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کنند که با حل مسئله شروع شده و به اصلاحات باید سفری  پاندمی کروناویروس به دوران قبل از بازگشتجهت صنایع 

 شود.میزیربنایی ختم 

حفظ جان اولین اولویت در  یک بحران بهداشتی جهانی ناشی از پاندمی کروناویروس هستیم. ما هنوز در مراحل ابتدایی

جان سالم به در بردن و ظاهر شدن با قدرت بیش از این راستاست ولی با این حال باید از معیشت خود هم حفاظت کنیم. 

 موفقیت بلندمدت و صنعتی در طول این بحران نیازمند فکر کردن ورای سه ماهه مالی است. سازیهای خودروپیش شرکت

 پذیری، بازگشت، تجسم مجدد و اصلاح )نمایش(.نیازمند یک سفر در طول پنج مرحله است: حل مشکل، انعطاف

حل مسئله

یع ها در صناعمل مورد نیاز است. برای این کار شرکتاولین گام حل مسئله است که شامل تعیین مقیاس، سرعت و عمق 

 پیشرفته باید این مراحل را طی کنند: 

 ها را مدیریت کرده ایجاد یک مرکز فرماندهی برای فرمان کنترل سازمان، یک مرکز اطلاعات که خطرات و پاسخ

و همه سهامداران را کنترل کند.

 به مقدار نیاز محافظت از سلامت کارمندان و تنظیم کردن تولید

 نظارت و تأمین زنجیره عرضه با درک خطرات و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری و رفع اختلالات

 سازگاری با بازار و فروش با تشخیص و کاهش و خطرات رکود فروش به همراه تأمین نیازهای اساسی مشتریان

  هاهزینهحفظ سلامت مالی با بهبود انعطاف پذیری، کاهش قیمت و کنترل

های سختی کنند، مثلا خط تولید، مخارج اختیاری و کارگرانی که در مرخصی طی دوره حل مسئله شرکتها باید انتخاب

هستند را به حالت تعلیق درآورند. این تصمیمات نیازمند درک جامعی از شرایط مانند سناریوهای مبتنی بر اطلاعات در 

 مورد تکامل بازار است.

به  یمکن نگاهی بیاییدخودروسازی در آمریکا و اروپا سخت است.  هایپاندمی روی فروش برای شرکتبینی تأثیر پیش

 تکامل فروش خودرو در چین طی سه ماهه اول سال، یعنی زمانی که منحنی بیماری را شکسته و در حال بهبود است.
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 فکر و عمل کنندهای صنایع پیشرفته از جمله خودروسازی باید در قالب پنج افق شرکت

 

های ای در شیوع ویروس، سیاستهای منطقهبرای تفسیر مطالعات موردی چینی برای سناریوهای اروپایی و آمریکایی تفاوت

های دولتی ، محدودیتOEMرا بررسی کردیم: مثلا توقف تولید  اقتصادی و منابع و تقاضاهای اختصاصی خودروسازی

در گذر از این های خودروسازی لی اقتصادی. یکی از سناریوهایی که به شرکتبرای سفر، اعتماد مشتری و شکست ک

 کند در مثال زیر آورده شده است.موقعیت و دست یابی به راه حل بهتر کمک می

 سناریو: مهار ویروس و ریکاوری آهسته

 عمومی قوی در زمینه بهداشتسناریویی مهار کروناویروس و ریکاوری آهسته را در نظر بگیرید. در این سناریو یک پاسخ 

های سیاست به صورت نسبی خسارات اقتصادی را پاسخ در جلوگیری از شیوع ویروس در طی دو الی سه ماه اتخاذ شد.

 گیری شد و سطوح ریکاوری کاهش یافت.رفع کرد، از بحران بانکی پیش

درصد در چین است. توقف موقت تولید  2.4و بیش از درصد  4.4، تولید ناخالص داخلی 0202در اتحادیه اروپا در سال 

ترین محدودیت مربوط به تقاضای قوی درصدی تولید شده است. 8چین است که منجر به کاهش طرف بیشتر از  ،خودرو

درصد کاهش داد و اگر تقاضای مشتریان  02فروش خودرو را تا ماه آوریل به میزان  یهای دولتمشتری است. محدودیت

 5بیش از  0202 در این مدت از سال به همین میزان باقی بماند، نرخ فروش تا سپتامبر هم به قبل بازنخواهد گشت.

 ست. درصدی قبل از بحران ا 02تا  05بینی دهنده پیشنشان متوقف شد که میلیون واحد فروش

های مانند اروپا، محدودیتمیلیون بوده است.  0.4 حدود 0202در ایالات متحده آمریکا، تولید ناخالص داخلی در سال 

بینی قبل از بحران درصد از پیش 02الی  05را تا  0202دولتی فروش خودرو در آمریکا هم فروش خودرو در آوریل و ِمی 

 0222تا  0222های کاهش داد. اعتماد مشتریان یکی از عوامل محدودکننده است. تجارب حاصل از رکود اقتصادی سال

میلیون واحد فروش در سال  5اد مشتریان است. در نتیجه بیش از شکل از اعتم Uدهنده یک ریکاوری آهسته و نشان

 درصدی قبل از بحران است.  05تا  02بینی از بین رفته که بیانگر پیش 0202

درصد در این سناریو دچار رکود خواهد شد. آمار جهانی به مراتب بهتر از آمار  05الی  02به صورت جهانی بازار خودرو تا 

 ست چراکه چین در حال ریکاوری است.در اروپا و آمریکا
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 پذیریانعطاف

ی را حل پذیرهای مالی و مسائل مرتبط با انعطافبا توقف تولید و فشارهای اقتصادی ناشی از کرونا، باید به سرعت چالش

 و فصل کرد. 

که  هاییشرکتها، بخصوص کند. بعضی شرکتها فراهم میتجربه رکودهای پیشین بینشی برای درک انعطاف شرکت

هایی هستند که در های منعطف شرکتشوند. شرکتکنند، در این شرایط سخت شکوفا میعملکرد مناسبی اتخاذ می

 ها مزایای زیادی دارند از جمله:چارک بالای سهم کل در بخش خود هستند. این شرکت

 کاوری.و عملکرد مناسب در دریافتی و بازدهی طی دوران ریحفظ رشد بازدهی طی رکود  .0

 شود.تر به سمت تولید که سبب حفظ ظرفیت رشد میحرکت سریع و قوی .0

 برابر طی دوران ریکاوری. 0.0برابری طی دوران رکود اقتصادی و بازدهی  0.5رکود  .0

 حفظ تعادل قبل از شروع رکود اقتصادی. .4

های عملیاتی را خواهند هزینهبرابری  0درصدی و کاهش  02های دیگر بازدهی های منعطف در مقایسه با شرکتشرکت

داشت و برای هدایت ریکاوری خود برنامه قدم به قدم دارند. در قدم اول خطرات کلیدی داخلی و خارجی را شناسایی کرده 

رسی ها شامل آزمون استرس و برهای مهم این شرکتکنند. سایر فعالیتبینی نتایج آتی ایجاد میو سناریوهایی برای پیش

کنند تا شفافیت های جنگ مالی ایجاد میها منعطف اتاقتعادل، جریان مالی و مداخلات کارآمد است. شرکتسود و ضرر، 

 گرهای پیشگام که به راحتیها نشانخود را بهبود داده و کنترل بیشتری روی اوضاع داشته باشند. در نهایت، این شرکت

 کنند.قابل پایش و به روز رسانی هستند ایجاد می

 بازگشت

ا تقاضا که متناسب بدارد برانگیزتر است و نیاز به رویکردی مناسب برای احیای زنجیره تأمین چالش ،اندازی مجدد تولیدراه

 تر از همه نیروی کار را حمایت کند.باشد و مهم

اندازی راه های خاصی برایهای چینی گامباید از آنچه در چین اتفاق افتاد درس گرفت. کارخانهبرای امنیت کارکنان، 

درصد از کارکنان هر دو هفته به  02اند. مثلا کم افزایش دادهاند. اول، ظرفیت خود را کممجدد عملیات خود اتخاذ کرده

ها را چک کنند. مثلا روزانه قبل از شروع کار دمای بدن آنها سلامت کارکنان را پایش میکار بازگشتند. دوم، کارخانه

اند، تهویه افزایش یافته است و فاصله بین مجددا طراحی شده و مثلا آسانسورها غیرفعال شده کنند. سوم، فضای کاریمی

 اند.های مجزا قرار گرفتهردیف در گروهکارکنان حفظ شده است. در قدم آخر، برای جلوگیری از شکست، کارکنان هم

های خطیر است که شامل هنگ یکی از مأموریتها به صورت همابا توجه به پیچیدگی زنجیره تأمین جهانی، صعود کارخانه

 شود:فاز می 4

در  وقت وها و نیروهای کاری شامل نیروهای نیمهها، شبکهآمادگی: دستیابی به شفافیت کامل در مورد سیستم .0

 دسترس.
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 د.شونها مطمئن کنند تا از آمادگی آنکننده جهانی خود را پایش میهای تأمینتأمین سیستم: رهبران شبکه .0

 شوند.حالت عادی و طبیعی جدید آشنا شده و برای افزایش حجم آماده میثبات: کارکنان با  .0

 ها یک برنامه تولیدی کامل اتخاذ کرده که با منابع و تقاضا متناسب باشد.صعود: شرکت .4

 تصور مجدد

لایق دهد. صنایع پیشرفته تغییری در ستواند زندگی، کار و استفاده از تکنولوژی را در افراد تغییر پاندمی کروناویروس می

هایی که خود را با این تغییر سازگار خود خواهند داشت چراکه انتظارات کارکنان و رهبران در حال تغییر است. سازمان

 هایی که در تلاش برای بازگشت به شرایط قبل از کرونا هستند ظاهر خواهند شد.تر از سازمانکنند، قوی

 دهد:های صنعتی را به سمت تصور مجدد موارد زیر سوق میجهانی شرکتاین بحران بهداشتی 

 های با تغییر کسب و کارها به سمت الکترونیکی و دیجیتالی شدن و تأکید بیشتر روی مدل رویکرد رفتن به بازار

میلی مشتریان برای خریدهایی که نیاز به تعهد بیشتری جدید کسب و کار مانند اجاره و لیزینگ، برای غلبه بر بی

 دارند.

  های اضافی.کاهش هزینههای فناوری و کسب و کارها در راستای بهبود نوآوریهمکاری و هماهنگی 

 های فرصت( ادغام و اکتسابM&A )گذاری بازار روی کمینه.به منظور ایجاد رویکردهای سرمایه 

  با خودکار شدن کسب و کارها و امکانات.نقش کارکنان 

  زنجیره  گر و ریکاوری نامتعادل جهانی توسطمواجهه با عوامل بهداشتی، اخلال با افزایشردپای جغرافیایی

 تأمین 

  شود.با افزایش قیمت منابع اضافی که سبب افزایش خطر تأمین شخصی منابع میتأمین منابع 

 شودکه با تغییر از سمت ثابت به متغیر سبب به تعویق افتادن روند اصلاح میها هزینه. 

 اصلاح

صنعتی هم بایستی راهبردهایی برای مسائلی های علاوه بر تغییرات اجتماعی که در چند ماه آینده رخ خواهد داد، شرکت

که در پیش روست اتخاذ کنند. مثلا خطرات زنجیره تأمین را با افزایش تولیدات محلی یا تقسیم تولید بین نواحی بیشتر 

های درحال تغییر است. پذیری نیروی کاری و سازگاری با تعرفهبه حداقل برسانند. سایر الزامات شامل پایداری، انعطاف

های هشدار زودهنگام برای تشخیص و آمادگی در برابر خطراتی مانند کروناویروس ها همچنین نیازمند سیستمشرکت

 هستند.

دو مثال مهم از اصلاح در بخش صنعتی وجود دارد. اول اینکه شیوع کروناویروس سبب انعطاف بیشتر نیروی کاری در قالب 

 هااند تا امکان مراقبت از بچهپذیری ایجاد کردهها ساعات کاری انعطافتدورکاری و کار مجازی شده است. به علاوه شرک

پذیر و رود که قراردادهای کاری انعطافانتظار میو سالمندان خانواده برای کارکنان در این دوره بحرانی فراهم شود. 

 های بیشتری برای دورکاری در آینده ایجاد شود.فرصت

155  بیدارى اقتصادى: واحد توسعه کسب وکار اتاق بازرگانى، صنایع،  معادن و کشاورزى اصفهان



یشتر وابستگی جهانی بمین منابع به منظور انعطاف بیشتر خواهند داشت. این پاندمی صنایع تغییرات بنیادی برای تأ

 اند.ریزی برای این مورد نداشتههای صنعتی هیچ برنامهرا مشخص کرد و نشان داد که بسیاری از شرکت های تأمینزنجیره

های شبینی واکنین تأکید بیشتری روی پیشهیچ قطعیتی در مورد این پاندمی وجود ندارد و از این رو رهبران زنجیره تأم

ها سازگارتر گردند. همچنین احتمالا پذیرتر شده و فروشندهانتظار داریم زنجیره تأمین محلی انعطاف احتمالی دارند.

 ای از ابزارهای دیجیتالی و تحلیلی برای پایش سازگاری منبع/تقاضا استفاده کنند.ها به طور فزایندهشرکت

های اقتصادی و اجتماعی و ارتقای سطح زندگی فتسبب پیشر رفتههای صنعتی پیشسال است که بخش 022بیش از 

های اقتصادی را قادر به کار و تولید کرده و موفقیت آن برای اقتصاد و فناوری حائز ها سایر بخشاند. فناوری این بخششده

های صنعتی و خودروسازی در گذر از پاندمی کمک ه شرکتتواند باهمیت است. پنچ گام جدیدی که در بالا بیان شد می

 شایانی کند.
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