

صادرات، جذب سرمایه گذاری مستقیم  خارجی  و رشد 

نشان  ساالنه  مقاطع  طی  شاخص  این  دارد.  اقتصادی 

یکسان،  سرانه  در آمد  با  کشورهای  میان  در  که  می دهد 

دارند،  را  لجستیک   عملکرد  بهترین  کشورهایی  که 

تولید  در  درصد  یک  داشته اند:  بیشتری  اقتصادی  رشد 

ناخالص داخلی  و دو درصد در تجارت.

تفاوت  شکاف  و  کاهش   که  داد  نشان   ،)2008( میرزا   )3(

جنوب   کشورهای  لجستیک  عملکرد  نمره های 

افزایش  به  آمریکای التین  و  آسیا  جنوب  صحرای  آفریقا، 

ولی  دارد،  احتیاج  درصد(   400( مرزی  سرمایه گذاری 

هزینه های   از  بیشتر  به مراتب   این  کار  اقتصادی  منافع 

این  رفاه  اقتصادی  سرمایه گذاری،  این  نوع   است.  آن 

 کشورها را افزایش  می دهد ]21[. به عالوه، غیر تبعیض آمیز 

ایجاد  باعث  ماهیت اصالحات بخش لجستیک  بودن 

کمی خواهد شد. یاد و انحراف تجارت  تجارت ز

جاذبه  مدل  از  استفاده  با   ،)2008( نیکیتا  هوکمن  و   )4(

بین  که  دادند  نشان  بین الملل  تجارت   ]22[ استاندارد 

رابطه  دو جانبه  تجارت  لجستیک  و  عملکرد  شاخص 

رسیدند  نتیجه  این  به  آنها   .]23[ دارد  وجود  محکمی 

کشورهای  در  لجستیک  عملکرد  شاخص  ارتقای  که 

را  تجارت  متوسط،  درآمد  دارای  کشورهای  تا  کم درآمد 

کاهش هزینه   تجاری  افزایش می دهد.  حدود 15 درصد 

این  می دهد.  افزایش  درصد   7 حدود  را  صادرات  هم 

موانع  حذف  یا  آزادسازی  تأثیر  از  بیشتر  به  مراتب  آثار 

تا 5 درصد باعث  کاهش تعرفه ها  تجاری سنتی است. 
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کاهش معادل  افزایش تجارت فقط تا 6 درصد می شود و 

 تعرفه ای اقدامات غیرتعرفه ای تا 10 درصد باعث افزایش 

تجارت تا 8 درصد می گردد.

بهبود  آثار  مقاله ای  در   ،)1391( همکاران  حسینی  و   )5(

شش گانه  زیرشاخص های  تجاری  و  پشتیبانی  خدمات 

کشورهای منتخب از جمله ایران  آن را بر توسعه تجارت 

گویای آن است  یابی قرار داده اند. نتایج  مورد مطالعه  و ارز

خدمات  شاخص  عددی  ارزش  در  نسبی  افزایش  که 

پشتیبانی تجاری، افزایش در صادرات بیشتر از افزایش در 

واردات رخ می دهد. به عالوه از شش مؤلفه LPI، به ترتیب 

کیفیت  ظرفیت  و  محموله ها،  به موقع  تحویل  میزان 

حمل ونقل  انجام  سهولت  تجاری،  پشتیبانی  خدمات 

حمل ونقل،  تجارت  و  زیرساخت های  رقابتی،  قیمت  با 

فرایند  کارآمدی  و  محموله ها  ردگیری  یا  ردیابی  امکان 

توسعه  در  را  اهمیت  و  تأثیر  بیشترین  گمرکی  ترخیص 

تجارت )صادرات و واردات توأمان( داشته است.

تجاری  لجستیک  وضعیت  که  کشورهایی  بنابراین 

نوسازی  و  اصالح  به  باید  احتمااًل  داده اند،  بهبود  را  خود 

مقررات  و  سیاست ها  پرداخته ،  مرزی  مدیریت  نهادهای 

سرمایه گذاری  به  مواردی  در  و  داده  تغییر  را  خود  حمل ونقل 

این  بر  بپردازند.  تجاری  زیرساخت های  زمینه  در  یادی  ز

اساس، شناسایی نقاط ضعف یا حلقه های مفقوده  و اتخاذ 

اقدامات  و برنامه های هدفمند در مورد آنها به یکی از عناصر 

عمده برنامه لجستیک و تسهیل تجاری تبدیل شده است.

گذشته  3. عملکرد لجستیک تجاری ایران طی یک دهه 
)2007-18(

ارزش  از  اعم   ،)LPI( تجاری  لجستیک  عملکرد  شاخص 

جهانی  عملکرد  باالترین  از  درصد  و  رتبه  )امتیاز(،   عددی 

ایران برای مقاطع  ساالنه از 2007 تا 2018 در جدول )2( درج 

شده است. 

جدول 2- نتایج عملکرد  لجستیک  تجاری ایران در مقایسه با بهترین عملکرد جهانی: مقاطع دو ساالنه

درصد شکاف به 
باالترین  عملکرد

درصد به 
باالترین عملکرد

باالترین عملکرد جهانی ایران
تعداد کشورها شرح

امتیاز رتبه کشور تغییر امتیاز امتیاز تغییر رتبه رتبه

40/10 59/90 4/19 1 سنگاپور - 2/51 - 78 150 )2007( 1385-86

37/47 62/53 4/11 1 آلمان +0/06 2/57 -25 103 155 )2010( 1388-89

39/71 60/29 4/13 1 سنگاپور -0/08 2/49 -9 112 155 )2012( 1390-91

38/53 61/47 4/23 1 آلمان +0/11 2/60 +16 96 160 )2016( 1394-95

32/14 67/86 4/20 1 آلمان +0/25 2/85 +32 64 160 )2018( 1396-97

WB, LPI 2007-18 :منبع

مهم ترین یافته های  کلیدی عبارت است از:

منتهی  دوساالنه  مقاطع  در  لجستیک  عملکرد  یابی  ارز  )1

که  می دهد  نشان   )2018 تا   2007 )از   2018 سال  به 

کشورهای با درآمد باال رتبه خدمات لجستیک پیش رو، 

آنها  از  بسیاری  کرده اند.  احراز  را  برجسته ای  برتر  و 

مهمی  جایگاه  و  لجستیک   بخش  در  کلیدی  یگران  باز

در  هستند.  منطقه ای  عرضه  زنجیره  و  جهانی   تنوع  در 

همه  تقریبًا  لجستیک  عملکرد  ضعیف ترین  مقابل، 

تمرکز   که  بوده اند  پایین تر  درآمد  با  اقتصادهای  گروه  از 

اقتصادها  این  است.  آفریقا  در  عموما  آنها  جغرافیایی 
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در  نشده اند.  وارد  منطقه ای  جهانی  و  عرضه  شبکه  به 

لجستیک  و  زیرساخت ها  عملکرد  جایگاه  بین،  این 

یابی نمی شود و از وضعیت مناسب  ارز تجاری مناسب 

در  البته  دارد.  فاصله  پیش رو  اقتصادهای  مطلوب  و 

نخست  است:  تمایز  قابل  گانه  جدا روند  دو  دوره  طول 

ایران  تا 2012 عملکرد لجستیک تجاری  ابتدای دوره  از 

عملکرد  پیوسته   2018 تا   2012 از  سپس  و  افول،  به  رو 

لجستیک تجاری ایران رو به بهبود بوده است.

با احراز میانگین ارزش عددی 2/60  ایران  2( در این میان، 

 104 رتبه  لجستیک  تجاری  عملکرد  شاخص  در   5 از 

کرده  احراز   2018 تا   2007 طی  کشور   167 میان  در  را 

لجستیک  عملکرد  امتیاز  دوره،  طی  در  البته  است. 

سال  در   2/57 به   2007 سال  در   2/51 از  ایران  تجاری 

گذاشته است ، این  2010 یعنی 0/06+ واحد رو به افزایش 

به   78 از  شاخص  این  در  ایران  رتبه  که  است  درحالی 

گذاشته است  و متعاقبًا ارزش عددی  103 رو به نقصان 

 2/49 به ترتیب  ایران  تجاری  لجستیک  عملکرد  رتبه   و 

وضعیت  معیار  دو  هر  پله،   -9 با   ،2012 سال  در   112 و 

در  است.  شده  بدتر  ایران  تجاری  لجستیک  عملکرد 

زنگ  چشمگیر  به طور  رتبه  و  امتیاز  توأمان  کاهش  واقع 

موضوع  آن  از  اغماض  با  نبایستی  که  است  جدی  خطر 

کرد و مستلزم مطالعات تکمیلی جدی تری است.  عبور 

 2012 سال  در  ایران  تجاری  لجستیک  عملکرد  البته 

بیش  کمی  سنگاپور-   - عملکرد  باالترین  با  مقایسه  در 

سال  با  مقایسه  در  که  بود  درصد(   60/29( درصد   60 از 

جایگاه  حتی  شده  و  بدتر  واحد   -2.24  ،)62.53(  2010

تضعیف   2012 تا  نیز  ایران  تجاری  لجستیک   منطقه ای 

افول شاخص  گویای  تا 2012  از 2007  بنابراین  بود.  شده 

ارزش  و  دو جنبه  هر  از  ایران  عملکرد لجستیک  تجاری 

رتبه، معنی دار و چشمگیر بوده است.

با احراز میانگین  3( مطابق اطالعات برای سال 2016 ایران 

ارزش 2/60 از 5 در شاخص عملکرد لجستیک  تجاری 

و  امتیاز  است.  کرده  احراز  کشور   160 بین  در  را   96 رتبه 

رتبه عملکرد لجستیک تجاری ایران با افزایش از 2/49 

در سال 2012 به 2/60 در سال 2016، 0/11+ واحد و رتبه 

ایران در این شاخص با تغییر از 112 به 96، 16+ واحد رو 

گذاشته است  و بدین ترتیب ارزش عددی  و رتبه  به بهبود 

عملکرد لجستیک تجاری ایران بهبود یافته است.

4( البته مطابق جدیدترین اطالعات در دسترس برای سال 

 5 از   2/85 عددی  ارزش  میانگین  احراز  با  ایران   2018

در  را   64 رتبه  لجستیک  تجاری  عملکرد  شاخص  در 

کرده است. امتیاز و رتبه عملکرد  کشور احراز  میان 160 

لجستیک تجاری ایران با افزایش از 2/60 در سال 2016 

در  ایران  رتبه  و  واحد   +0/25  ،2018 سال  در   2/85 به 

به  رو  واحد   +32  ،64 به   96 از  تغییر  با  شاخص  این 

رتبه  و  عددی   ارزش  بدین  ترتیب  است  و  داشته  بهبود 

معنی دار  به طور  توأمان  ایران  تجاری  لجستیک  عملکرد 

و چشمگیری بهبود یافته است.

شاخص   2012 سال  تا  دوره  ابتدای  از  اخیر  دهه  یک  در   )5

وخامت  و  افول  به  رو  ایران  تجاری  لجستیک  عملکرد 

ولی از آن سال تا 2018 برای بار نخست هر دو معیار ارزش 

عددی و رتبه عملکرد لجستیک تجاری ایران رو به بهبود 

گذاشته است. یکی از دالیل تأثیرگذار در بهبود عملکرد 

لجستیک تجاری 2018 نسبت به 2012 را می توان تغییر و 

اصالح سیاست ها  با تغییر دولت  و فضای عمومی بهبود 

محیط اقتصادی و به ویژه بین المللی در دوران پسابرجام 

دانست.

6( مطابق مقیاس بندی شاخص عملکرد لجستیک تجاری 

با  کشورهای  شامل  )باال(  اول  )پنجک  درجه   5 در 

کشورهای  شامل  )پایین(  پنجم  پنجک  و  نمره   باالترین 

عملکرد  شاخص  نمرات  یع  توز و  نمره(  پایین ترین  با 

گروه  چهار  در  لجستیک  محیط  نظر  از  لجستیک 

می شود  نتیجه  مطلوب،  و  هماهنگ   جزیی،  نامطلوب، 

 2018 2007تا  از   2/6 میانگین  با  ارزش  احراز  با  ایران  که 
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در شاخص عملکرد لجستیک از نظر محیط  لجستیک 

)مثل  جزیی  لجستیک  عملکرد  با  کشورهای  گروه  در 

با  متوسط  درآمد  با  کشورهای  و  کم درآمد  کشورهای 

دارد  قرار   )3 )پنجک های4و  مشابه  محدودیت های 

عملکرد  امتیاز  در  کاهشی  اندک  با  که  می رود  آن  بیم  و 

لجستیک  عملکرد  با  کشورهای  گروه  به  لجستیک، 

کشورهایی  که از نظر عملکرد لجستیک  نامطلوب، یعنی 

کمترین درجه  با دارند )کشورهای  قرار  بدی  در وضعیت 

کند.  توسعه یافتگی( سقوط 

نقطه  تا  آن  فاصله  و  ایران  تجاری  لجستیک  عملکرد   .1-3

ایده آل )مطلوب(

که عملکرد  کشورها این است   LPI گزارش یکی از ایرادات به 

و  می سنجد  کشورها  سایر  عملکرد  »نسبت  به«  را  کشور  هر 

کشور در محیط LPI را نشان می دهد.  تنها جایگاه نسبی هر 

بهبود  را   LPI کشوری  سال،  دو  فاصله  در  گر  ا علت  این  به 

رتبه  یافتند  بیشتری  به نسبت  بهبود  کشورها  اما سایر  دهد، 

آمارها  در  کشور  تالش  این  و  نمی شود  بهتر  مربوطه  کشور 

که بهبود  نیاز به سنجه ای است  قابل مشاهده نیست. پس 

این  ایراد دیگر  را نشان دهد.   LPI نه نسبی  و  کیفیت مطلق 

طی  بهبود  روند  مشاهده  امکان  عدم  از  جدای  که  است 

کشور در  بین دو  امکان قضاوت درباره میزان شکاف  زمان، 

رتبه بندی  با  چون  ندارد،  وجود  هم  خاص  زمانی  مقطع  یک 

در  ترکیه   2016 سال  در  مثال  که  می شود  معلوم  تنها  کشورها 

این  به  واقعا  این  آیا  ولی  است،   96 رتبه  در  ایران  34و  رتبه 

 معنی است، که وضعیت رتبه ترکیه 3 برابر بهتر از ایران است 

که  بنابراین در مقاطع ساالنه اخیر  البته این گونه نیست.  که 

رتبه ایران در LPI علی رغم بهبود امتیاز عددی، بهبود نیافته 

است، مقامات مسئول این گونه در مقام پاسخ گویی بر آمدند 

کشورها  برخی  اما  داده اند؛  بهبود  را   LPI نموده  و  تالش  که 

کردند و در نتیجه توانسته اند در رتبه بندی جلو  بیشتر تالش 

بیفتند. البته در دوره 18-2012 هم  رتبه  و هم ارزش LPI ایران 

به ترتیب با 48+ رتبه و 0/36+ امتیاز عددی بهبود معنی دار 

کرده است. و چشمگیری را تجربه 

می توان  دقیقًا  مطلوب  مرز  تا  فاصله  سنجه  مشاهده  با 

کارنامه ای  چه  مطلق  واقعی  و  به صورت  ایران  که  فهمید 

محاسبه  شده  درصدی  به صورت  سنجه  این  است.  داشته 

کدام  باالترین عملکرد مشاهده شده در هر  به معنای   100 و 

مقیاس  در  مرز  با  کشور  هر  فاصله  پس  است.  شاخص ها  از 

پایین ترین  معنای  به  صفر  که  می شود  بیان  صد  تا  صفر  از 

مطلوب(  )کامال  ایده آل  نقطه  یا  مرز  ی  رو هم   100 و  عملکرد 

که  این سنجه مشخص می شود  با   .]24[ محسوب می شود 

در سال 2007 فاصله ایران از مرز و نقطه ایده آل 40/1 درصد 

یعنی  است  درصد   32/5 ترکیه  فاصله  حال  است؛  بوده 

از  بهتر  برابر   3 نه  و  درصد  واحد   10 از  کمتر  ترکیه  وضعیت 

تا 2018  از 2007  مرز  تا  و فاصله  ایران  ایران است. وضعیت 

می شود  مشخص  ترتیب  این  به  است.  آمده   )3( جدول  در 

تجاری  لجستیک  سطح  باالترین  و  پایین ترین   دوره،  طی 

ایران نسبت به ایده آل به ترتیب با میزان 59/9 )سال 2007( 

دوره  طی  که  آن  وجود  با  است.  بوده   )2010 )سال   62/5 و 

تا  نوسان  با  همچنان  ولی  نمی شود  مشاهده  باثباتی  روند 

از  گذارده و شکاف با نقطه ایده آل  سال 2012 رو به وخامت 

37/5به 39/7 درصد رسیده است و متعاقبا از آن سال تا 

2016 شکاف تا مرز ایده آل به 38/5 بهبود یافته است.

گر چه ایران در عملکرد لجستیک  نکته مهم دیگر  این که ا

را   64 رتبه  جهان  کشور   160 بین  در   2018 سال  در  تجاری 

دارد، یعنی در مدارج نسبتًا پایین محیط لجستیک تجاری 

وضعیت   شود  نگاه  که  مطلق  به صورت  اما  می گیرد،  قرار 

رتبه  گرچه  ا پس  است.  بهتر  مراتب  به  میانه  کشور  از  ایران 

که 80 باشد شاهد بهبود  کشورها  یافتی ایران )64( از میانه  در

درصد   32/14 ایده آل  مرز  تا  فاصله   اما  است،  چشمگیری 

است. البته عملکرد لجستیک تجاری ایران تا 2012 نه تنها 

 1/9 اندازه  به   2012 سال  در  حتی  به ویژه  نبوده  و  افزایشی 

درصد افت داشته  و از 62/5 درصد به 60/6 درصد رسیده 
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و  است   کرده  تجربه  را  چشمگیری  بهبود   2018 تا   2012 از   و 

ارزش عددی لجستیک  و  امتیاز  کلی  به طور  این اوصاف  با 

تجاری ایران امکان بهبود بیشتر میسر است و توجه  و اهتمام 

خاص مسئوالن این حوزه را نیاز دارد.

کاهش شکاف  کشورها بیشترین پیشرفت را در  برخی از 

که از سال 2012  تا مرز لجستیک تجاری داشته اند، به طوری 

تا 2018 از جمله ایران توانسته اند عملکرد محیط لجستیک 

-آلمان-  جهانی   LPI عملکرد  بهترین  به  نسبت  را  تجاری 

جایگاه  گروه  اقتصادهای  زمره  در  و  دهد  چشمگیری  بهبود 

عملکرد  فاصله  بین،  این  در  گیرند.  قرار  پیش رو  نخست 

یعنی   32/1 به   40 از  ایده آل  مرز  تا  ایران  تجاری  لجستیک 

7/9+ واحد درصد بهبود یافته است.

4. ارزیابی عملکرد اجزای شش گانه شاخص لجستیک 
تجاری ایران

که  کشورها را در شش مؤلفه  و زمینه  شاخص LPI، عملکرد 

را نشان می دهند،  ابعاد محیط لجستیک تجاری  مهم ترین 

یابی می نماید. رتبه  و ارزش  عددی )امتیاز(  اندازه گیری  و ارز

سطح(  )باالترین   5 تا  سطح(  )پایین ترین   1 از  گر  نما شش 

کشورهای  برای   )4( جدول  طبق  شده  و  مقیاس بندی  

که: گویای آن است  منتخب درج شده است. نتایج 

مؤلفه  شش  در  ایران  عددی  ارزش  و  رتبه    2007 سال  در   )1

از  عملکرد  بهترین  به  ضعیف ترین  از  به ترتیب   LPI

ردگیری  یا  ردیابی  امکان  به شاخص  رتبه  و  امتیاز  جنبه 

محموله ها )125 و 2/0(، میزان تحویل به موقع محموله ها 

قیمت  با  حمل ونقل  انجام  سهولت   ،)2/8 و   106(

پشتیبانی  کیفیت  و  ظرفیت   ،)2/59 و   78( رقابتی 

 63( گمرکی  ترخیص  فرایند  کارآمدی  و   )2/69 و   66(

 2007 سال  در  مؤلفه ها  این  است.  داشته  تعلق   )2/5 و 

بهترین وضعیت را طی دوره نزدیک به 10 سال، در سال 

که اساسا در سال 2012 نسبت  کرده اند، چرا 2007 احراز 

 -63 با  گمرکی  ترخیص  فرایند  کارآمدی   2007 سال  به 

رتبه، سهولت انجام حمل ونقل با قیمت رقابتی با 37- 

با  حمل ونقل  و  تجارت  زیرساخت های  کیفیت  رتبه، 

کشورهای منتخب: 2007-18 جدول 3- جایگاه عملکرد LPI ایران در مقایسه با 

)97-1396(2018)95-1394( 2016)91-1390( 2012)89-1388(2010)86-1385( 2007کشور

رتبه
LPI

امتیاز 
LPI

%از 
باالترین

رتبه 
LPI

امتیاز
LPI

%از 
باالترین

رتبه
LPI

امتیاز
LPI

%از 
باالترین

رتبه
LPI

امتیاز
LPI

%از 
باالترین

رتبه
LPI

امتیاز
LPI

% از
باالترین

34.1097.114.1110044.0397.014/2310014/20100آلمان

143.8489.1153.8691.793.9393.784/0796/22143/8992/62آمریکا

343.1567.5393.2271.4273.5180.3343/4280/85473/1575/00ترکیه

612.7554.9413.2070.6453.1368.2553/0973/05562/8567/86برزیل

972.3743.0922.6151.8572.9863.3493/1875/18672/8267/14مصر

682.6250.71102.5349.1712.8358.4682/9269/031222/4257/62پاکستان

602.7655.3612.8458.9413.1769.41102/5059/101052/3856/67تونس

782.5159.91032.5762.531122.4960.29962/6061/47642/8567/86ایران

.WB, LPI 2007-17 :منبع
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رتبه  با 23-  به موقع محموله ها  رتبه، میزان تحویل   -34

پنج  رتبه،   -21 با  پشتیبانی  کیفیت  و  ظرفیت  باالخره  و 

گذاشت  و در این بین  مؤلفه از شش مؤلفه رو به وخامت 

کیفیت پشتیبانی اندکی بهبود یافت. تنها ظرفیت  و 

مؤلفه  شش  در  ایران  عددی  ارزش  رتبه  و   2012 سال  در   )2

گمرکی  ترخیص  فرایند  کارآمدی  شامل   LPI شاخص 

)138و  محموله ها  موقع  به  تحویل  میزان   ،)2/19 )126و 

2/66(، سهولت انجام حمل ونقل با قیمت رقابتی )115و 

حمل ونقل  و  تجارت  زیر ساخت های  کیفیت   ،)2/49

لجستیک  خدمات  کیفیت  و  ظرفیت   ،)2/42 و   100(

)87و 2/66( و امکان ردیابی یا ردگیری محموله ها )108 

در  موجود  عملکرد  ضعیف ترین  در  به ترتیب   )2/49 و 

پایین ترین  همچنین  است.  داشته  قرار  اخیر  دهه  یک 

به ترتیب  ایران   LPI شاخص  گرهای  نما رتبه  باالترین  و 

و  ظرفیت   و   )138( محموله ها  به موقع  تحویل  میزان  به 

حداقل  و  همین طور  و    )87( تجاری  لجستیک  کیفیت 

کثر ارزش عددی مؤلفه های این شاخص به ترتیب به  حدا

گمرکی )2.19( و مجددًا ظرفیت   کارآمدی فرایند ترخیص 

کیفیت لجستیک تجاری )2/66( در سال 2012 تعلق  و 

و  کنش   پرا دامنه  گویای  حال  عین  در  که  است  داشته 

ایران   LPI گرهای   رتبه  و ارزش عددی نما نامتوازن  یع  توز

نیز  زیرشاخص ها  وضعیت  کلی  ضعف  مبّین  است، 

گذاردن ارزش و رتبه  است. در واقع اساسًا رو به نقصان 

کل شاخص  در بسیاری از شش زیرشاخص  و متعاقبًا در 

کامال محرز است. LPI ایران از 2007 تا 2012 

ایران  برای  آن  شش گانه  مؤلفه های  و   LPI کلی  شاخص   )3

درسال 2016 نسبت به 2012 بهبود یافته است. طی این 

باالترین   LPI مؤلفه  شش  از   2018 تا   2012 سال  از  مدت 

و  تجارت   زیرساخت های  کیفیت  به  به ترتیب  بهبود 

حمل ونقل  انجام  سهولت  رتبه،   +28 با  حمل ونقل 

به موقع  تحویل  میزان  رتبه،   +27 با  رقابتی  قیمت  با 

گمرکی  کارآمدی فرایند ترخیص   محموله ها با 22+ رتبه، 

رتبه   +5 با  پشتیبانی  کیفیت  ظرفیت  و  و  رتبه    +16 با 

و  ردیابی   امکان  تنها  بین  این  در  داشته  و  تعلق  بهبود، 

ردگیری محموله ها تغییر ملموسی را شاهد نبوده است.

4( شاخص کلی LPI و مؤلفه های شش گانه آن برای ایران 

و  معنی دار  بهبود   2012 2016به ویژه  به  نسبت   2018 سال  در 

چشمگیری را نشان می دهد. طی این مدت از سال 2012 تا 

کیفیت  به ترتیب به  باالترین بهبود   LPI از شش مؤلفه   2018

رتبه، سهولت  با 37+  زیرساخت های تجارت  و حمل ونقل 

انجام حمل ونقل با قیمت رقابتی با 36+ رتبه، میزان تحویل 

ترخیص  فرایند  کارآمدی  رتبه،   +78 با  محموله ها  به موقع 

کیفیت پشتیبانی با 25+ رتبه  گمرکی با 55+ رتبه ، ظرفیت  و 

و امکان ردیابی  و ردگیری محموله ها 23+ بهبود معنی دار و 

چشمگیری را شاهد بوده است.

به جلوی  رو  اصالحی  اقدامات  و  تدابیر  اهم  بی تردید   )5

در  تعیین کننده ای  تأثیر  دولت  بین المللی  داخلی  و 

لجستیک  و  عملکرد  و  جایگاه   کلی  ارتقای  و  بهبود 

زیرساخت های تجاری  و مؤلفه های شش گانه آن در طی 

چند سال منتهی به 2018 داشته است ولی تا دستیابی 

اهم  بایستی  منطقه ای  مطلوب  مناسب  و  جایگاه  به 

تدابیر و اقدامات اصالحی داخلی و بین المللی در شش 

کلیدی لجستیک  و زیرساخت تجاری ایران تداوم  مؤلفه 

 LPI یابد، وگرنه در وضعیت شکننده  و آسیب پذیر فعلی

به عالوه  و  به عقب محتمل است  بازگشت  امکان  ایران 

نامتوازن  یع  توز کنش و  پرا دامنه  گویای  که  عین حال  در 

مبّین  است،  ایران   LPI مؤلفه های  عددی  ارزش  و  رتبه  

کلی وضعیت زیرشاخص ها نیز است. ضعف 

 ،2018 سال  به  منتهی  دهه  یک  ساالنه  مقاطع  طی   )6

 LPI شاخص  رتبه  عددی  و  ارزش  شدیدًا  که  مؤلفه هایی 

تحویل  میزان   )1( از:  داده اند عبارت است  کاهش  را  ایران 

به موقع محموله ها )بهترین رتبه 60 در سال 2018 و بدترین 

ترخیص  فرایند  کارآمدی   )2(  ،)2012 سال  در   138 رتبه 

گمرکی )بهترین رتبه 63 در سال 2007 و بدترین رتبه 126 در 
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جدول 4- نتایج شاخص های شش گانه لجستیک  تجاری ایران با باالترین عملکرد: مقاطع دوساالنه یک  دهه اخیر

میزان )زمان( تحویل به 
موقع محموله ها

امکان پیگیری، ردیابی و 
ردگیری محموله ها

ظرفیت، کیفیت و کیفیت 
پشتیبانی

سهولت انجام حمل ونقل 
با قیمت رقابتی

کیفیت زیرساخت های 
تجارت و حمل ونقل

کارآمدی فرایندهای 
ترخیص گمرکی شرح

امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه

2.80 106 2.00 125 2.69 66 2.59 78 2.44 66 2.50 63 2007

3/26 85 2/50 110 2/65 69 2/44 121 2/36 86 2/22 106 2010

2.66 138 2.49 108 2.66 87 2.49 115 2.42 100 2.19 126 2012

2/81 116 2/44 111 2/67 82 2/67 88 2/67 72 2/33 110 2016

3/36 60 2/77 85 2/84 62 2/76 79 2/77 63 2/63 71 2018

درصد تغییرات شاخص های شش گانه عملکرد لجستیک تجاری ایران در دو دوره قبل و بعد سال 2012

-0.14 -32 +0.49 +17 -0.03 -21 -0.10 -37 -0.02 -34 -0.31 -63 2007-12

+0/15 +22 -0/05 -3 +0/01 +5 +0/18 +27 +0/25 +28 +0/14 +16 2012-16

+0/55 +56 +0/33 +26 +0/17 +20 +0/09 +9 +0/10 +9 +0/30 +39 2016-18

باالترین عملکرد جهانی در مقاطع ساالنه یک دهه منتهی به سال 2018

4/53 سنگاپور 4/25 سنگاپور 4/25 هلند 4/05 هلند 4/29 هلند 3/99 هلند 2007

4.58 لوگزامبورگ 4.27 سوئیس 4.32 سوئیس 3.86 سنگاپور 4.34 آلمان 4.04 لوکزامبورگ 2010

4.39 سنگاپور 4.14 فنالند 4.14 فنالند 4.18 هنگ کنگ 4.26 آلمان 4.10 سنگاپور 2012

4/80 لوکزامبورگ 4/38 سوئد 4/28 آلمان 4/24 لوکزامبورگ 4/44 آلمان 4/18 سنگاپور 2016

4/41 بلژیک 4/32 فنالند 4/31 آلمان 3/99 بلژیک 4/37 آلمان 4/09 آلمان 2018

عملکرد لجستیک تجاری ایران نسبت به باالترین عملکرد جهانی در مقاطع ساالنه طی یک دهه منتهی به سال 2018

61/81 102/05 47/06 78/25 63/29 98/51 63/95 107/35 56/88 100/12 62/66 117/32 2007

71/18 117/52 58.55 97/36 61.34 95/47 63.21 106/11 54.38 95/72 54.95 102/88 2010

60.59 100 60.14 100 64.25 100 59.57 100 56.81 100 53.41 100 2012

58/54 96/65 55/71 92/63 62/38 97/09 62/97 105/71 60/14 105/86 55/74 104/36 2016

76/19 126/32 64/12 111/24 65/89 106/77 69/17 110/84 63/39 114/46 64/30 120/09 2018

.WB, LPI 2007-2018 :منبع

سال 2012(، )3( سهولت انجام حمل ونقل با قیمت رقابتی 

)بهترین رتبه 78 در سال 2007 و بدترین رتبه 121 در سال 

)بهترین  محموله ها  ردگیری  یا  ردیابی  امکان   )4(  ،)2010

 )2007 سال  در   125 رتبه  بدترین  و   2018 سال  در   85 رتبه 

)بهترین  حمل ونقل  تجارت  و  زیرساخت های  کیفیت  و 

رتبه 63 در سال 2018 و بدترین رتبه 100 در سال 2012( بوده 

کیفیت خدمات  است. در مقابل تنها یک مؤلفه ظرفیت و 

رتبه  بدترین  و   2018 درسال   62 رتبه  بهترین  )با  لجستیک 

در سال 2012 با 87( در بهبود و ارتقای شاخص لجستیک 

تجاری نقش مثبتی را ایفا نموده است.
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شاخص  در  ضعف  و  نقصان   مهم ترین  کلی،  به طور   )7

انجام  سهولت   )1( حوزه  در  تجاری  لجستیک 

حمل ونقل با قیمت  رقابتی، )2( امکان ردیابی یا ردگیری 

و  گمرکی   ترخیص  فرایند  کارآمدی   )3(  محموله ها، 

است،  بوده  محموله ها  به موقع  تحویل  میزان   )4(

خدمات  کیفیت  ظرفیت  و   )1( حوزه  در  آن که  حال 

تجارت  زیر ساخت های  کیفیت   )2( و  لجستیک  

است.  بوده  ایران   LPI قوت  نقاط  جزء  حمل ونقل   و 

خدمات  زیرساخت های  و  ظرفیت  همین  با  واقع  در 

چهار  در  بهینه  بازتخصیص  با  تجاری،  لجستیک 

عملکرد  شاخص  ارتقای  امکان  بحث،  مورد  حوزه 

لجستیک تجاری وجود دارد.

جمله  از  جزیی  لجستیک  عملکرد  دارای  کشورهای   )8

عمده،  محدودیت  با  تجاری  زیرساخت های  در  ایران، 

کیفیت خدمات لجستیک با بازار ضعیف،  در عرضه و 

مرزی  یکپارچگی مدیریت  و  گمرک  اساسی  نوسازی  در 

تسهیل  و  حمل ونقل  در  و  بالقوه  عمده  محدودیت  با 

منطقه ای با مشکل بغرنجی مواجه هستند.

گرهای شاخص لجستیک  9( از مطالعه زیرشاخص ها و نما

یا  منطقه  از  منتخب  کشور   10 میان  در  ایران  تجاری 

که در بسیاری از  همسان با اقتصاد ایران نتیجه می شود 

گرها، رتبه ایران مناسب نیست  و در این میان، ایران  نما

از جمله به شرح  گرهایی  را در نما ضعیف ترین موقعیت 

زیر داشته است: )1( تعداد سازمان ها  و اسناد در واردات 

بدون  و  با  ترخیص  تشریفات  و  زمان    )2( صادرات؛   و 

بازدید فیزیکی؛ )3( بازدید فیزیکی محموله های  وارداتی ؛ 

)4( هزینه  و زمان  ترخیص  در تجارت به ویژه در واردات.

زمان   در  تسریع  زنجیره،  فرایندهای  یکپارچگی  قطعًا   )10

مقررات  مراحل،  آن  کارایی  بهبود  و  فرایندها  کاهش  و 

زدایی، حذف موانع تجاری و تسهیل تجارت با به کارگیری 

مؤثر  زیرشاخص ها  آن  بهبود  در  تجاری  نوین  ابزارهای 

است.

5. جمع بندی و توصیه های سیاستی 
و  ایران   تجاری  لجستیک  جهانی  عملکرد  حاضر   مقاله 

 2007 از  دوساالنه  مقاطع  برای  را  آن  شش گانه  مؤلفه های 

است  و  داده  قرار  یابی  ارز مورد  نموده  و  مطالعه   2018 تا 

نیز عمده قوت،  و  کاستی ها  و  نقصان   نقاط ضعف،  عمده 

تجاری  لجستیک  ی  فرارو )چالش( های  تهدید  و  فرصت ها 

مطالعه  نتایج  جمع بندی  است.  نموده  شناسایی  را  ایران 

که: گویای آن است 

در  جهانی   مقیاس  در  ایران  تجاری  لجستیک  عملکرد 

کلی ضعیف  بوده است.  مقاطع دوساالنه مورد بحث به طور 

که از 2007 تا 2012 این عملکرد از رتبه 63 به 112،  به طوری 

گذاشته، ولکن از 2012 تا  با 49- رتبه تنّزل، شدیدا روبه افول 

2018 از رتبه 112 به 64، با 48+ رتبه پیوسته به طور معنی دار 

و چشمگیری رو به بهبود است.

یع  مطابق مقیاس بندی این شاخص در 5 درجه و نیز توز

امتیازهای این شاخص از نظر عملکرد لجستیک تجاری در 

نتیجه  مطلوب،  و  هماهنگ  جزیی،  نامطلوب،  گروه  چهار 

که ایران با احراز ارزش عددی 2/6 از 5 در عملکرد  می شود 

لجستیک تجاری در مرز گروه  کشورهای با عملکرد لجستیک 

با  متوسط  درآمد  با  کشورهای  و  کم درآمد  )کشورهای  جزیی 

محدودیت های مشابه( قرار دارد و با وجود بهبود چشمگیر از 

2012 تا 2018، همچنان وضعیت محیط لجستیک تجاری 

با  که  می رود  آن  بیم   و  است  شکننده  و  نبوده  باثبات  ایران 

کاهشی  شرایط آتی بین المللی مواجهه با تحریم ها، با اندک 

با  کشورهای  گروه  به  تجاری،  لجستیک  عملکرد  امتیاز  در 

کشورهایی  که از نظر عملکرد لجستیک  عملکرد نامطلوب- 

کمترین  درجه   تجاری در وضعیت بد قرار دارند )کشورهای با 

کند. توسعه یافتگی(- سقوط 

لجستیک  عملکرد  شاخص  مؤلفه  شش  بررسی  از 

که شدیدًا لجستیک تجاری ایران را  گری  تجاری، چهار نما

کاهش داده اند )نقاط ضعف (، )1( سهولت انجام حمل ونقل 

محموله ها،  ردگیری  یا  ردیابی  امکان   )2( رقابتی،  قیمت  با 
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فرایند  کارآمدی   )4( و  محموله ها  به موقع  تحویل  میزان   )3(

این  بهبود  در  گر  نما یک  مقابل  در  است.  گمرکی  ترخیص 

لجستیک-  کیفیت  و  ظرفیت   قوت(-  )نقطه  شاخص 

زیرساخت های  فعلی  ظرفیت  و  همین  با  است.  بوده  مؤثر 

لجستیک، با بازتخصیص بهینه در این چهار مؤلفه مذکور، 

امکان ارتقای جایگاه لجستیک تجاری ایران وجود دارد.

بین  در  ایران   LPI شاخص  اجزای  از  گر  نما  20 مطالعه 

کی از آن است  که  کشورهای منتخب در مقاطع دوساالنه حا

گر از 20 شاخص(، رتبه ایران  بسیاری از شاخص ها )18 نما

ضعف(  )نقطه  پایین ترین  بین  این  در  و  است  پایین  اساسًا 

سازمان ها  تعدد   )1( مانند  شاخص هایی  در  ایران  موقعیت 

و اسناد در واردات  و صادرات، )2( زمان ترخیص با و بدون 

وارداتی  محموله های  فیزیکی  بازدید   )3( فیزیکی،  بازدید 

یک  در  است.  بوده  واردات  ترخیص  زمان  و  هزینه   )4(  و 

 LPI کاستی  و نقصان در حوزه  نقاط ضعف،  کلی،  یابی  ارز

ایران بیش از نقاط قوت و فرصت در این حوزه است.

هم اینک  که  مؤلفه ای  چهار  عملکرد  بهبود  هدف  با 

اذعان  باید  اغراق  بدون  ندارند،  مناسبی  چندان  وضعیت 

 LPI بهبوددهنده  مؤلفه های  سطوح  و  کلیه  در  که  داشت 

جاری  اقدامات  و  سیاست ها  در  بازنگری  نیازمند  کشور 

در  مطلوب  توسعه  مؤلفه های  و  اهداف   به  دستیابی  است. 

که ضمن پذیرش  عملکرد LPI مستلزم راهبرد جامعی است 

در   LPI ارتقای عملکرد  برای  در پی  چاره جویی  واقعیت ها، 

کشور به شرح زیر باشد: جنبه های راهبرد توسعه تجارت 

ایران:  اقتصاد  کالن  و  عمومی   حیطه های  و  ابعاد  )الف( 

شاخص  ایران،  اقتصاد  بر  کم  حا کالن  و  کلی   محیط  

را متأثر  ایران  عملکرد زیرساخت ها و لجستیک تجاری 

عملکرد  شاخص  جهانی  بهبود  به منظور  و  می سازند 

اقدامات  مقتضی  است  ایران،  تجاری  لجستیک 

در  سطوح   LPI ارتقای  و  بهبود  با  اصالحی  سازگار 

بین المللی:  سطح   )1( پذیرد:  صورت  زیر  چندگانه 

در  ایران  اقتصاد  بر  شده  وضع  تجاری  محدودیت های 

مسلط  نقش  اقتصاد،  جهانی شدن  تحریم ها،  قالب 

سازمان جهانی تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، 

خدمات فنی- تجاری نهادهای تخصصی بین المللی، 

جهان؛  با  توسعه گرا  تعامل  و  دیپلماسی  تجاری  یج   ترو

توسعه  مناسب،  کسب وکار  محیط  ی: 
ّ
مل سطح   )2(

کارآفرینی  و هم افزایی ناشی از ادغام بنگاه ها؛ )3( سطح 

اندازه  حکمرانی  توسعه گرا،  موضوعاتی  نظیر  دولت: 

 دولت، سرمایه  اجتماعی  و سیاست  کالن مناسب؛ و )4( 

و  سطح صنعت: رقابتی  نمودن صنعت  و زیرساخت ها  

حذف  انحصارات.

شاخص  حوزه  با  مرتبط  خاص  حیطه های  و  ابعاد  )ب( 

لجستیک تجاری: زیرساخت  تجاری، نیازمند بازنگری 

زیر  مؤلفه  شش  به  مربوط  اقدامات  و  سیاست ها  در 

گمرکی، ب(  کارآمدی فرایند ترخیص  است: الف( بهبود 

حمل ونقل،  تجارت  و  زیر ساخت های  کیفیت  ارتقای 

ج( امکان پذیری آسان و با سهولت انجام حمل ونقل به 

خدمات  کیفیت  کفایت  و  با  بهبود  ج(  رقابتی،  قیمت 

امکان  با  سریع  پیگیری  توانایی  ه(  تجاری،  لجستیک 

ردیابی یا ردگیری محموله ها و ...( حمل ونقل مناسب در 

سه  از  زمانی  موردانتظار  چارچوب  در  مقصد  به  رسیدن 

کارایی. بعد زمان، هزینه و 

به عالوه توجه به زیرساخت های نرم افزاری و زیرساخت های 

کشور، هماهنگی  فیزیکی، لزوم اصالح فرایندهای مدیریتی در 

حوزه  در  شده  به روز  اطالعات  ارایه  ذی ربط و  دستگاه های 

لجستیک  و زیرساخت  تجاری  و هماهنگی و تقسیم  کار ملی 

راه  نقشه  رصد  تجاری  و  لجستیک  عملکرد  ارتقای   به منظور 

دستیابی به وضع مطلوب لجستیک با مشارکت مؤثر و اثرگذار 

لجستیک  حوزه  تصمیم سازان  و  برنامه ریزان  ذی نفعان،  تمام 

کشور نیاز است. تجاری 

زمینه  در  اصالحات  انجام  که  کرد  کید  تأ باید  نهایتا 

تسهیل  تجارت یا حمل ونقل از اولویت های اصلی توسعه در 

برای تسهیل  به رغم تالش های سنتی  سال های اخیر است. 
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که بر حمایت از سرمایه گذاری در زیر ساخت  تجاری    تجارت 

اطالعات  فناوری  از  استفاده  با  به ویژه  گمرک  نوسازی  و 

خدمات  حوزه  مثل  جدیدی  حوزه های  کنون  ا بود،  متمرکز 

اقدامات  و  مرزی   فرایندهای  هماهنگی  تجاری،  لجستیک 

آموزش،  یت  محور با  توسعه  یکرد  رو و   مشترک  بین المللی، 

فنی-  خدمات  به کارگیری  تجاری و  نوین  ابزارهای  فناوری، 

کید  است. مشاوره ای نهادهای تخصصی مورد تأ

پی نوشت
در . 1 شده  انجام   پژوهشی  گزارش  از  اضافات(  )با  برگرفته  مقاله  این 

مطالعات  و  مؤسسه  پژوهشی  معاونت  بازرگانی خارجی  توسعه  گروه 

پژوهش های  بازرگانی است.

2.   Global Competitiveness Report.

3. Efficiency of the customs clearance process.

4. Quality of trade and transport-infrastructure.

5. Ease of arranging competitively priced shipment.

6. Competence and quality of logistics services.

7. Ability to track and trace consignment.

8. Frequency with which shipments reach the consignee 
within the scheduled or expected delivery time.

9. LPI: Logistics Performance Index.

10. Third Party Logistics..

11. Cargo Consolidation.

12. Ojala, 2009.

وزن شش مؤلفه  LPI شامل گمرک 0.42، زیرساخت ها 0.42، حمل ونقل . 13

کیفیت  و ظرفیت لجستیک 0.42، ردگیری 0.41 و  بین المللی0.37، 

وقت شناسی  0.40 در سال 2010 بود.

14. Quantile.

15. Logistics-Unfriendly.

16. Least Developed Countries.

17. Partial Performers.

18. Consistent Performers.

انگلیس، . 19 آلمان،  کشورهای  شامل  جمله  )از   Logistics-Friendly

فرانسه، آمریکا، ژاپن، کانادا، کره جنوبی، استرالیا و نظایر آن(.

20. Outsourcing.

21. Mirza 2008, 2009.

22. Standard Gravity Model.

23. Hoekman and Nicita 2008.

به . 24 است،  آورده  به دست  درصد   75 امتیاز  کشوری که  مثال  برای 

که 25 درصد از مرزی که با توجه به بهترین عملکرد  این معنی است 

سال  در  گر  ا و  دارد  فاصله  است،  شده  ساخته  کشورها  همه  بین  در 

محیط  یعنی  قطع  به طور  برسد،  درصد  به 80  کشور  این  امتیاز   2016

لجستیک تجاری آن بهبود یافته است. به این ترتیب سنجه فاصله تا 

مرز تکمیل کننده رتبه بندی آسانی لجستیک تجاری است که کشورها 

را با یکدیگر در یک نقطه از زمان مقایسه می کند.

25. Faculty members of the Institute for Trade Studies 
and Research.
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