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با توجه به شیوع ویروس کرونا و تاثیرات گسترده اقتصادی آن در کشور، دبیرخانه 
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بر مبنای وظیفه قانونی خود اقدام به 
 تهیه و     انتشار گزارش های تخصصی در حوزه های مختلف اقتصادی نموده است.
کشور در یک  گزارش ها حاوی اقدامات انجام شده دستگاه های اجرایی  این 
حوزه تخصصی، بعالوه پیشنهادهای ارائه شده توسط مراجع مختلف برای 

گذار از بحران فعلی در اقتصاد کشور می باشد.
بدین ترتیب تقاضا می شود تمامی صاحبنظران، فعاالن اقتصادی، مجموعه های 
مرتبط در دولت یا بخش خصوصی و  دیگر ذینفعان و عالقمندان، نظرات و 
پیشنهادهای خود را در ارتباط با این گزارش به دبیرخانه شورای گفتگو مستقر 

در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتقل نمایند.
ع وقت  نتیجه بازخوردهای دریافتی و پیشنهادهای خوانندگان محترم در اسر
در صحن جلسات شورای گفتگو با حضور وزرای مختلف، نمایندگان مجلس، 
سپس  و  می شود  ح  مطر شورا  قانونی  اعضای  دیگر  و  قضائیه  قوه  معاونین 

مصوبات آن با تایید هیئت وزیران اجرا خواهند شد.

www.ppdc.ir      info@ppdc.ir



زنجیره تامین
مدیریت زنجیره تامین یکی از مهمترین حوزه های مورد توجه کسب و کارها به ویژه در 
بحران های اقتصادی می باشد. زنجیره تامین شامل تمام کسب و کارها و واحدهایی 
است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تامین کننده و برطرف کننده تقاضای مشتری 

نهایی هستند.
از این عوامل، زنجیره  کدام  کم رنگ شدن نقش هر   بنابراین در صورت حذف و یا 
تامین به درستی عمل نکرده و نه تنها آن حلقه از زنجیره از کار باز می ماند بلکه ادامه 

فعالیت بقیه حلقه ها نیز مختل خواهد شد.
گزارش شماره 3 اقتصاد کرونا با بهره گیری از پژوهش های معتبر صورت گرفته از اسفند 
کنون، نخست به تشریح زنجیره تامین و اهم مشکالت بوجود آمده در این  98 تا 
حوزه برای بنگاه های اقتصادی می پردازد. سپس پیشنهادهای مشخصی را برای 
مدیریت موثر زنجیره تامین در شرایط فعلی به بنگاه های اقتصادی و به دولت ارائه 

می نماید.

  5 سوال اساسی در حوزه زنجیره تامین

 10پیشنهاد به بنگاه های اقتصادی در حوزه زنجیره تامین
 10پیشنهاد به دولت در حوزه زنجیره تامین
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حـوزه زنجیره تامین

کرونا و اختالل

گزارش شماره سه

 در زنجیره تأمین

مقدمه
ــای  ــه بج ــت ک ــازار اس ــط ب ــی رواب ــای عملیات ــه واقعیت ه ــه ای ب ــرش حرف ــک نگ ــن ی ــره تامی زنجی
ــان نهاده هــا و عملیــات در شــبکه ای از بازارهــا و  ــه مدیریــت جری ــل کاال، ب ــر تحوی ــز صــرف ب تمرک
ــاب آوری  ــره وری و ت ــاء به ــب ارتق ــا، موج ــان آنه ــی می ــش هماهنگ ــا افزای ــا ب ــردازد ت ــا می پ بنگاه ه

ــود. ــا  ش ــه آنه ــک و هزین ــش ریس ــگاه، کاه ــازار و بن ــای ب فعالیت ه
شــیوع ویــروس کرونــا باعــث ایجــاد شــوک منفــی ســمت عرضــه و ســمت تقاضــا شــده بــا تاثیرگــذاری 
در زنجیــره تامیــن، بــه تمــام بخش هــای اقتصــادی ســرایت کــرده اســت. لیکــن ایــن تاثیــرات تنهــا 
ــا پدیــده دیگــری تحــت عنــوان "شکســت  از جهــت شــوک عرضــه و تقاضــا نیســت، بلکــه مرتبــط ب
ــوک های  ــه ش ــرات ثانوی ــی از اث ــه بخش ــد ک ــی باش ــز م ــی" (Coordination Failure) نی هماهنگ
ــت  ــای مدیری ــارات و الگوه ــدید در انتظ ــرات ش ــاد تغیی ــه ایج ــر ب ــه منج ــت ک ــا اس ــه و تقاض عرض

ریســک فعــاالن اقتصــادی، مصــرف کننــدگان و دولــت مــی شــود.
ارکان اساســی زنجیــره شــامل تبــادل اطالعات، لجســتیک )تبــادل فیزیکی نهــاده و ســتاده( و تبادل 
ــای  ــب تراکنش ه ــی در قال ــاده ی فیزیک ــا نه ــات و ی ــادل اطالع ــان تب ــردن جری ــور ک ــار )مانیت اعتب

برخــط( اســت کــه تحــت تاثیــر پدیــده شکســت هماهنگــی دچــار اختــالل خواهنــد شــد.
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حـوزه زنجیره تامین

کرونا و اختالل

گزارش شماره سه

 در زنجیره تأمین

کرونا   چالش های مدیریت زنجیره تامین با شیوع 
کرونــا نخســت بــا ایجــاد توقــف فعالیت هــای اقتصــادی، بســته شــدن کارخانه هــا و رکــود در بســیاری 
از فعالیت هــای بخــش خدمــات، ســمت عرضــه اقتصــاد را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. همچنیــن بــا 
توجــه بــه اثــر مــرگ و میــر و کاهــش نیــروی انســانی و اثــر بیمــاری بــر کاهــش فعالیــت و بهــره وری 
نیــروی کار، شــوک در طــرف عرضــه ایجــاد می کنــد. هــر دوی ایــن عوامــل بــا تاثیرگــذاری مســتقیم 

بــر اشــتغال، اثــرات شــوک را مضاعــف می کننــد.
ــات  ــر در ترجیح ــی از تغیی ــا ناش ــادی در تقاض ــش زی ــا، کاه ــیوع کرون ــه ش ــر در نتیج ــوی دیگ در س
ــود.  ــه دلیــل تــرس و در نتیجــه تغییــر الگــوی مصــرف را شــاهد خواهیــم ب ــا ب مصرف کننــده عمدت
ــل و  ــا حم ــط ب ــای مرتب ــای فعالیته ــگری، تقاض ــاری و گردش ــافرت های تج ــش مس ــن کاه همچنی
نقــل، کاهــش در خدمــات آموزشــی و کاهــش ســرگرمی و خدمــات تفریحــی نیــز اتفــاق می افتــد کــه 

همگــی ایــن عوامــل شــوک ســمت تقاضــا را رقــم مــی زننــد. 
به موارد فوق، کاهش و در برخی مقاطع زمانی توقف صادرات و واردات خصوصا به دلیل بسته شدن 
مرزهای زمینی توسط کشورهای منطقه از جمله عراق، افغانستان و ترکیه و مرزهای هوایی به ویژه ترکیه، 
گرجستان و امارات را نیز باید افزود که مستقیما منجر به کاهش تولید و فروش شده و اثرات شوک های 

سمت عرضه و تقاضا را مضاعف نموده اند.
در ادامــه بــه دلیــل پدیــده "شکســت هماهنگــی"، اســتانداردها و مکانیزم هــای تبــادل اطالعــات در 
زنجیــره تامیــن ســنتی یــا ارگانیــک، دچــار ناکارآمــدی شــده و بــا بــروز یــک اثــر دومینویــی، شــبکه 

تبادل اعتبارات را نیز دچار اختالل عملکرد خواهد نمود.  
عــالوه بــر آن، تبــادل فیزیکــی نهاده هــا و ســتاده ها نیــز، بــه دلیــل مالحظــات بهداشــتی مســتقیما 

می شــود. مواجــه  اختــالل  و  توقــف  بــا 

اغتشاش و نا اطمینانی اطالعاتی در زنجیره تامین

اختالل دومینویی در بخش تبادل اعتبارات 
زنجیره تامین 

گرانی و ناکارآمدی زنجیره تامین از تامین 
نهاده تا تحویل ستانده

تشدید بحران کمیابی با تمرکز مخرب بازیگران بر استراتژی 
تقویت ذخایر احتیاطی

 شکست هماهنگی
در زنجیره تامین

1

2

3
4
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حـوزه زنجیره تامین

مشکالت فعلی

گزارش شماره سه

کسب و کارها

عدم امکان دسترسی به اطالعات دقیق در طول زنجیره تامین 

نگرانی نسبت به انجام تعهدات طرف های قرارداد در طول زنجیره تامین و عدم اطمینان از 
تامین به موقع سفارشات )اعم از مواد اولیه تا محصول نهایی برای عرضه به مصرف کننده(

تعطیلی برخی کسب و کارهای طول یک زنجیره و اثرات دومینویی آنها بر یکدیگر

متوقف شدن فعالیت برخی تولیدکنندگان به ویژه شرکت های باال دست و تامین کننده 
مواد اولیه مورد نیاز کسب و کارها در دیگر حلقه های یک زنجیره 

از دست رفتن بازار   و تقاضا برای کسب و کارهای پایین دست و خرده فروشی ها بعنوان 
نقاط نهایی فروش در زنجیره های تامین 

افزایش هزینه های نگهداری کاالهای آماده تحویل به دلیل کاهش تقاضا و فقدان انبار به 
میزان مورد نیاز، و یا عدم امکان نگهداری برخی محصوالت به دلیل فاسد شدن 

1

2

3

5

6

4

مشکالت فعلی کسب و کارها در مدیریت زنجیره تامین
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حـوزه زنجیره تامین

مشکالت فعلی

گزارش شماره سه

کسب و کارها

عدم امکان حمل به موقع مواد اولیه، ملزومات تولید یا محصول نهایی در طول زنجیره 
تامین به دالیلی همچون کاهش نیروی کار فعال، محدودیت های تردد وسایل نقلیه، 
محدودیت تردد رانندگان خصوصا در حمل و نقل جاده ای و الزام به استفاده از ظرفیت 

محدود حمل و نقل ریلی 

کاهش تولید در اثر کاهش نیروی کار به دالیلی اعم از تعطیلی واحد، تعدیل نیروی کار  و یا 
کاهش فیزیکی تعداد نیروی کار به دلیل تعطیلی موقت و شیفتی شدن 

یا پرداخت  از کاهش فروش،  یا توقف تولید به دلیل کمبود نقدینگی ناشی  کاهش 
هزینه های مازاد ناشی از شیوع ویروس نظیر هزینه های بهداشتی، لغو سفارشات، افت 

تقاضا، از بین رفتن کاالهای فاسد شدنی و با تاریخ مصرف کوتاه مدت 

7

8

9

مشکالت فعلی کسب و کارها در مدیریت زنجیره تامین
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حـوزه زنجیره تامین

5 سوال

گزارش شماره سه

اساسی

5 سوال اساسی در مدیریت مؤثر زنجیره تامین

ت
دول

گاه
بن

تعریف محصوالت 
و خدمات جدید

تعریف خط مشی 
بهداشت شغلی 

موثر

چگونه اختالل در زنجیره تامین سـبب می شـود 
اثـرات  از  بـه اقتصـاد بیـش  خسـارت واردشـده 
مسـتقیم ناشـی از شـوک عرضه و تقاضا باشد؟ 
یـا در رونـد احیـا، چگونـه موجـب دشـواری راه 

انـدازی مجـدد کسـب و کارهـا می شـود؟

چگونه می توان با ارتقای کارایی زنجیره تامین، 
اثـرات کاهش فعالیت کسـب و کارهـا و بازارها را 

در اقتصاد کشور به حداقل رسانید؟

تامیـن،  زنجیـره  ظرفیت هـای  و  محدودیت هـا 
بـرای انعطـاف پذیـر سـاختن نظـام اقتصـادی و 
اجتماعـی کشـور، جهـت عبـور از بحـران کرونـا بـه 

اسـت؟ صـورت  چـه 

میـزان  بـر  چگونـه  تامیـن  زنجیـره  گلوگاه هـای 
احیـای  کالن  گذاری هـای  سیاسـت  اثربخشـی 

می گـذارد؟ اثـر  ملـی  اقتصـاد 

مخاطـرات شـغلی ویـژه حـوزه زنجیـره تامیـن، در 
چگونـه  کرونـا  ماننـد  اپیدمیـک،  بحران هـای 

اسـت؟

سیاستهای 
حمایتی و نظارتی 
ویژه زنجیره تامین

سیاست های 
کالن

 ابزارهای
حمایتی

 ابزارهای
تنظیم گری

1

2

3

4

5
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حـوزه زنجیره تامین

5 سوال

گزارش شماره سه

اساسی

پاسخ تمام این 5 سوال، در حوزه سیاست گذاری دولت ها قابل بررسی است.
پاســخ ســوال های )1( و )2( مســتلزم تهیــه نقشــه راهــی بــرای مداخلــه مســتقیم دولــت در حــوزه 

مدیریــت زنجیــره تامیــن بعنــوان یــک ابــزار تنظیــم گــری اقتصــادی اســت.
پاسخ سوال های )2( و )3( می تواند در طراحی ابزارهای حمایتی دولت موثر واقع شود.

پاســخ ســوال )4( نیازمنــد تنظیــم سیاســت های کالن احیــای اقتصــادی اســت و پاســخ ســوال )5) 
نیــز در تنظیــم سیاســت های حمایتــی و نظارتــی ویــژه بخــش زنجیــره تامیــن موثــر اســت.

ــت های  ــت، سیاس ــده اس ــا ش ــه و تقاض ــی عرض ــوک های منف ــث ش ــا باع کرون ــری  گی ــه فرا ــه اینک ــه ب ــا توج ب
کافــی نخواهنــد بــود و بایــد مجموعه ای  کالســیک معطــوف بــه تحریــک تقاضــا یــا تحریــک عرضــه بــه تنهایــی 

گرفتــه شــود.  کار  از سیاســت ها در حوزه هــای مختلــف بــه 
بــه نظــر می رســد بایســتی سیاســت های پولــی و مالــی را در یــک بســته بــا سیاســت های اعتبــاری 
در نظــر گرفــت؛ یعنــی ضمــن آنکــه دولــت بــرای تجهیــز منابــع مــورد نیــازش احتمــاال چــاره ای 
جــز پیــش گرفتــن سیاســت انبســاطی در عرصــه پولــی نــدارد، امــا نمــی تــوان بــه صراحــت دولــت 
را بــه بــی پروایــی در زمینــه تــورم و سیاســت انبســاطی رهنمــون داد، چــرا کــه شــانس بــروز رکــود 
تورمــی بســیار جــدی خواهــد بــود. از ســوی دیگــر سیاســت های مالــی هــم ارتبــاط چندانــی بــه 
ــز  ــوه تجهی ــه نح ــر ب ــی ناظ ــت های مال ــد و سیاس ــی کن ــدا نم ــی پی ــت های حمایت ــوع  سیاس موض

ــت اســت. ــی دول ــت از طریــق اهــرم دارایی هــا و فرصت هــای مال ــع دول مناب
در نهایــت بــه نظــر مــی رســد نقطــه اتصــال زنجیــره تامیــن بــه بســته سیاســت های پولــی - مالــی 
ــب  ــت موج ــن اس ــد ممک ــه ح ــا چ ــن ت ــره تامی ــای زنجی ــه گلوگاه ه ــت ک ــه اس ــن نکت ــاری ای - اعتب
ــه  ــور خالص ــه ط ــدی، ب ــش بع ــذا در بخ ــود. ل ــت ها ش ــن سیاس ــی ای ــش اثربخش ــا افزای ــش ی کاه

ــود. ــی ش ــه م ــت ارائ ــه دول ــن ب ــا و همچنی ــه بنگاه ه ــن ب ــره تامی ــوزه زنجی ــنهادهایی در ح پیش
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حـوزه زنجیره تامین

10 پیشنهاد به

گزارش شماره سه

بنگاه های اقتصادی

10 پیشنهاد مدیریت زنجیره تامین به بنگاه های اقتصادی

در شــرایط بحرانــی فعلــی ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا، پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چگونــه مــی 
تــوان بــا ارتقــای کارایــی زنجیــره تامیــن، اثــرات کاهــش فعالیــت کســب و کارهــا و تضعیــف بازارهــا 
ــات  ــرح نج ــرای ط ــک و اج ــه ریس ــت بهین ــرای مدیری ــانید، ب ــل رس ــه حداق ــور ب ــاد کش را در اقتص
کســب و کار موثــر اســت. در ســطح بنگاهــی نیــز موضــوع مدیریــت زنجیــره تامیــن، بــرای تعریــف 
محصــوالت و خدمــات جدیــد مــی توانــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. همچنیــن بــرای تعریــف خــط 
مشــی بهداشــت شــغلی در ســطح بنــگاه، توجــه بــه اینکــه مخاطــرات شــغلی ویــژه حــوزه زنجیــره 

ــا چگونــه اســت، بســیار موثــر خواهــد بــود. تامیــن در بحران هــای اپیدمیــک ماننــد کرون

توسعه قابلیت مشاهده کل زنجیره تامین به منظور شناسایی تامین کنندگان نهاده های 
کلیدی تولید، تجزیه و تحلیل فهرست موجودی، بهینه کردن ظرفیت تولید و توزیع، تخمین 
تقاضای مشتریان و استفاده از ظرفیت لجستیک موجود و بررسی و امکان پذیری حمل و 

نقل های جایگزین

تعیین مقیاس و بازه زمانی احتمالی اخالل در زنجیره تامین 

ارزیابی سیستماتیک کل زنجیره تامین و استقرار واحدهای عملیاتی برای انطباق سریع با 
استفاده از تکنیک های سناریوسازی و تشکیل تیم پایش بحران با محوریت زنجیره تأمین 

تمرکز بر تثبیت فوری زنجیره تامین از طریق ارزیابی منابع تأمین جایگزین، حمایت از تأمین 
کنندگان و ارزیابی مخاطرات ایشان

1

2

4

3
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حـوزه زنجیره تامین

10 پیشنهاد به

گزارش شماره سه

بنگاه های اقتصادی

10 پیشنهاد مدیریت زنجیره تامین به بنگاه های اقتصادی

بررسی امکان ادغام شرکت ها و تأمین کنندگان و کاهش فعالیت ها در بخش های دارای 
مشکل تأمین مواد اولیه

ارزیابی مستمر گزینه های نزدیک تر تامین، به منظور کوتاه ترکردن فاصله با تامین کنندگان 
و نزدیکتر شدن به مشتریان بنگاه 

پیش بینی تقاضای واقعی مشتریان و همکاری با کانال های توزیع معتبر

جابجایی و انتقال موجودی های آماده شرکت های تامین کننده مواد اولیه به خارج از 
ناحیه های قرنطینه شده و به نزدیک ترین محل با امکان انتقال و ارسال آن ها از سوی 

شرکت های تامین کننده 

طراحی زنجیره تأمین انعطاف پذیر برای آینده از طریق ایجاد تابع ریسک، دیجیتالی کردن 
فرآیندها و ابزارها، کدگذاری آنها  و مدیریت ریسک

تقویت سیستم های مدیریتی نوین زنجیره تامین با استفاده از تجربیات سایر کشورها / 
استفاده از فناوری های پیشرفته ساخت برای افزایش توان مقاومت و انعطاف پذیری 

بیشتر در برابر تهدیدها

5

6

9

7

8

10



9

www.ppdc.ir www.iccima.ir
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

حـوزه زنجیره تامین

10 پیشنهاد به

گزارش شماره سه

دولت

10 پیشنهاد مدیریت زنجیره تامین به دولت

استفاده صحیح و علمی از  ابزار مدیریت زنجیره تامین به عنوان اهرم تنظیم بازار

مدیریت حرفه ای زنجیره تامین به عنوان اهرم افزایش دقت اصابت سیاست های پولی، مالی و 
اعتباری

توسعه ابزارهای ضمانتی توسط صندوق های حمایتی بخصوص صندوق ضمانت صادرات برای 
تسهیل حضور بنگاه های کوچک و متوسط و همچنین بنگاه های صادراتی 

حمایت از یکپارچه سازی بازار اعتبار و نظام مدیریت زنجیره تامین

سرمایه گذاری ها به روش مشارکت عمومی - خصوصی ) PPP ( برای ایجاد زیرساخت های توسعه 
یافته مدیریت زنجیره تامین

بهبود مدیریت مرزها و پیگیری دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه برای بازگشایی هرچه 
سریعتر  مرزهای زمینی با تعریف پروتکل های مشترك بهداشتی

معرفی خطوط سبز برای تسهیل حمل و نقل و انتقال کاال و رزرو خطوط انتقال کاال 

تسهیل فوری مجوزهای ایجاد یا توسعه فروشگاه های مجازی اینترنتی از طریق دستگاه های ذیربط 
و تمدید یا تجدید برخی مجوزهای کسب وکار برای یک دوره معین، مشروط به عدم تخلف صاحب 

کسب وکار و بدون نیاز به مراجعه به ادارت دولتی 

تسهیل مقررات در حوزه تعرفه گذاری یا محدودیت های واردات آن دسته از کاالهایی که در زنجیره 
تأمین آنها اختالل ایجاد شده یا عرضه آنها در بازار دچار کمبود شده است، در کنار کاهش، تعویق و 

یا تعلیق دریافت هزینه ها و عوارض مختلف

اتخاذ تصمیمات سریع و موثر در جهت کاهش هزینه های مالیاتی و تامین اجتماعی کسب و کارها و 
پیشگیری از کاهش نقدینگی بنگاه های اقتصادی 

گــزارش  )مجموعــه پیشــنهادها بــه دولــت در حــوزه مالیــات و تامیــن اجتماعــی در شــماره های دیگــر 

ــل مشــاهده اســت( ــا قاب کرون اقتصــاد 
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 شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی کردستان

 شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی زنجان 

 شورای گفت وگوی دولت بخش خصوصی خراسان شمالی

 شورای گفت وگوی دولت بخش خصوصی گلستان

 شورای گفت وگوی دولت بخش خصوصی همدان

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان 

 مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

 مرکز آموزش و پژوهش های اقتصادی و اجتماعی شورای پژوهشی اتاق بازرگانی شیراز

 کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 کمیسیون بهبود فضای کسب و کار و صنعت احداث اتاق تبریز

 مرکــز ملــی مطالعــات، پایــش و بهبــود محیــط کســب و کار معاونــت اقتصــادی وزارت امــور 

ــادی و دارایی اقتص

 معاونت آموزشــی وزارت  بهداشــت -پژوهشــکده آینده پژوهــی و ســامت - مرکزتحقیقــات 

آینده نگــری و نوآوری ســامت 

 معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی

 واحد برنامه ریزی راهبردی و تعالی سازمانی شرکت حمل و نقل ریلی رجا

 معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران 

 سندیکای صنعت برق ایران

 انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه

 موسسه سرآمدان اندیشه آوینا

 موسسه مک کینزی

  انجمن مدیران صنایع

کارشناسان و مشاوران دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

حـوزه تامین مالی

لیست 24 مرجع 

گزارش شماره یك

پیشنهاد دهنده 


