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يف دول قارة أوروبا  أثر مؤشر األداء اللوجيسيت على اإلنفتاح التجاري

 " "دراسة حتليلية قياسية وقارة أفريقيا
 

 

 4د. مي صالح الدين محمد        3حسن الجزار د. سارة        2طارق حمدي مدكور

 األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

 كلية النقل الدويل واللوجيستيات
 

ومن ثم ت إنعاش إقتصطاد الدو،، حي  أ  إدارة األدا  اللوجيسطتي بكءا ة   ،األنشطةة اللوجيسطتية ت تكاليا التجارة الدولية تؤثر
هو تةوير إطار لربط األدا  وفاعلية، تجعل الدو، قادرة عىل املنافسطة بشطكل أف طل عىل املسطتود الدويل. هده هلد الدراسطة  

وبا وقارة أفريقيا، بانضطافة إ  دراسطة مدد اللوجيسطتي واننءتاح التجاري من الال، إعتدد دراسطة تحليلية قياسطية لدو، قارة أور 
بإسطتددام ووج  إحصطا ، حي  أرترت نتا ه هلد الدراسطة أ  مؤرش األدا    تأثري مؤرش األدا  اللوجيسطتي عىل اننءتاح التجاري

األمر اللي يوضطط   ا،اللوجيسططتي يعزب بشططكل إيجارش مؤرش اننءتاح التجاري ت دو، قارة أوروبا، لكنؤ ريؤثر ت دو، قارة أفريقي
رضورة توجؤ دو، قارة أفريقيا نحو التةوير وانسطتامدر ت مجا، صطناعة اللوجيسطتيات كإحدد املقومات األسطاسطية الواجبة نحو 

 اننءتاح التجاري لدو، القارة.

 أفريقيا  - أوروبا   - اننءتاح التجاري - التجارة الدولية - مؤرش األدا  اللوجيستي :املءتاحيةالكلدت 

- 

ركات العاملية ططط ر عىل الشططط لم يعد كد كا  ينحصفستيات مصةلحاً شا عاً ت العامل أجمع يأصب  مصةل  اللوج
قادرة عىل بيادة القدرة التنافسية وملا   فقط، بل إمتدت املدرسات اللوجيستية إ  مستود دو، العامل بإعتبارها

طلتا من ت فوفقاً  ,Mejia)  (2018  ةطططارة الدوليطططلب والعرض، ومن ثم ت التجطططأثري عىل القةاع الدويل ت الةطططط
( تتمامل اللوجيسطتيات ت القدرة عىل نقل الب طا ع بشطكل  يع وموثوق Hollweg & Wong, 2009لتعريا )
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التدزين مبا يُسطتم ت   ت طمن حلو، مشطكالت عديدة من الال، أنشطةتتا مامل النقل، وبتكلءة مندء طة، حي 
 بيادة القدرة التنافسية للرشكات والدو،.

ويعد مؤرش األدا  اللوجيسطتي موجز ألدا  القةاع اللوجيسطتي للدو،، حي  يرتكز عىل سطتة محاور أدا  ر يسطية 
ت مقيطاس واحطد يعكس مجمطل األدا  اللوجيسطططتي للطدولطة ت الجدرة، البنيطة التحتيطة، الشطططحن الطدويل، كءطا ة 

إسطططتددام مؤرش األدا  اللوجيسطططتي ل ءتم الجودة اللوجيسطططتية، املتابعة والتتبع، والتوقيو. وميكن للحكومات  

الصلة بني الددمات اللوجيستية والتجارة والنمو بشكل أف ل، والسياسات التي ميكن أ  ت عتا الدو، للتنافس 
 (.Arvis, et al., 2018عىل مستود العامل )

عىل اننتطا  ع  وميكن للتجطارة أ  تلعطب دوراً حيويطاً ت أي إقتصططططاد نطاج ، حيط  يسططططاعطد اننءتطاح التجطاري 
ونظراً أل  الددمات اللوجيسطتية هي جز    الحدود، مد يؤدي إ  مكاسطب إنتاجية ويعطع من النمو انقتصطادي.

متم من النظام انقتصطادي التجاري والنشطاا انقتصطادي متمامالً ت )التجارة الدولية: انسطترياد والتصطدير، إجديل 
إلقا  ال ططو  عىل ما مُيكن أ  تُسططتم بؤ الددمات اللوجيسططتية   تتمامل تالناته املحيل(، فأ  أهمية هلا البح   

 دعم حركات وتدفقات املعامالت التجارية.

يتمحور هده البح  ت تةوير إطار لربط األدا  اللوجيسطتي باننءتاح التجارد للدو، من الال، دراسطة مقارنة 
عىل اننءتطاح التجطاري لطدو، قطارة  (Logistics Performance Index)لتحليطل أثر مؤرش األدا  اللوجيسطططتي 

أوروبطا وقطارة أفريقيطا، وتحطديطد األهميطة النسطططبيطة لتطلا املؤرش عىل اننءتطاح التجطاري مع األالطل ت انعتبطار بع  
 املؤرشات انقتصادية والنمو السكاين لدو، قارة أوروبا وقارة أفريقيا.

تتناو، عىل الرتتيب: الدراسطات السطابقة النظرية والتةبيقية   -ف طالً عن املقدمة  -ينقسطم البح  إ  أربعة أقسطام
التى تسطططتعرض مءتوم مؤرش األدا  اللوجيسطططتي، وأثرد عىل اننءتاح التجاري بانضطططافة إ  أثر بع  مؤرشات 
انقتصططاد الكيل، ييل جلإ إسططتعراض ملنتجية البح  وانطار املقرتح لدراسططة أثر مؤرش األدا  اللوجيسططتي عىل 

تاح التجاري. ويقدم الجز ني الامال  والرابع من البح  إستعراض للدراسة املقارنة لتةبيق انطار املقرتح ت  اننء
 (. ويدتتم البحط  بالنتطا ه والتوصطططيطات2016-2002دو، قاريت أوروبا وأفريقيطا عىل التوايل الال، الءرتة ما بني )
ا  اللوجيسطتي وأدا  انقتصطاد الكيل( من عدمتا عىل من الال، إسطتعراض مدد تأثري تلإ املتريريات )مؤرشات األد

اننءتاح التجاري للقارتني.

- 

ت منةقتتا، ولكن   لقد تةورت التجارة بني الدو، بقوة، قبل العوملة تنافسطططو الدو، ت الريالب مع دو، ىالرد
 العوملة بادت من املنافسة لتشمل جميع دو، العامل تقريباً، مد باد من أهمية اللوجيستيات ت التجارة الدولية

(، تدعو التجارة الدولية إ  تنظيم التدفقات ومزامنتتا من الال، عقد Martí, et al., 2014ت الوقو الحارض )
حءظ وأي الدمة أالرد جات قيمة م ططافة مةلوبة بسططبب الصططا   شططبكات إسططرتاتيجية تسططتل التدزين وال

الب ططططا ع التي يتم نقلتطا. من هطلا املنةلق، شطططتطدت التجطارة الطدوليطة عطديطد من التحسطططينطات مامطل: املحةطات، 
التوصطيالت انقليمية والبعيدة املدد والبنية التحتية )توسطيع وتحدي  املوانو واملةارات وكللإ الةرق( عالوة 
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قد وضططعو منصططات للددمات اللوجيسططتية ومراكز التوبيع مع األالل ت انعتبار العرض والةلب عىل جلإ، ف
واألماكن املامىل للوسططا ط املتعددة. كل هلد التحسططينات سططتالو تجارة الب ططا ع بشططكل كبري وأدت أي ططاً إ  

 .إندءاض  كبري ت التكاليا

لتي تُسطتم ت تحسطني التجارة الدولية، حي  أشطار ويعد أدا  الددمات اللوجيسطتية إحدد العوامل األسطاسطية ا

(Young Tae Kim, 2018)  األمني العام ملنتدد النقل الدويل ت منظمة التعاو  انقتصطادي والتنمية أ  مؤرش
 160( أداة قيطاس معيطارية فريدة، توفر نءس املقيطاس ألكن من LPIأدا  الدطدمات اللوجيسطططتيطة للبنطإ الدويل )

دد نءسططؤ يسططتددم هلا املؤرش كأهم نقةة إنةالق للحوار مع أع ططا ؤ عىل أسططاسططيات األدا  دولة وإ  املنت
اللوجيسطططتي. يتكو  مؤرش األدا  اللوجيسطططتي من سطططتة محاور وهي أورً: الجدرة متماملة ت كءا ة الجدرة 

التجطارة والنقطل، ثطالامطاً: وتدلي  إدارة الحطدود، ثطانيطاً: البنيطة التحتيطة وتقطاس بنوعيطة البنيطة التحتيطة املتعلقطة بط 
الشحنات الدولية متماملة ت ستولة ترتيب الشحنات الدولية جات األسعار التنافسية، رابعاً: كءا ة اللوجيستيات 
وتقاس بنا اً عىل إالتصاص وجودة الددمات اللوجيستية، الامساً: التعقب والتتبع مماملة ت  القدرة عىل تعقب 

ويقاس بعدد مرات التكرار ووصطو، الشحنات إ  املُستلمني ت الوقو املحدد   وتتبع الشطحنات، سطادسطاً: التوقيو
للتسطليم املقرر أو املتوقع. وتم إالتيار هلد املحاور عىل أسطاس البح  النظري والتجريبي، بانضطافة ا  الد ة 

 .(Arvis, et al., 2018)العملية للعاملني ت مجا، الددمات اللوجيستية املشاركني ت الشحن الدويل 

وتصططنا محاور مؤرش األدا  اللوجيسططتي إ  مجموعتني أسططاسططيتني كد، املجموعة األو : املدالالت وهى التي 
تتتم بةرق وضطع قواعد وسطياسطات للمدرسطات اللوجيسطتية وتت طمن الجدرة، كءا ة البنية التحتية، والددمات 

تتتم بأدا  تقديم الددمة اللوجيسطتية وتت طمن التوقيو،   اللوجيسطتية، واملجموعة الامانية: املدرجات وهى التي
 .الشحنات الدولية، وتتبع وتعقب الشحنات

محاور مؤرش األدا  اللوجيسططتي لقياس كءا ة الجدرة  (Armstrong & Associates Inc., 2016)إسططتددم  

و، جات الدالل املندء  وقياس إمكانية الوصطو، وشطحنتا بسطعر معقو،. وقدر الباحامو  أنؤ ت حالة تقارل الد
مع مجموعة من السياسات التي من شأنتا تحسني متوسط الدالل، فإنتا ستزيد من حجم الصادرات والواردات 

لكل منتد عىل التوايل، وإ  إتداج التدابري لتعزيز أدا  قةاع النقل وانمداد ت أي دولة   %15.2،   %14.6بنسطبة  
 ولكن يسططاعد أي ططاً ت بيادة التجارة الدولية. عالوة عىل جلإ، تعد لن يؤدي فقط إ  تعزيز انسططتامدر املحيل

الددمات اللوجيسطتية الءعالة هي أي طاً مءتاح التنمية الشطاملة لصقتصاد بل والسبب الر ير ورا  تنمية الدو،، 
 مامل: الوريات املتحدة األمريكية، أملانيا، هونه كونه، اليابا  وسنريافورة.

( بدراسطة العالقة بني األدا  اللوجيسطتي والتجارة الدولية من الال، ووج  Barakat, et al., 2018قام الباح  )

إسطتددم فيؤ مؤرش األدا  اللوجيسطتي كمتريري مسطتقل، ومؤرش التجارة الدولية املتمامل ت الصطادرات من السطلع 
ىل التجارة الدولية، حي  والددمات كمتريري تابع. وأرترت نتيجة هلد الدراسططة بأ  لللوجيسططتيات أثر كبري ع

ميكن للمؤرش اللوجيسطتي أ  يعزب من الصطادرات للدو،، ومن ثم يرفع من قدرتتا التنافسطية. أي طاً يتأثر النمو 
انقتصادي بشكل كبري بالصادرات ألنؤ يريري ميزا  مدفوعات الدولة إ  األف ل بواسةة تقليل العجر بؤ وتعزيز 

نءتاح التجاري يجب النظر إ  أربعة متريريات إقتصططادية، صططادرات الب ططا ع، قيمة العملة املحلية، ولقياس ان 
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 ,.Burange, et alواردات الب طا ع، صطادرات الددمات، واردات الددمات كنسطبة من الناته املحيل انجديل )
2019.) 

التأثري ت اننءتاح التجاري تلإ بانضططافة إ  ما سططبق هناة أي ططاً عديد من املتريريات واملؤرشات القادرة عىل  
التي ر ميكن تجاهلتا ومن أهمتا: سطططعر الوطططه وانسطططتامدر األجنبي املبارش وإجديل الناته املحيل واننءاق 

تتده   (Nguyen, 2019)ره وإجديل الناته املحيل، ت دراسة لططط ططط الحكومي والنمو السكاين. بداية بسعر الص

تاح التجاري والنمو ارقتصطططادي وسطططعر الوطططه ومعد، التعريءة، ت ثالث دو، ت إ  معرفة العالقة بني اننء
( بإسطططتددام ووج  ناقل الحركة التلقا ، أكدت النتا ه عىل أ  2017، )(1998شطططد، رشق ىسطططيا بني عامي )

جطابيطاً عىل كل معطد، وو النطاته املحيل انجديل لطؤ عالقطة إيجطابيطة مع اننءتطاح التجطاري ويؤثر سطططعر التعريءطة إي

من معد، وو الناته املحيل انجديل وسططعر الوططه ومع جلإ، فإ  اننءتاح التجاري لؤ تأثري سططلبي عىل سططعر 
 الوه.

كد أ  انسطتامدر األجنبي املبارش والصطادرات يؤثرا  إيجاباً عىل مسطار اننءتاح التجاري، بانضطافة إ  أ  النمو 
السطكاين والواردات واننءاق الحكومي لتد تأثري حقيقي عىل اننءتاح التجاري. كد أرترت نتا ه دراسطة لعينة 

من الال، تةبيق واج  التأثريات الامابتة أو واج  التأثريات   (2017-2002)إقتصاداً ىسيوياً الال، الءرتة    (24)من  
 .(Bakari & Sofien, 2019)العشوا ية 

 يالحظ  أ  البح  ت العالقة بني األدا  اللوجيستي واننءتاح التجارد ربا، قارصاً ت عدة جوانب:
ية كانو بصطءة جز ية لكل دولة معظم الدراسطات التي تناولو أثر مؤرش األدا  اللوجيسطتي عىل التجارة الدول ط

 عىل حدد أو ملجموعة صريرية من الدو، املتقاربة جريرافياً واملتشابتة إقتصادياً وتجارياً.
قصطور الدراسطات التي تتعلق بتحليل أثر كل من مؤرش األدا  اللوجيسطتي عىل اننءتاح التجاري عىل مجموعة  ط

 كبرية من الدو،.
 لقياس العالقة بني األدا  اللوجيستي واننءتاح التجاري. إستددام عدد من املؤرشات املحدودة ط

وبنا اً عىل ما سططبق، فإ  هلا البح  سططيتناو، فجوة بحامية ت دراسططة العالقة بني األدا  اللوجيسططتي واننءتاح 
التجاري من الال، إعداد دراسطططة مقارنة بني دو، قارتني أحدهمتا تشطططتمل عىل دو، نامية واألالرد عىل دو، 

ت  معظمتطا أفريقيطا وأوروبطا، كد إعتمطد البحط  عىل مؤرش األدا  اللوجيسطططتي كمؤرش متكطامطل لقيطاس   متقطدمطة
األدا  اللوجيسططتي بكافة محاورد، مع األالل ت انعتبار أثر بع  املؤرشات انقتصططادية مامل: انسططتامدر األجنبي 

و السطططكاين وأثر كل منتم عىل اننءتاح املبارش وإجديل الناته املحيل وسطططعر الوطططه واننءاق الحكومي والنم
 التجاري.

- 

عىل املنته التحلييل القيايس، حي  يتم اسطتقرا  البيانات   إسطتددم البح  األسطلول الكمي ت التحليل بانعتدد
الكمية عن مؤرش األدا  اللوجيسطتي وبع  املؤرشات انقتصطادية مامل: انسطتامدر األجنبي املبارش وإجديل الناته 
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املحيل وسطططعر الوطططه واننءاق الحكومي، والنمو السطططكاين وعالقتتم باننءتاح التجاري الال، فرتة الدراسطططة 
 (.EViews 8(، وتقدير تأثريهم عىل اننءتاح التجاري، وجلإ باستددام ال نامه انحصا  )2007-2016)

(، وتعتمد أغلبية Panel Dataإسطتددم البح  ووج  إحصطا  يعتمد عىل بيانات السطالسطل الزمنية القةاعية )
(، وهي عبارة عن بيانات Panel Dataاألبحاث انقتصططادية عىل واج  أو بيانات السططالسططل الزمنية القةاعية )

إحصططططا يطة متقطاطعطة بحيط  تتريري تبعطاً ملؤرش الزمن من جتطة ومؤرش ىالر غري الزمن مامطل تريري مؤرش األدا  
اللوجيسططتي تبعاً ملؤرش الزمن وتبعاً لدولة من جتة ىالرد. بانضططافة إ  أنتا تعةي نتا ه أكن دقة بسططبب أنتا 

لبعد الزمني ت السطلسطة الزمنية والبعد املقةعي ت الوحدات املدتلءة. ولبيانات تأحل ت انعتبار البيانات جات ا
السطططالسطططل الزمنية القةاعية مزايا عديدة، أورً: التحكم ت عدم تجانس التباين الداص اللي قد يظتر ت حالة 

السالسل الزمنية القةاعية البيانات املقةعيططططة أو حالة بيانات السالسل الزمنية القةاعية ، ثانياً: تعةي بيانات 
كءطا ة أف ططططل وبيادة ت درجات الحرية وكللإ أقل تعطددية الةيطة بني املتريريات، ومحتود معلومايت أكن عنطد 

 (.Blatagi, 2010إستددام البيانطات املقةعية أو السالسل الزمنية )

ة بني مؤرش األدا  وسطططيوضططط  هلا القسطططم املنتجية املسطططتددمة لتحليل البيانات التي سطططوه تحدد العالق

اللوجيسطتي مع اننءتاح التجاري ت دو، قارة أوروبا ومجموعة دو، قارة أفريقيا ت القسطم الامال  والرابع عىل 
 التوايل. 

بنا اً عىل الدراسطططات السطططابقة، تم تحديد املتريريات التي تم دراسطططتتا وتحليل نتا جتا والتأكد من أثر املتريري 
التابع، حي  تم تحديد املتريريات املسطططتقلة وهي مؤرش األدا  اللوجيسطططتي مبحاورد املسطططتقل بتا عىل املتريري  

السطتة )الجدرة، البنية التحتية، الشطحنات الدولية، جودة الددمات اللوجيسطتية، تعقب وتتبع الشطحنات وأالرياً 
جديل الناته املحيل التوقيو( ومؤرش سطعر الوطه، مؤرش انسطتامدر األجنبي املبارش، مؤرش اننءاق الحكومي، إ 

والنمو السطططكطاين(، بيند تم تحطديطد املتريري التطابع لتطلا البحط  ممامالً ت اننءتطاح التجطاري واملكو  من )مجموع 

تةوير إطار لربط األدا   1، ويوضططط  الشطططكل رقم )الصطططادرات والواردات كنسطططبة من إجديل الناته املحيل
 .اللوجيستي واننءتاح التجاري

 

 (LPI))مؤرش األدا اللوجيستي(  
 (EX))سعر الوه( ط
 (FDI))انستامدر ارجنبي املبارش( ط
 (GC)  )اننءاق الحكومي( ط
 (GDP))إجديل الناته املحيل( ط
 (POP))النمو السكاين( ط

  (OP))اننءتاح التجاري( 
الواردات + الصادرات

 إجديل الناته املحيل
= 

 األدا اللوجيستي باننءتاح التجاري: إطار لربط 1شكل

الباحامنياملصدر: إعداد   
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إسطتددم البح  األسطلول الكمي ت التحليل بانعتدد عىل املنته التحلييل القيايس، حي  تم إسطتقرا  البيانات 
الوطه واننءاق الكمية عن مؤرش األدا  اللوجيسطتي وانسطتامدر األجنبي املبارش وإجديل الناته املحيل وسطعر 

-2007الحكومي والنمو السطططكاين وعالقتتم باننءتاح التجاري لدو، قارة أوروبا وأفريقيا الال، فرتة الدراسطططة )
تم قيطاس أثر هطلد املؤرشات عىل اننءتطاح التجطاري للقطارتني. تم انسطططتعطانطة بطال نطامه انحصططططا  حيط  (، 2016

(EVeiws8)  حيط  إعتمطد البحط  عىل عطدة إالتبطارات للبيطانطات املتطاحطة من العينطة منتم إالتبطار جطلر الوحطدة ،
(Unit Root Test)   يليتا إالتبار هوسطططد ،(Hausman Test) ثم إسطططتددام ووج  التأثريات العشطططوا ية ،

(Random Effect Model) وإستددام ووج  التأثريات الامابتة ،(Fixed Effect Model). 

( 22( دولة من قارة أوروبا، )33كو  العينة املسطتددمة التي أجرد عليتا تلإ انالتبارات ت هلا البح  من )تت

دولة من قارة أفريقيطا، وقد تم إالتيطار هلد الدو، طبقطاً لتوافر البيطانات للمتريريات. تم جمع البيطانات الدطاصططططة 
، 2010، 2007)ة البنإ الدويل ت تلإ السطنوات  مبؤرش األدا  اللوجيسطتي بواسطةة التقارير التي تصطدرها منظم

حي  يصططدر التقرير بشططكل دوري كل عدد من السططنوات، أما بالنسططبة ملؤرش اننءتاح  (2016، 2014، 2012
انقتصطططادي )وهو عبارة عن مجموع الصطططادرات والواردات كنسطططبة من إجديل الناته املحيل( فقد تم تجميع 

( إ  سططنة 2007بالبنإ الدويل وفقاً للتقارير الصططادرة عنؤ ت الءرتة من سططنة ) بياناتؤ أي ططاً من املوقع الداص
الءرق بني متوسطط مؤرش األدا  اللوجيسطتي ت قارة أوروبا وقارة أفريقيا الال،  2(، ويوضط  الشطكل رقم 2016)

 .ارة أفريقيا( اللي رتر بؤ تءوق دو، قارة أوروبا ت العينة عىل دو، ق2016( إ  )2007فرتة بمنية من )

 متوسط مؤرش األدا  اللوجيستي ت قارة أوروبا وأفريقيا   :2شكل  

إ  إال طاع املتريريات املسطتددمة ت أي دراسطة تحليلية وبداصطة تلإ التي تتناو، الجوانب انقتصطادي واملالية 
البيانات مؤهلة لصعتدد عليتا ت نالتبار السطططكو  إحدد أهم مراحل بنا  ووج  انقتصطططاد القيايس لتصطططب   

 /https://lpi.worldbank.orgاملصدر: بإستددام بيانات مؤرش األدا  اللوجيستي من موقع البنإ الدويل 

 

https://lpi.worldbank.org/
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القيطاس وللتعره عىل العالقطة بني املتريريات، حيط  إ  وجود جطلر الوحطدة ت املعةيطات ميكن نتطا ه لتكو  عىل 
املسطتود انحصطا ، إج ياُلحظ وجود إتجاهات عشطوا ية تجعل السطلسطلة غري مسطتقرة. كد أ  إالتبارات الجلور 

اعية تعةينا نتا ه أف ل من السالسل الزمنية الءردية جلإ أل  قوة انالتبار تزداد لبيانات السالسل الزمنية القة
. وننجاب هلا القياس تم انعتدد عىل سالسل بمنية قةاعية (Dickey & Fuller, 1981)مع تزايد حجم العينة  

(Panel Data( لبيانات من البنإ الدويل لعدد )دولة من قارة أوروبا  33 )( دولة 22( مشطاهدة، )160بإجديل )
 ( مشاهدة.110من قارة أفريقيا بإجديل )

ططط النتا ه املوجزة رالتب 1ويوض  الجدو، رقم  ططط ططط ( وجلإ من الال، االتبURار جلر الوحدة )ططط  {-Phillipsار  ططط
{Perron (PP){وإالتبار ،Levin, Lin and Chu (LL)باستددام ال نامه انحص ،} طط(  اEviews 8  ،) ،اللي يد

ووفقطاً لطللطإ، ميكن انسطططتمرار وإجرا  إالتبطار   (At Level)عىل إسطططتقرار جميع املتريريات عنطد املسطططتود
(Hausman Test). 

 

 

 قارة أوروبا  قارة أفريقيا 

PP 
Levin, Lin & 

Chu   املتريري 
PP 

Levin, Lin & 
Chu   املتريري 

At level At level At level At level 
82.3923 -7.92244 Statistic 

Log LPI 
112.688 -9.77416 Statistic 

Log LPI 
0.0004 0.0000 Probability 0.0002 0.0000 Probability 
93.7444 -24.3016 Statistic Log 

GDP 
160.692 -37.0242 Statistic Log 

GDP 0.0000 0.0000 Probability 0.0000 0.0000 Probability 
69.3911 -2.36688 Statistic 

Log OP 
143.690 -58.5456 Statistic 

Log OP 
0.0086 0.0090 Probability 0.0000 0.0000 Probability 
102.129 -4.41010 Statistic 

Log EX 
172.512 -20.6881 Statistic 

Log EX 
0.0000 0.0000 Probability 0.0000 0.0000 Probability 
77.3569 -5.10460 Statistic Log 

POP 
129.371 -12.4540 Statistic Log 

POP 0.0000 0.0000 Probability 0.0000 0.0000 Probability 
96.5072 -22.4155 Statistic Log 

FDI 
132.116 -12.9515 Statistic Log 

FDI 0.0000 0.0000 Probability 0.0000 0.0000 Probability 
88.6138 -10.6153 Statistic 

Log GC 
264.710 -82.0305 Statistic 

Log GC 
0.0001 0.0000 Probability 0.0000 0.0000 Probability 

، (Panel Data)  ميكن وصطا إالتبار هوسطد  بأنؤ إالتبار لطالةا  ت تحليل بيانات السطالسطل الزمنية القةاعية
ويقوم إالتبار هوسطططد  بالتأكد من التأثريات األكن ماللة للبيانات املقةعية بني الدو، وتحديد أيتد أف طططل 

وتم إسطططتددام هلا انالتبار ملعرفة ما هو التأثري اللي   (Hausman, 1978)التأثري الامابو أم التاثري العشطططوا   

 (LL)  و   (PP)نتا ه إالتبار إستقرار متريريات النموج  بإستددام إالتبار    1:جدو،  

 .(EVeiws8)املصدر: إعداد الباح  بإستددام ال نامه انحصا  
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نالتبار، تم إالتيار ووج  التأثريات العشطوا ية لجميع سطوه يتم إعتددد ت هلا البح ، وبنا اً عىل نتا ه هلا ا
 .2املتريريات ت قارة أفريقيا وووج  التأثريات الامابتة لقارة أوروبا كد هي موضحة بالجدو، رقم 

 دو، قارة أوروبا  دو، قارة أفريقيا 

 Probability القرار 
Chi-Sq 
Statistic 

 Probability القرار  املتريري 
Chi-Sq 
Statistic 

 املتريري 

Random 
Effects 
Model 

0.2858 7.395847 
 تابع

Log 
OP 

Fixed 
Effects 
Model 

0.0000 43.790224 
 تابع

Log 
OP 

 مستقل
Log 
LPI 

 مستقل
Log 
LPI 

Random 
Effects 
Model 

0.3089 7.131006 
 تابع

Log 
OP 

Fixed 
Effects 
Model 

0.0000 43.805475 
 تابع

Log 
OP 

 مستقل
Log 
EX 

 مستقل
Log 
EX 

Random 
Effects 
Model 

0.2510 7.827485 
 تابع

Log 
OP 

Fixed 
Effects 
Model 

0.0000 42.864969 
 تابع

Log 
OP 

 مستقل
Log 
GDP 

 مستقل
Log 
GDP 

Random 
Effects 
Model 

0.2956 7.281410 
 تابع

Log 
OP 

Fixed 
Effects 
Model 

0.0000 44.504232 
 تابع

Log 
OP 

 مستقل
Log 
FDI 

 مستقل
Log 
FDI 

Random 
Effects 
Model 

0.3025 7.202848 
 تابع

Log 
OP 

Fixed 
Effects 
Model 

0.0000 45.208103 
 تابع

Log 
OP 

 مستقل
Log 
GC 

 مستقل
Log 
GC 

Random 
Effects 
Model 

0.3369 6.830012 
 تابع

Log 
OP 

Fixed 
Effects 
Model 

0.0000 46.603131 
 تابع

Log 
OP 

 مستقل
Log 
POP 

 مستقل
Log 
POP 

 

- 

، يليتطا إالتبطار هوسطططد  (Unit Root Test)بعطد اننتتطا  من إعطداد البيطانطات بطدايطًة من إالتبطار وحطدة الجطلر
(Hausman Test)  نالتيار النموج  املناسطططب لبيانات الدو، ت قارة أوروبا، حي  تم إالتيار ووج  التأثريات

، وعىل هلا األساس تم إال اع البيانات عىل هلا النموج  عىل جميع متريريات (Fixed Effects Model)الامابتة  
 .1البح  كد هو موض  باملعادلة رقم 

 

 نتا ه االتبار هوسد  لدو، قارة أوروبا وأفريقيا    2:جدو، 

 .(EVeiws8)املصدر: إعداد الباح  بإستددام ال نامه انحصا  
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𝐿𝑜𝑔𝑂𝑝 = 0 + 1 𝐿𝑜𝑔𝐿𝑃𝐼 + 2 𝐿𝑜𝑔𝐸𝑥 + 3 𝐿𝑜𝑔𝐺𝐶 + 4 𝐿𝑜𝑔𝐺𝐷𝑃  

+5𝐿𝑜𝑔𝑃𝑂𝑃 … … … … … … … … (1)

𝐿𝑜𝑔𝑂𝑝 = 5.267672 + 0.367𝐿𝑃𝐼 + 0.001𝐸𝑥 − 0.365𝐺𝐶 − 0.014𝐺𝐷𝑃 

−0.035𝑃𝑂𝑃 … … … … … … … … . (2)

 

( تسطاوي 2Rنتا ه تقدير البيانات نسطتددام ووج  التأثريات الامابتة عند قدرة تءسطريية ) 2توضط  املعادلة رقم 
 . ووفقاً لنتا ه تقدير البيانات يت   ما ييل:بامللحق انحصا  4% واملبينة بالتءصيل ت الجدو، رقم 97.7

دراسططة من قارة أوروبا، حي  هناة تأثري إيجارش ملؤرش األدا   اللوجيسططتي عىل اننءتاح التجاري ت عينة ال ط
عند حدوث بيادة بنسطبة واحد ت املا ة ت مؤرش األدا  اللوجيسطتي يرتتب عليؤ بيادة ت اننءتاح التجاري 

 %، ولللإ ترييري إيجارش عىل انقتصاد.36بنسبة 
د حدوث هناة تأثري إيجارش لسطعر الوطه عىل اننءتاح التجاري ت عينة الدراسطة من قارة أوروبا، حي  عن ط

 %، وهو تأثري ضعيا إقتصادياً.0.005ره يرتتب عليؤ بيادة ت اننءتاح التجاري بنسبة طارتءاع لسعر الص
هناة تأثري سطططلبي لصنءاق الحكومي عىل اننءتاح التجاري ت عينة الدراسطططة من قارة أوروبا، حي  عند  ط

ؤ إندءطاض ت اننءتطاح التجطاري حطدوث بيطادة بنسطططبطة واحطد ت املطا طة ت اننءطاق الحكومي يرتتطب عليط 
 %، وبالتايل تراجع كبري ت النشاا انقتصادي. 36.5بنسبة

هناة تأثري سطلبي نجديل الناته املحيل عىل اننءتاح التجاري ت عينة الدراسطة من قارة أوروبا، حي  عند  ط

إندءطاض ت اننءتطاح التجطاري حطدوث بيطادة بنسطططبطة واحطد ت املطا طة ت إجديل النطاته املحيل يرتتطب عليطؤ 
 بنسبة واحد ت املا ة، ولتلا تأثري سلبي عىل انقتصاد.

هناة تأثري سطلبي للنمو السطكاين عىل اننءتاح التجاري ت عينة الدراسطة من قارة أوروبا، حي  عند حدوث  ط
%، وهلا يعني 3.5بيادة بنسطططبة واحد ت املا ة النمو السطططكاين يرتتب عليؤ إندءاض ت اننءتاح التجاري 

 تأثري سلبي عىل انقتصاد.

- 

، يليتطا إالتبطار هوسطططد  (Unit Root Test)بعطد اننتتطا  من إعطداد البيطانطات بطدايطة من إالتبطار وحطدة الجطلر
(Hausman Test)  نالتيطار النموج  املنطاسططططب لبيطانطات الطدو، ت قطارة أفريقيطا، تم إالتيطار ووج  التطأثريات

، وعىل هلا األسططاس تم إال ططاع تلإ البيانات عىل هلا النموج  عىل (Random Effects Model)العشططوا ية  

 .3جميع متريريات البح  كد هو موض  ت املعادلة رقم 

𝐿𝑜𝑔𝑂𝑝 = 0 + 1 𝐿𝑜𝑔𝐹𝐷𝐼 + 2 𝐿𝑜𝑔𝐺𝐶 + 3 𝐿𝑜𝑔𝐺𝐷𝑃 … … … …   … … (3)

LogOp = 2.936684 + 0.072FDI + 0.360GC + 0.116GDP … … … … … … (4)



 أ.طارق حمدي مدكور، د. سارة حسن الجزار، د. مي صالح الدين محمد أثر مؤرش األدا  اللوجيستي عىل اننتءاخ....     
 

 

120 

فإ  نتا ه تقدير البيانات نسطططتددام ووج  التأثريات العشطططوا ية عند قدرة   4وكد هو موضططط  باملعادلة رقم 
. ووفقاً لنتا ه تقدير بامللحق انحصطططا  5% واملبينة بالتءصطططيل ت الجدو، رقم 30.5( تسطططاوي 2Rتءسطططريية )

 البيانات يت   ماييل:
هناة تأثري إيجارش لصسطتامدر األجنبي املبارش عىل اننءتاح التجاري ت عينة الدراسطة من قارة أفريقيا، حي   ط

ر األجنبي املبارش يرتتب عليؤ بيادة ت اننءتاح التجاري عند حدوث بيادة بنسطبة واحد ت املا ة ت انسطتامد 
 %، ولللإ تأثري إيجارش إقتصادياً 7بنسبة 

هنطاة تطأثري إيجطارش لصنءطاق الحكومي عىل اننءتطاح التجطاري ت عينطة الطدراسططططة من قطارة أفريقيطا، حيط  عنطد  ط
 ة ت اننءتطاح التجطاري بنسطططبطةحدوث بيادة بنسطططبطة واحد ت املا ة ت اننءطاق الحكومي يرتتب عليطؤ بياد

 %، وهو تأثري كبري للتقدم انقتصادي.36

هناة تأثري إيجارش نجديل الناته املحيل عىل اننءتاح التجاري ت عينة الدراسطة من قارة أفريقيا، حي  عند  ط
اننءتطاح التجطاري حطدوث بيطادة بنسطططبطة واحطد ت املطا طة ت إجديل النطاته املحيل يرتتطب عليطؤ بيطادة ت 

 %، ولتلا تأثرياً إيجابياً عىل انقتصاد. 11.6بنسبة

- 

( ت مؤرشها الداص باألدا  اللوجيسطتي املوضطحة بالشطكل رقم 2016-2007تءوقو دو، قارة أوروبا الال، فرتة )
إالتيطارهم اعتدداً عىل البيطانطات املتطاحطة لتطلد ( دولطة تم 33، والجطدير بطالطلكر أ  عينطة دو، قطارة أوروبطا تبل  )2

الدو، ت مؤرش األدا  اللوجيسطتي، حي  أرترت تلإ البيانات أ  دو، قارة أوروبا تتمركز بشطكل كبري ت املراكز 

رة األو  ت مؤرش األدا  اللوجيسطتي حو، العامل وجلإ إسطتناداً لتقارير مؤرش األدا  اللوجيسطتي، ونتيجة ططططط العشط 
ها ت املحاور الستة لتلا املؤرش، الاصًة محور التوقيو اللي احتل أعىل أدا ، وهو املحور الداص بتسليم نمتياب 

 الب ا ع ت الوقو املحدد مسبقاً للمرسل إليؤ.

% من مؤرش اننءتطاح 97.7% وهلا يعني أ  97.7كد أرترت نتطا ه هلا التحليطل التي كلطإ قدرة تءسطططريية   
املتريريات، إ  تأثري مؤرش األدا  اللوجيستي بجميع محاورد لؤ تأثري كبري عىل مؤرش اننءتاح التجاري يتأثري بتلد  

التجطاري ت قطارة أوروبطا، وهطلا بسطططبطب إهتدم هطلد الطدو، بطالحواجز الجمركيطة والبنيطة التحتيطة، بطانضططططافطة إ  
م الشطحنات ت الوقو املحدد جودة الددمات اللوجيسطتية وقدرتتا العالية ت ترتيب الشطحنات الدولية وتسطلي
 مسبقاً وتةورها التكنولوجي ت متابعة وتتبع الشحنات الصادرة والواردة إليتا.

والجدير باللكر أي ططاً أنؤ ت حالة ما إجا كا  إهتدم دو، قارة أوروبا مبحاور هلا املؤرش كالً عىل حدد فيأيت ت 
التطأثري األك  ت حطالطة إعتدد هطلد الطدو، عليتطا فقط، يليتطا ت الرتتيطب القمطة الحواجز الجمركيطة تلطإ التي لتطا 

بالنسطططبة لقوة تأثريها عىل اننءتاح التجاري جودة الددمات اللوجيسطططتية، يليتا قدرت تلإ الدو، عىل ترتيب 
فإ  كل محور   الشططحنات الدولية بكءا ة وفاعلية أما بالنسططبة ملحور البنية التحتية والتوقيو واملتابعة والتتبع

 من هلد املحاور الامالثة السابق جكرهم غري قادرين عىل التأثري عىل مؤرش اننءتاح التجاري.
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أما بالنسططبة للمتريريات األالرد ت هلا البح  وهي سططعر الوططه وانسططتامدر األجنبي املبارش وإجديل الناته 
ح التجطاري ت حطالطة انعتدد عىل مؤرش األدا  املحيل والنمو السطططكطاين فتي غري قطادرة عىل التطأثري عىل اننءتطا

اللوجيسطططتي ككطل، ولكنتطا قطادرة ت عكس جلطإ بحيط  أنطؤ ت حطالطة إعتمطدت دو، قطارة أوروبطا عىل أحطد محطاور 
مؤرش األدا  اللوجيسطططتي دو  األالرد حينتا نسطططتةيع نجد تأثري ضطططكيل من تلإ املتريريات وعىل األرج  أنتم 

نءتاح التجاري، بل من املمكن أ  يكو  لتم تأثري سطلبي ت حالة عدم انعتدد عىل ليس لتم تأثري عىل مؤرش ان 
 جميع محاور مؤرش األدا  اللوجيستي ككل.

( دولة ت قارة أفريقيا فإنؤ يت   ضعا دو، قارة 22فيد يد  البيانات املتاحة مبؤرش األدا  اللوجيستي للططط )
ألدا  اللوجيستي وفقاً ملعايري محددة. حي  مل تظتر أي دولة من قارة أفريقيا ت هلا املؤرش املتم اللي يقيس ا

أفريقيا ت املراكز العرشططة األو  وهلا يد، عىل ضططعا األدا  اللوجيسططتي للقارة إر أنؤ ليس األسططو  بني دو، 
ة ت هلد العامل وميامل محور الحواجز الجمركية أضطعا محاور أدا اً يعني صطعوبة الحواجز وانجرا ات الجمركي

 القارة.

وبعد أ  تم إال ططاع جميع البيانات الداصططة بجميع املتريريات امللكورة ت هلد الدراسططة للتحليل كانو القوة 
% من التريريات ت 31% وهلا يعني أ  تلإ املتريريات تريري حوايل بنسبة  30.5التءسريية لتلد املتريريات تساوي 

لدو، قارة أفريقيا. وقد أرترت النتا ه  3لة املدرجة باملعادلة رقم اننءتاح التجاري ترجع إ  املتريريات املسططتق
ت التأثري عىل  ةأ  مؤرش األدا  اللوجيسططتي واللي يعت  املتريري املسططتقل ت هلد الدارسططة ت قارة أفريقيا قادر 

ترد البنإ اننءتاح التجاري تأثري ضططعيا، وهلا أمر طبيعي بسططبب ضططعءتا ت األدا  اللوجيسططتي وفقاً ملا أر
 الدويل ت هلا املؤرش.

بانضافة إ  مؤرش األدا  اللوجيستي، يعد متريري سعر الوه أي اً مؤرشاً ىالر غري قادر عىل التأثري عىل اننءتاح 
التجاري ور تربةؤ عالقة باننءتاح التجاري ت قارة أفريقيا وهو أحد املؤرشات التي تسطبب مشطكالت عديدة ت 

قارة ومن ناحية أالرد يعت  اننءاق الحكومي من املتريريات األالرد األك  تأثرياً عىل اننءتاح إقتصطاديات تلإ ال
التجطاري ييل بءطارق كبري جطداً متريري إجديل النطاته املحيل وبنسطططبطة أقطل يطأيت انسطططتامدر األجنبي املبطارش. تلطإ 

تجاري للقارة، غري أنؤ يجب انشططارة إ  أ  املتريريات السططابق جكرها هي فقط القادرة عىل التأثري ت اننءتاح ال
من األسطبال الر يسطية ت رتور قوة تأثري تلإ املؤرشات هو ضطعا األدا  اللوجيسطتي ومحاورد السطتة كالً عىل 

 حدد، وليس إرتءاع أدا  هلد املؤرشات ت حد جاتتا.

متا عىل اننءتاح التجاري لدو، ووفقاً للنتا ه السابقة يستدل  إطار يوض  صحة تأثري متريريات البح  من عد
 .3قارة أوروبا وأفريقيا كد هو موض  ت الشكل رقم 
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التجاري لدو، قارة أوروبا األكن تأثراً مبؤرش األدا  اللوجيسططتي وباقي بأ  اننءتاح   3يوضطط  الشططكل رقم 
املتريريات انقتصطادية، أما بالنسطبة لقارة أفريقيا فلم يتم حتى األ  انسطتءادة من املدرسطات اللوجيسطتية ت دفع 

 عجلة ارنءتاح التجارد بتلإ القارة.

نتا ه تتمامل أهم التوصططيات التي ميكن أ  تُسططتم ت بيادة اننءتاح التجاري ت ضططو  ما تم التوصططل إليؤ من  
 واملشاركة ت التجارة العاملية وتشجيع انستامدرات األجنبية فيد ييل:

رضورة البطد  بطانصطططالح انقتصططططادي ت دو، قطارة أفريقيطا قبطل البطد  ت وضطططع مدةط لرفع مبؤرش األدا   ط
القطة معنويطة، وجلطإ بسطططبطب أ  أي تءوق لتطا ت هطلا املؤرش ت رطل رروفتطا اللوجيسطططتي، الطلي ر ترتبةطؤ ع

انقتصططططادية الراهنطة لن يحقق النتيجطة املرجوة ننءتحتطا التجطاري حو، العطامل، كا ت دو، قارة أوروبا التي بتطا 
 % عىل اننءتاح التجاري.36مؤرش األدا  اللوجيستي يؤثر بانيجال بنسبة 

ية التي تشطططجع عىل بيادة انسطططتامدر األجنبي املبارش اللي يؤثر عىل اننءتاح التجاري  توفري البيكة الترشطططيع ط
% وهي نسطبة ضطعيءة وبيادة تدفقات رسوس األموا، األجنبية، مد يُسطتم ت توفري مزيد من فرص 7بنسطبة  

% ومن 11.6ك  من  العمل، وانرتءاع مبسطتود التورا، وإرتءاع إجديل الناته املحيل ليصطب  تأثريد انيجارش أ
 ثم اننعكاس انيجارش عىل اننءتاح التجاري.

 وأفريقيا   أوروبا   قارة   لدو،   التجاري   اننءتاح   عىل   عدمتا   من   البح    متريريات   تأثري   صحة   تحديد   : إطار 3شكل  

 الباحامنياملصدر: إعداد 
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تبني الةطة نتدطاج انجرا ات التي كتطد لطدو، قطارة أفريقيطا تحسطططني مركزهطا ت مؤرش اردا  اللوجيسطططتي،  ط
حيط  تعت  كطانهتدم بتةوير قةطاع النقطل ال ي والبحري، إبالطة الحواجز الجمركيطة، تةوير البنيطة التحتيطة، 

ططط اً ت مؤرش األدا  اللططط جنول أفريقيا هي الدولة األكن تقدم دولة ططط ططط وجيستي الططط ( 2016-2007ال، الءرتة )ططط
واملركز الامال  والعرشطو  ت سطنة  2010رو  ت سطنة  ططططط واملركز الامامن والعشط  2007ت عام  24وتحتل املركز  

وت سططنة  2014الامالثو  ت سططنة ومن ثم تدهور واضطط  ت أدا تا اللوجيسططتي لتصططل إ  املركز الرابع و  2012
، 2016لتصطل إ  املركز العرشطين سطنة   2007تحصطد تقدماً واضط  ت أدا تا اللوجيسطتي واألعىل منل سطنة   2016

 ملا لتلد العوامل من تأثري إيجارش عىل اننءتاح التجاري.
ية إحراب تقدم ت مؤرش وت  إطار ما سططبق، يقرتح أ  تتناو، البحوث املسططتقبلية ت هلا املجا، دراسططة كيء ط

األدا  اللوجيسطتي لدو، قارة أفريقيا. كد ميكن إعداد دراسطات مقارنة بني أي من القارات أو دو، العامل وفقاً 
ألهداه الدراسططة بإسططتددام املنتجية املتبعة ت هلا البح . كد يقرتح دراسططة أثر املؤرش اللوجيسططتي عىل 

عدد من املتريريات القانونية مامال لوضطع املؤسطرط والترشطيعي ملسطايرة اننءتاح التجاري من الال، إدراجؤ مع  
التةورات الحطديامطة ندارة منظومطة النقطل وتةوير الطدمطات النقطل، أو إدراجطؤ مع متريريات إجتدعيطة مامطل: 

 كءا ة املوارد البرشية بإعتبارها الركيزة األساسية ت تةوير وتحدي  مرافق النقل.
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 ووج  التأثريات الامابتة لدو، قارة أوروبا   :4جدو،  

Dependent Variable: LOP   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/30/19   Time: 14:56   
Sample: 2007 2016   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 32   
Total panel (balanced) observations: 160  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 5.266672 0.334402 15.74952 0.0000 

LLPI 0.367518 0.112343 3.271399 0.0014 
EX 0.001531 0.000556 2.754259 0.0068 

LGC -0.365186 0.105147 -3.473096 0.0007 
LGDP -0.014340 0.006121 -2.342882 0.0207 
POP -0.035340 0.017264 -2.047068 0.0428 

     

      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.977492     Mean dependent var 4.655675 

Adjusted R-squared 0.970904     S.D. dependent var 0.414279 
S.E. of regression 0.070666     Akaike info criterion -2.262196 
Sum squared resid 0.614222     Schwarz criterion -1.551062 
Log likelihood 217.9757     Hannan-Quinn criter. -1.973429 
F-statistic 148.3791     Durbin-Watson stat 1.675356 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 ووج  التأثريات العشوا ية لدو، قارة أفريقيا   : 5جدو،  

Dependent Variable: LOP   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 09/30/19   Time: 15:57   
Sample: 2007 2016   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 22   
Total panel (balanced) observations: 110  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.936684 0.257364 11.41062 0.0000 
LFDI 0.072881 0.025189 2.893333 0.0046 
LGC 0.360883 0.095815 3.766465 0.0003 
LGDP 0.116448 0.030334 3.838938 0.0002 

     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.296978 0.7611 
Idiosyncratic random 0.166393 0.2389 

     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.304745     Mean dependent var 0.995500 
Adjusted R-squared 0.285068     S.D. dependent var 0.199761 
S.E. of regression 0.168905     Sum squared resid 3.024071 
F-statistic 15.48732     Durbin-Watson stat 1.982102 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.276378     Mean dependent var 4.095803 
Sum squared resid 13.48291     Durbin-Watson stat 0.845369 
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Abstract 

 

Logistics activities affect the costs of international trade and eventually 

contribute to the recovery of the country’s economy. The efficient 

management of logistics performance makes countries capable to compete 

internationally. The main objective of this study is to develop a framework 

linking the logistics performance to trade openness through conducting an 

empirical study on countries of Europe and the African continent. It also 

aims examining which the logistics performance index affects trade 

openness using a statistical model. The results of this study showed that the 

logistics performance index positively enhances the index of trade 

openness in the countries of Europe and does not affect the countries of 

Africa, which shed the light on the importance role the logistics industry can 

play to enable trade openness in African countries. 

Keywords: Logistics Performance Index - International Trade - Trade 

Openness – Europe - Africa. 
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