
 

 جاد کند.آوری ایهای آتی نیز تابتواند در برابر شوکشود میأمین اجرا میهای تاقداماتی که اکنون برای کاهش آثار کرونا ویروس بر زنجیره

ر مرکز ـ دمعیشت در معرض خطرو در حال افزایش است، آثار اقتصادی این بحران ـنا ویروس عوارض بالفصل گسترش کروحتی زمانی که 

زمان با تالش برای حفظ ایمنی کارکنان خود، باید شان دهند: همباره در چندین جبهه واکنش نوکارها باید به یکگیرد. کسبتوجه قرار می

 عملیاتی خود را نیز حفظ کنند؛ عملیاتی که اکنون تحت فشار یک شوک تاریخی در زنجیره تأمین است. بقای 

اعصاب،  به شکل یک مرکز آلتوانند به سرعت خود را بسیج کنند و سازوکارهای مدیریت بحران را، به صورت ایدهوکارها میبسیاری از کسب

ای آوریمدت و بلندمدت آماده شوند و تابتوانند برای میانمدت است. رهبران زنجیره تأمین چگونه می. این تمرکز معموالً کوتاهاندازی کنندراه

 ها پس از این بحران را به دنبال داشته باشد؟بقای آنایجاد کنند که 

 چه کار باید کرد اکنون

سریع در سرتاسر زنجیره ارزش است.  مدت کامل به معنای مواجهه با شش مسئله است که مستلزم اقدامکنونی، واکنش کوتاهدر دورنمای 

 سیاستی باشد:الزامات جدیدترین های پشتیبانی نیروی کار انجام شود و مطابق با این اقدامات باید به صورت موازی با گام
 

 اقدامات زنجیره تأمین. ۱شکل

 

شود.ای بعدی، این شش مسئله بررسی میهدر بخش

 ایچندالیهایجاد شفافیت در زنجیره تأمین 
تعیین قطعات حیاتی و تعیین خاستگاه تأمین 

 ارزیابی خطر فاسدشدن و شناسایی خطر
 های بعدیو رده 2احتمالی رده 

 بررسی منابع جایگزین در صورت حضور
کنندگان در مناطقی که به شدت تحت تأمین

 اندتأثیر قرار گرفته

 سازی ظرفیت تولید و توزیعبهینه
 عملیات و ظرفیت منابع موجود ارزیابی اثر بر

 )به ویژه نیروی کار(

 تضمین ایمنی کارکنان و ارتباط شفاف با
 کارکنان

ریزی سناریویی و ارزیابی اثر بر عملیات، برنامه
 بر مبنای ظرفیت موجود

سازی تولید محدود، بر اساس اثر بر بهینه
سالمت انسان، حاشیه سود و جریمه/ هزینه 

 فرصت

 بینانه مشتری نهاییی واقعارزیابی تقاضا
ریزی فروش و عملیات به منظور همکاری با برنامه

 دریافت سیگنال تقاضا برای تعیین میزان تأمین الزم

های ارتباط مستقیم با استفاده اهرمی از کانال
 کنندهمصرف

های داده بیرونی برای استفاده از بینش بازار/ پایگاه
 تخمین مشتریانِ مشتری

 مشتریِ مشتری مشتری مرکز توزیع کارخانه 1کننده رده تأمین 2کننده رده تأمین

 تخمین موجودی در دسترس
 ،تخمین موجودی در طول زنجیره ارزش

 شامل قطعات یدکی/ موجودی بازتولیدشده 

 استفاده از موجودی قطعات الزم برای خدمات
 پس از فروش به عنوان پلی برای حفظ جریان

 تولید

 شناسایی و حفظ ظرفیت لجستیک
 تخمین ظرفیت لجستیک در دسترس 

تسریع ترخیص کاال از گمرک 

ی نام براثبتونقل و پیشتغییر سبک حمل
ونقل هوایی/ ریلی، با توجه رزرو ظرفیت حمل

 پذیری کنونیبه آسیب

برداری مشترک همکاری با سایرین برای بهره
 از ظرفیت حمل بار

 قدینگی و سرمایه در گردش خالصمدیریت ن
های فشار زنجیره تأمین در مقایسه با اجرای آزمون

کنندگان اصلی به منظور درک های تأمینترازنامه
بر مسائل  نیتأم رهیزنج یرگذاریشروع تأثزمان 

 مالی یا نقدینگی

 (۸)گزارش  -سلسله گزارش های میز رصد کرونا

 ریزی برای حال و آیندهبرنامه -بازیایب زنجریه تامنی در عصر کروناویروس

 1کانوت االیک، اکزیویر ازکویی، ادوارد باریبال

 

 ند.آوری ایجاد کهای آتی نیز تاببرابر شوکتواند در شود میهای تأمین اجرا میاقداماتی که اکنون برای کاهش آثار کرونا ویروس بر زنجیره

ز ـ در مرکو معیشت در معرض خطردر حال افزایش است، آثار اقتصادی این بحران ـنا ویروس حتی زمانی که عوارض بالفصل گسترش کرو

قای ی حفظ ایمنی کارکنان خود، باید بزمان با تالش براباره در چندین جبهه واکنش نشان دهند: هموکارها باید به یکگیرد. کسبتوجه قرار می

 عملیاتی خود را نیز حفظ کنند؛ عملیاتی که اکنون تحت فشار یک شوک تاریخی در زنجیره تأمین است. 

ب، آل به شکل یک مرکز اعصاتوانند به سرعت خود را بسیج کنند و سازوکارهای مدیریت بحران را، به صورت ایدهوکارها میبسیاری از کسب

ای آوریمدت و بلندمدت آماده شوند و تابتوانند برای میانمدت است. رهبران زنجیره تأمین چگونه میدازی کنند. این تمرکز معموالً کوتاهانراه

 ها پس از این بحران را به دنبال داشته باشد؟ایجاد کنند که بقای آن
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 شفافیتایجاد 

 طعاتقای، با تعیین ایجاد نمایی شفاف از زنجیره تأمین چندالیه

 هایهمکاری با تیمشود. حیاتی برای عملیات شرکت آغاز می

( و اجزای BOMعملیات و تولید برای بازبینی فهرست مواد )

که از نواحی کمک خواهد کرد فهرست، به شناسایی قطعاتی 

 مخاطرهای ندارد. شاخص و جایگزین آماده شودپرخطر تأمین می

یکتایی و مکان برای هریک از کاالهای فهرست مواد بر مبنای 

به شناسایی قطعاتی کمک خواهد کرد که با  کنندگان، تأمین

 اند.مواجه مخاطرهبیشترین 

ل توانند خطر اختالها میپس از شناسایی قطعات حیاتی، شرکت

های بعدی را ارزیابی کنند. و رده 2کنندگان رده از جانب تأمین

ریزی باید شامل سؤاالت مستقیم از این مرحله از برنامه

ها و محل استقرارشان کنندگان آنتأمیندرباره  1های رده سازمان

و  2های رده هایی که در سازمانباشد و باید برای تعیین وقفه

ل شک تسهیم اطالعات هایتوافقافتد، های بعدی اتفاق میرده

ها ه ردهکنندگان خود در همتولیدکنندگان باید با همه تأمین. بگیرد

زمان  های مشترکی برای پایشتعامل داشته باشند تا بتوانند توافق

به عنوان نظام هشداردهی زودهنگام پیشبرد و سطوح موجودی ـ

ان کنندگتأمینـ شکل دهند و طرح بازیابی برای برای اختالل

 یک کاال تدوین کنند.حیاتی را به تفک

دید شفافی نسبت به  1کنندگان رده در شرایطی که تأمین

ها را در های مربوط به آندادههای تأمین خود ندارند یا زنجیره

های منابع استفاده از دادهتوانند با ها میند، شرکتراختیار ندا

های مختلف، شامل شناسایی تأسیسات به تفکیک صنعت و دسته

ار ارسال بار و میزان صادرات در میان کشورها و مناطق، قطعات، آث

دهندگان تدوین کنند. ارائه مخاطرهای را درباره این فرضیه

توان با ای دارند که میهای داده، پایگاهوکارهای کسبداده

ها را به دست آورد. همچنین ها این دادهخریداری و استفاده از آن

یشرفته و نگاشت شبکه برای توان از رویکردهای تحلیل پمی

های داده و مشخص آوری سریع اطالعات مفید از این پایگاهجمع

 تفاده کرد.استرین رده کنندگان در پایینترین تأمینکردن حیاتی

ها با دانش مربوط به مکان تأمین قطعات در ترکیب این فرضیه

کننده را ایجاد خواهد کرد که امکان تأمین مخاطرهگذشته، ارزیابی 

کند. این را فراهم می 1کنندگان رده وگو با تأمینگیری گفتشکل

توان با تحلیل بیرون به درون، با استفاده از منابع اطالعات را می

و  2کنندگان احتمالی رده ای مختلف تکمیل کرد و تأمینداده

 شناسایی کرد. های بعدی در نواحی تحت تأثیر را رده

هایی که ممکن است خطوط مخاطرهتوانند برای وکارها میکسب

یا شدت کاهش دهد ـتولید را متوقف کند یا سرعت تولید را به

 نکنندگان جایگزیـ تأمینشدت افزایش دهدهزینه عملیات را به

در مناطقی خارج از مناطق تحت تأثیر، را  های مشابهبا صالحیت

 ها باید بدانند که تفاوت در سیاست محلیشرکت شناسایی کنند.

های سفر و رهنمودهای دولت درباره )برای مثال، تغییر محدودیت

رسی( نیاز )و دستتواند تأثیری عظیم بر الزامات رعایت فاصله( می

ر کنندگان جایگزین دها داشته باشد. اگر تأمینبه سایر گزینه

ر همکاری نزدیک با توانند دوکارها میدسترس نباشند، کسب

تحت تأثیر قرار گرفته، مخاطره را به صورت  1های رده سازمان

 وفصل کنند.مشارکتی حل

 تخمین موجودی در دسترس

وکار با آگاهی از اینکه چه مقدار موجودی در بسیاری از کسب

زده خواهند شد و باید ها وجود دارد، شگفتهای ارزش آنزنجیره

ز این موجودی، شامل قطعات یدکی و تخمین بزنند چه مقدار ا

موجودی بازتولیدشده، در دسترس است. به عالوه، باید از موجودی 

قطعات الزم برای خدمات پس از فروش به عنوان پلی برای حفظ 

 (. 2جریان تولید استفاده شود )شکل 

این مرحله باید در طول مرحله ایجاد شفافیت در زنجیره ارزش، 

ول تخمین کل موجودی در طتکمیل شود. که پیشتر تشریح شد، 

ریزی ظرفیت در دوره افزایش تولید کمک زنجیره ارزش به برنامه

های خاصی که باید مدنظر قرار گیرد، عبارت است کند. دستهمی

 از:

  شود و که در انبارها نگهداری می نهاییکاالهای

موجودی مسدودشده که برای فروش، کنترل کیفیت و 

 شود.میآزمون نگهداری 

  توان با توجه به میموجودی قطعات یدکی که

بستان بین کاهش پشتیبانی از مشتری موجود و بده

ها را تغییر داد حفظ فروش محصول جدید، کاربری آن

 ها را برای تولید محصول جدید به کار گرفت.و آن
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 تر یا دارای مشکالت دارای رتبه کیفی پایین قطعات

کاری کیفی، که باید ارزیابی و تعیین شود که آیا دوباره

برای حل مشکالت کیفی توجیه دارد یا بازتولید با 

تواند مسائل تأمین را رفع کند استفاده از موجودی می

 یا خیر.

 ونقل باید ارزیابی شود تا قطعات در جریان حمل

ها به مقصد، تسریع رسیدن آن مشخص شود برای

قطعات موجود در گمرک یا قرنطینه، چه کار ویژه به

 توان کرد.می

 ها باید ذخایر کنونی موجود نزد مشتریان یا واسطه

توان بررسی و مشخص شود که آیا موجودی را می

افیت ، شفمتقابلتوان برای تحویل بازخرید کرد یا می

 ایجاد کرد یا خیر. 

 بینانه مشتری نهاییضای واقعارزیابی تقا

بحران ممکن است تقاضای محصوالت خاصی را افزایش یا 

ی بینانه مشتری نهایکاهش دهد و درنتیجه تخمین تقاضای واقع

از خود بپرسند آیا وکارها باید تر کند. کسبرا دشوارتر و مهم

مدت بالفصل خود، در کوتاههای تقاضایی که از مشتریان سیگنال

های بینانه است و عدم قطعیتکنند واقعمدت، دریافت میو میان

 تیمبینی خود در نظر گرفته است یا خیر. موجود را در پیش

ریزی تقاضا با استفاده از تجربه صنعتی خود و ابزارهای برنامه

 تحلیلی موجود، باید بتواند سیگنال تقاضای قابل اعتمادی دریافت

تیجه آن که نکند تا بر مبنای آن میزان تأمین الزم را تعیین کند ـ

باید در فرایند یکپارچه فروش و عملیات بررسی شود و درباره آن 

 توافق حاصل شود. 

ازار و کننده، بینش بهای ارتباط مستقیم با مصرفبه عالوه، کانال

تواند اطالعات ارزشمندی در های داده داخلی و بیرونی میپایگاه

رائه اتان ارزیابی وضع موجود تقاضا در میان مشتریانِ مشتریان

ای محدود است، ارتباط آزاد با مشتریان کند. زمانی که منابع داده

 ها را پر کند. با توجه به این عوامل،ند برخی شکافتوامستقیم می

این از  عبور موفقبینی تقاضا نیازمند فرایندی دقیق برای پیش

ها به منظور کسب است. سازمان شرایط غیرقطعی و در حال تحول

آمادگی اثربخش برای مواجهه با این شرایط، باید اقدامات زیر را 

 در پیش بگیرند:

 ینی تقاضایی که شامل تعریف بتوسعه راهبرد پیش

بینی باشد تا امکان پیشو افق زمانی برای  جزئیات

ریزی برنامهفرایند گیری با آگاهی از مخاطره در تصمیم

 .را فراهم کند فروش و عملیات

 نظور بینی آماری به ماستفاده از ابزارهای پیشرفته پیش

  بینانه برای تقاضای پایه.بینی واقعتولید پیش

 ی بینهای پیشسازی هوشمندی بازار با مدلچهیکپار

 تقاضای خاص محصول.

 ش ها به منظور واکنبینیتضمین پایش پویای پیش

 ها.سریع نسبت به اشتباه

با توجه به تالش بسیاری از مشتریان نهایی برای خرید در هنگام 

االی توانند بخش بیشتری از ککمبود، به منظور تضمین اینکه می

اقدام عاقالنه این است که را تأمین کنند،  دارای کمبود

های تقاضایی که از آیا سیگنال از خود بپرسندوکارها کسب

مدت، دریافت مدت و میانمشتریان بالفصل خود، در کوتاه

بینی های موجود در پیشبینانه است و عدم قطعیت، واقعکنندمی

ها، سفارشاندازه تر کردن . کوچکیا خیر کندرا منعکس می

ا تواند بیجاد انعطاف در شرایط قرارداد میها و اافزایش تواتر آن

که هزینه و اتالف را افزایش فراز و فرود تقاضا ـهموار کردن 

ود ها بهبکنندگان و مشتریان آننتیجه را برای تأمینـ دهدمی

سازی خدمات که مشتریان را به فرایند ارزیابی و مرتب. دهد

کند بندی میراهبردی، حاشیه سود و درآمد اولویت تفکیک اهمیت

 به حفظ تداوم ارتباطات تجاری نیز کمک خواهد کرد.

 سازی ظرفیت تولید و توزیعبهینه

نی تقاضا بیریزی فروش و عملیاتی که مجهز به پیشفرایند برنامه

توان برای ظرفیت تولید و توزیع را بهینه کند. میاست، سپس باید 

ریوهای مختلف ظرفیت و تولید به منظور درک آزمودن سنا

 ها از تحلیل سناریو استفاده کرد. پیامدهای مالی و عملیاتی آن

د. این امر شوسازی تولید با تضمین ایمنی کارکنان آغاز میبهینه

رسانی بحران برای های اطالعیابی و تعامل با تیمشامل منبع

 های سرایتغه مخاطرهرسانی شفاف به کارکنان درباره دغداطالع

است. های موجود برای دورکاریبیماری و گزینه
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یامدهای بینی پریزی سناریویی به منظور پیشگام بعدی، برنامه 

ای مدت، یعنی ارزیابی تأثیر بر مبنمالی و عملیاتی توقف طوالنی

رایند است. ف سیستم(کنونی  ظرفیت در دسترس )شامل موجودی

 ریزی نحوهو عملیات باید به منظور برنامهریزی فروش برنامه

استفاده از ظرفیت در دسترس باید با توجهبه اهمیت محصوالت 

ضر در حال حاـبرای سالمت و ایمنی اسنان و پتانسیل درآمدزایی 

تعیین کند کدام محصوالت بیشتری ـ و در دوران بازیابی آینده

. این تحلیل را یک تیم کندارزش راهبردی را ایجاد می

فراکارکردی شامل کارکنان بازاریابی و فروش، عملیات و راهبرد 

روز ههای ببینیتوانند پیشانجام خواهد داد؛ یعنی افرادی که می

ند. در وکار تطابق دهبا تأثیر مورد انتظار بر کسباقتصاد کالن را 

ش و وریزی فرفرم دیجیتال و پیوسته برنامهصورت امکان، پلت

ریزی تولید و زنجیره تأمین را با تواند برنامهعملیات بهتر می

 تقاضای مورد انتظار در شرایط متنوع تطبیق دهد. 

 شناسایی و حفظ ظرفیت لجستیک

در زمان بحران، درک ظرفیت کنونی و آتی لجستیک به تفکیک 

بندی ـ و نیز اولویتهای مختلفبستان بین سبکو بدهـسبک 

ظرفیت الزم و حساسیت زمان در  باهای لجستیک نیازمندی

. های عادی استتر از زمانبسیار حیاتی ،تحویل محصول

ها به دنبال افزایش تولید و جبران طور که شرکتدرنتیجه، همان

های ارزش خود هستند، باید برای زمان از دست رفته در زنجیره

یش انام کنند تا بتوانند افزثبتکسب ظرفیت لجستیک پیش

تواند های بالقوه را به حداقل برسانند. همکاری با سایرین میهزینه

راهبردی اثربخش برای کسب اولویت و افزایش ظرفیت با شرایط 

 تر باشد. مطلوب

ریزی اقتضایی در شرایطی که به سرعت در به منظور بهبود برنامه

ع موقبالدرنگ نه تنها به ردیابی به قابلیت رؤیتحال تحول است، 

ند تر مان، بلکه به پایش تغییرات گستردهحمل باروضعیت 

مسدودشدن فرودگاه و بسته شدن مرز نیز بستگی خواهد داشت. 

در مدیریت لجستیک، برای تطبیق سریع با حفظ رویکرد چابک 

 ود.تغییرات محیطی یا موقعیتی، ضروری خواهد ب

 مدیریت نقدینگی و سرمایه در گردش خالص

های تأمین، کندشدن فروش با تداوم بحران، محدودشدن زنجیره

و کاهش حاشیه سود در کنار هم فشار بر عایدی و نقدینگی را 

ت بینانه عادبینی خوشوکارها به پیشافزایش خواهد داد. کسب

 بینی نیاز خواهند داشت تا بتواننددارند؛ اکنون به داروی قوی واقع

به منظور آزمون فشار روی ها شرکت نقدینگی خود را آزاد کنند.

 به همهای خود به صورت هفتگی و ماهانه، های سرمایهنیازمندی

 نیاز خواهند داشت. بینی داخلی های پیشظرفیت

های پرداختنی و دریافتنی طور که واحد مالی روی حسابهمان

توانند روی آزادسازی رهبران زنجیره تأمین میکند، کار می

 های زنجیره ارزش تمرکز کنند.شده در سایر بخشنقدینگی قفل

کاهش موجودی کاالهای نهایی، با اهداف کمی بلندپروازانه و 

در  نقش مهمیتواند سنجیده با پشتیبانی حکمرانی قوی، می

ستیک، لج های اساسی ایفا کند. به طور مشابه، بهبودجوییصرفه

 تواند بهتر ناوگان، میبرای مثال از طریق مدیریت هوشمندانه

 ای بدون تأثیرگذاری برهای سرمایهها امکان تعویق هزینهشرکت

خدمات مشتریان را بدهد. آزمون فشار برای سفارش خرید هریک 

سازی یا حذف خریدهای غیرضروری کنندگان و کمینهاز تأمین

ره تزریق نقدینگی داشته باشد. رهبران زنجی تأثیر آنی برتواند می

دگان کننای خریدهای غیرضروری تأمینتأمین باید دالیل ریشه

های موجودی بندی به مدلها را از طریق پایرا تحلیل کنند و آن

و تولید مبتنی بر مصرف و مذاکره درباره قراردادهای 

 ل کنند. تر، تعدیکنندگان برای دستیابی به شرایط مطلوبتأمین

 

۴ 



 

 .تولید را به تعویق خواهد انداختکنونی زنجیره تأمین، اثر کامل توقف . موجودی 2شکل 

 کنندگان چینی، به تفکیک صنعتهای اتحادیه اروپا/ ایاالت متحده دارای تأمینکسری موجودی مورد انتظار برای شرکت

 

 

 

 

تخمین بازه 
 بلند

تخمین بازه 
 کوتاه

 خودرو دارویی مصرفی فروشی )انبوه(خرده فروشی )مد(خرده فناوری باال نیمه رساناها
 2020مارس 

 آوریل
 می

 ژوئن

 جوالی

 آگوست

 سپتامبر
 اکتبر
 نوامبر

 دسامبر
 2021ژانویه 

 ونقل(، مدت زمان دارای موجودی )شامل ذخایر در جریان حملموجودی

 خودرو دارویی مصرفی فروشی )انبوه(خرده فروشی )مد(خرده فناوری باال نیمه رساناها

کننده تأمین
 2رده 

کننده تأمین
 1رده 

مونتاژ/ 
 بندیبسته

مراکز توزیع 
 ایمنطقه

ذخیره 
 احتیاطی بازار

کل مدت 
زمان دارای 

 1موجودی

 اعداد کل ذخیره احتیاطی موجودی و کسری مورد انتظار، با فرض توقف تولید در آخرین حلقه مستقر در چین محاسبه شده است  1

 40ـ30
 )چین(

 70ـ35
 )چین(

 30ـ20
 )چین(

 60ـ40 موجود نیست موجود نیست
 )چین(

 موجود نیست

)اتحادیه  17ـ7
 اروپا/ ایاالت متحده(

)اتحادیه  140ـ120
 اروپا/ ایاالت متحده(

 90ـ60
 )چین(

 90ـ60
 )چین(

 35ـ15
 )چین(

 70ـ55
 )چین(

 110ـ70
 )چین(

 90ـ60
 )فیلیپین(

 45ـ19
 )چین(

)اتحادیه  29ـ15
 اروپا/ ایاالت متحده(

)اتحادیه  17ـ10
 اروپا/ ایاالت متحده(

)اتحادیه  17ـ10
 اروپا/ ایاالت متحده(

)اتحادیه  100ـ55
 اروپا/ ایاالت متحده(

)اتحادیه  12ـ2
 اروپا/ ایاالت متحده(

 موجود نیست

 موجود نیست موجود نیست

)اتحادیه  90ـ80 موجود نیست موجود نیست
 اروپا/ ایاالت متحده(

)اتحادیه اروپا/  14
 ایاالت متحده(

)اتحادیه  17ـ15
 اروپا/ ایاالت متحده(

)اتحادیه  23ـ15
 اروپا/ ایاالت متحده(

)اتحادیه  30ـ0
 اروپا/ ایاالت متحده(

)اتحادیه اروپا/  7
 ایاالت متحده(

)اتحادیه  28ـ21
 اروپا/ ایاالت متحده(

)اتحادیه  40ـ24
 اروپا/ ایاالت متحده(

 30ـ20

 70ـ40 320ـ230 90ـ60 100ـ70 110ـ70 100ـ40 200ـ130

 

۵ 



 آوری برای آیندهایجاد تاب

مخاطره »آور را برای آینده طراحی کنند. این امر با ایجاد واحد های آنی زنجیره تأمین، رهبران باید زنجیره تأمین تابپس از شناسایی مخاطره

خاطره و راهبردهای تعدیل مخاطره و های تأثیر مروزرسانی مستمر تخمیناش ارزیابی مخاطره، بهشود که وظیفهآغاز می« زنجیره تأمین

در مستندات رسمی تدوین شود و مرکز نظارت بر حکمرانی مخاطره است. فرایندها و ابزارهای ایجادشده در طول دوره مدیریت بحران باید 

تر با ویزمان، همکاری ق های زنجیره تأمین تبدیل شود. در گذرپذیریاعصاب باید به ابزاری دائمی برای پایش مستمر و قابل اعتماد آسیب

 آوری بیشتر، تقویت کند. کننده را برای تاببوم تأمینتواند کل زیستکننده نیز میتأمین

نجیره زدهد. پذیری مدیریت مخاطره تأمین را بهبود میسازی مدیریت زنجیره تأمین، سرعت، صحت و انعطافدر طول این فرایند، دیجیتال

ول بینی مخاطره، دستیابی به قابلیت رؤیت بیشتر و هماهنگی در طهای پیشتقویت منبع واحد حقیقت، توانمندی تأمین دیجیتال، با ایجاد و

بندی دیجیتال دهد خوشهنشان می 3کند. برای مثال، شکل زنجیره تأمین و مدیریت مسائل ناشی از رشد پیچیدگی محصول را تقویت می

 ها را نشان دهد.  های مشترک آنانمندیتواند توکنندگان بالقوه چگونه میتأمین

 همچنینکنندگان خود کمک کرد، درصدی پایگاه تأمین 600تخمین میزان اتصال یک شرکت حوزه فناوری پزشکی، به شرکت در گسترش 

ی کرد که پیش از آن یای را شناسافراخوان تعیین صالحیت برای قطعات بسیار پیچیدهکنندگان منطبق بر یک سازنده ابزارهای صنعتی، تأمین

 نتوانسته بود تأمین کند.

هایی مانند کرونا های زنجیره تأمین خود و شوکپذیریها باید پس از خروج از بحران، نگاهی کامل به آسیبها و دولتشرکتدرنهایت، 

 تواندهای تفصیلی میدهد. پاسخن میپذیری را نشامنابع اصلی آسیب 4تواند آن را تحت تأثیر قرار دهد. شکل ویروس داشته باشند که می

لجستیک و  حیاتیمسیرهای  و هاگرهآوری ساختاری برای مثال، استفاده از تحلیل سناریو برای بازبینی تابهای مهمی را آشکار کند ـفرصت

ست ممکن اـ آهنهای خطهای مهم یا کانونمانند فرودگاهتک اجزا ـحتی هنگامی که تکآشکار کند، تواند ضعف را می ونقلهای حملسبک

 آوری داشته باشند.تاب

 کند.همه مواد تحت تأثیر را آشکار مییابی جایگزین برای های منبعگزینه ،ایهای خوشهنقشه. 3شکل 

 کننده(تأمین n  =87پایای دستگاه بلندگو ) کنندگانای، تأمیننقشه خوشه
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 پذیری بالقوههای آسیبشران پی. ۴شکل

 کاملتمرکز  حوزه تمرکز رایج حوزه

ریزی و شبکه برنامه
 کنندهتأمین

ریزی تقاضا، برنامه
یر پذبینیچقدر پیش

 است؟

 شبکه تأمین چقدر
پیچیده یا متمرکز 

است و چقدر در برابر 
آوری شکست تاب

 دارد؟

 این شبکه چقدر با
ها و سایر تعرفه

ها مواجه شکست
 است؟

 ونقل و لجستیکحمل
 جریان فیزیکی و

لجستیک  شبکه
آوری چقدر تاب

 دارد؟

 آوری مالیتاب
پذیری مالی انعطاف

شرکت در برابر 
افزایش هزینه 

زنجیره تأمین یا 
شکست پایدار، چقدر 
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 بلوغ سازمانی
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 هایو تعدیل شکست
زنجیره تأمین چقدر 
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 کند؟می

 

« ایبیمه»کند و درباره میزان تعیین میمیزان تأثیر سناریوهای مختلف شوک را ای ایجاد کنند که های مالیها باید مدلسازمان

خریداری ـ دتولی جاییبرای مثال از طریق ایجاد منابع دوگانه تأمین یا جابههای خاص ـگیری کنند که باید برای از بین بردن شکافتصمیم

رای اکنون زمان مناسب باست ـها، مانند بخش مالی، به خوبی شناخته شده زیربنای تحلیلی این تحلیل مخاطره در سایر حوزه کنند.

  های تأمین است. کارگیری آن در زنجیرهبه

ی در ویژه برای کاالهایی که نقش حیاتها باید اولویت اول باشد، بهها و رفع آنها و دولتارزیابی مسائل انسانی کنونی پیش روی شرکت

نجیره های زاقدامات روی بهبود و تقویت توانمندیرونا ویروس، گیری کحفظ سالمت و ایمنی در طول بحران دارند. با فروکش کردن همه

ها با اقدام آگاهانه امروز و چند ماه ها و دولتناپذیر بعدی متمرکز خواهد شد. شرکتتأمین به منظور کسب آمادگی برای شوک اجتناب

 خارج شوند. با آمادگی بهتر برای بحران بعدی، از این بحران توانند آینده، می

 :عنوان گزارش

ر د نیتام رهیزنج یابیباز

 -روسیعصر کروناو

حال و  یبرا یزیربرنامه

 ندهیآ

 تاریخ:

 ۹۹فروردین  ۱۲

 همکاران:

 مرضیه شاوردی
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