


(و حمل ونقل)سطوح مختلف هزینه های لجستیک 

هزینه های لجستیک در سطح ملی
(GDPبرحسب درصدی از )

هزینه های لجستیک در سطح 
(وشبرحسب درصدی از فر)بنگاه / صنعت

هزینه های لجستیک در سطح 
(برحسب درصدی از قیمت تمام شده)محصول 
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هزینه های حمل ونقل کاال در ایران در مقایسه با جهان

ماخذسهم هزینه های حمل ونقل از قیمت تمام شده کاالسطح

transportgeography.org%  10تا5جهان

%7.5-4اروپا
(قیمت تمام شده% 15تا  10هزینه لجستیک معادل )

ec.europa.eu, 

EU Science Hub

اتاق بازرگانی،  صنایع، معادن، %12تا 10ایران
(1390دهه )کشاورزی ایران 

ایران
%25تا 18: کاالهای نیمه فرآوری شده صادراتی

% 35تا 30: مواد خام صادراتی
(1397)سازمان توسعه تجارت 

کشورهای 
%18حداکثر : کاالهای صادراتیصنعتی
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مهمترین عوامل هزینه ای در حمل ونقل کاال

ناوگان و تجهیزات حمل ونقل•

سوخت و اقالم مصرفی ناوگان•

نیروی انسانی حمل ونقل•

عوارض و تعرفه های بهره برداری از زیرساخت های حمل ونقل•

...(ل  و بارگیری و تخلیه، بیمه، مدیریت حم)سایر هزینه های مترتب حمل •

هزینه های مستقیم

هزینه های ناشی از ارزش زمان، تاخیرها و ریسک های حین حمل•

هزینه های باالسری متصدی حمل ونقل•

هزینه های 
غیرمستقیم
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مولفه های تاثیرگذار بر هزینه های حمل ونقل

شرایط اقتصادی و سیاسی: عوامل کالن

عوامل بخشی
کیفیت تنظیم گری و تصدی گری دولت در بخش حمل ونقل

ظرفیت زیرساخت های حمل ونقل و کیفیت اتصاالت شبکه ها

مشخصه های صنعت حمل ونقل:

تعداد و مقیاس بازیگران

حمل ونقلتجهیزاتوناوگانکیفیت

حمل ونقلقیمت گذاریسازوکارهای

خدماتگسترهوتنوعناوگان،بهبارتخصیصسازوکارهای:حمل ونقلسازماندهیشیوه های
...وحمل ونقلشقوقسهمحمل ونقل،
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درکاالشدهتمامقیمتازحملونقلهزینههایسهم
است؟چقدرکشور

ردکاالحملونقلهزینههایبودنباالعللمهمترین
چیست؟کشور

کاالحملونقلهزینههایکاهشبرایراهکارهاییچه
دارد؟وجود
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