
 

 

 

 مکنزی

 و  شرکت

 

 زنجیره ی تامین شما بدون ریسک یا ریسک پذیر است؟

 

ریسک عملیاتی در مورد زنجیره های تامین طی چند سال گذشته به تدریج افزایش یافته اند که این 

تشدید شده است. سازمان ها نیاز به روش جدیدی دارند تا بتوانند این نیز  19مسئله با اثرات ناشی از کوید 

 ریسک را مدیریت و باعث ایجاد انعطاف شوند.

               

 

 

 2020می 
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های که سازمان ها روی زنجیرهبرای بیشتر از یک نسل است 

تامین مرتبط با هم و زنجیره های جهانی اتکا پیدا کرده اند  تا 

 2000سال بتوانند حاشیه های موجود را بهبود بخشند. از 

ارزش کاالهای واسطه ای تجاری در سطح جهان به بیشتر از 

فزایش داشته است. طی این زمان شاخص های تریلیون ا 10

 وقت تامین کاال مثل میزان موجودی، تحویل کامل و سر کارایی

و زمان سبقت در حقیقت برای این مشاغل اصالح شده اند به 

 ضعیف موفق بوده اند.شبکه های جهانی  ایجاد طوری که در

این کارایی ها و عرضه ها در حقیقت بدون هزینه این حال با 

از تغییر ارائه نمی شوند. یک سری از چالش های وسیع جهانی 

آب و هوا و افزایش سیستم اقتصادی چند قطبی گرفته تا 

در این بخش وجود دارند که باعث افزایش دیجیتالی و  حرکتی 

ی سطوح و ابعاد و بزرگنمایی خطرات زنجیره تامین مافزایش 

. این اختالالت جهانی به این معنا هستند که هر سال پس شوند

شرکت دچار  20از گذشت چند دوره حداقل یک شرکت از 

میلیون دالر در  100هایی معادل حداقل اختالالت هزینه

 می شود. زنجیره ی تامین 

با روند رو به رشد بحران های ناشی از کرونا ویروس هزینه های 

انی هنوز رو به افزایش است و آسیب های معیشتی زندگی و انس

که اکثر  زیادی را به زنجیره تامین وارد کرده، آسیب پذیرهایی

شرکت ها از آن آگاه نبودند در نتیجه ایجاد انعطاف و قابلیت 

وارد سطح بحرانی مشاغل شده است. در برخورد با این شرایط 

بتوانند این شرایط سازمان ها نیاز به راهکار جدیدی دارند تا 

خطر زنجیره ی تامین و انعطاف پذیری ساختاری را به گونه ای 

 مدیریت نمایند.

در کوتاه مدت شرکت ها در مورد کمبود کاالهای حیاتی و 

شدن دولت  خارجبحرانی نگران می شوند و در طوالنی مدت با 

نیم با تمرکز روی ریسک از بحران کنونی می تواو مشاغل ها 

می توانیم رز فکری شبیه به خرید بیمه های محدودتر و با ط

مثال با استفاده از روش های پیش بینی کنیم  شرایط را

احتمالگرایانه مثل شبیه سازی حوادث انتزاعی و با طراحی 

از  یناش بالقوه یاحتمال یشامل ضررها کهمجدد موارد شغلی 

هستند. این پاسخ ها نشانگر تغییر در  ریعدم اقدامات انعطاف پذ

استراتژی شغلی هستند. با شرکت هایی که نشان می دهند 

بیشتری داشته تمایل بیشتری دارند که سود سرمایه گذاری 

باشند تا بتوانند خطرات بیشتری را در قبال شکست های پیش 

 آمده در این شرایط پشت سر بگذارند. 

آسیب پذیری های زنجیره ی شرکت ها نیاز به بررسی عمیق تر 

تامین و در نهایت ایجاد طرح های پیوسته مشاغل و موثر برای 

 کاهش مشکالت دارند.

 خود را پیدا کنید. پذیری و محدوده خطرآسیب 

مشخص شدن منابع ناپیوسته شوک فعالیت هایی که در جهت 

ایجاد شده یا عناصری که در طراحی زنجیره تامین دخالت دارند 

مثل اثرات جغرافیایی در حقیقت بسیار کم هستند آنقدر که در 

محیط امروزی چندان مشهود نیستند. پیشرفته ترین مشاغل 

می توانند اندازه و اثر سناریوی شوک را مدلسازی کنند تا بتوانند 

الیت هایی را که بایستی برای ساخت زنجیره های تامین و فع

کاهش خطرات آتی ایجاد کنند را کاماًل مشخص سازند. درک 

مهم را در بر دارد کامل خطر زنجیره تامین در واقع دو عنصر 

اول آسیب پذیری مهم در زنجیره تامین است که آن را شکننده 

پایداری  و حساس می سازد و دوم میزان محدودیت خطر یا

برای حوادث غیرقابل پیش بینی که می تواند این آسیب پذیری 

 ها را ایجاد کند. 

حیطه ی  5در حقیقت در  آسیب پذیری های زنجیره تامین

اصلی اعمال می شود: طراحی و شبکه های کاری تامین 

انعطاف پذیری کنندگان اقالم، حمل و نقل و سیستم لجستیک، 

د سازمانی. این آسیب پذیری ها مالی، پیچیدگی تولید و رش

مثل  شامل واقعیت هایی هستند که با صنعت عجین هستند

میزان باالی زمان طوالنی مدت سبقت یا دوره ی سیکل کاری 

باضافه تصمیمات فعال همچون میزان موجود انبار یا روشهای 

 توسعه تولید.

این طراحی های با اتکا به سازه های تک منبعی در واقع طیف 

حی محسوب می شوند اما وقتی سازندگان یاد می گیرند با واض

خطر کنار بیایند و آنها را مدیریت کنند حتی سازه های مربوط 

به اکوسیستم تامین کننده اقالم می تواند در یک ناحیه ی 

منفرد و مجزا متمرکز شده و یا  احتماالً وابسته به کاالهایی 

 رد.شوند که تمرکز باالیی روی آنها وجود دا

سیب پذیری ها نشان می دهد که چگونه این آ 1ضمیمه 

توانند برای شرکت های موجود موثر واقع شوند در حالیکه می

برای بیشترین ابعاد این شرکت ها آسیب پذیری صنعتی متوسط 

یا پایین تری را نشان می دهند چون به خاطر انعطاف پذیری 

مشهود می باشد باالی مالی که به طور غیرمعمولی در این بخش 

ی تامین و ظرفیت طراحی در کار بسیار آسیب پذیرتر از شبکه

 معیار صنعت می باشد.
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 1ضمیمه 

 ارزیابی آسیب پذیری نشانگر وجود ضعف در مدیریت خطرات زنجیره ی تامین کاال است.

 پذیری مالی دیگر فاکتورهای آسیب پذیری برجسته و مهم تر جلوه می کند.با کاهش انعطاف 

 

 

این فاکتورها می توانند با کاهش انعطاف مالی مهمتر جلوه کنند 

چون با افزایش بحران خود را نشان می دهند . محدوده ی خطر 

در واقع به حوادث غیرقابل پیش بینی اطالق می شود که آسیب 

زنجیره ی تامین را مختل می سازد. در پذیری را نشان داده و 

ه ی خطر وجود دارد:  شوک اینجا چهار منبع اصلی برای محدود

های فورس ماژور شامل بالیای طبیعی،  شوک های اقتصادی 

، فاعالن خالف کار شامل حمالت سایبری، انجمن های کالن

 صنفی شامل تامین کنندگان حساس.

کنونی مشخص گردیده این  19همانطور که در بحران کوید 

و شوک ها می تواند روی عرضه و تقاضا به روش های متغیر 

حتی می بینیم که در بیشتر کاالها  پیچیده ای تاثیر بگذارد.

تقاضا سقوط جدی داشته همچنین تامین کنندگان برای تحویل 

 کاالهای پزشکی و ملزومات مشابه نیز با مشکل مواجه شده اند.

 شناسایی ساختار زنجیره ی تامین شما

که ساختار  اکنون برای رهبران مشاغل وقت آن رسیده است

ی تامین خود را شناسایی کنند و نقاط حساس و محدوده زنجیره

ی خطر را در رابطه با تامین کنندگان و حتی تامین کنندگان 

در شرایط اکثر سازمان ها می توانند  پشتیبان مشخص کنند.

کلی ماورای سطح سطوح یک پاسخگو باشند ولو اینکه 

ری واقع شده باشند. کنندگان بحران در یک شبکه ی کاتامین

این ایجاد یک دید گسترده از زنجیره ی تامین در طی طرای 

نمودارها با جزئیات می تواند یک قدم بحرانی برای شناسایی 

 روابط مخفی و نیازهای داخلی باشد که آسیب پذیر هستند. 

 تحلیل و آنالیزایجاد شفافیت از طریق 

روش های  در اکثر صنایع با مشخص شدن شفافیت ناشی از

خارجی می تواند بسیار سخت باشد با این حال تلفیق داده های 

می تواند موجود و کلی و الگوریتم های تحلیلی در شبکه کار 

 چرخه ی تامین احتمالی را برای اکثر شرکت ها مشخص سازد. 

تحلیل شبکه ی کار در یک شرایط مشهود و خاص می تواند 

حساسیت مربوط به زنجیره ی تامین را شناسایی کند و 

معیار همچنین مقایسه معناداری را بین همکاران و همچنین 

های تامینی که تمرکز بیشتر و روابط صنعت فراهم سازد زنجیره

نگر شفافیت نشا و یا آنهایی که دارند تریو عمیق داخلی موثرتر

و تغییرپذیری پایین هستند از آسیب پذیرترین موارد محسوب 

 (2می شود. )ضمیمه 

سازمان های بزرگ اغلب شبکه های کاری و زنجیره ی تامین 

متفاوتی دارند که در سیستم آنها اعمال می شود و هر کدام 

 درجات مختلفی از انعطاف پذیری را دارا هستند.

 

 مقایسه با معیار صنعت

 صنعت سازمان

 یو شبکه ها یطراح

کنندگان  نیتام یکار

 اقالم
 ستمیحمل و نقل و س

 کیلجست

 یمال یریانعطاف پذ

 دیتول یدگیچیپ

 یرشد سازمان 

 نسبت تغییر

 نسبت نقدی

 عملیاتیسود ناخالص 

ضریب تغییر سود 

 عملیاتیناخالص 
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  همکاری برای ایجاد شفافیت

خود رابطه ی  1با تامین کنندگان سطح شرکت ها می توانند 

اعمال  تنگاتنگی داشته باشند تا بتوانند شفافیت بیشتری را

احتماالً نگرانی های  1کنند خصوصاً تامین کنندگان سطح 

مشابهی با مشتریانی دارند که درباره ی مشکالت تامین در سطح 

. با این حال اغلب این شرکت ها پایین تر با آن مواجه هستند

بعنوان یک حیطه ی درگیر در این قضایا فعالیت می کنند و 

م می توانند با ایجاد یک شبکه های کاری تامین کنندگان اقال

محیط کاری مشترک با همکاری بیشتر تغییرات عمیقی را در 

 نگرش خود ایجاد کنند.

راهنماهای متعددی وجود دارد که می تواند باعث ایجاد شفافیت 

کاهش در شبکه کاری تامین کنندگان شود که این مسئله به 

 های موجود کمک شایانی می کند. شرکت ها لزوماً نگرانی

نبایستی جزئیات خود را به تامین کنندگان افشا کنند همچنین 

برای عملکرد موثر بایستی برنامه ریزی شبکه کاری و شفافیت 

در میزان موجودی، ظرفیت و انعطاف پذیری آنها را به سمت 

مسائل پیچیده تر هدایت و مسائل را برای آنها قابل حل تر سازد. 

م که مشکالت خود را در روش ما به سازمان ها پیشنهاد می کنی

ساختاری با ترسیم و در نظر گرفتن خطرات موجود حل نمایند 

و در عین حال انعطاف پذیری سازمان را برای خطرات ناشناخته 

بهبود و غیرقابل پیش بینی که در آینده مشکل افرین می باشد 

 بخشد. 

برنامه ریزی سازمانی برای حفظ انعطاف پذیری طی زمان 

 کار

بیشتر شرکت های پیشرفته تیم های مدیریت خطر در رابطه با 

 زنجیره ی تامین دائمی خود دارند که در محل فعالیت می کنند.

شرکت های الکترونیکی، شیمیایی و تامین تجهیزات راهبر 

ه همراه با زنجیره های تامین پیچیده جهانی عمومًا به این گرو

تعلق دارند. اطالعات موجود بین این نوع تیم ها و دیگر 

در واقع به خوبی عملکردها مثل بازاریابی و سیستم آی تی 

سازماندهی شده اند که در آن می توانند فاکتورهای مداخله گر 

را به خوبی توجیه سازند. آنها کار می کنند تا بتوانند در 

پذیری را افزایش های تامین چند سطحی این انعطاف زنجیره

دهند. آنها با رهبران مدیریت ریسک در زنجیره ی تامین 

کنند تا داده های اصلی تامین کنندگان را در این مشارکت می

طراحی و ارائه سازند و بتوانند محل تامین کننده، سطوح 

عملکرد و نتایج حاصله را تحت کنترل داشته باشند.

 

 2ضمیمه 

 زنجیره ی تامین که نشانگر آسیب پذیری و محدوده ی خطر در بین سطوح می باشند.طراحی عمیق ساختارهای 

 تامین کنندگان متمرکز و وسیع از زیرسطوح کوچک متعددی تشکیل شده اند.

 

 
 شناسایی فاکتورهای خطر در زنجیره ی تامین     مشخص کردن کمیت فاکتورهای ریسک

 

  

 دوربین

نمونه تلفن 

 دوربینهمراه

 یکیعناصر الکترومکان

 دوربینی کیمکان ای

 یمدارها یمحتوا

 مجتمع

 اولیه دوربینمدول 

 ثانویه دوربینمدول 

 پشت فظه یمح

 محافظ پشت شهیش

 یکیموارد مکان گرید

 پردازشگر برنامه

ییویفرکانس راد پستیچ  

 باند اصلی

 فرکانس رادیویی یفرستنده

 فرکانس رادیویی مدیریت

 فاکتورهای خطر
 تکنولوژی محصول

 انتقال

 محدوده ی تامین کننده

 مربوط به ایمنی
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مشکالتی که با سرمایه گذاری و تصمیم گیری ها ایجاد 

 می شود.

در نهایت خطر زنجیره ی تامین در بخش محدوده ی خطر و 

تواند چهارچوب کاری میآسیب پذیری قرار دارد. کاهش زیاد 

این فاکتورها را در بر گرفته و خطر را بر اساس این سه بعدی 

اولویت بندی کند و ما را از کاهش موثر و برنامه  که وجود دارد

ثرات مالی و توانایی ریزی مستمر در رابطه با مدیریت خطر، ا

سازمان برای کاهش این چالش ها مطمئن سازد. شرکت ها در 

بر شمارند و به روشهایی استناد تالش هستند که خطرات را 

ناپیوسته ای را در مقابل درآمدهای کنند که بتوانند یک تخمین 

موجود ارائه سازد. این روش اغلب باعث ارائه ی یک روش خوش 

قابل انتظار ی شود که می تواند ارزش بینانه سیستماتیک م

خطرات موجود را به حداقل برساند که این بخاطر احتماالت 

 پایین روی درک مشکالت مزبور می باشد. 

 

 3ضمیمه 

 مدل سازی مالی می تواند سریعاً سناریوهای خطر را ارزیابی کند.

 محاسبه ی سود، مالیات، کسورات و استهالک( روی شرکت ساختگی درآمد قبل از) EBITDA نمونه اثر

 

 

نمونه  1سناریوی  2سناریوی  3سناریوی  4سناریوی  5سناریوی  6سناریوی  7سناریوی    

EBITDA 

 تعطیلی کامل کامل جزئی هیچ جزئی هیچ هیچ

تحویل مواد  هیچ کامل کامل جزئی کامل جزئی کامل

 خام

 توزیع بدون توزیع معمولی معمولی معمولی معمولی معمولی بدون توزیع

 

 

  روزه 30شوک 

 5 روز در هفته تولید در وضعیت ثابت 

 عدم خطر روی اموال 

 عدم وجود زمان شروع کار پس از توقف 

 سهم ایمنی بکار رفته برای جبران ضرر فروش 

 عدم شرایط فصلی در فروش 

 25  فروش بهبود یافته طی سال مالیدرصد 

  درصد وقتی 50تولید ظرفیت و تحویل مواد اولیه تا

.به صورت جزئی صورت می گیرد

 

 فرضیات
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مدیریت خطر در واقع یک حیطه ی احتمال پذیری محسوب 

می شود که شرکت ها نیاز دارند با عدم قطعیتی که در آینده 

روبرو هستند از این طریق به ثبات و آرامش دست یافته و بتوانند 

یک نگرش درستی بر اساس بیمه متمرکز روی کاهش خرید و 

ناشی می شوند تر خصوصاً خطرات زیادی که از احتماالت پایین

 به دست آورند.را 

درصد  25به عنوان مثال در این تحقیق یک شرکت دارویی 

درآمد خود را قبل از سود، مالیات، استهالک و کسورات به خاطر 

شوک تامین از دست می دهد که این مسئله عملکرد او را برای 

( ایجاد یک 3مدت یک ماه دچار اختالل می سازد. )ضمیمه 

ایجاد و ارزیابی احتماالت موجود در واقع برای  سری سناریوها

تعهد در قبال عدم قطعیت بحرانی می باشد که در حقیقت 

تخمین میزان هزینه های ناشی از خطرات کاهش نیافته را دچار 

ابهام می سازد. شرکت ها می توانند طرح های زنجیره ی تامین 

ه های این را اتخاذ نمایند و تصمیمات سرمایه گذاری را با هزین

خطرات تلفیق کنند تا بتوانند مشاغل را سرپا نگه دارند. کاهش 

ویژه و طرحهای مستمر در زمینه ی مشاغل و در نظر گرفتن 

صاحبان پروژه های انفرادی و مشخص کردن نقاط عطف و 

شرایط با ثبات می تواند در مورد باالترین خطرات اولیه ارائه 

ی که اولویت بندی نشده اند شود. این طرح ها به اضافه خطرات

مستلزم بررسی در بازه های زمانی خاص می باشند و افزایش 

الزم می این بررسی ها بعنوان بخشی از سیستم مدیریت خطر 

 باشد. 

 انعطاف پذیری خطر مستلزم فرهنگ خطر می باشد.

انعطاف پذیری زنجیره ی تامین نیازمند فرهنگ آگاهانه در مورد 

این مسئله می تواند به تثبیت یک سازمان خطر می باشد که 

کمک کند و الیه های دفاعی قوی را در برابر خطرات ناشناخته 

بر اینکه در زمان بروز بحران های شدید یا  حفظ کند مضافاً 

در  19تهدیدهای کاری پاسخ سریعی را ارائه سازد. وقتی کوید 

ن شرکت ها توانست آسیب پذیری زیادی با به زنجیره ی تامی

وارد سازد، انعطاف پذیری ساختاری نه تنها یک مسئله آگاهانه 

محسوب می شود بلکه در سازمان خواسته ای محسوب می شود 

که می تواند ارتباط واضحی را با کل نیروی کار برقرار و اقدامات 

موثری را برای مخاطب قرار دادن خطرات طوالنی مدت و فوری 

 اعمال سازد.

هبران این است که بتوانند یک حد آستانه وظیفه ی اصلی برای ر

کاهش خطر اغلب با هزینه ی خطر سازمانی را معرفی کنند. 

مشخص شود چه خطراتی را همراه است بنابراین مهم است که 

بایستی کاهش داد و کدامیک می تواند توسط سازمان تحمل 

شود. فرهنگ سازمانی ایده آل باعث می شود که نشانه های 

و خارجی به شکل واضحی مشخص و نقش  خطرات داخلی

هشداردهنده داشته باشد. مدیریت و کارمندان لزوما بایستی 

احساس قدرت کنند تا بتوانند خبرهای بد را در مورد چگونگی 

 مواجه و اصالح شرایط به راحتی ارائه نمایند. 

محیطی را ارائه می کند که در آن مردم  این روشنگری در واقع

کنند که می توانند مشکالت خود را به گوش  به خوبی درک می

همه برسانند و آنها را حل کنند. از نظر فرهنگی این مسئله قابل 

اجراست چرا که با ایجاد یک محیط با مالکیت مشخص که در 

و تصمیم گیری ها احساس  ها در قبال درآمدها، فعالیت آن اعضا

اعث می و زمانی که خطری اتفاق می افتد بمسئولیت می کنند 

شود به طور هماهنگ کار به سمت حل مشکالت در سریع ترین 

 شکل ممکن هدایت شود. 

وقتی دنیا به سمت جنگ با چالش هایی می رود که به خاطر 

ایجاد شده اند ظاهراً تغییرات و عدم تداوم در کار  19کوید 

کامال مشهود است و بعد اینکه ما با یک دوره ی نرمال بعدی 

نجیره های تامین مواجه خواهیم شد بیشتر از پس از بهبود ز

آنچه منتظرش هستیم سازمان ها می توانند اکنون دست به 

ایجاد ساختارهای انعطاف پذیرانه برای زنجیره های تامین بزنند. 

پذیری ها همچنان در سیستم هایی که روابط داخلی با سیبآ

ای جهانی می روند که هم دارند باقی می مانند و شوک ه

 بسیار اثرگذار باشند.بینی و غیرقابل پیش

کارآمدی نمی تواند با این واقعیت دست و پنجه نرم کند. سرمایه 

گذاری در بخش انعطاف پذیری و تداوم کار امروزه می تاند از 

های بعدی که ناچاراً ظاهر می شود برآید. پس بحران

 


