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شاخص عملکرد لجستیک ()LPI

1

گزارش جدید عملکرد لجستیکی کشورها تهیه شده توسط بانک جهانی در تاریخ  82ژوئن  8102منتشر شد .این
گزارش هر دو سال یک بار به بررسی و ارزیابی تغییرات حاصل شده در عملکرد لجستیک کشورهای مختلف می پردازد
و در گزارش اخیر  021کشور جهان را از این حیث ارزیابی و رتبه بندی کرده است.
امروزه ،بخش لجستیک به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشورها شناخته شده است .عملکرد
لجستیک کشورها ،عامل رشد اقتصادی و رقابت آنها در هر دو زمینه تجارت بینالمللی و داخلی خواهد بود .سیاست-
گذاران ،پیادهسازی سیاست های منسجم و پایدار را برای یکپارچه سازی زنجیره تأمین نه تنها در کشورهای دارای
بهترین عملکرد ،بلکه در اقتصادهای نوظهور نیز به عنوان موتوری برای رشد ضروری میدانند .کشورهایی دارای
عملکرد ضعیف در بخش لجستیک با هزینه های باال روبرو هستند .این امر نه تنها به دلیل هزینههای حمل و نقل
بلکه به دلیل زنجیره های تأمین غیرقابل اتکا است که مانع اصلی همگرایی و رقابت در زنجیره ارزش جهانی محسوب
می شود.
شاخص لجستیک شامل عملکرد  2حوزه مختلف است که عبارتند از:
 -0کارایی فرآیندهای ترخیص کاال(سرعت ،سادگی و قابل پیشبینی بودن تشریفات گمرکی)
 -8کیفیت زیرساختهای تجاری و جابجایی (مثل مبادی ورودی ،راهآهن ،جادهها ،فناوری اطالعات)
 -3سهولت دسترسی به حمل و نقل بینالمللی با قیمت رقابتی (هزینه ها)
 -4شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی (عملکردمتصدیان حمل و نقل ،کارگزاران یا واسطههای گمرك)
 -5توانایی در تعقیب و ردیابی کاالهای ارسالی
 -2مناسب بودن زمان تحویل محمولهها به مشتری در زمان برنامهریزی شده یا زمان مورد انتظار
نتایج بررسی های بانک جهانی نشان می دهد:
 عملکرد لجستیک کشورهای جهان در سطح باال همگرا شده ،اما شکاف بین بهترین و بدترین
عملکرد در حال افزایش است.

نتایج بررسی ها نشان می دهد آلمان از نظر شاخص  LPIبه عنوان کشور دارای بهترین عملکرد با نمره  32.4در
جایگاه اول قرار دارد و سوریه کشوری با ضعیف ترین عملکرد و نمره ( 621معادل  61درصد نمره آلمان) پایین ترین
رتبه را به خود اختصاص داده است .به نظر می رسد روند همگرایی بین بهترین و بدترین عملکرد که در بررسی های
گذشته  LPIمشاهده شده بود ،در حال حاضر اندکی معکوس شده است (جدول .)6
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جدول -1متوسط ده نمره باال و پایین در 6112-6112- LPI
شاخص
متوسط ده نمره باال
متوسط ده نمره پایین

6111
32.6
.2.1

6112
32.1
62.3

6116
32.6
.

6112
4211
.2.1

6112
3264
6216

منبعWorld Bank:

 قابلیت اطمینان زنجیره تامین و کیفیت خدمات ،اهداف کلیدی در عملکرد تمام گروه ها هستند.

در یک محیط جهانی ،کسی که جنس یا مالی به عنوانش ارسال شده .به درجه باالیی از اطمینان در مورد زمان و
چگونگی تحویل نیاز دارد .این امر بسیار مهم تر از سرعت تحویل است .به عبارت دیگر ،قابل پیش بینی بودن زنجیره
تامین موضوعی است که نه تنها در مورد زمان و هزینه ،بلکه کیفیت حمل و نقل را نیز شامل می شود.
در پنجک باالی  ، LPIتنها  64درصد از محموله ها توسط معیارهای کیفیت شرکت مربوطه رد می شوند .در سال
 ..63نیز همین نسبت برقرار بوده است .در مقایسه ،در پنجک پایین حدود  4برابر آن (حدود  43درصد) از معیارهای
کیفیت شرکت ها رد شده اند .این یافته ها نشان میدهد در کارایی و قابلیت اطمینان زنجیره تامین ،شکاف لجستیک
واقعی و دائمی است.
بررسی بخش لجستیک در کشورهای جهان نشان می دهد کیفیت زیر ساخت های  ICTباالترین رتبه را در میان
پاسخ دهندگان بدست آورده و شکاف بین بهترین و بدترین عملکرد در این شاخص تا حد زیادی کم شده است.
در مقابل رضایتمندی از زیرساختهای راه آهن پایین مانده است .بیشترین شکاف در رضایتمندی ،بین رضایتمندی
در انبارداری و زیرساختهای بارگیری است .کیفیت خدمات راه آهن در همه جا رتبه پایینی را نشان میدهد .کشورهای
با درآمد کم همچنان رتبه ضعیفی در خدمات حمل و نقل جادهای دارند.
 پیچیدگیهای کشورهای سازگار با لجستیک ،نگرانیهای سیاستی جدید و فشارهای رقابتی

تقاضا برای راه حل های لجستیک سازگار با محیط زیست یا لجستیک سبز به تدریج تبدیل به یک موضوع رایج
شده است .دو پنجم پاسخ دهندگان به نظرسنجی بانک جهانی اذعان داشتند که یک نگرانی عمده در عملکرد پنجک
باال وجود دارد .در بررسی های  ..61که در خصوص مهارتها و نیروی کار لجستیک انجام شد ،نتیجه حاکی از کمبود
نیروی کار ماهر است .هرچند تفاوت هایی بین کشورها و موقعیت های شغلی نیز وجود دارد.
سیاستگذاران در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور باید عالوه بر توجه به مسائل فرامرزی ،به
عملکرد داخلی زنجیرههای تامین نیز توجه کنند .استراتژی های جامع نه تنها بر منابع هزینه ها ،بلکه بر هدایت یک
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بخش با یک ردپای بزرگ در اقتصاد و نگرانیهای مربوط به محیط زیست ،اشتغال ،زمینهای استفاده شده ،برنامه-
ریزی شهری و مسائل دیگر نیز تمرکز هستند.
تعداد فزاینده ای از کشورها به دنبال بهبود این مسیر هستند .کشورهای موفق در معرفی تغییرات گسترده آنهایی
هستند که با ترکیب اصالح مقررات و برنامهریزی سرمایه گذاری ،توانسته اند هماهنگی و انگیزه الزم را برای اپراتورها
ایجاد کنند .اطالعات دقیقی برای سیاستگذاری و نظارت مورد نیاز است .مجموعه اطالعات در دسترس و در حال
رشد ،فرصت جدیدی است که تاکنون تنها توسط چندکشور استفاده شده است.
 شاخص عملکرد لجستیک در کشورهای منتخب

بانک جهانی مطابق سال های قبل 61. ،کشور جهان را از نظر عملکرد لجستیکی آنها مورد ارزیابی قرار داده است.
نتایج بررسیها نشان می دهد ایران در جایگاه 11آم قرار گرفته و در مقایسه با گزارش سال  6. ،..63پله صعود کرده
است.
نمودار  6عملکرد لجستیکی برخی کشورها را بر اساس گزارش  ..61بانک جهانی نشان می دهد .همان گونه که
در این نمودار مشاهده می شود ایران در مقایسه با ترکیه ،هند ،اندونزی ،عربستان عملکرد ضعیف تری و در مقایسه با
روسیه عملکرد لجستیکی نسبتاً بهتری داشته است .اختالف امتیاز ایران از کشورهای امارات متحده عربی و چین به
مراتب باالتر از سایر کشورها مندرج در این نمودار است.
نمودار  -1مقایسه امیتاز کشورهای منتخب از نظر عملکرد لجستیکی در سال 2016
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کشور ترکیه از نظر شاخص لجستیک نسبت به عربستان در جایگاه باالتری قرار دارد ،اما همانطور که در جدول .
مشاهده میشود؛ رتبه این کشور در تمام حوزههای مربوط به شاخص لجستیک نسبت به سال  ..63تضعیف شده
است .بهترین عملکرد ترکیه مربوط به حوزه "کیفیت زیرساختهای تجاری و جابجایی" است.
رتبه کلی شاخص  LPIبرای کشور عربستان نیز در سال  ..61تضعیف شده و تنها در حوزه "سهولت دسترسی به
حمل و نقل بینالمللی با قیمت رقابتی" نسبت به سال  ..63بهتر عمل کرده است.
بر اساس گزارش بانک جهانی عملکرد لجستیکی کشور ایران در گزارش سال  ..61نسبت به دورههای قبل بهبود
یافته که عمدتاً ناشی از بهبود رتبه ایران در حوزه "سهولت دسترسی به حمل و نقل بینالمللی با قیمت رقابتی" بوده
است .تنها در حوزه "شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی" که شامل عملکردمتصدیان حمل و نقل ،کارگزاران یا
واسطههای گمرك می شود ،تغییر چندانی در جایگاه جهانی ایران مشاهده نمی شود.
به نظر می رسد ایران همچنان مطابق سال های گذشته در زمینه تحویل به موقع محموله ها به مشتری نسبت به
سایر حوزهها ضعیفتر عمل کرده است .ایران در حوزه "زمان تحویل محمولهها به مشتری در زمان برنامهریزی شده یا
زمان مورد انتظار" در میان  61.کشور جهان در جایگاه 661ام قرار گرفته است.
جدول  -6مقایسه رتبه ایران ،عربستان و ترکیه در شاخص لجستیک در سال های  6112و 6112
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رتبه در حوزه های مرتبط
کارایی فرآیندهای ترخیص کاال
(سرعت ،سادگی و قابل پیشبینی بودن تشریفات گمرکی)
کیفیت زیرساختهای تجاری و جابجایی
(مثل مبادی ورودی ،راهآهن ،جادهها ،فناوری اطالعات)
سهولت دسترسی به حمل و نقل بینالمللی با قیمت رقابتی
(هزینه ها)
شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی
(عملکرد متصدیان حمل و نقل ،کارگزاران یا واسطههای گمرك)
توانایی در تعقیب و ردیابی کاالهای ارسالی
مناسب بودن زمان تحویل محمولهها به مشتری در زمان
برنامهریزی شده یا زمان مورد انتظار
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