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  چکیده

 Arvisجستیک با کارایی خوب چه در صحنه داخلی و چه در صحنه بین المللی، پیش نیاز رقابت پذیري کشورها در صحنه بین المللی است. (ل

et al,2014( ه در فزودشبکه هاي تولید جهانی وابسته به عملیات حمل و نقل هستند. این وابستگی طیف عظیمی از فعالیت هاي مولد ارزش ا

یزیکی، ل فزنجیره تامین از تامین کننده مواد خام اولیه تا استفاده کننده نهایی و حتی چرخه بازیافت مواد را تحت تاثیر قرار می دهد. موانع مخت

گتر بر رشد اقتصادي اداري و غیررسمی بر سر راه حمل و نقل کاال و تجارت خارجی وجود دارد. به گونه اي که حذف این موانع آثاري به مراتب بزر

  کشورها، ارتقاء و رقابت پذیري آنها حتی در قیاس با حذف تعرفه ها و عوارض دارند.

، در گزارش حاضر به بررسی عملکرد لجستیکی این کشور پرداخته شده است. کشور LPIبا توجه به جایگاه ترکیه در منطقه به لحاظ شاخص 

اروپا بعنوان یک منطقه مهم در تجارت بین المللی مورد توجه است. تحوالت اخیر اقتصادي و سیاسی  -ترکیه به دلیل موقعیتش در گذر راه آسیا 

ر بین گدر سراسر مناطق مجاور (بالکان، دریاي سیاه، حوضه ي مدیترانه اي، قفقاز، آسیاي مرکزي و خاورمیانه) به اهمیت ترکیه به عنوان یک بازی

  المللی کمک کرده است.

مورد بررسی دقیق کارشناسی  LPIزیر شاخص  6ی وضعیت لجستیکی کشور ترکیه، عملکرد این کشور در خصوص هر یک از در راستاي بررس

 قرار گرفت. در برخی زمینه ها پیشرفت هاي قابل مالحظه اي رخ داده بود و در برخی دیگر ضعف هایی مشاهده شد. از همین رو تالش شد تا از

د و اقدامات صورت پذیرفته، دالیل مهم تحوالت ریشه یابی شوند. بطور مثال، فرایند ترخیص گمرکی در ترکیه به طریق برقراري ارتباط بین عملکر

جهت کاهش نوسانات زمان هاي ترخیص به طور کلی ارتقاء یافته است. سرمایه گذاري قابل توجه در حمل و نقل جاده اي کشور ترکیه، نقش 

حمل و نقل با محوریت جاده در  .داشته است LPIگمرکی این کشور و رتبه آن در بانک جهانی به لحاظ مهمی در ارتقاء عملکرد زیرساخت هاي 

ترکیه  LPIترکیه باعث افزایش هزینه هاي حمل و نقل شده است. ارتباطات توسعه نیافته با اراضی پس کرانه بنادر یکی از عوامل محدود کننده 

وجهی از طریق تقویت بخش خصوصی ارتقاء یافته است و در نهایت عوامل بیرونی و ریسک هاي عملکرد لجستیکی ترکیه تا حد قابل ت .است

 سیاسی بر هزینه هاي حمل و نقل این کشور افزوده و منجر به کاهش قابلیت اطمینان و عملکرد به موقع شده است.
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 بررسی موقعیت جغرافیایی و لجستیکی کشور ترکیه: 1

  مقدمه -1-1

 Arvisچه در صحنه داخلی و چه در صحنه بین المللی، پیش نیاز رقابت پذیري کشورها در صحنه بین المللی است. (لجستیک با کارایی خوب 

et al,2014( شبکه هاي تولید جهانی وابسته به عملیات حمل و نقل هستند. این وابستگی طیف عظیمی از فعالیت هاي مولد ارزش افزوده در

خام اولیه تا استفاده کننده نهایی و حتی چرخه بازیافت مواد را تحت تاثیر قرار می دهد. موانع مختل فیزیکی، زنجیره تامین از تامین کننده مواد 

ي تصاداداري و غیررسمی بر سر راه حمل و نقل کاال و تجارت خارجی وجود دارد. به گونه اي که حذف این موانع آثاري به مراتب بزرگتر بر رشد اق

  پذیري آنها حتی در قیاس با حذف تعرقه ها و عوارض دارند.کشورها، ارتقاء و رقابت 

) آثار مشترك کیفیت خدمات اداري مرزي، بهبود زیرساخت هاي حمل و نقل و ارتباطات جمعا Ferration et al,2013اخیرا براساس مطالعه (

به بیان دارد.  GDPحذف کل تعرفه هاي گمرکی بر برابر بیشتر از تاثیري است که  6دارد که این افزایش  GDP %4,7می تواند باعث افزایش 

 دیگر، تسهیل تجارت و حمل و نقل هسته اصلی توسعه اقتصادي کشورها هستند.

بده بستان قوي اي بین این دو وجود دارد. تسهیل تجارت و حمل و نقل عملکرد لجستیکی را توسعه می بخشد. از سوي دیگر لجستیک بهتر نیز 

دهنده رقابت پذیري بوده و سرمایه گذاري را توجیه پذیر می کند. تصمیمات سیاسی و استراتژي هاي عملیاتی هردو  پشتیبان رشد و افزایش

تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر میزان جذابیت مکانی یک منطقه یا کشور در امور تجاري دارند. کشوري جذاب است که قادر به جذب سرمایه 

سرمایه گذاري مستقیم خارجی در یک محدوده جغرافیایی مشخص شاخص خوبی براي سنجش میزان  FDI، هاي خارجی باشد. در این راستا

 جذابیت آن مکان است.

سیستم هاي حمل و نقل به عنوان عامل تولید، نقش مهمی در اتخاذ تصمیم براي مکان استقرار تسهیالت مختلف دارا می باشند. زیر ساخت هاي 

مطالعات تجربی نشان داده اند که ) Haughwout, 2001میزان تولید و ساختار هزینه هاي بخش خصوصی دارند. (حمل و نقل تاثیر عمیقی بر 

FDI .جذب نواحی می شود که از سیستم هاي حمل و نقل کاراتري برخوردار هستند 

اخت توسط هتر از کیفیت فیزیکی زیرسوجود ارتباطات فیزیکی خوب جبران کننده کیفیت خدمات پایین نیست. معموال کیفیت خدمات لجستیک ب

 مشتري و استفاده کننده خدمات درك می شود. براي ارزیابی در سطح جهانی، با در نظرگیري اقتصاد مقیاس معموال کیفیت خدمات دریایی بیشتر

 یکی خوب به تنهایی نمود.زیر ذره بین و تاثیرگذارتر خواهد بود. درواقع برتري عملیاتی را هیچگاه نمیتوان فداي وجود زیرساخت فیز

قابلیت اطمینان از عملیات براي تجار و متصدیان خدمات لجسیتک بسیار اهمیت دارد. قابل پیشبینی بود خدمات زنجیره تامین حتی اهمیات 

 باالتري دارد.

دارد. هماهنگی سازمان هاي  خدمات مرزي موثر تاثیر شگرفی در حذف تاخیرات قابل اجتناب و افزایش قابل پیش بینی بودن فرایند ترخیص

 مربوطه نیز بسیار حائز اهمیت است. مطابق گزارشات بانک جهانی آژانس هاي گمرکی نسبت به سایر موسسات مربوطه (مثل بهداشت و استاندارد)

 دارند. LPIتمایل بیشتري براي ارتقاء نمره 
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  عملکرد کشور ترکیهي اجمالی بر مرور -1-2

امین کشور دنیا از نظر 17و اقتصاد متنوع می باشد. این کشور  2012میلیون نفر در سال  75,2از متوسط با جمعیت  ترکیه کشوري با درآمد باالتر

امین کشور صادر کننده بر اساس ارزش صادرات می باشد. اقتصاد این کشور با نرخ رشد متوسط سالیانه واقعی 22امین کشور در اروپا) و 6اقتصاد (

، در طی دو سال گذشته، این کشور باالترین رشد واقعی تولید OECD1رشد کرد. طبق  2013و  2002ن سال هاي بی %5تولید ناخالص ملی 

از  %4,3و  2018تا سال  %5,1داشته است، و برنامه ریزي کرده تا موقعیتش را با نرخ رشد سالیانه  OECDناخالص ملی را در کشورهاي عضو 

  حفظ کند. 2030تا  2018سال 

  

 

  جغرافیایی ترکیهموقعیت  ) 1-1( شکل

) پیشرفت 1-1ترکیه به دلیل موقعیتش در راه تجاري تاریخی و سنتی بین آسیا و اروپا یک هاب قابل توجه در تجارت بین المللی است. (شکل 

انه) به اهمیت هاي اخیر اقتصادي و سیاسی در سراسر مناطق مجاور ( بالکان، دریاي سیاه، حوضه ي مدیترانه اي، قفقاز، آسیاي مرکزي و خاورمی

رشد کند. در حالیکه  %5بیش از  2017تا  2013ترکیه به عنوان یک هاب بین المللی کمک کرده است. انتظار می رود که صادرات ترکیه از سال 

و  2023برابر کردن صادرات خود تا سال  3) این کشور براي IMFبرسد. ( %9,5پیش بینی می شود که رشد واردات در مدت مشابه به بیش از 

  میلیارد دالر از صادرات برنامه ریزي می کند. 500کشور بزرگ اقتصادي دنیا با هدف نهایی رسیدن به  10تبدیل شدن به یکی از 

  ) نیز عملکرد لجستیکی ترکیه براساس نمره و رتبه آمده است.3-1) و (2-1در شکل هاي (

                                                           
1 The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 



8 
 

  

  ]1[نمره ترکیه در شاخص عملکرد لجستیک ) 2-1( شکل

  

  ]1[خص عملکرد لجستیک رتبه ترکیه در شا ) 3-1( شکل
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  کمی و کیفی LPI شاخص هاي ) 4-1( شکل

رشد تجارت خارجی ترکیه را با تحوالت عمده سیاست نمایش می دهد. مهمترین پیشرفت در سیاست تجارت خارجی ترکیه ایجاد  5-1شکل 

سازي اقتصاد ترکیه با بازارهاي جهانی یک ابزار مهم براي یکپارچه  CU) با اتحادیه اروپا براي کاالهاي ساخته شده است. CU2اتحادیه گمرکی(

ارت تج می باشد. براساس موافقت نامه گمرك اتحادیه اروپا، ترکیه نیاز داشت که چهارچوب قانونی خود را با قوانین اتحادیه اروپا در ارتباط با

به روز رسانی می کند. اتحادیه گمرك اروپا یک تکمیل کرد و قوانین را  2002هماهنگ کند. ترکیه این پروسه را درمورد صادرات و واردات تا سال 

) قرار می دهد. اما ترکیه موظف به گرفتن محتواي یکسان از توافقنامه ي امضا شده توسط FTA3مبناي حقوقی براي توافقنامه تجارت آزاد ترکیه(

در  %4,5در بازارهاي صادراتی و  %9,5دارد که سهم عضو توافقنامه تجارت آزاد غیر از اتحادیه اروپا  17اتحادیه اروپا نیست. هم اکنون ترکیه 

  بازارهاي وارداتی دارد.

و  TIRلزوما قادر به مواجه شدن با تمام چالش هاي آینده نخواهد بود. ترکیه با عضویت در سیستم  CUاما اقتصاد جهانی در حال تغییر است و 

ده است. اما در اتحادیه اروپا توافقنامه هاي مربوط به حمل و نقل جاده اصالحاتی در بخش حمل و نقل خود انجام دا ECMTسهمیه چندجانبه 

  اي تعداد کامیون هاي حمل بار در منطقه را محدود می کند.

  

                                                           
1 Customs Union 
2 Free Trade Agreement 
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  تجارت خارجی ترکیه با تحوالت عمده سیاست خارجی ) 5-1( شکل

نشان می دهد. هر شریک  xرات در محور و صاد yنرخ کل تجارت کاالي ترکیه با شرکاي تجاري بزرگ خود، به صورت واردات در محور  6-1شکل 

تجاري با یک دایره مشخص شده که اندازه هر دایره تجارت دو طرفه را به صورت درصدي از تجارت کل ترکیه نشان می دهد. بزرگترین شریک 

ست. دیگر مقاصد اصلی صادرات شامل میلیارد دالر آمریکا در صادرات ا 14میلیارد دالر آمریکا در واردات و  30تجاري ترکیه آلمان است با حدود 

صادراتش به اتحادیه اروپا می رود.  %50واردات ترکیه از اتحادیه اروپا است و بیش از  %40عراق، انگلیس، روسیه، ایتالیا و فرانسه می باشد. نزدیک 

  وارد ترکیه کرده است. 2010تا  2005) را از FDA4سرمایه گذاري مستقیم خارجی( %70کشورهاي عضو اتحادیه اروپا نزدیک 

  

  2013توزیع کل تجارت کاالي ترکیه در سال  ) 6-1( شکل

  تعیین گروه هاي همتا براي مقایسه -1-3

ملت ها در ساختن خط مشی، چارچوب ساختاري و سازمانی اي که به تشکیالت اقتصادي خود توانایی توسعه ي برتري هاي رقابتی و در نتیجه 

برتري رقابتی ملت ها بر ") بیان می کند که 1990ا می دهد، با یکدیگر رقابت می کنند. پورتر (مشارکت موفق در بازار هاي داخلی و خارجی ر

 ع عمدهاساس برخورداري آن ها از دارایی ها، شرایط تقاضاي آن ها، رقابت پذیري استراتژي هاي بخش هاي بازرگانی، ساختار ها، رقابت ها در صنای

  "ت کننده؛ تعیین می شود.و قدرت و پراکندگی صنایع وابسته و حمای

 با وجود این که مفهوم رقابت پذیري کشور ها بحث بر انگیز و پیچیده است، درباره اینکه تجارت بین المللی براي ثروت یک کشور حیاتی است

ن به ی آن ها در تبدیل شدشکی وجود ندارد.گزینه هاي توسعه براي کشورها به نوع نقش صادراتی که در اقتصاد جهانی بر عهده می گیرند و توانای

یک محیط صنعتی با ارزش بستگی دارد.به طور خالصه یک کشور رقابت پذیر است اگر صنایع آن توانایی تولید در یک سطح متوسط که حداقل 

  )Mustra 2011برابر یا باالتر از رقیبان خارجی آن است را داشته باشد.لجستیک کارامد یکی از مهم ترین عناصر رقابت پذیري ملی است.(

بنابراین یک تحلیل مفهومی از عملکرد لجستیک یک کشور نیازمند بررسی عملکرد مقایسه اي کشور با توجه به کشور هاي مرجع مناسب که می 

وه مشابه رتوانند معیار خوبی در هدف گذاري ها یا تشخیص اینکه کدام صنایع آن ها به عنوان رقباي اصلی صنایع برتر  آن کشور می باشند، است.گ

وه شامل گر استفاده شده براي ترکیه در این نمونه شامل آلمان، ایاالت متحده، ایتالیا، مالزي، چین، رومانی، بلغارستان و آذربایجان می باشد. این

مد، ساختار هاي از نظر تناسب گروه درآ LPIرقباي اصلی ترکیه در زمینه ي حمل و نقل و لجستیک، رهبرهاي تجارت جهان و عملکرد هاي برتر 

                                                           
1 Foreign Direct Investment 



11 
 

  تجارت و حمل و نقل و نزدیکی جغرافیایی می باشد.

  بر تجارت ترکیه LPIبرآورد تاثیر احتمالی پیشرفت  -1-4

) اظهار می کنند که پیشرفت در کیفیت لجستیک کلی اثر ارتقاي تجارتی قوي تر بر روي صادرات نسبت به واردات 2011کورینک و ساوردین (

یک صادر کننده ي نوعی در صورتی که سایر مولفه هاي تجارت یکسان  LPIدرصد افزایش در امتیاز کلی  10اي هر دارد. به طور میانگین به از

درصد افزایش می یابد. بر اساس این نتایج اگر عملکرد کلی لجستیک ترکیه با مالزي، برترین کشور در میان  69باشد، واردات دو جانبه بیش از 

درصد  18درصد و صادراتش  14ز متوسط برابر  باشد، در شرایطی که سایر موارد برابر باشند به طور میانگین وارداتش اقتصاد هاي با درآمد باالتر ا

با درآمد باال برسد، این تاثیر بر واردات  OECDافزایش می یابد. اگر عملکرد لجستیک ترکیه به سطح کشور هاي متوسط در گروه کشور هاي  

  درصد می باشد. 40رات بیش از  درصد و براي صاد 31بیش از 

مانند رهگیري و پیگیري، زیر ساخت ها و شایستگی لجستیکی تخمین زده شود. یک افزایش  LPIتاثیرات مشابهی می تواند براي سایر مولفه هاي 

  دهد. درصد افزایش می 50تجارت هاي دریایی را بیش از  LPIدرصدي در کیفیت زیرساخت ها بر اساس اندازه گیري هاي  10

 29با درآمد باال برساند، تاثیر آن بر صادرات بیش از  OECDرا تا سطح میانگین کشور هاي LPI این بدان معنی است که اگر ترکیه بتواند امتیاز 

با  OECDدرصدي بر شاخص کیفیت رویه هاي گمرکی،که براي رسیدن به میانگین کشورهاي  12درصد تخمین زده می شود. یک افزایش 

درصدي صادرات دوجانبه در تجارت هاي دریایی همراه خواهد بود. عالوه بر آن، رسیدن به سطح امتیاز  48باال کافی می باشد، با افزایش درآمد 

LPI (آلمان) درصد افزایش خواهد داد. از  55و  52صادرات را به ترتیب  بهترین عملکرد در زمینه ي رهگیري و پیگیري یا شایستگی لجستیکی

  باال ببرد. 4,15خود را تا  LPIسال آینده امتیاز کلی  10، ترکیه باید طی 2023میلیارد دالر صادرات در سال  500ي رسیدن به هدف طرفی برا

 در ادامه در خصوص عملکرد این کشور با توجه به اقدامات انجام شده در هر یک از زیر شاخص ها اظهار نظر می شود.
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 ت و وضعیت شاخص لجستیکی کشور ترکیهبرقراري ارتباط فیمابین سیرتحوال: 2

 LPIتوضیحاتی در رابطه با زیرشاخص هاي  -2-1

 . کارایی گمرکات و خدمات مرزي1

 در این زیرشاخص کارایی و اثربخشی فرآیند ترخیص بر حسب سرعت، سهولت و قابلیت پیش بینی فرآیند سنجیده می شود.

 . کیفیت تجارت و زیرساخت هاي حمل و نقل2

 کیفیت زیرساخت هاي حمل و نقل و ارتباطات هر کشور سنجیده می شود. در این شاخص

 . سهولت برقراري حمل و نقل با قیمت هاي رقابتی3

دراین شاخص تخمینی از عملکرد هر کشور در حوزه قابلیت ارائه خدمات با قیمت هاي رقابتی نسبت به سایر کشورهاي مورد سنجش قرار می 

  گیرد.

 مات لجستیکی. صالحیت و کیفیت خد4

 در این شاخص صالحیت کلی خدمات لجستیکی ارائه شده توسط طرف هاي درگیر در سیستم لجستیک ارزیابی می شود.

 . قابلیت رهگیري مرسوالت5

 نبه طور کلی قابل رهگیري بودن مزسوالت محصول استقرار سیستم لجستیک کاراست. از آنجا که تقریبا تمام ذي نفعان مقوله لجستیک از ای

 خدمات به نحو چشم گیري منتفع می شوند، این حوزه براي سرمایه گذاري هاي آتی بسیار جذاب خواهد بود.

 . برنامه ریزي و زمان بندي دقیق براي رسیدن به موقع مرسوالت به مقصد6

  بررسی قرار میگیرد. در این شاخص میزان قابلیت اطمینان از زمان سفر حمل کاال و دقیق بودن برنامه ریزي هاي مربوطه مورد

  وري گمرکات و ترخیص از مرزبهره -2-2

وري گمرکات و ترخیص از مرز، این پروسه ها را به لحاظ سرعت، سادگی روند و قابلیت پیش بینی در امور گمرکات و سایر سازمان هاي مرزي بهره

لکردي ترکیه شد. اما ترکیه در این بعد بیشترین باعث افت عم 2014است که در سال  LPIاندازه گیري می کند. گمرکات یکی از دو شاخص 

  داشته است. 2010پیشرفت را از سال 

  

 ]3[بهره وري گمرکات و ترخیص از مرز ) 1-2( شکل
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  ]3[بهره وري پروسه هاي گمرکی ) 1-2( جدول

 درصد پاسخ دهندگانی که اغلب یا همیشه پاسخ می دهند.

 آلمان مالزي اروپا و آسیاي مرکزي UMI5 ترکیه 

 %70 %67 %77 %65 %52 هاي مرزي شفافیت سایر سازمان

 %80 %33 %80 %69 %53 شفافیت ترخیص از گمرکات

 %80 %67 %81 %60 %70 تسریع ترخیص کاال براي معامله گران با انطباق باال

 %80 %100 %93 %75 %74 ترخیص و تحویل واردات

 %85 %100 %91 %81 %90 ترخیص و تحویل صادرات

  هاي گمرکی اصالحات و اتوماسیون پروسه -2-2-2

ترکیه روند هماهنگ سازي با کشورهاي عضو اتحادیه اروپا و اجراي تکنیک هاي مدرن را  ،2009 بعد از تصویب قوانین جدید گمرکی در سال

 هشتاب بخشید. با توجه به همکاري هاي بین المللی، ترکیه تعداد زیادي قرارداد دوطرفه بین پلیس و گمرك و همکاري هاي دو طرفه، از جمل

  پروتکل تبادل اطالعات قبل از حمل و نقل را امضا کرد.

، ترکیه در کنوانسیون مشترك حمل و نقل عضو شد، که باعث کاهش مشکالت در زون هاي ترانزیتی شد و به کریر هاي ترکیه اي 2012دسامبر 

فرایندهاي الکترونیکی حمل کنند. همچنین ترکیه  ) از طریقEFTAاجازه داد که کاالها را در اروپا و کشورهاي انجمن تجارت آزاد اروپایی (

  اصالحات قابل توجهی در آزمایشگاه هاي گمرکی انجام داد تا کاالها را براي جلوگیري از قاچاق به طور مناسب طبقه بندي کند.

وان یک مانع در برابر سهولت اما، مغایرت ها در بین رویه هاي مختلف طبقه بندي که توسط نهادهاي مختلف استفاده می شود همچنان به عن

  تجارت بین المللی که موجب عدم اطمینان پذیري و عدم امنیت در میان عملیات گمرکی می شود، دیده می شود.

  کاهش تنوع زمان هاي ترخیص -2-2-3

خیص مان هاي تربا اینکه میانگین زمان هاي ترخیص تغییر قابل توجهی نداشته است، پیشرفت ترخیص از گمرکات ترکیه از کاهش در تنوع ز

، و سرمایه گذاري در مدیریت پیشرفته ITنتیجه می شود. ساده سازي و اتوماسیون پروسه هاي گمرکی، افزایش بهره وري با توجه به بهبود قابلیت 

رخیص از با کاهش در نمره عملکرد ت 2010و قابلیت نیروهاي انسانی همگی در این پیشرفت جمع شده است. براساس شواهد، ترکیه در سال 

متوسط زمان هاي ترخیص از گمرك (ساعت) و بازه انحراف معیار از کانال هاي زرد و قرمز را نمایش می  2-2گمرکات مواجه شده است. شکل

  دهد.

  

  ]4[ زمان هاي عبور از مرز (ساعت) ) 2-2( شکل

                                                           
1 Upper Middle Income countries 
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تنوع در زمان هاي ترخیص در نمره  نمایش داده شده است. این اعداد مدرك خوبی براي اثبات اهمیت 2-2همچنین ضریب تغییرات در جدول 

  گمرکات است.

در ساخت و ساز و بهره برداري از دروازه مرزي نیز به بهبود روش ترخیص  BOT)6(انتقال-بهره برداري-پیاده سازي موفقیت آمیز طرح ساخت

  کاال از گمرك کمک می کند.

  ]4[ زمان هاي عبور از مرز (ساعت) ) 2-2( جدول

 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 23.7 25.9 20.0 24.1 21.6 23.4 میانگین کانال قرمز صادرات

 1.8 1.5 1.4 2.5 1.8 1.8 ضریب تغییرات  

 11.6 11.2 13.2 14.3 11.5 12.7 میانگین کانال زرد 

 1.8 1.8 2.3 2.1 1.4 2.1 ضریب تغییرات  

 66.0 45.0 49.5 41.7 33.6 50.3 میانگین کانال قرمز واردات

 1.3 1.3 1.4 1.6 1.4 1.6 یراتضریب تغی  

 34.6 28.5 31.7 36.8 30.7 33.1 میانگین کانال زرد 

 1.6 1.5 1.8 1.1 1.8 2.0 ضریب تغییرات  

  افزایش به کارگیري سیستم هاي کامپیوتري ترخیص کاال از گمرك هاي مرزي -2-2-4

اقدامات قانونی  2011صلی در افزایش امتیاز است. از آخر سال کامپیوتري کردن دفاتر گمرکی و اتوماسیون فرایند هاي گمرکی یکی از عوامل ا

درصد  100است، امضاي الکترونیکی و امضاي دستی براي اظهارنامه هاي گمرکی اجباري شده و  مربوط به اظهارنامه هاي بدون کاغذ انجام شده

  مام دفاتر گمرکی معرفی شده است.تراکنش هاي گمرکی کامپیوتري شده و فرایند اظهارنامه هاي گمرکی بدون کاغذ در ت

سال گذشته  5در طول  تمام دفاتر اتوماسیون شده به یکدیگر و به مراکز گمرکی از طریق سیستم هاي شبکه اي منطقه اي و گسترده متصلند.

نهاد هاي مربوطه استفاده سیستم هاي اتوماسیون گمرکی موجود همچنان ارتقا داده شده اند تا به طور هماهنگ با سایر سیستم هایی که توسط 

  می شوند کار کرده و همینطور اجازه ي دسترسی خارجی براي بازرگانان و واسطه هاي تجاري خارجی واجد شرایط فراهم شود.

کردند که یک سیستم  NCTS)7(تمام دفاتر گمرکی در ترکیه شروع به استفاده از یک سیستم کامپیوتري شده حمل و نقل  2012از ژانویه 

ایی گسترده ي اظهار و پردازش الکترونیکی است که اجازه می دهد بازرگانان به صورت الکترونیک اظهارنامه هاي حمل و نقل عمومی خود را اروپ

همچنین اجازه می دهد که از طریق  NCTS این سیستم کاهش هزینه هاي ناشی  از سیستم کاغذي اظهار کاال را به همراه دارد.  ثبت کنند.

هایی که از قبل به صورت الکترونیکی فرستاده شده اند زمان انتظار کمتري در گمرك ها سپري شود. این سیستم سهم شگرفی در اظهارنامه 

  جلوگیري و کشف کالهبرداري و تسهیل تراکنش هاي حمل و نقل دارد. افزایش کارایی عملیات ترانزیت،

فته شده اند افزایش بیشترکارایی فرایند هاي ترخیص گمرکی انتظار  می رود که به با وجود مجموعه اقدامات و قانون هایی که اخیرا به کار گر

به بعد دولت ترکیه یک سیستم تک پنجره اي افتتاح کرده است که یک پلتفرم مرکزي شده براي جریان و ساده  2012وقوع بپیوندد. از مارس 

دخیلند فراهم کرده است. در سیستم تک پنجره مدارك خواسته شده و  سازي عملیات گمرکی و سایر آژانس هاي دولتی که در کنترل مرزها

  اطالعات الزم براي عملیات واردات یا صادرات توسط بازرگان به یک نقطه ي کاربري ذخیره می شود.

یک سیستم هدف سیستم هماهنگ کردن فرایندهاي کنترل مرز مثل تراکنش بندرها و گمرك ها، کنترل هاي فنی و ترخیص کردن از طریق 

تاجر می  e-documentمدیریت متحد می باشد. عملیات پیاده سازي این طرح به دلیل پیچیدگی سیستم به دو فاز تقسیم شده است. در فاز 

 تواند درخواست خود را به موسسات عمومی مربوطه از طریق روش هاي  الکترونیکی و کاغذي بدهد و موسسه مربوطه اطالعات تاجرها را به صورت

                                                           
1 built-operate-transfer 
1 New Computerised Transit System  
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 قلکترونیکی به گمرك میفرستد. به هرکدام از درخواست ها یک شماره ثبت نام تعلق می گیرد و وضعیت آن میتواند به صورت الکترونیکی از طریا

 این شماره کنترل شود. فاز درخواست الکترونیکی در حال حاضر در فاز آزمایشی قرار دارد. پیاده سازي کامل زمانی اجرایی خواهد شد که یک

  یند انطباق شامل ارتقا نرم افزار، بازنگري قوانین کنونی و جلسات تمرینی براي هم مقامات عمومی و هم تاجرها اتفاق بیفتد.فرا

 2013برنامه هاي آینده شامل به کار گیري خدمات جانبی و ویژگی هاي جدید در ارتباط با تبادل داده هاي بین الملل خواهد بود. در ژانویه ي 

داوطلبانه ي اپراتور اقتصادي مجوزدار شروع شد تا امنیت را از طریق اعطاي شناسنامه به اپراتورهاي قابل اعتماد افزایش دهد و یک برنامه ي 

رك تبهترین عملکرد در زنجیره ي تامین بین المللی را در تمام سطح ها تشویق کنند. ترکیه مذاکرات براي تفاهم نامه هاي به رسمیت شناختن مش

)MRA8 (را با اتحادیه اروپا، کره و ایاالت متحده به جهت افزایش سود هاي سیستم شروع کرده است.ها  

اگرچه شرایط فنی و عملیاتی براي معرفی کنترل هاي تک توقف در گذرگاه هاي مرزي در بسیاري جهات رضایت بخش می باشد اما در حال حاضر 

وجود ندارد. تبادل اطالعات به صورت تک منظوره انجام می شود و هنوز کاربردي نشده هیچ ارتباطی بین پایگاه هاي داده موسسات مرزي مختلف 

ی و است. فرایندي به جهت یکپارچه سازي پایگاه داده ها که شامل پایگاه هاي داده هاي ادارات گمرك، وزارت داخلی، وزارت خارجه، نیروي زمین

  گارد ساحلی می شود در جریان است.

  ت هاي سازمان هاي مدیریت مرزیکپارچه سازي فعالی -2-2-5

درگیر در کنترل تراکنش هاي  ییک مانع دیگر در مدیریت موثر فرایند هاي ترخیص گمرکی کمبود همکاري میان بخش ها و سازمان هاي دولت

ت عبور چه میانگین ظرفیعبور از مرز می باشد. به دالیل متعدد عبور هاي مرزي متحمل تنوع قابل توجه و اغلب غیر قابل پیشبینی میباشند. اگر

از مرز کافی می باشد اما حجم هاي بسیار زیاد در زمان هاي اوج باعث تاخیرات می شوند. این موضوع به طور عمده به دلیل زیر ساخت ها و 

ادارات متعدد ظرفیت هاي ارتباطی نامناسب می باشد. همچنین تعدد و پراکندگی داده هاي گاها همگام سازي نشده و درخواست مدارك توسط 

  هزینه ي تراکنش ها و ریسک اشتباه کردن را افزایش می دهد.

مدرك براي فعالیت هاي صادراتی و وارداتی در ترکیه نیاز  8) به طور میانگین 2014(بانک جهانی، Doing Business 2014بر اساس گزارش 

مدرك مختلف در تراکنش هاي  330صورت گرفته است  2011است. اگرچه بر اساس یک تحقیق که توسط وزارت تجارت و گمرك در سال 

  درصد آن ها از سایر موسسات جمع آوري می شود نه پذیرش گمرك. 94گمرکی مورد استفاده قرار می گیرد که 

رك از سایر روز از میانگین زمان ثبت شده براي واردات در ادارات گمرك سپري می شود. باقی روزها صرف جمع آوري مدا 1,5به طور مشابه فقط 

نهاد هاي دولتی و خصوصی، بازرسی هاي آزمایشگاهی و سایر فرایندهاي حمایتی مشابه می شود. کنترل هاي سخت و پیچیده ي گمرکی و جریمه 

 هاي سنگین که براي خنثی سازي فساد عده اي قلیل از فعاالن این زمینه به کار گرفته می شود، هزینه هاي مالی و زمانی سنگینی بر دوش

  سایرین باقی می گذارد.

  ارتقا امکانات مرزي -2-2-6

ناکارآمد تبدیل   BCP)9(درصد تجارت خارجی ترکیه از طریق مرز هاي زمینی کشور انجام می شود. مدرن سازي نقاط گذر مرزي 40نزدیک به 

د سرمایه گذاري تا مدتها شناسایی به یکی از مهم ترین مساله ها در سیاست هاي بازسازي کشور شده است. اگرچه این مشکالت به دلیل کمبو

  نشده بوده اند.

تاسیس  2005در سال TOBB)11()، که توسط اتحادیه ي اتاق ها و مبادالت کاالي ترکیه GTI10یک موسسه ي خصوصی، امور گمرك و توریسم(

-بهره برداري-ساخت"یري مدل ها شامل گیت هاي مرزي کنونی را بر عهده گرفته است. این کار با به کارگ BCPشد وظیفه ي مدرن سازي 

  و دولت و موسسات عمومی صورت میگیرد. TOBBبا همکاري  "انتقال

مدرن سازي  "ساخت"نقطه ي جدید همچنان در جریان است. مرحله ي  5تا االن کامل شده است و بازسازي و طراحی  BCP 5مدرن سازي 

                                                           
1 Mutual Recognition Agreements  
2 Border Crossing Points 
1 Gümrük ve Turizm İşletmeleri 
2 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
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BCP ات حمایتی و  تهیه ي تجهیزات تکنولوژیکی پیشرفته را پوشش می دهد. در ها، بازسازي زیر ساخت هاي فیزیکی و ارتباطی، ساخت امکان

فقط از بخش هاي تجاري نظیر مغازه هاي خوراکی و نوشیدنی، بانک ها، مغازه هاي سوغاتی، پمپ بنزین ها و    GTI، "بهره برداري"مرحله ي 

چنین در خدمات نظافت و نگه داري کمک رسانی می کند. هرگونه ) بهره برداري می کند و هم duty-freeمغازه هاي معاف از حقوق گمرکی( 

اري، صفرایند و رویه ي اداري نظیر ترخیص کاال یا بررسی مدارك سفر برعهده ي موسسات و مجموعه هاي دولتی می باشد. در پایان زمان امتیاز انح

  امکانات مدرن شده به بخش عمومی منتقل می شود. "انتقال"در مرحله ي 

تسریع شده است. پیشرفت هاي  4یجه، زمان انتظار در مرزها به طرز قابل توجهی کاهش یافته، صف ها کوتاه تر شده و زمان عبور با ضریب در نت

  همراه بوده است نیز سهم موثري در امنیت و کنترل قاچاق کاال و انسان داشته است. BCPفنی که با مدرن سازي زیر ساخت هاي 

  

  

  ]10رزي ارتقا یافته[مکان دروازه هاي م ) 3-2( شکل

  کیفیت زیر ساخت هاي تجارت و حمل و نقل -2-3

دریا  4توسعه ي زیرساخت براي اطمینان از ارتباط اصلی و دسترسی به دروازه ها ضروري می باشد. ترکیه به دلیل اینکه از سه طرف توسط 

، خاورمیانه و شمال آفریقا را دارد. اگرچه شبکه هاي محاصره شده است از نظر جغرافیایی مزیت دسترسی آسان به اروپاي شرقی، آسیاي مرکزي

 ابترق شاخص ارتباطی درون سرزمینی به دلیل مناطق پر از تپه و زیر ساخت هاي ضعیف در مناطق دور دست، نسبتا توسعه نیافته است. در

قرار دارد که این  31کشور در رتبه ي  160ترکیه از نظر زیر ساخت هاي حمل و نقل در میان  2016براي سال  اقتصاد جهانی مجمع پذیري

  موضوع مشخصا ناشی از توسعه ي منطقی زیر ساخت هاي جاده اي و هوایی است.
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 ]3[کیفیت زیرساخت حمل و نقل ) 4-2( شکل

 

ناوري در ارتباط با کیفیت زیر ساخت هاي مربوط به تجارت و حمل و نقل (مانند بنادر، جاده ها، فرودگاه ها، ف 2014داخلی سال  LPIنتایج 

  آورده شده اند. قابل توجه است که عملکرد ترکیه در همه زمینه ها باالي میانگین گروه است. 3-2در جدول   اطالعات)

 ]3[ کیفیت تجارت و حمل و نقل مربوط به زیرساخت ) 3-2( جدول

 درصد پاسخ دهندگانی که اغلب یا همیشه پاسخ می دهند.

 انآلم مالزي اروپا و آسیاي مرکزي میانگینUMI ترکیه 

 %100 %67 %25 %38 %88 بنادر

 %100 %100 %33 %44 %84 فرودگاه ها

 %100 %100 %30 %29 %88 جاده ها

 %100 %100 %26 %22 %39 ریل

 %100 %100 %26 %55 %97 انبارداري

 IT 94% 59% 40% 100% 100%ارتباط از راه دور و 

  

  ساخت لینک هاي جدید حمل و نقل -2-3-2

به طور قابل مالحظه اي افزایش یافته است. سرمایه گذاري عظیم جاده  2007تجارت و زیرساخت حمل و نقل از سال  ترکیه در کیفیت LPIنمره 

سال  5در  GDPنشان می دهد، درصد سرمایه گذاري جاده در  8اي نقش مهمی در بهبود عملکرد زیرساخت ترکیه دارد. همانطور که شکل 

  میلیارد یورو رسیده است. 5,9به  2011ل گذشته تقریبا دو برابر شده است و در سا
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  2012-2007سرمایه گذاري جاده اي در ترکیه  ) 5-2( شکل

  منبع: اداره کل بزرگراه هاي ترکیه

  (مقیاس سمت چپ) GDPیادداشت: در میلیون یورو (مقیاس سمت راست) و درصد 

  

خطوط پرسرعت، خطوط حمل و نقل مربوط به حمل و  در طی دهه گذشته ترکیه در حمل و نقل ریلی سرمایه گذاري قابل توجه و پایداري در

پخش و شبکه هاي حمل و نقل ریلی شهري در شهرهاي بزرگ داشته است. اما با وجود سرمایه گذاري هاي فشرده و افزایش تجارت بین ترکیه و 

ن وجود دارد. امروزه سهم حمل و نقل کشورهاي همسایه، کاهش قابل توجهی در حجم مربوط به تجارت بین المللی حمل و نقل از طریق راه آه

  می باشد. %5ریلی در حمل کاالي داخل کشور، 

  

  حمل و نقل ریلی بین المللی کاالي ترکیه ) 6-2( شکل

سهم حمل و نقل  2013داشته است. در سال  2013تا  2007حمل و نقل دریایی در تجارت خارجی ترکیه غالب است و بیشترین پیشرفت را از 

، %50است. از نظر ارزش سهم حمل و نقل دریایی  %1و ریلی  %11است. حمل و نقل جاده اي  %86ترکیه از نظر حجم  دریایی در تجارت خارجی

  می باشد. %1و ریلی  %10، هوایی %36حمل و نقل جاده اي 

 %1مل و نقل ریلی در حدود مد حمل و نقل غالب براي تجارت بین المللی بماند و سهم ح 2025برنامه ریزي شده که حمل و نقل دریایی، تا سال 

  کیلومتر)-باقی بماند.( براساس تن
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  تجارت بین المللی ترکیه براساس مد حمل و نقل ) 7-2( شکل

سال گذشته داشته است و صنعت هوایی ترکیه در حل حاضر داراي سریعترین  5ترکیه توسعه ي قابل توجهی در بخش حمل و نقل هوایی خود در 

یک وضعیت کلی از حمل و نقل هوایی داخلی و بین المللی می دهد. حمل و نقل هوایی بار بین سالهاي  پیشرفت در ترکیه می باشد. شکل زیر

 80رشد داشته است. علت اصلی این موضوع آزادسازي این بخش و رشد اقتصادي در ترکیه است. در حال حاضر بیش از  %61، 2013و  2008

  دارند. شرکت فعال در صنعت حمل و نقل هوایی در ترکیه وجود

  

  بازار حمل و نقل هوایی در ترکیه ) 8-2( شکل

  افزایش مشارکت بخش خصوصی در ارائه و حفظ حمل و نقل مربوط به زیرساخت -2-3-3

 تپیشرفت در نمره زیرساخت به پروژه هاي موفق و فعالیت هاي استراتژیک که براي افزایش رقابت پذیري در زیرساخت حمل و نقل و ترویج مشارک

انتقال به طور گسترده براي افزایش -بهره برداري-پیشرفت زیر ساخت گرفته می شود، بستگی دارد. مدل ساخت بخش خصوصی در پروژه هاي

استانداردهاي شبکه جاده اي و زیرساخت هاي راه هاي مدرن در حال توسعه بین مراکز مهم صنعتی ترکیه استفاده می شود. اتصاالت لجستیکی 

  پیشرفت کرد. BOTمدل  با ساخت تعداد زیادي بزرگراه و پل با
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  2014در حمل و نقل در سال  (PPP)خصوصی-پروژه هاي مشارکت دولتی ) 4-2( جدول

 کامل شده در حال انجام بخش ها

 تعداد ارزش(میلیون دالر آمریکا) تعداد ارزش(میلیون دالر آمریکا) 

 8 12580 2 538 فرودگاه ها

 18 195 3 8000 جاده ها

 3 2278 1 73 بنادر

 7 197 1 22 دروازه هاي مرزي

  /http://ppi.worldbank.orgمنبع: وزارت توسعه ترکیه و 

  

  حال، تعدادي از بنادر موجود، در حال گسترشند و پایانه هاي کانتینري جدید در حال ساخت می باشند. 

، سه برابر شود. این 2023انتظار می رود که ظرفیت کانتینري ترکیه تا سال  ،حال حاضر انجام شوداگر همه پروژه هاي توسعه و ساخت و ساز در 

کشور قرار دارد، مشاهده  155ام از 21، که ترکیه در رتبه ها یرانیشاخص ارتباط هرکشور با کشتموضوع همچنین در رتبه بندي بهبود یافته در 

  می شود.

  

 ]1[12ها یرانیشاخص ارتباط هرکشور با کشت ) 9-2( شکل

                                                           
1 Liner shipping connectivity index 
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  ]1[ شاخص ارتباط ترکیه با کشتیرانی ها ) 10-2( شکل

با وجود سرمایه گذاري هاي شدید زیر ساخت و تالش افزایش ظرفیت در حمل ونقل دریایی، ظرفیت رسیدگی به بار در بنادر ترکیه هنوز منحصر 

م ید است. صنعت دریایی ترکیه هنوز از نبود سیستبه امکانات حمل و نقل مناطق داخلی کشور و اتصاالت بین بنادر بین المللی و سایت هاي تول

بادل آنالین تاستاندارد شده که ارتباط بدون درز بین بنادر و دیگر نهادهاي مرتبط با بنادر را ایجاد می کند، رنج میبرد. به دلیل نبود سیستم براي 

  )Keceli,2011اطالعات، بیشتر کارها هنوز به صورت کاغذي انجام می شود. (

 هلجستیکی ترکی مراکز -2-3-4

غ ومکان هاي بهینه مراکز لجستیکی عوامل بحرانی از نقطه نظر کارایی میباشند. کاهش هزینه هاي حمل و نقل، دوري از ترافیک در مکان هاي شل

حاکی از  یا دسترسی به زیرساخت هاي حمل و نقل مدرن در برنامه ریزي مکان مراکز لجستیکی اهمیت دارد. طرح هاي ارائه شده توسط دولت

مرکز لجستیکی توسط راه آهن ترکیه و تعدادي دیگر توسط بخش خصوصی به صورت مشارکت بخش دولتی و خصوصی مانند کورلو  19ساخت 

مرکز سرمایه گذاري شده ساخته شده و به بهره برداري رسیده اند. بر اساس برنامه سرمایه گذاري راه  19مرکز لجستیکی از   6و مانیسا می باشد. 

 2006میلیون لیره ترکیه از سال  111,4میلیون لیره ترکیه در مراکز لجستیکی را دارد که  514,9هن ترکیه، راه آهن ترکیه قصد سرمایه گذاري آ

  خرج شده است.

 دیدته دیگر ردهگست تقاضاهاي. بود خواهد کمتر ریسک با و تر سریع عملیات داري انبار و نقل و حمل هاي پروسه سازي ساده هاي برنامه همه در

. ستا لجستیک صنعت روي پیش روند سقف یک زیر مختلف فعالیتهاي کردن جمع. کشاورزي محصوالت براي خصوص به بود نخواهند کننده

 در ناسبم زمان در محصول که کند می مشخص امکانات این موجود خدمات کیفیت. شود می بیشتر تقاضا در تنوع رشد با لجستیکی مراکز نقش

 خیرهذ از. دهد پیشرفت را عملیات هزینه در جویی صرفه و داده کاهش را تاخیرها میتواند لجستیکی مراکز به انتقال عملیات. باشد ستدر جاي

 تولیده رسیدست. رساند می قبل از تر سریع را بیشتر ارزش تر یکپارچه تامین زنجیره نقل، و حمل و بندي بسته به افزوده ارزش هاي فعالیت کردن،

 یافته رشگست سرعت به رهگیري و پیگیري هاي تکنولوژي لطف به را مناسب سود است ممکن  مدرن انبارداري هاي تکنولوژي شبکه به ها دهکنن

 .است مدرن نقل و حمل مهم قسمت کشتی کنترل و مشاهده. آورد ارمغان به

س امکان اتصال صنعت ترکیه با نواحی اروپایی و آسیایی است، بر اسا trans-Asianبرنامه جانمایی دهکده هاي لجستیکی اطراف شبکه راه آهن 

  ]7و 6[که می تواند صادرات را در هر دو جهت گسترش دهد و از برتري مکان طبیعی سودآورش براي اقتصاد ترکیه استفاده کند. 
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  ]6[مراکز لجستیکی در ترکیه ) 5-2( جدول

 محل دهکده لجستیکی
مساحت مترمربع 

*)1000( 

 مدهاي حمل و نقل
 یتموقع

 دریایی آبهاي داخلی ریلی جاده اي هوایی

ESKİŞEHİR-Hasanbey 625 X  X   OPEN 

SAMSUN-Gelemen 330 X  X  X OPEN 

BALIKESİR-Gökköy 210  X X   Underconstruction 

KAYSERİ-Boğazköprü 1511 X X X   Under Project 

K.MARAŞ-Türkoğlu 797 X X X   Under Project 

İZMİT-Köseoğlu 748 X X X   OPEN 

İSTANBUL-Halkalı 220 X X X  X OPEN 

ERZURUM-Palandöken 327 X X X   Underconstruction 

MERSİN-Yenice 415  X X  X Underconstruction 

KARS 315 X X X   Under Project 

BİLECİK-Bozhöyük 400  X X   Underconstruction 

SİVAS 200 X X X   Under Project 

UŞAK 140  X X   OPEN 

DENİZLİ-Kaklik 120 X X X   OPEN 

KONYA 1000 X X X   Under Project 

MARDİN 400 X X X   Underconstruction 

İSTANBUL-Yeşilbayır 1000 X X X   Under Project 

  

  

 مراکز لجستیکی در ترکیه ) 11-2( شکل
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  حمل و نقل بین المللی -2-4

کشور در رتبه  160می باشد. در این قسمت، ترکیه در بین  2007مللی در ترکیه، یکی از شاخص هاي با کمترین پیشرفت از حمل و نقل بین ال

  را مشاهده کنید.) 7-2ام قرار دارد. (شکل 35

  

  

  ]3[ حمل و نقل بین المللی ) 12-2( شکل

  

 Arvis etیجاد حمل و نقل ارزان را سخت می کنند. (عوامل اقتصاد کالن عموما سرویس ها را گران می کنند و در کشورهاي با درآمد باال ا

al.2014(  

د. ندر مقایسه با اتحادیه اروپا، نرخ استفاده از تسهیالت و هزینه هاي عملکردي مربوط به سرویس هاي لجستیکی به طور نسبی در ترکیه کم هست

بزرگ سراسر دنیا است. اما زمان هاي طوالنی تر گذرانده شده در  براي مثال، هزینه هاي سرویس بنادر ترکیه اي بسیار کمتر از هزینه هاي بنادر

  بنادر به دلیل تاخیر و پروسه هاي طوالنی تر و پیچیده واردات از این مزیت پیشی گرفته است.

محیط  منفی بر سیستم حمل و نقل به شدت وابسته به جاده ي ترکیه موجب هزینه هاي باالي حمل و نقل و نگهداري و تراکم ترافیک که تاثیر

  زیست و امنیت جاده دارد، می شود. هزینه هاي باالي انرژي یکی از بزرگترین موانع حمل و نقل و تجارت جاده اي را نشان می دهد.

  ترویج مدهاي حمل و نقل کم هزینه -2-4-1

ده اي، وابستگی کشور به حمل و نقل جابراي تقویت حمل و نقل ترکیبی و کاهش  است. میانگین ریز مدها ياز برابر تیدر حما هیترک یسابقه فعل

مسئولین اخیرا یک قانون در آزادسازي حمل و نقل ریلی ترکی تصویب کردند که درها را براي سرمایه گذاري خصوصی باز گذاشته است. همچنین 

ي سرعت بخشیدن به پروسه خصوصی این قانون به سرمایه گذاران بین المللی اجازه می دهد تا به بخش حمل و نقل ریلی ترکیه وارد شوند. برا

را براي تولید لوکوموتیو و ترن هاي  "سرمایه گذاري در مقیاس بزرگ"سازي مشوق هاي دولتی در نظر گرفته شده اند. براي مثال، دولت تعریف 

تیبانی ها مانند مالیات پایین، پشروي خط آهن گسترش داد. این صالحیت به این معنی است که حاال تولید کنندگان می توانند از تعدادي از تشویق 

امنیت اجتماعی، و تخصیص زمین سود ببرند. تاثیرات مورد انتظار شامل بهبود کیفیت سرویس هاي حمل و نقل ریلی و افزایش دسترسی به قیمت 
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  رقابتی است.

اي و شبکه تجارت را نشان می دهد. مخصوصا خارج از خود سیستم هاي لجستیکی، هزینه هاي باالي انرژي بزرگترین مانع براي حمل و نقل جاده 

هزینه بار را دارند. با توجه به هزینه هاي انرژي داخلی باال، شرکت ها به دنبال فعالیت  %60براي مقاصد با فاصله زیاد، سوخت هاي دیزلی بیش از 

  ستند.هاي کم هزینه مانند استفاده از کامیون هاي با مصرف سوخت کارامد یا حمل و نقل ترکیبی ه

 همخصوصا شرکت هاي بزرگ بین المللی، حمل و نقل ترکیبی را براي ایجاد یک مزیت رقابتی به جاي استقاده صرف از حمل و نقل جاده اي استفاد

می کنند. اما، این بخش خیلی تکه تکه است و بسیاري از شرکت هاي لجستیکی کوچکتر از حاشیه ي سود و سرمایه ي نقدي مورد نیاز براي 

 ید وسایل نقلیه کارا از نظر مصرف سوخت برخوردار نمی باشند. به طور مشابه، مانع اصلی براي استفاده عمومی از حمل و نقل ترکیبی، نبودخر

ینکه ا از تریلرها نمیتوانند با کرین ها باال بروند و نمیتوانند بر روي قطارهاي استاندارد ترکیبی حمل شوند. با %90تجهیزات ترکیبی است. بیش از 

حمل و نقل چندوجهی در حمل و نقل بین المللی و فعالیت هاي لجستیکی استفاده می شود، در حال حاضر، هیچ تشویق اداري و مالی براي قدرت 

 دادن به حمل و نقل ترکیبی استفاده نشده است، مانند کاهش مالیات و طرح هاي یارانه اي.

ی یا مالحظاتی در خصوص حمل و نقل ترکیبی ملی و بین المللی یا تسهیل انتقال به یک مد با عالوه بر این ، هیچ چارچوب قانونی در سطح مل

 Peer Review: TURKEYهزینه کمتر وجود ندارد. همینطور نیاز به یک  چارچوب و استراتژي جامع حمل و نقل ترکیبی احساس می شود (

– © OECD/ITF, 2009  ت ترکیه جهت رفع این مشکل از طریق پروژه اتحادیه اروپا در خصوص تقویت ). وزارت حمل و نقل دریایی و ارتباطا

  حمل و نقل ترکیبی در ترکیه با هدف وضع قوانین حمل و نقل ترکیبی هماهنگ با قوانین اتحادیه اروپا ، اقدام نموده است.

  تشویق به اقتصاد مقیاس -2-4-2

زرگ اروپایی و آسیایی، بین المللی می شود. این مهم بیشتر از طریق گسترش بازار حمل و نقل ترکیه از طریق ورود به گروه هاي لجستیکی ب

محقق می شود. ارائه دهندگان خدمات لجستیکی ترکیه اي نیز در سطح ملی و بین المللی رشد داشته اند. ورود به بازار  شرکت هاي ترکیه اي

ه سبب ترغیب شرکت هاي بین المللی پیشرو در سال هاي اخیر شده براي سرمایه گذاري مستقیم خارجی با سهولت بیشتري انجام می گیرد ک

  است که این امر موجب افزایش رقابت و شتاب بخشیدن به انتقال تخصص و تکنولوژي به این کشور شده است.

توجهی براي توسعه زیرساخت  اگرچه کشور ترکیه اصالحات مهمی را در قوانین حمل و نقل جاده اي، هوایی و آبی انجام داده و سرمایه گذاري قابل

  هاي حمل و نقل ریلی، آبی و هوایی داشته است ولیکن این اقدامات معموال متمرکز بر یک شیوه حمل و نقل بوده است.

  شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی -2-5

ده ین نشان دهنشایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی معیاري براي سنجش کلی سطح خدمات لجستیکی موجود در یک کشور است. همچن

 کیفیت خدمات لجستیکی فعالیت هاي حمل و نقلی می باشد. عملکرد کشور ترکیه در این بعد تقریبا خوب بوده و داراي روند رو به رشد با نرخ

  می باشد. 2014تا  2010درصد از سال  12رشد 
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  ]3[ شایستگی لجستیکی ) 13-2( شکل

  حمایت از صنعت لجستیک و بخش خصوصی -2-5-2

ارائه دهنده خدمات لجستیکی بزرگ و گوناگونی در کشور ترکیه وجود داشته که با نرخ هاي رقابتی خدمات حمل و نقل، شرکت هاي بین المللی 

 تیفیو ک یستگیشا انبارداري تحت نظر گمرك، نمایندگی مالی و خدمات لجستیکی با ارزش افزوده را ارائه می دهند. کشور ترکیه در زمینه

حمل جاده اي و آبی و خدمات فورواردرینگ بار و کاال داراي امتیاز بسیار باالیی می باشد ولی در زمینه کیفیت همانند عملیات ی کیخدمات لجست

). 7-2حمل ریلی و خدمات حمایتی مانند امور گمرکات و نهاد هاي بازرسی از معیار هاي متوسط منطقه اي و اقتصادي امتیازکمتري دارد (جدول 

خش حمل بار و کاال را قانون گذاري می کند. دولت قوانین متعددي در زمینه ایمنی، محیط زیست و اقتصاد براي دولت ترکیه جنبه هاي مختلف ب

  تمامی شیوه هاي حمل مطابق با اتحادیه اروپا اعمال می کند.

  ]3[ شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی ) 6-2( جدول

  آلمان  مالزي  آسیا و اروپا  UMI  ترکیه  

  %90  %33  %61  %48  %81  جاده

  %68  %0  %44  %21  %20  ریل

  %94  %67  %66  %60  %70  حمل هوایی

  %84  %100  %80  %66  %83  حمل آبی

  %90  %67  %77  %66  %77  انبارداري و توزیع

  %85  %100  %81  %73  %81  فورواردرینگ بار

  %85  %67  %69  %55  %55  امور گمرکی

  %85  %33  %61  %44  %47  امور بازرسی کیفی

  %76  %0  %59  %43  %33  سازمان هاي سالمت

  %80  %67  %78  %61  %55  ترخیص کنندگان

  %78  %0  %58  %52  %68  نهاد هاي تجاري و حمل و نقل

  %84  %33  %68  %49  %61  شرکت هاي باربري
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عملکرد لجستیکی کشور ترکیه در درجه اول با توسعه بخش خصوصی تقویت می گردد. بخش خصوصی به واسطه ورود شرکت هاي حمل و نقل 

جستیکی آسیایی و اروپایی در بازار حمل و نقل این کشور به صورت بین المللی رونق یافته که این مهم از طریق گسترش شرکت و گروه هاي ل

 يورود به بازار براهاي ترکیه اي محقق شده است. ارائه دهندگان خدمات لجستیکی ترکیه اي نیز در ابعاد ملی و بین المللی رشد داشته اند. 

ده است ش ریاخ يدر سال ها شرویپ یالملل نیب يشرکت ها بیکه سبب ترغ ردیگ یانجام م يشتریبا سهولت ب یخارج میقمست يگذار هیسرما

  کشور شده است. نیبه ا يبه انتقال تخصص و تکنولوژ دنیرقابت و شتاب بخش شیامر موجب افزا نیکه ا

خصوصی و ارتقاء کیفی خدمات آن داشته اند. چندین پروژه موفق از سوي اتاق هاي بازرگانی و نهاد هاي صنعتی نیز نقش بسزایی در توسعه بخش 

انتقال براي نوسازي گذرگاه هاي مرزي انجام  -بهره برداري-( سازمان بزرگ لجستیکی آناتولی) و مدل ساختBALO13این نهاد ها از جمله پروژه 

وز، آموزش براي اعضاء در طیف گسترده اي اوره اي، اعطاي مجمشخدمات  UND)14(شده است. انجمن حمل کننده هاي بار بین المللی ترکیه 

 و امنیت را ارئه می دهد.از موضوعات همچون قانون گذاري، بیمه، فایننس، نهادینه سازي، ایمنی 

  حمایت از منابع انسانی و توسعه مهارت ها در زمینه لجستیک و حمل و نقل -2-5-3

روي کار متخصص در دسترس منجر به فقدان مهارت هاي مدیریتی به خصوص در برنامه علی رغم رشد باالي این عملکرد در صنعت، کمبود نی

 ریزي هاي استراتژیک و تاکتیکی شده است. بخش لجستیکی در ترکیه از کمبود مهارت هاي سازمانی، مدیریت نا مناسب، استفاده از مهارت ها و

 نج می برد.سمت هاي غیر مرتبط و کمبود فعالیت هاي تحقیق و توسعه کافی ر

صنعت حمل و نقل و لجستیک با توجه به جلوه نا مناسب، شرایط کاري بسیار دشوار، مقیاس پرداختی پایین، فقدان تعریف مسیر شغلی مشخص 

بسیار نا مناسب به نظر می آید. فقدان مشوق ها براي آموزش نیروي متخصص و تحصیالت عالی در زمینه حمل و نقل و لجستیک مشاهده می 

  د. بیشترین و فوري ترین نیاز براي توسعه مهارت در این زمینه براي پرورش تکنیسین و مدیران سطح متوسط می باشد.گرد

  قابلیت پیگیري و رهگیري محموله ها -2-6

مامی تتعیین محل دقیق محموله هاي باري و مسیر آن تا مقصد و رسید به دست مشتري حائز اهمیت می باشد. قابلیت ردیابی کاال حاصل تالش 

 مجموعه لجستیک بوده و تمامی بخش ها در زنجیره تامین کاال در آن دخیل می باشند. از آنجایی که کشور هاي کم درآمد از قابلیت پیگیري و

  رهگیري پیشرفته کاال بسیار سود می برند، این بخش می تواند در سرمایه گذاري هاي آینده در تجارت لجستیکی در اولویت قرار گیرد.

                                                           
1 Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonu 
2 Uluslararası Nakliyeciler Derneği 
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  ]3[ بلیت پیگیري و رهگیري محموله هاقا ) 14-2( شکل

  ترویج استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در خدمات لجستیکی -2-6-2

عات و طالترویج استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات تا حد زیادي متاثر از استفاده فراگیر آن در نهاد هاي دولتی و خصوصی می باشد. فناوري ا

ي ارتقاء رهگیري و عملکرد ردیابی به وسیله جمع آوري، ساماندهی و توزیع اطالعات مربوط به کاال، خدمات و قوانین ارتباطات بستر مناسبی را برا

. ارائهدتجارت فراهم می نماید. شرکت هاي متعددي از اینترنت به عنوان مکانیزم تبادل اطالعات در زنجیره تامین با سایر شرکا استفاده می نماین

  ده حمل و نقل بار و کاال اطالعات خدمات، زمانبندي و نرخ هاي مربوطه را بدین وسیله در اختیار عموم قرار می دهند.دهندگان خدمات عم

  

  اقدامات و سیاست گذاري هاي دولتی در زمینه رهگیري محموله ها ) 15-2( شکل

گذاري می باشد. این امر عدم قطعیت ي سرمایهیکی از موانع بزرگ در مسیر رشد استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در شرکت ها، ریسک باال
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بزرگی را براي رغبت بخش خصوصی به سرمایه گذاري در این زمینه به وجود می آورد به خصوص اگر این عدم قطعیت از سیاست گذاري هاي 

راي ات و ارتباطات، چارچوب پایداري را بدولت براي ارتباطات ناشی شده باشد. بدین سبب قانون گذاران باید با توجه به توسعه سریع فناوري اطالع

  .)OECD Report 2002(ارتباطات فراهم سازد تا منجر به برنامه ریزي بخش خصوصی گردد 

 به موقع رسیدن بارها به مقصد -2-7

ترکیه  کشوربه موقع رسیدن محموله ها به مقصد معیاري براي سنجش قابلیت اطمینان رسیدن کاال در موعد از پیش تعیین شده است. عملکرد 

به بعد شدیدا کاهش یافته  2010در این زمینه در مقایسه با کشورهاي مورد مقایسه نسبتا نامناسب می باشد به گونه اي که این امتیاز از سال 

و همچنین  ریزي و مدیریت، خدمات لجستیکی، فاصله تا مشتري یا ارائه دهنده خدمات می باشداست. زمان حمل وابسته به ماهیت کاال، برنامه

زمان میانگین اندازه  8-2متاثر از عوامل خارجی همچون اختالل در زنجیره تامین ناشی از مخاطرات سیاسی و یا وضع آب و هوا می باشد. جدول 

ن انجام و زما  LPIگیري شده براي کشورهاي منتخب در زمینه زمان رسیدن کاالهاي وارداتی و صادراتی به مقصد را با توجه به گزارشات ملی 

نشان می دهد. معیار آخر شامل زمان انتظار براي انجام فرآیند هاي حمل بار همانند زمان تخلیه بار WB Businessمعامالت را با توجه به پروژه 

  می باشد.

  

  ]3[ تحویل به موقع بارها ) 16-2( شکل

 Leadدت زمان میان سفارش کاال تا زمان تحویل آن (تحویل به موقع بارها عمدتا شاخصی از قابلیت اطمینان زنجیره تأمین است. در صورتی که  م

Time زیاد باشد و تحویل قابل پیش بینی بوده و تقاضا با ثبات ، لزوما به عنوان نقصی تلقی نمی گردد. با وجود عدم قطعیت در خصوص تقاضاي (

احتمالی تأخیر را نشان می دهد که به طور مستقیم با  ، علل 9-2آینده ، هر چه زمان تحویل کاال طوالنی تر شود ، هزینه بر خواهد بود. جدول 

دسته علل  5نحوه خدمت دهی نهادهاي داخلی درکشورهاي هدف درارتباط نیست. ترکیه بلحاظ فعالیت هاي جنایی عملکرد خوبی داشته است. از 

  خیر را تجربه نموده اند، دریافت شد.تأخیر لجستیکی ، حمل دریایی بیشترین درصد را از سوي پاسخ دهندگانی که اغلب یا همیشه تأ
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  ]2[ میانگین زمان هاي تحویل کاال در بخش صادرات و واردات برحسب روز ) 7-2( جدول

 
  *صادرات

 
 واردات*

 

 
  زمینی بندري زمینی بندري

 3 2 2 1 آلمان

 3 3 2 2  آمریکا

 1 1 2 1  مالزي

 - - 1 1 ایتالیا

 2 2 3 2 چین

 3 2 2 2 ترکیه

 1 - 2 2 رومانی

 1 1 1 1 لغارستانب

  * زمان صرف شده جهت تکمیل تراکنش هاي تجاري (روز)

  ]3[ علل تأخیرهاي عمده  ) 8-2( جدول

  آلمان  مالزي  آسیا و اروپا  UMI  ترکیه  

انبارنمودن اجباري/ 

  ترانسلودینگ
6%  46%  38%  0%  15%  

  %20  %0  %49  %60  %13  بازرسی قبل از حمل

  %21  %33  %59  %54  %33  حمل دریایی

  %11  %33  %40  %40  %3  جنایی فعالیت هاي

تقاضاي پرداخت هاي 

  غیررسمی
10%  53%  64%  33%  5%  

  کاهش آسیب پذیري سیستم شبکه حمل و نقل -2-7-2

ن ینیاز براي یافتن مسیر جدید به دلیل ناپایداري سیاسی و جنگ در منطقه ، یکی از علل مهم تأخیر در تحویل کاال بوده است. براي بارهاي ب

ي ترکیه اي از مسیرهاي زیر بهینه استفاده می کنند که با محدودیت هاي ظرفیتی روبه رو است. این کامیون ها جهت عبور از المللی ، کامیون ها

-Roکامیون ها در خط اسلوونی ایتالیا  % 90،  2012از اسلوونی و ایتالیا هدایت می شوند. در سال  Ro-la4سرزمین اتریش،  به سمت خطوط 

la4  داشته اند. به دلیل محدودیت ها در این خطوط ، حاملین بار زمان هاي انتظار طوالنی را در ساعت هاي اوج تجربه می کنند.، پالك ترکیه را  

هرگونه عدم قطعیت در انجام رویه گمرکی ، منجر به تأخیرهاي غیرقابل پیش بینی،افزایش  هزینه هاي تراکنش و حتی از دست دادن تجارت و 

نه چنین شرایط غیرقابل پیش بینی،  ناشی از مستندسازي متناقض و چندگانه یا رویه هاي بازرسی طوالنی مدت توسط فرصت ها می شود. روزا

نهادها است که شامل گمرك ، مهاجرت ،وزارت  بهداشت وسالمت ، پلیس و دیگر نهادهاي امنیتی می باشد. مهمتر از همه اینکه عوامل خارجی 

منازعات سیاسی یا محدودیت هاي قانونی وضع شده توسط دولت درصورتی که با آسیب پذیري فعلی شبکه توامان همانند جنگ ،  بالیاي طبیعی ، 

  شوند ، می توانند اثر مهلکی بر سیستم بگذارند.
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  ترکیه با گروه هاي مرجع LPIمقایسه وضعیت  -2-8

  

  ترکیه با گروه هاي مرجع LPIمقایسه وضعیت  ) 17-2( شکل

  

  2014تا  2007ترکیه از  LPIنمره هاي  ) 18-2( شکل

 LPIجمع بندي جایگاه ترکیه در زیرشاخه هاي  -2-9

 فرایند ترخیص گمرکی در ترکیه به جهت کاهش نوسانات زمان هاي ترخیص به طور کلی ارتقا یافته است. .1

 برخی از علل دیگر:

 ساده سازي و اتوماسیون فرانیدهاي گمرکی

 افزایش بهره وري به جهت ارتقاء

 ITظرفیت هاي بخش 

 مالحظه براي ارتقاء توانایی هاي مدیریتی و منابع انسانی سرمایه گذاري قابل .2

سرمایه گذاري قابل توجه در حمل و نقل جاده اي به نظر می رسد نقش مهمی در ارتقاء عملکرد زیرساخت هاي گمرکی ترکیه و وضعیت رتبه 

 داشته است. LPIبندي این کشور در بانک جهانی به لحاظ 

 برخی از نکات مهم:

کشورها نقش حیاتی و مسقیم به عنوان ارزیاب هاي سیستم دارند. لذا  LPIاي بین المللی بار در متدلوژي تعریف شده براي ارزیابی فورواردره -
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ده اي از آنجاییکه فورواردرها با نعت حمل و نقل جاده اي از نزدیک و به میزان قابل توجهی سر و کار دارند، هرگونه ارتقا در زیرساخت هاي جا

  تاثیرگذار است. LPIروي  مستقیما

 حمل و نقل با محوریت جاده در ترکیه باعث افزایش هزینه هاي حمل و نقل شده است. .3

 امروزه هزینه هاي باالي تامین انرژي به عنوان یکی از موانع مهم توسعه حمل و نقل جاده اي ترکیه و به طور کلی تجارت ترکیه شده است.

خت شاید بیش از نیمی از کل هزینه سنسبتا ارزان در کشورهاي در حال توسعه، در کشورهایی مثل ترکیه به واسطه هزینه هاي نیروي انسانی 

 حمل خصوصا در مسیرهاي طوالنی را شامل باشد.

 ترکیه است. LPIارتباطات توسعه نیافته به اراضی پس کرانه بنادر یکی از عوامل محدود کننده  .4

سهیالت حمل و نقل با ظرفیت متناسب در پس کرانه و نیز کمبود ظرفیت لینک هاي ارتباطی بین بنادر ظرفیت بنادر کشور ترکیه بواسطه نبود ت

 و سایت هاي تولیدي و کارخانجات مهم این کشور محدود شده است و مورد بهره برداري بهینه قرار نمی گیرد.

 یافته است.عملکرد لجستیکی ترکیه تا حد قابل توجهی از طریق تقویت بخش خصوصی ارتقاء  .5

در حالیکه دولت ترکیه تالش قابل مالحظه اي براي ارتقاء عملکرد لجستیکی این کشور بعمل آورده، اتاق بازرگانی و انجمن هاي صنعتی نقش 

 کامال فعالی در توسعه بخش و ارتقاء کیفیت خدمات ایفا نموده اند.

شور افزوده و منجر به کاهش قابلیت اطمینان و عملکرد به موقع عوامل بیرونی و ریسک هاي پیاپی به هزینه هاي حمل و نقل این ک .6

 شده است.

 تغییر مسیر بواسطه وقوع جنگ در کشورهاي همسایه یکی از دالیل مهم تاخیر در تحویل به موقع کاالهاي ترکیه بوده است.

نی و تاخیرات و نیز افزایش هزینه هاي مبادله کاال هرگونه شرایط عدم اطمینان به خصوص در نواحی مرزي منجر به وقوع شرایط غیرقابل پیش بی

  شده و می تواند باعث از دست دادن فرصت ها شود.
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  استخراج نکات مهم سیر تحوالت سیستم حمل و نقل و لجستیک ترکیه: 3

  گمرکات -3-1

عات قبل از حمل و نقل را امضا ترکیه قراردادهاي دوطرفه بین پلیس و گمرك و همکاري هاي دوطرفه مانند پروتکل تبادل اطال 2009در سال 

ترکیه در کنوناسیون مشترك حمل و نقل عضو شد که باعث کاهش مشکالت در ناحیه هاي ترانزیتی شد و به  2012کرد. همچنین در دسامبر 

ي الکترونیکی حمل کنند. ) از طریق فرایندهاEFTAکریر هاي ترکیه اي اجازه داد که کاالها را در اروپا و کشورهاي انجمن تجارت آزاد اروپایی (

  .دهمچنین ترکیه اصالحات قابل توجهی در آزمایشگاه هاي گمرکی انجام داد تا کاالها را براي جلوگیري از قاچاق به طور مناسب طبقه بندي کن

در مدیریت پیشرفته و  ، و سرمایه گذاري IT همچنین ساده سازي و اتوماسیون پروسه هاي گمرکی، افزایش بهره وري با توجه به بهبود قابلیت

با کاهش در نمره عملکرد ترخیص از گمرکات مواجه شده  2010قابلیت نیروهاي انسانی باعث کاهش تنوع زمان هاي ترخیص شد. ترکیه در سال 

اي دیگر بیشتر بوده این زمان ها از سال ه 2010است. با توجه به زمان هاي ترخیص از مرز و بازه هاي انحراف معیار، مشاهده می شود که در سال 

  این زمان با بهبود روبرو شده است. 2010و بعد از 

در ساخت و ساز و بهره برداري از دروازه مرزي نیز به بهبود روش ترخیص کاال  (BOT)انتقال-بهره برداري-پیاده سازي موفقیت آمیز طرح ساخت

 از گمرك کمک می کند.

اقدامات براي  2011ند هاي گمرکی یکی از عوامل اصلی در افزایش امتیاز است. اواخر سال کامپیوتري کردن دفاتر گمرکی و اتوماسیون فرای

درصد تراکنش هاي گمرکی کامپیوتري  100براي اظهار نامه هاي گمرکی اجباري شده و  mو امضاي  e اظهارنامه هاي بدون کاغذ آغاز شد. امضاي 

ام دفاتر گمرکی معرفی شده است. تمام دفاتر اتوماسیون شده به یکدیگر و به مراکز گمرکی شده و فرایند اظهارنامه هاي گمرکی بدون کاغذ در تم

سال گذشته سیستم هاي اتوماسیون گمرکی موجود همچنان ارتقا داده  5در طول  از طریق سیستم هاي شبکه اي منطقه اي و گسترده متصلند.

هاد هاي مربوطه استفاده می شوند کار کرده و همینطور اجازه دسترسی خارجی براي شده اند تا به طور هماهنگ با سایر سیستم هایی که توسط ن

  بازرگانان و واسطه هاي تجاري خارجی واجد شرایط فراهم شود.

کردند که یک سیستم اروپایی  (NCTS)تمام دفاتر گمرکی در ترکیه شروع به استفاده از یک سیستم کامپیوتري شده حمل و نقل  2012از ژانویه 

گسترده ي اظهار و پردازش الکترونیکی است که اجازه می دهد بازرگانان به صورت الکترونیک اظهارنامه هاي حمل و نقل عمومی خود را ثبت 

همچنین اجازه می دهد که از طریق اظهارنامه  NCTS این سیستم کاهش هزینه هاي ناشی  از سیستم کاغذي اظهار کاال را به همراه دارد.  کنند.

که از قبل به صورت الکترونیکی فرستاده شده اند زمان انتظار کمتري در گمرك ها سپري شود. این سیستم سهم شگرفی در افزایش کارایی  هایی

  جلوگیري و کشف کالهبرداري و تسهیل تراکنش هاي حمل و نقل دارد. عملیات ترانزیت،

کرده است که یک پلتفرم مرکزي شده براي جریان و ساده سازي عملیات  به بعد دولت ترکیه یک سیستم تک پنجره اي افتتاح 2012از مارس 

گمرکی و سایر آژانس هاي دولتی که در کنترل مرزها دخیلند فراهم کرده است. در سیستم تک پنجره مدارك خواسته شده و اطالعات الزم براي 

  د.عملیات واردات یا صادرات توسط بازرگان به یک نقطه ي کاربري ذخیره می شو

نتقال ا-بهره برداري-ارتقا امکانات مرزي در قالب مدرن سازي نقاط گذر مرزي ناکارامد یکی از مهمترین اقدامات ترکیه می باشد که به روش ساخت

  صورت گرفته است.

یع شده است. پیشرفت هاي تسر 4در نتیجه، زمان انتظار در مرز ها به طرز قابل توجهی کاهش یافته، صف ها کوتاه تر شده و زمان عبور با ضریب 

  همراه بوده است نیز سهم موثري در امنیت و کنترل قاچاق کاال و انسان داشته است. BCPفنی که با مدرن سازي زیر ساخت هاي 

  زیرساخت ها -3-2

جاده اي و  با پیشرفت چشمگیري در این شاخص روبرو بوده که به علت پیشرفت زیرساخت هاي 2010در مورد شاخص زیرساخت، ترکیه از سال 

هوایی است و مشاهده می شود که سرمایه گذاري هاي عطیمی در این رابطه در ترکیه صورت گرفته است. ولی هنوز در زیرساخت هاي دریایی و 

  ریلی، ترکیه پایینتر از حد میانگین می باشد.

انتقال باعث پیشرفت این -بهره برداري-تهمچنین مشارکت بخش خصوصی در پیشرفت زیرساختهاي شبکه جاده اي با استفاده از مدل ساخ

  شاخص شده است.
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سیستم هاي انعطاف پذیر حمل و نقل، تخصیص منابع بهتر و استفاده بیشتر از زیرساخت هاي فیزیکی موجود فرصت هاي کم هزینه تر و کاراتر 

  از توسعه ظرفیت ایجاد می کنند.

هی حمایت می کند. از جمله دسترسی جاده ها به ترمینال ها و کانال هاي دریایی. زیرساخت برتر حمل و نقل از سیستم هاي حمل و نقل چندوج

صرفه جویی در هزینه ها و افزایش کیفیت در مدیریت سیستمها ابزارهاي حیاتی براي تقویت رقابت پذیري حمل و نقل چندوجهی است. همراه با 

  هداري شبکه حمل و نقل رقابتی ضروري هستند.حمل و نقل کارامد بندر، اتصاالت داخلی با عملکرد خوب، در نگ

برابري مدها باید بخشی از سیساست هاي عمومی باشد که هر مد باید براساس ویژگی هاي ذاتی خود رقابت کند. اگر دولت مزیتی براي یک مد 

ستم حمل و نقل را کاهش می دهد. قائل شود، هزینه هاي حمل بار و سودمندي مد هاي بار میتواند تحریف شود. این موضوع کارایی کلی سی

  تصمیمات ناکارامد سیاسی میتواند باعث افزایش هزینه حمل بار و کاهش رقابت پذیري براي صنعت لجستیک شود.

  حمل و نقل بین المللی -3-3

ه با کاهش دوبار 2014پیشرفت داشته و در سال  2012ترکیه می باشد که در سال  LPI شاخص حمل و نقل بین المللی ضعیف ترین شاخص 

در باالترین حد خود قرار گرفته است. هزینه حمل و نقل براي ترکیه باال می باشد و این باعث شده که  2016نمره مواجه شده و اکنون در سال 

و مصرف  اتوانایی رقابت با کشورهاي هم گروه خود را نداشته باشد. همچنین سیستم حمل و نقل ترکیه به شدت به جاده وابسته است که هزینه ه

انرژي را باال برده است. ترکیه براي توسعه حمل و نقل ریلی و ترکیبی از قوانین تشویقی براي جذب سرمایه گذاري خصوصی داخلی و خارجی 

و استفاده کرده است که این امر هم در شاخص زیرساخت و هم درشاخص حمل و نقل بین المللی تاثیرگذار خواهد بود. اما با وجود اینکه حمل 

 نقل چندوجهی پیشنهاد شده، ترکیه فعال آمادگی آن را ندارد.

  شایستگی لجستیکی -3-4

شاخص شایستگی لجستیکی هم مانند دیگر شاخص هاي یاد شده پیشرفت خود را در گرو ورود بخش خصوصی به صنعت لجستیک می بیند. 

ود. به علت مشکالت و سختی هایی که کار در صنعت لجستیک همچنین پیشنهاد شده که آموزش و تشویق براي نیروهاي انسانی در نظر گرفته ش

  دارد، این مهم برآورده نشده است.

  قابلیت پیگیري و رهگیري -3-5

 عامل موثر در پیشرفت شاخص قابلیت پیگیري و رهگیري ترویج استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در خدمات لجستیکی می باشد که به علت

  هاي خصوصی رغبتی به سرمایه گذاري در این بخش ندارند.ریسک سرمایه گذاري شرکت 

  تحویل به موقع -3-6

ي ابه موقع نرسیدن بارها به مقصد علل مختلفی می تواند داشته باشد مانند انبار نمودن اجباري، بازرسی قبل از حمل، حمل دریایی، فعالیت ه

ملکرد قابل قبول و در حمل و نقل دریایی  ضعیف ترین عملکرد را داشته جنایی و تقاضاي پرداخت هاي غیررسمی که ترکیه در فعالیتهاي جنایی ع

  است.

نمره خوبی را کسب  2012از طرفی نیز می توان این شاخص را با زیرساخت مرتبط نمود. به عنوان مثال کشورهایی که در زیرساخت در سال 

  ) قابل مشاهده است.1-3اند که جایگاه ایران نیز در شکل (نموده اند ، به لحاظ تحویل به موقع نیز ، نمره باالیی را کسب نموده 
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  توصیه هاي استراتژیک قابل ارائه براي ایران: 4

در کشورهاي با ود. کشورها شوند بسته به سطوح درآمدي آنها متفاوت خواهند ب LPIاقدامات استراتژیکی که می تواند باعث ارتقاء قابل توجه 

در کشورهاي با از طریق بهبود زیرساخت ها و اصالح گمرکات و دیگر سازمان هاي مرزي رخ می دهد.  LPIدرآمد پایین، به طور معمول ارتقاء 

ا رهاي بدرآمد متوسط، معموال تمرکز بر توسعه خدمات لجستیک به همراه رشد تقاضا براي برون سپاري خدمات لجستیک خواهد بود. در کشو

 (چیدن میوه هاي در ارتفاع کم) انجام شده لذا نیاز به نسل جدیدي از low hanging fruitشرایط لجستیکی پیچیده تر و درآمد باال، اقدامات 

ت براي دریاف اصالحات وجود دارد که این اصالحات عمدتا زمان بر بوده و همه ذي نفعان را درگیر میکند. بعالوه با رشد سطح درآمد کشورها، تقاضا

توصیه هاي استراتژیک در خصوص هر یک  1-4خدمات لجستیکی پایدار به لحاظ زیست محیطی و اجتماعی افزایش می یابد. همچنین در شکل 

ي ابا توجه به اینکه کشور ایران بلحاظ درآمد سرانه جزو کشورهبه تفکیک براي کشورهاي با درامدهاي متفاوت آمده است.  LPIاز زیرشاخه هاي 

  توصیه هاي زیر براي این کشور قابل ارائه می باشد. 1-4متوسط به حساب می آید، مطابق شکل 

 . کارایی گمرکات و خدمات مرزي1

 یکاهش نوسانات زمان هاي ترخیص کاال از گمرکات به عنوان عاملی مهم در ارتقاء کارایی فرایندهاي مرزي مطرح است. سیاست هایی که به درست

شند باعث ارتقاء کارایی فرایندهاي گمرکی و کاهش نوسانات زمان هاي ترخیص خواهند شد. اگرچه اهداف کشورهاي مختلف، طراحی شده با

ارند دتوانایی کشورها در پیاده سازي اقدامات و دسترسی آنها به امکانات با هم بسیار متفاوت است، لیکن مجموعه اي از سیاست هاي کلیدي وجود 

کشورها باعث بهبود فرآیندهاي گمرکی شوند. این موارد شامل ساده سازي و اتوماسیون فرایندهاي گمرکی، مدیریت ریسک  که می تواند در همه

ربوط مکارآمد، استفاده بهینه از ارتباطات و فناوري اطالعات، تعامل سازنده و موثر با بخش خصوصی، افزایش همکاري و هماهنگی بین سازمان هاي 

ترهاي الکترونیکی براي تبادل داده ها و بسالیت هایی که اخیرا در ایران براي کاهش زمان ترخیص کاال صورت گرفته، ایجاد می شود. از جمله فع

در قالب سامانه جامع امور گمرکی می باشد که طبیعتا داراي مشکالت فراوانی می باشد که نیاز به  انجام تشریفات ترخیص در رویه هاي مختلف

علی رغم هزینه هاي اولیه ایجاد سامانه،عدم کار براي حل این مشکالت وجود دارد. برخی از مشکالت این سیستم عبارتند از: بررسی و ایجاد راه

ی در لوجود زیرساختهاي نرم افزاري و خصوصاً سخت افزاري باعث گردیده این سامانه مکرراً و براي مدتهاي طوالنی قطع یا با سرعت غیر قابل قبو

ارتقاء و به روز رسانی مکرر از یک سو باعث می گردد سامانه همچنین  .اعم از کاربران بخش دولتی و کاربران بخش خصوصی باشد دسترس کاربران

ه داز دسترس کاربران خارج شود و از سوي دیگر عدم آشنائی کاربران با محیط نرم افزاري جدید،خود باعث تاخیر در انجام تشریفات گمرکی گردی

قریب به ده روز از  TSC ز این معضل قطع شدن مکرر سیستم ارزش گذاري کاال می باشد که جهت بروز رسانی و راه اندازي سامانهاست.نمونه بار

  کاال گردید. دسترس کاربران خارج و موجب تاخیرات فراوان در ترخیص

شده  تی مرتبط با فرآیند ترخیص(سازمان هاي همجوار) نیزمشکالت ارتقاء سامانه نه تنها گریبانگیر کاربران گمرك بلکه دربرگیرنده دستگاهاي دول

است.به نحوي که اخذ یک مجوز که پیش از این در مدت زمان چند ساعت میسر بود اکنون به فرآیندي چند روزه مبدل شده است. آموزش 

لذا بعنوان پیشنهادات تکمیلی  .طرح خواهد داشتکارکنان ادارات مرتبط و کاربران سیستم قبل از اعمال تغییرات نقش موثري در بهبود اجراي این 

  تمرکز بر موارد زیر بسیار حائز اهمیت خواهد بود:

 استقرار کامل سامانه یکپارچه گمرکی 

 افزایش همکاري و تعامل با سایر سازمانهاي ذي مدخل 

 پایش مداوم سطح رضایت مندي خدمت گیرندگان از گمرکات 

 مسیرهاي اصلی بروز فساد و اصالح آنها کاهش تخلفات گمرکی از طریق شناسایی 

 کاهش زمان، هزینه و اسناد مورد نیاز براي ترخیص کاال در مبادي کشور 

 ارتقاء سطح دانش نیروي انسانی  

 . کیفیت تجارت و زیرساخت هاي حمل و نقل2

حمل و نقل با سطح اشغال ظرفیت عملکرد مدیریت ظرفیت نقش حیاتی در کارایی زیرساخت ایفا می کند. در بسیاري از کشورها زیرساخت هاي 

 هپایین کار میکنند. یکی از دالیل شاید نوسانات تقاضایی باشد. در این شرایط استراتژي هایی وجود دارد که به اندازه افزایش ظرفیت(توسع
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ي و نظارت فعاالنه، مدیریت بخش هاي زیرساخت) هزینه بر نبوده و کاراتر هستند. به طور مثال مدیریت بهینه زیرساخت هاي موجود برنامه ریز

  آسیب پذیر ظرفیت می توانند بلحاظ هزینه اقدامات موثرتري براي ارتقاء کارایی زیرساخت باشند.

  در رابطه با کشور ایران بطور مشخص می توان به موارد زیر در خصوص زیرساخت اشاره نمود:

 ید و جذب بارضرورت توسعه سیستم حمل ونقل ریلی فیمابین نقاط مهم تول 

 ضرورت توسعه پایانه محور حمل و نقل کشور 

 تسهیل حمل کاالي بنادر از طریق راه آهن  

 . سهولت برقراري حمل و نقل با قیمت هاي رقابتی3

قل با نسیستم هاي حمل و نقل ترکیبی که دراي ارتباط خوب با مسیرهاي جاده اي یا ریلی ترمینال ها و بنادر باشند براي یک زیرساخت حمل و 

کیفیت باال، اساسی هستند. سیاستی که مبتنی بر مکمل بودن نه رقیب بودن مدهاي مختلف حمل و نقلی باشد باید قائل به ضرورت ایفاي نقش 

اء قشیوه هاي مختلف حمل با توجه به خصوصیات ذاتی آنها باشد. براي رقابتی نمودن حمل و نقل ترکیبی تمرکز بر صرفه جویی در هزینه ها و ارت

 تکیفیت خدمات حمل و نقل و جابجایی بار در کل زنجیره حمل حیاتی است. در کنار اهمیت بهره مندي از عملیات بندري کارآمد، تمرکز بر خدما

 قابل ارائه در حد فاصل دریا و خشکی همانند بهره مندي از خدمات و ارتباطات پس کرانه اي با عملکرد مناسب اهمیت ویژه اي در حصول شبکه

  حمل و نقل رقابتی ایفا می کنند.

ت به بدر سیستم هاي ترکیبی بایستی هزینه خواب کاال را در انبارها و هزینه ترنشیپمنت را رقابتی درنظرگرفت همانطور که پایانه هاي ترکیه نس

  می کنند. پایانه هاي روتردام ، هامبورگ، مارسی و سنگاپور ، هزینه کمتري براي انبارداري و ترنشیپمنت دریافت

یز ن در اکثر دهکده هاي بار ترکیه ، مد هوایی وجود داشته است و این خود نشان دهنده گستردگی تجارت بین المللی در این کشور است. در ایران

وریت مد درصورت ایجاد سیستم هاي حمل و نقل ترکیبی ، در مناطقی که حجم بار بسیار زیاد است ، می توان با ایجاد دهکده هاي بار با مح

نه زمی هوایی به عنوان هسته اصلی تجارت، تبادل بین المللی را افزایش داد و مراکزي ویژه پردازش صادرات کاال در آن نقاط ایجاد نمود. در این

قیب اشاره بعنوان یکی از مهمترین توصیه ها می توان به ضرورت کاهش تعرفه حمل بار ریلی و پایش مداوم زمان و هزینه حمل در کریدورهاي ر

  نمود.

 . صالحیت و کیفیت خدمات لجستیکی4

وجود صنعت لجستیک موفق پیش نیاز ارائه خدمات لجستیکی با کیفیت باال است. اقدامات زیادي از جانب دولت ها را می توان برشمرد که می 

مایت قابت سالم، برقراري استانداردهاي کیفی، حتوانند منجر به تقویت توان رقابتی لجستیکی و بخش خصوصی شوند. به طور مثال، ایجاد فضاي ر

از سازمان هاي تخصصی، نظم بخشی به صدور پروانه هاي تجاري، حصول اطمینان از استاندارد بودن عملیات ها و موارد مشابه دیگر همگی به 

  ایجاد شرایطی براي ارائه خدمات لجستیکی بهتر کمک می کنند.

همیت در پیشرفت لجستیکی ، تربیت نیروي کار متخصص در این حوزه است. که این مهم را می توان از طریق عالوه بر موارد فوق ، نکته حائز ا

  آموزش عالی و قرارگیري واحدهاي درسی لجستیک در رشته هاي حمل و نقل ، مرتفع نمود.

مدیریت ریسک در جهت افزایش مقاومت تمرکز بر سیاست هاي تقویتی (حمایتی) و سرمایه گذاري ضروري است. بخش خصوصی از سیاست هاي 

و کاهش احتمال شکست در مواجهه با وقایع بیرونی بهره می جوید. دولت ها نیز می بایست در افزایش توان شبکه لجستیکی در مواجهه با شک 

 هاي بیرونی شدید نقش آفرین باشند.

ها براي اینکه سازمان ها بتوانند ریسک هاي فعالیت هاي لجستیک در واقع همکاري مشترك بخش هاي دولتی و خصوصی و تبادل اطالعات و داده 

 را بهتر درك نموده و برایشان چاره اندیشی کنند ضروري است. در واقع این همکاري ریسک هاي موجود در شبکه را آشکار نموده و در عوض فضا

خواهد  4PLو  2PL ،3PLین توصیه تالش براي ایجاد شرکت هاي را براي انجام اقدامات موثر و پیشگیرانه مهیا می سازد. در این زمینه مهمتر

  بود که بتوانند طیف وسیعی از خدمات لجستیکی و مولد ارزش افزوده را ارائه نمایند.

 . قابلیت رهگیري مرسوالت5

بار و شناسایی حمل کننده ایجاد اپلیکیشن هایی جهت برقراري ارتباط میان صاحب کاال و حمل کننده جهت اطالع لحظه به لحظه از وضعیت 

ایجاد شده تا  GISمناسب با توجه به تقاضاي صاحب کاال می تواند براي ایران مفید باشد. در کشورهاي پیشرفته امروزه بستر اطالعاتی مبتنی بر 
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ایده ها باعث رقابتی نمودن فعالیت کریرها و صاحبان کاال از موقعیت مکانی انبارها، ظرفیت و خدمات ارزش افزوده آن ها کسب اطالع نموده که این 

هاي لجستیکی و افزایش کیفیت خدمات می شود. در کشور ایران هرچند اقدامات مفیدي طی سالهاي اخیر خصوصاً از طرف مجموعه هایی نظیر 

 GISسامانه واحد مبتنی بر سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و سازمان بنادر صورت پذیرفته لیکن یکپارچه نبودن سیستم ها و عدم وجود 

  از جمله مسائلی هستند که نیازمند برنامه ریزي و اقدامات موثر هستند.

 . برنامه ریزي و زمان بندي دقیق براي رسیدن به موقع مرسوالت به مقصد6

رانسشیپ در بنادر و مرزها از جمله بهبود فرآیندهاي ترخیص کاال و حذف پروسه هاي اضافی، تسهیل عبور کاال از مرزها و بهبود مدیریت عملیات ت

به  نتوصیه هاي مهمی هستند که می توانند در برنامه ریزي براي رسیدن به موقع مرسوالت به مقصد موثر باشند. از جمله موارد مهم دیگر می توا

حصول اطالع کامل از چگونگی آن  به حداقل رساندن شرایط پیش بینی نشده در مرز اشاره نمود که البته مستلزم شفافیت فرآیندهاي مرزي و

  توسط طرفین زنجیره لجستیک است.
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