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 INDEXY  LOGISTICKÉ  VÝKONNOSTI    SVĚTOVÉ BANKY PRO  160 ZEMÍ 

Německo je potřetí „logistickým mistrem světa“ 

Světová banka potřetí po letech 2014 a 2016 shledala Německo jako špičkové logistické 

stanoviště mezi 160 zeměmi. Uvádí to zpracovaný již tradiční Index logistické výkonnosti 

(Logistics Performance Index (LPI). Se Švédskem, Belgií a Rakouskem jsou na špici tři další 

evropské země. Do první desítky dále vstoupily Japonsko, Dánsko a Finsko. A do špičkové 

skupiny již nepatří Hongkong (12), USA (14) jakož i Lucembursko (24). Celkové pořadí 

uzavírá na konci Afghanistán.  Info převzata z německých DVZ – kompletní  seznam není ještě 

k dispozici. 

 

Hodnotu LPI tvoří šest klíčových faktorů: celní odbavení, infrastruktura, kvalita služeb, ceny 

mezinárodních zásilek, možnosti sledování zásilek jakož i četnost přesného doručení zboží do 

cíle. V Indexu se  odrážejí  hodnocení na škále od jedné do pěti. Německo dosáhlo indexové 

hodnoty 4,20 po 4,23 v roce 2016. Přes pokles je však vzdálenost k pronásledovatelům   o něco 

větší. Před dvěma roky by bylo Německo se stejným počtem bodů jen třetí.  

 

Hodně zemí pokulhává značně vzadu 

Vedoucí „Top Ten“ v průměru ztrácely: hodnota zde poklesla ze 4,13 na 4,03. Ovšem v roce 

2016 byly silné jako dosud nikdy, zatímco deset zemí na konci seznamu dosáhlo nejhorších 

výsledků vůbec.  Tato propast se na základě dlouhodobosti koncově umístěných (2,08) opět 

zmenšila.  Avšak mezera mezi průmyslovými a rozvojovými zeměmi stále zůstává markantní.  

 

Mezi roky 2007 a 2014 zaznamenala Světová banka alespoň pomalé přiblížení. Dovozuje se to 

především z průběžně zlepšované infrastruktury v zemí s nízkým a středním příjmem (HDP na 

hlavu). S tím se pojí vyšší kvalita služeb a efektivnější celní a hraniční kontroly. Nyní přicházejí 

autoři se smíšeným obrazem.  Většina zemí sice prošla reformami, aby pořídily investice 

k budování infrastruktury, aby usnadňovaly dopravu a obchod nebo aby rozvinuly moderní 

služby.  Pokročilé ekonomiky v průměru dopadaly o 48 procent lépe než země s nízkými 

příjmy.   

 

Přes již tři tituly Německa autoři spíše vyzdvihují podstatná zlepšení hodnot LPI v Japonsku, 

Dánsku, Spojených Arabských Emirátech a na Novém Zélandu od roku 2012.  Pořadí samotné  

by se podle Světové banky nemělo přeceňovat.  Je mnohem důležitější, v kterém pořadí oblastí 

se stát nachází – nikoliv naproti tomu na kterém místě. Světové bance jde více o označení mezer 

mezi velmi dobrou, střední a chabou výkonností.  „Zpráva a LPI má pomoci vládám, aby 

porozuměly souvislostí mezi logistikou, obchodem a růstem a ukázat jim, která opatření jsou 

pro úspěch důležitá“ potvrzuje spoluautorka Christina Wiedererová.  

 

Některé země se nacházejí v indexové hodnotě velmi těsně u sebe. Při srovnávání s předchozím 

rankingem je třeba dávat pozor. Protože země mohou při obdobných výkonech podle výběru 

zaujímat zcela rozdílná místa. Platí to především pro střední a nižší oblast příjmů. Zejména 

mezi místy 40 a 120 může docházet k velkým skokům, i když stanovená hodnota LPI se liší jen 

marginálně.  Jako již v dřívějších vydáních studie nenechají se větší skoky vždy vysvětlit. Navíc 
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jsou hodnoty LPI spojeny s určitou nejistotou. Statisticky významně se zlepšilo  letos vůči roku 

2016 vlastně jen 5 ze 160 zkoumaných zemí – všechny spíše ze spodních oblastí hodnocení.   

 

Lucembursko značně polevilo 

V každém případě se mohou Lucemburští divit a zlobit se, že se hodnota jejich Indexu 

 tak silně propadla ze 4,22 na 3,63 a jejich země je po minulém místě č.2 nyní na místě 24. 

Neboť nakonec je toto pořadí významným marketingovým nástrojem – pro manažery stanovišť 

jakož i pro samotné poskytovatele služeb.  

 

Že USA vypadly z Top Ten není s ohledem na obchodní politiku Donalda Trumpa překvapující, 

nemělo by se však ve s skutečnosti přeceňovat. V budoucnu může být zajímavé, jak se odrazí 

Brexit na umístění Velké Británie.  

 

LPI stojí na váženém průměru hodnot šesti kritérií. Pro šesté vydání s názvem „Propojeně 

konkurovat: Obchodní logistika ve světové ekonomice“ bylo dotazováno 869 logistických 

expertů ze spedice a expresních služeb ve 108 zemích.  

 

Německo je nejlepší v infrastruktuře   

Zajímavost u klíčového faktoru infrastruktura: zde je Německo opět špičkovým jezdcem. 

Současný průzkum Institutu německého hospodářství (IW) z Kölnu přitom dochází k výsledku, 

že stav infrastruktury hospodářství znevýhodňuje ještě silněji než před pěti lety. Tato 

nesrovnalost může vzniknout proto, že pořadí zemí je založeno na hodnocení významných 

obchodních partnerů. Zde tedy dochází k hodnocením od poskytovatelů logistických služeb 

mimo příslušné země.  

 

Přes všechny nejistoty, které studii provázejí, je skutečnosti: nejhůře vycházejí v dotazování 

stále ty země, jež jsou konfrontovány se slabými příjmy, jsou isolované, nestabilní nebo 

postihované přírodními katastrofami, konflikty nebo neklidem. Tak dosáhl roku 2018 poslední 

Afghanistan   1,95 indexových bodů a tím podle Světové banky jen kolem 30 procent německé 

úrovně. Naposledy byla na konci hodnocení Sýrie s pouhými 1,6 body.  Nyní válkou soužená 

země obsadila 138 místo ze 160.  

 

Mezi zeměmi s nižším příjmem označuje zpráva za špičkové jezdce velké národní ekonomiky 

jako Indii a Indonésii jakož i rozvojové země Vietnam a Pobřeží Slonoviny. Většina těchto 

zemí má buď přístup k moři nebo se nachází v blízkosti velkých dopravních center.  

 

Čína vede střed 

Seskupení vedoucích zemí se středním příjmem se změnilo. Tuto skupinu vedou Čína (26), 

Thajsko (32) a Jižní Afrika (33). Rumunsko, Chorvatsko a Bulharsko si rovněž svá umístění 

zlepšily.  Mezi zeměmi se slabými příjmy vedou ty z východní a západní Afriky.  

 

Světová Banka tentokrát nepominula ani téma kyberbezpečnosti. Významný rozměr ohrožení 

jakož i připravenost jeho působení zmírnit jdou přitom zřejmě ruku v ruce. Země s vysokými 

příjmy jsou spíše nachystány na kybernebezpečí než země s příjmy nízkými; rozvojové země 

jsou rovněž zde značně pozadu. Podobně to vypadá ve věcech zelené logistiky. V pokročilých 

ekonomikách mají logistické služby pokud jde o vliv na životní prostředí větší prioritu než 

v zemích se se spíše nižším příjmem.  

 

 Všude je nedostatek personálu 
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Nedostatek pracovních sil v logistice je podle výsledku dotazování výzvou jak pro země 

průmyslové  tak i pro země rozvojové. Přitom podniky v méně rozvinutých zemích ledají 

naléhavě spíše vedoucí pracovníky, zatímco v průmyslových zemích se bojuje s nízkou 

nabídkou pracovníků jako jsou řidiči nákladních aut.     

 

 

TOP 20  LOGISTIC  PERFORMANCE INDEX  2018 

2018                     2016           2018                    2016           2018                       2016 

1. Německo             1               8. Dánsko              17               15. N. Zéland         37 

2. Švédsko               3               9. V. Británie          8               16. Francie            16 

3. Belgie                  6              10. Finsko              15               17. Španělsko        23 

4. Rakousko            7               11.Sp. Ar. Emiráty13               18. Austrálie          19 

5. Japonsko            12              12.Hongkong          9                19. Itálie                21 

6.Nizozemsko         4               13.Švýcarsko         11               20. Kanada           14 

7.Singapur               5              14. USA               10 

                                           SVĚTOVÁ BANKA 

Světová banka (SB) je institucí Organizace spojených národů (OSN), která zajišťuje finanční a 

technickou pomoc rozvíjejícím se zemím s cílem snížit chudobu a zlepšit životní podmínky. 

Skupinu Světové banky tvoří pět subjektů. Nejdůležitější jsou dva-Mezinárodní banka pro 

obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD), která 

pomáhá středně bohatým a chudým, přitom ale solventním zemím v ekonomickém růstu, a 

Mezinárodní asociace pro rozvoj (International Development Association – IDA), která se 

pomáhá těm nejchudším zemím světa formou grantů, bezúročných či nízkoúročných půjček. 

Třetím členem skupiny SB je Mezinárodní finanční korporace (IFC), která financuje projekty 

uskutečňované soukromými subjekty v rozvojových zemích a poskytuje záruky na politická 

rizika země (znárodnění, občanské války). Poslední dvě jsou Mnohostranná agentura pro 

investiční záruky (MIGA) a Mezinárodní centrum pro řešení investičních sporů (ICSID) 

V současné době je členem Skupiny Světové banky 187 zemí, včetně České republiky. Členy 

nejsou například Severní Korea nebo Kuba, ale také Lichtenštejnsko, Monako a Andorra. 

V roce 2005 vyřadila Světová banka Českou republiku ze skupiny rozvojových zemí a zařadila 

ji tak po bok rozvinutých světových ekonomik. Znamená to, že Česko ztratilo nárok na čerpání 

výhodných úvěrů, této možnosti ale již delší dobu předtím nevyužívalo. 

Nejvyšším představitelem Světové banky je prezident volený na pětileté období Správní 

radou. Podle nepsané dohody poválečného vývoje tento post obsazuje Američan, zatímco 

post generálního ředitele Mezinárodního měnového fondu (MMF) je vyhrazen pro 

občana některého z evropských států.  
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