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چکیده مدیریتی
شیوع کرونا ویروس (کوئید )19-تاکنون بیشتر از  180کشور جهان را با بحران مواجه ساخته است .در
ایران با شیوع این بیماری ،طرح های پیشگیرانه قطع زنجیره شیوع کرونا ،شامل قرنطینه خانگی،
فاصلهگذاری اجتماعی ،کاهش ساعات کار و فعالیت اصناف ،تعطیلی مدارس و دانشگاهها اجرا شده
است .این اقدامات در بخش اقتصادی ،عرضه ،و تولید و تقاضا را تحت تاثیر قرار داده است و ممکن
است منجر به تعطیلی کامل برخی کسبوکارها و مشاغل گردد.
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در راستای رسالت آموزشی و مسئولیت اجتماعی خویش ،اقدام به
انتشار سلسله گزارشهایی نموده است تا بتواند کمکی هر چند کوچک به کسبوکارها برای مقابله با
این تهدید جهانی ارائه نماید .بر این اساس گزارش پیش رو در سه بخش تدوین شده است.
در بخش اول ،ریسکهای موجود شامل ریسکهای سطوح جهانی ،ملی و صنعت و ریسک های مشاغل
معرفی شدهاند .در بخش دوم ،وضعیت کسبوکارها بر اساس آمارهای رسمی تحلیل شده است .در
این بخش با استفاده از گزارشهای رسمی شاپرک (شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت وابسته به
بانک مرکزی) و مسیریاب بلد نیمرخی از وضعیت موجود تشریح شده است .در بخش سوم ،برای پاسخ
به ریسک ها و چالش ها ،استراتژی های تابآوری در مدیریت بحران کرونا معرفی می گردد .در این
بخش ابعاد پنج گانه استراتژی های تابآوری شامل )1سرمایه انسانی)2 ،بازاریابی و فروش)3 ،زنجیره
تامین)4 ،مدیریت مالی و )5تفکر استراتژیک و کارآفرینانه معرفی شده است .همچنین در این بخش،
نتایج پرسشنامه ای که با هدف ارزیابی ابعاد استراتژی های تابآوری در سطح کشور توزیع شده است
در قالب نمودار میله ای ارائه می گردد .در ادامه ،اقدامات ابتکاری شرکتهای داخلی و بین المللی در
مدیریت بحران کرونا معرفی شده است.

کلمات کلیدی :کرونا ،بحران کرونا ،تابآوری ،استراتژی تابآوری ،کسبوکار ،دانشکده کارآفرینی
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بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی که در تاریخ نهم اردیبهشت  1399منتشر
شد ،اقتصاد کشور از انتهای سال  1398بر اثر شیوع ویروس کرونا و تداوم آن در سال  1399در یک
وضعیت رکود همراه باعدم اطمینان قرار گرفته است .در واقع چه با کنترل بیماری و چه در صورت عدم
کنترل و تداوم آن ،اقتصاد ایران تا پایان سال  1399درگیر تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهد
بود.
کاهش صادرات محصوالت ایران منجر به کاهش درآمد کشور می گردد .در بخش داخلی نیز تقاضای کل
به دلیل کاهش درآمد خانواده ها ،کاهش تقاضای برخی کاالها و خدمات(مانند حملونقل ،رستوران و
هتلداری ،پوشاک و  )...تحت تاثیر قرار گرفته است .از طرف دیگر عرضه نیز بهدلیل اختالل در شبکه
تامین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحدهای صنفی ،با شوک عرضه مواجه شده است.
در این بخش ،ریسک فاکتورهای پیش روی کسبوکارها در مواجه با بحران کرونا ویروس ،در سه سطح
تشریح میگردد .این ریسکها در قالب شکل زیر طبقه بندی شدهاند.
سطح
بینالمللی

ریسکهای
کسبوکار

سطح

ملی/اقتصادی

سطح

صنعت/کسب و
کار

 )1ریسک سطح بینالمللی
کاهش تولید در جهان به دلیل شیوع کرونا ویروس ،ریسکهای منفی قابل توجهی به همراه دارد .بحران
کرونا ،زنجيره تامين جهان شامل چین و کشورهای صنعتی را به شدت دچار چالش نموده است و
تقاضای نهایی برای کاالها و خدمات کاهش یافته است (شوکهای کوتاه مدت عرضه و تقاضا) .ارزش
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سهام در اکثر کشورهای جهان در حال افول است ،عرضه و تقاضاي بازار نفت در حال تغییر است.
همچنین کشورهای مختلف در مراحل مختلف بیماری کرونا هستند ،بنابراین ریسک بازگشت بیماری هم
وجود دارد و زمان پایان کامل بیماری در جهان نامشخص است.

 )2ریسک سطح ملی/اقتصادی
کاهش صادرات به سایر کشورها بر کم شدن درآمدهای کشور تاثیرگذار است .کاهش درآمدهای مالیات
از کسبوکارها بر محدود شدن منابع درآمدی اصلی دولت هم موثر است .از طرفی هزینههای دولت به
واسطه تخصیص های متعدد بودجههای بهداشتی و درمانی افزایش یافته است ،در نتیجه این ریسک
کمیت و کیفیت کمک های دولتی برای رفع موانع پیش
وجود دارد که به دلیل کسری بودجه دولتّ ،
روی کسبوکارها کاهش یابد .همچنین زمان عادی سازی فعالیت تمام اصناف نامشخص است ،عدم
فعالیت بخشی از صنایع و کسبوکارها بر حجم کلی فعالیت های اقتصادی تاثیر منفی دارد.

 )3ریسک سطح صنعت/کسبوکار
شرکتها با مشکالت فراوانی در زنجیره تامین مواد اولیه و لجستیک ،کاهش فروش و بهرهوری مواجه
هستند (بخش عرضه) .همچنین نگرش ها و انتظار مشتریان در حال تغییر است (بخش تقاضا) که
پیامد آن افزایش ریسکهای کسب وکارها خواهد بود .کسبوکارهای فروش آنالین ،تولیدکنندگان
محصوالت غذایی و بهداشتی و شرکتهایی که قابلیت دورکاری دارند ،ریسک پایینتری را تجربه
میکنند .سایر کسبوکارها ریسک متوسط تا زیادی خواهند داشت .همچنین احتمال ورشکستگی
کسبوکارها افزایش یافته است.
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ریسک انواع مشاغل
آمارهای سازمان بین المللی کار ) (ILOنشان می دهد که  2،7( %81میلیارد نفر از  3،3میلیارد نفر) شاغالن
جهان تحث تاثیر کرونا قرار گرفته اند .همچنین در سه ماهه دوم سال  ،2020به علت شیوع کرونا در
مجموع  6،7درصد ساعت کار کم شده است (با فرض  40ساعت کاری در هفته)که معادل بیکاری 230
میلیون کارگر تمام وقت در جهان است .گزارش های وزارت کار نیز نشان می دهد در کشور  %20شاغلین
کشور که نزدیک به  5میلیون نفر هستند ،احتماال در معرض بیکاری هستند .بیشترین مشاغلی که
آسیب دیده اند در صنایع پوشاک ،گردشگری ،حمل و نقل ،آموزش حضوری ،فرهنگی و تفریحی قرار دارند.
در ادامه برخی از مشاغل بر اساس ریسک کم ،متوسط و زیاد دسته بندی شده اند.

حوزه

حوزه

میزان ریسک

میزان ریسک

آموزش حضوری

زیاد

مواد غذایی

مراکز درمانی بیمارستانی دولتی

كم

مشاوره/پژوهش

زیاد

مراکز درمانی/مراقبتی(خصوصی)

زیاد

نفت ،گاز و پتروشیمی

کم

كم-متوسط

دارویی

کم

ساختمان سازی

متوسط

خودرو

کم-متوسط

فعالیت های مالی و بیمه

متوسط

سفارش آنالین و سوپرمارکت

کشاورزی

عمده فروشی و خرده فروشی
استخراج معادن
هنری ،سینما ،تفریح و سرگرمی و فرهنگی
حمل و نقل مسافر زمینی و هوایی

کم

مجازی /فروش آنالین

متوسط تا زیاد
متوسط
زیاد
متوسط -زیاد

ویدئو مجازی

کم

تبلیغات

زیاد

پلتفرم های اطالع رسانی خدمات

زیاد

فناوری اطاعات

تفریحی و فرهنگی

رستوران ،کافه

زیاد

امالک و مستغالت

زیاد

فعالیت های تجاری /مراکز خرید

زیاد

فین تک

تولید صنعتی

زیاد

مرسوالت پستی اینترنتی

زیاد

توزیع آنالین غذا

پوشاک

زیاد

برنامه نویسی

گردشگری(مکان ،غذا و توشیدنی)

زیاد

فناوری اطالعات(مجموع)

تعمیرات و نگهداری

کم-متوسط

خدمات حمل و نقل آنالین

کم

آموزش ،رویداد و کالس آنالین

کم
کم
کم
متوسط -زیاد
کم
كم-متوسط

توجه به این نکته ضروری است که مشاغل دارای ریسک متوسط تا زیاد در سه گروه قرار دارند.
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دسته اول مشاغلی هستند که با شیوع کرونا به دلیل مراقبتهای بهداشتی خانواده ها با کاهش شدید
تقاضا روبرو شدهاند .مانند خدمات آژانسهای مسافرتی ،مکان ،حمل و نقل مسافر
دسته دوم مشاغلی که به دلیل اعمال قرنطینه با محدودیت عرضه خدمات و کاالها مواجه شده اند.
مانند عمدهفروشی و خرده فروشی ،مشاوره های حقوقی و حسابداری ،مدیریتی و غیره
دسته سوم ،مشاغلی که با تعطیلی مواجه شده اند .مانند مشاغل آموزشی ،مدارس و دانشگاهها

مشاغلی که

تعطیل شده اند

مشاغلی که
محدودیت

عرضه دارند

مشاغلی که محدودیت
تقاضا دارند

انواع مشاغل دارای ریسک متوسط تا زیاد
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بر اساس آمارهای جهانی بیش از سه میلیون و سیصد هزار نفر در جهان به ویروس کرونا مبتال شده و
بیش از  234هزار نفر جان خود را از دست دادهاند .با بررسی آمار کشور تا زمان تدوین این گزارش
 95646نفر تعداد مبتالیان و میزان جانباختگان  6091نفر بوده است .ایران جز  10کشور اول در میزان
مبتالیان به ویروس کرونا است.

95646
94640 93657
92584 91472
90481 89328
88194
87026
85996
84802
83505
82211
80868
79494
77995
76389
74877
73303
71686
70029
68192
66220
64586
62589
60500
58226
55743
53183
50468
47593
میزان مبتالیان
44606
41495
38309
35408
32332
29406
27017
24811
23049
21638
20610 19644
18407 17361
16169
14991
13938
12729
11364
10075
9000 8042
7161 6566
5823 4747
3513 2922
2336 1501
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آمار رسمی تراکنشهای شاپرک در اسفند98
گزارش شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) وابسته به بانک مرکزی نشان میدهد که شروع
بحران کرونا از اول اسفندماه ،کسبوکارها را تحت تاثیر قرار داده است .برخی کسبوکارها کسادی
شدید را تجربه می کنند و برای بعضی دیگر رونق زیادی به همراه داشته است ،اما عمده کسبوکارها
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با کاهش چشمگیر فروش ،آن هم در روزهای منتهی به نوروز روبهرو شدند .برخی از موضوعات کلیدی
این گزارش را میتوان در ادامه بررسی شده اند.
 )1تراکنش کارتخوان ،موبایل و اینترنتی :در اسفندماه  ۹۸تراکنشها نسبت به بهمن ماه با افت ۱.۴
درصد روبرو شده است .در حالی که هر ساله در اسفندماه ،رشد قابل مالحظه تعداد تراکنشهای شاپرک
تجربه شده بود ،اما در اسفند 98به واسطه شیوع کرونا نه تنها شاهد افزایش تعداد خرید با کارتهای
بانکی نبودهایم بلکه این رقم کاهش داشته است.
 )2ارزش و مبلغ کلی تراکنشها :در اسفند ۹۸تنها  ۱۱.۶درصد نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.
ایرانیها در اسفندماه  ۹۷رقمی حدود  ۲۹۴هزار میلیارد تومان ،تراکنش کارت داشتند که با توجه به
تورم  ۲۳درصدی میتوان آن را معادل  ۳۶۱هزار میلیارد تومان در اسفندماه  ۹۸دانست .گزارش شاپرک
نشان میدهد مبلغ تراکنشها در اسفندماه  ۹۸تنها  ۳۲۸هزار میلیارد تومان بوده است و ارزش واقعی
تراکنشها نسبت به شب عید سال گذشته ،کاهش  ۹.۲درصدی را پشت سر گذاشته است .به بیان
دیگر ،ارزش عددی تراکنشها بیشتر شده است ،ولی با توجه به نرخ تورم انتظار میرفت که این عدد
بزرگتر باشد و در شرایط عادی مبلغ تراکنشهای شب عید باید افزایش بیشتری پیدا میکرد.
 )3تعداد تراکنشهای اینترنتی و موبایلی :در اسفندماه  ۹۸تراکنشهای اینترنتی و موبایلی شرایط
بهتری نسبت به تراکنشهای کارتخوان داشتهاند و خریداران اقبال بیشتری به خریدهای غیرحضوری
نشان دادهاند و سهم تراکنشهای غیرحضوری در خرید روزانه مردم تقریبا دو برابر شده است .بخشی از
این اتفاق ناشی از قرنطینه خانگی و لزوم خرید غیرحضوری است ،اما این مورد دالیل دیگری هم دارد
که از جمله آنها میتوان به توسعه فروشگاههای اینترنتی اشاره کرد.
 )4مبلغ تراکنشهای اینترنتی :این بخش رشد چشمگیر داشته است .اسفند سال گذشته هر کدام از
ابزارهای پذیرش اینترنتی  ۲۲میلیون تومان تراکنش داشتند و میزان فروش هر کدام از درگاههای
پرداخت اینترنتی در اسفندماه سال  ۹۷تقریبا  ۲۲میلیون تومان بوده است .این رقم در اسفندماه سال
 ۹۸بیش از یک و نیم برابر شده است و هر کدام از درگاههای پرداخت اینترنتی به طور میانگین ۳۹
میلیون تومان فروش داشتهاند .در مقابل کارتخوانها فعالیت چندان باالیی نداشتهاند .اسفند  98هر
دستگاه کارتخوان  ۳۷میلیون تومان فروش داشته که این رقم امسال با کاهش  ۹درصدی به ۳۳
میلیون تومان رسیده است.
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بخش دوم :وضعیت کسبوکارها در بحران کرونا به روایت آمارهای رسمی

آمار رسمی مسیرياب بلد در سطح شهرها در اسفند98و عید 99
مسیرياب بلد ،پرنصبترین نقشه آنالین کشور به منظور تحلیل عبور و مرور افراد از ابتدای اسفند 98
تا انتهای تعطیالت فروردین  ،99گزارش الگوهای حرکتی سفرهای درون شهری را در دستهبندیهای
مختلف منتشر نموده است .گزارش این مسیر یاب نشان می دهد که جستجو و مسیریابی مراکز خرید
و سینماها در این مدت تا 96درصد کاهش ،تردد افراد در شهرها به ترتیب 93درصد و  92درصد کاهش
در مسیریابی به سمت مساجد و ایستگاه های مترو شده ،رفت و آمد افراد به سمت رستوران ها و کافه
ها  91درصد کمتر شده ،مسیریابی جایگاه های سوخت و پارک ها 86درصد کاهش یافته و مسیریابی
مراکز درمانی و سوپرمارکت ها هم به ترتیب با 81درصد و  63درصد کاهش همراه بوده است.
نمودار میزان کاهش مسیریابی به مراکز مختلف در نقشه یاب بلد

۶۳%
۸۱%

سوپرمارکت
مرکز درمانی

۸۶%

جایگاه سوخت

۸۶%

پارک ها

۹۱%

رستوران ها و کافه ها

۹۲%

ایستگاه مترو

۹۳%

مساجد

۹۶%

مراکز خرید و سینماها
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تابآوری

1

در مفهوم شرکتی به معنی توانایی مقاومت در برابر بحران ها و ریسک فاکتورها است.

تابآوری در کسبوکارها عبارت است از توانایی های ساختاری و سیستمی که باعث میشود شرکتها
ظرفیت الزم برای مقابله با بحرانها را داشته باشند .تابآوری قابلیتهایی برای کسبوکارها بوجود
می آورد که بتوانند با وجود شرایط نامطلوب به بقا ادامه داده و در مسیر بازگشت و رشد قرار گیرند.
ظرفیت تابآوری به بقای بلندمدت شرکت کمک میکند.
استراتژی ،کسبوکار یک شرکت را در برابر ریسک های بالقوه حمایت می کند و به برنامه ریزی برای
تابآوری و بقا در شرایط آشفته کمک می کند .استراتژی های تابآوری 2بر روش ها و ابزارهای جدید
برای مواجه با تغییرات پیچیده تاکید دارند که به انطباقپذیری و سازگاری سریع در شرایط عدم اطمینان
و بهره گیری از فرصت های جدید کمک می کنند.
پاندمی کرونا شرایطی را در کشور بوجود آورده است که بیشتر کسبوکارها به بقا می اندیشند و پایان
بحران نیز لزوما به معنی بازگشت به دوره ماقبل بحران نیست .لذا کارآفرینان و مدیران ارشد برای کاهش
تهدیدها و افزایش امکان بقا و بهره گیری از فرصت های آتی در دوره پساکرونا به استراتژی های
تابآوری نیاز دارند .یعنی کسبوکارها برای بقا (تابآوری) بایستی کالن نگری (استراتژیک عمل
کردن)داشته باشند .بر اساس تجارب شرکتهای مشاورهای برتر جهان و مصاحبه با کارآفرینان ،ابعاد
استراتژیهای تابآوری در پنج بخش بررسی شده است.
در چارچوب پنج استراتژی تاب آوری ،برخی اقدامات سریع 3برای کسبوکارها معرفی شده اند که
می توانند به بقا کمک کنند .این اقدامات از گزارش های مراکز بین الملی استخراج و سپس در پرسشنامه
بومی سازی شده است ،در مرحله بعد ،پرسشنامه الکترونیکی در کل کشور توزیع گردید .نتایج این
بخش به صورت نمودار در ادامه تحلیل و بررسی شده است .همچنین لیستی از اقدامات کسبوکارهای
داخلی و بین المللی در قالب جداول معرفی شده اند.

Resilience

1

Strategies for resilience

2

Rapid Crisis Response

3

16

بخش سوم :استراتژیهای تابآور ی در مدیریت بحران

سرمایه
انسانی

تفکر

بازاریابی و
فروش

استراتژیک و

استراتژیهای

کارآفرینانه

تابآوری

زنجیره تامین

مدیریت مالی

17

استراتژی تاب آور ی)1سرمایه انسانی

استراتژی تاب آوری)1سرمایه انسانی

سرمایه انسانی بازوی شرکت ها برای دستیابی به اهداف است .نیروی انسانی منبع شایستگیهای
فنی و ارتباطی و غیره است .یکی از مهمترین وظایف مدیران در مواجهه با بحران کرونا توجه به اقدامات
پیشگیرانه و حمایتی است تا بتوان محیط کار ایمن و سالمت ایجاد کرد .و کارکنان کماکان احساس
کنند که سازمان برای آنها ارزش قائل است .حمایت از کارکنان در این شرایط بر تعهد بلندمدت کارکنان
تاثیر مثبت دارد .تشویق کارکنان به اقدامات ابتکاری و مشارکت فعاالنه آنها برای کاهش پیامدهای
بحران ضروری است .از دست دادن نیروهای با استعداد در زمان فعلی ،در دوران پساکرونا به سادگی
قابل جبران نخواهد بود .همچنین ممکن است برند کارفرمایی شرکتها را تحت تاثیر منفی قرار دهد.
بررسی دیدگاههای پاسخگویان پرسشنامه اقدامات ابتکاری مرتبط با استراتژی سرمایه انسانی در نمودار
زیر نشان میدهد که موارد بهداشتی و سالمت در محیط کار امتیاز باالتری دارند و موضوعات مرتبط با
کارایی در محیط کار مانند برنامه ریزی جانشینی و تشکیل تیمها اهمیت کمتری دارد .یعنی اول سالمتی
و بعد کارایی.
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۴۲%

۴۷%

تداوم اشتغال کارکنان تا زمان تغییر شرایط
ایجاد تیم های بین واحدی برای تصمیم گیری و پایش مستمر

۵۰%

برنامه ریزی جانشینی برای افراد مبتال به کرونا

۵۲%

ایجاد کانال ارتباطی دوطرفه وگفتگو بین کارکنان و مدیران

۶۴%

تقویت برنامههای حمایتی و انگیزشی و ارتقای روحیه پرسنل

۶۵%

اجرای برنامه های دورکاری و کار از خانه

۷۰%

اطالعرسانی شفاف و مداوم با پرسنل در الیههای مختلف

۷۴%

کاهش سفرهای کاری درون و بيرون شهري کارکنان

۷۵%

حضور حداقلی کارکنان،کنترل بهداشتی و کاهش جلسات

۷۵%

اعطای مرخصی تشویقی به کارکنان دارای بیماری زمینه ای

۸۵%

بازنگری در سیاست ها و دستور العمل های ایمنی ،بهداشت

۸۶%

حمایت از کارکنانی که بیماري كرونا گرفته اند

۸۹%

تامین اقالم بهداشتی مانند دستکش ایمنی ،ماسک

راهکارهای زیر به منظور حمایت از سرمایههای انسانی درشرکتهای ایرانی در مقابله با بحران کرونا
ویروس ارائه میگردد:
تاکید بر موقتی بودن بحران و بازگشت کارکنان به محیط کار پس از برقراری شرایط عادی.
تدوین و ابالغ دستورالعملهای بهداشتی ،مراقبتی و پیشگیرانه.
ارائه آموزشهای خاص مراقبتی و پیشگیرانه به کارکنان در محیط کار
ارائه آموزشهای تخصصی مورد نیاز کارکنان به صورت مجازی.
بکارگیری اقدامات مراقبتی و پیشگیرانه و نظارت دقیق بر اجرای دستورالعملهای مرتبط.
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بررسی امکان دورکاری و تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان در دروه دورکاری.
کاهش ساعتکاری و بررسی ساعتکاری انعطافپذیر.
تالش برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در حد امکان.
بکارگیری اقدامات ابتکاری برای حفظ کارکنان به جای تعدیل نیرو مانند پرداخت بخشی از حقوق،
کاهش پرداخت مزایا به صورت موقت.
برگزاری جلسات به صورت ویدیو کنفرانس.
حمایت روانی از کارکنان با اطالعرسانی و شفافسازی برنامهها و اقدامات.
تشویق کارکنان به ارائه پیشنهادات ابتکاری و کاربردی مرتبط با مدیریت بحران.
جدول زیر برخی از اقدامات ابتکاری شرکتهای داخلی و شرکتهای معروف بین المللی در حوزه
سرمایه انسانی برای مدیریت بحران را نشان میدهد.
اقدامات ابتکاری در حوزه سرمایه انسانی برای مدیریت بحران کرونا
 دورکاری بیشتر فعالیتها و خدمات در شرکتهای نرم افزاری و مراکز تماسداخلی

 کم کردن ساعات کاری پرداخت بخشی ازحقوق کارکنان مثال یک سوم و یا نصف به جای تعدیل نیروها. پرداخت حقوق کامل کارکنان و حذف اضافه کاری شرکت های گوگل ،مایکروسافت و فیسبوک به کارگران ساعتی خود که نمیتوانند کار خودرا از راه دور انجام دهند ،همچنان حقوق پرداخت میکنند.

بینالمللی

 جی پی مورگان بزرگترین بانک آمریکا از پرداخت پاداش  ۱۰۰۰دالری به کارکنانش برایخدمترسانی به مردم در شرایط بحرانی ناشی از کرونا خبر داده است.
 شرکت تاکسی اینترنتی  UBERدر آمریکا اعالم کرده است برای هر یک از رانندگانی کهدرگیر بیماری کرونا شوند ،مرخصی  14روزه با پرداخت حقوق در نظر گرفته است.
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استراتژی تاب آوری )2بازاریابی و فروش
بازاریابی ،فرایند برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای قیمتگذاری ،تبلیغات و فروش کاالها و خدمات
است .با شروع بحران کرونا جامعه از نظر روانی و اقتصادی آسیب دیده است .مشتریان برای انطباق
خود با بحران ،عادات و رفتار خرید خود را تغییر دادهاند .لذا شرکتها در این دوران برای تطابق با
تغییرات بازار و انطباق با رفتارهای جدید مصرفکنندگان بایستی اقدامات مناسبی اتخاذ نمایند.
نکته مهمی که باید مدنظر داشت آن است که استراتژهای بازاریابی با مزیتهای رقابتی در ارتباط
مستقیم است و میتواند به افزایش نقدینگی در شرایط فعلی کمک مستقیم کند .لذا شرکت ها
بایستی هوشمندانه اقدامات ابتکاری در عناصر اصلی آمیخته بازاریابی (مکان ،محصول ،قیمت و
ترویج) را استفاده نمایند.
بررسی دیدگاههای پاسخگویان پرسشنامه اقدامات ابتکاری مرتبط با استراتژی فروش وبازاریابی در
نمودار زیر نشان میدهد که حفظ اعتماد مشتری ،بکارگیری روشهای جایگزین مانند فروش آنالین،
حضور در سوپرمارکتهای بزرگ ،پیش بینی تغییرات در رفتار مشتری دارای اولویت باالتری هستند.
ولی مشارکت با شرکتهای دیگر برای بازاریابی و فروش اهمیت کمتری دارد.

۳۹%

مشارکت با شرکت های دیگر برای بازاریابی و فروش

۴۱%

تمرکز بر مشتریان کلیدی تر

۴۷%
۵۶%
۶۵%

حفظ سهم بازار از طریق فروش تخفیفی ،اقساطی و تبلیغات
اولویت بندی خدمات و محصوالت برای پاسخگویی سریع
تحلیل شاخص های کلیدی عملکرد ،فروش و افت تقاضا

۶۸%

پیش بینی تغییرات در رفتار و انتظارات مشتری

۷۰%

بکارگیری روش های فروش جایگزین مانند فروش آنالین

۸۳%

حفظ اعتماد مشتری
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راهکارهای زیر برای ارتقای توانمندی بازاریابی شرکتها در مدیریت بحران ارائه میگردد:
بهرهمندی از سایر روشهای فروش مانند فروش آنالین
توسعه سبد محصوالت با نوآوری سریع مبتنی بر نیازهای مشتریان
اجتناب از سوء استفاده از بحران برای کسب سودهای کوتاه مدت در راستای بازاریابی اجتماعی
برقراری ارتباط مداوم با مشتریان از طریق کانالهای مختلف (تلفن ،پیام کوتاه ،ایمیل و
شبکههای اجتماعی)
تقویت شبکه توزیع محصوالت.
رصد دائمی اقدامات بازاریابی رقبای محلی و بهترینهای صنعت
بهینهکاوی از بهترین تجربیات و اقدامات بینالمللی
اقدامات ابتکاری در خصوص مقابله با افت تقاضا
توجه به انتظارات مشتریان در بخشهای مختلف بازار
توجه به اولویتگذاری مشتریان و محصوالت
جدول زیر برخی از اقدامات ابتکاری شرکتهای داخلی و شرکتهای بین المللی در بازاریابی و فروش
را نشان می دهد.
اقدامات ابتکاری در حوزه بازاریابی و فروش برای مدیریت بحران کرونا
 تغییر خطوط تولید کارخانه ها برای تولید مواد ضدعفونی کننده و شویندهداخلی

 تمركز بيشتر بر خدمات خانگی آنالین در شبکه های مجازی مانند رژیم ،ورزش ارائه خدمات مشاوره ای به صورت دورکاری و از طریق پرسش و پاسخ و ارسال کلیپ و یاویدئو کنفرانس
 فروش بیشتر با استراتژی تحویل فوری و رایگان کاال شرکت هیوندای موتور ،زمان خدمات پس از فروش تمام محصوالت را که در طول مدت زمانبحران کرونا به پایان برسند ،تمدید نموده است.
 -شرکت ولوو برنامه جدیدی را در آمریکا آغاز کرده که به مشتریان خود اجازه میدهد تعمیر

بینالمللی

و نگهداری از خودروهایشان را بدون خروج از خانه یا محل کار انجام دهند .در این برنامه یک
کارمند نمایندگی از سوی نمایندگی به محل اعزام شده و خودروی مشتری را تحویل میگیرد.
همچنين این کارمند به همراه خود یک اتومبیل ولووی دیگر به محل مشتری آورده و آن را
در اختیار مشتری قرار میدهد تا در طول مدت سرویسدهی مشتری بدون خودرو باقی نماند.
 شرکت جیلی به عنوان بزرگترین خودروسازی کشور چین موفق شده است طی شیوع کرونادر چین بیش از ده هزار فروش اینترنتی داشته باشد.

22

استراتژی تاب آور ی)3مدیریت زنجیره تامین مواد اولیه

استراتژی تاب آوری)3مدیریت زنجیره تامین مواد اولیه
زنجیره تامین شامل شبکه تامینکنندگان ،تولیدکنندگان ،توزیعکنندگان ،عمده فروشان و خرده
فروشان است که به تامین مواد اولیه و حمل و نقل کمک می کنند .مدیریت زنجیره تامین عبارت
است از فرآیند برنامه ریزی ،اجرا و کنترل عملیات مرتبط با زنجیره تامین و جابجایی و موجودی انبار
با هدف حداقل سازی هزینهها و حداکثر سازی کارایی و سود .به دلیل افت تولید درکشورهای
مختلف ،محدودیت جابجایی بین کشورها مشکالت زیادی را در زنجیره تامین کسب وکارها بوجود
آورده است ،لذا بایستی با اقداماتی ابتکاری این مشکالت تامین مواد اولیه را کاهش داد.
بررسی دیدگاههای پاسخگویان پرسشنامه اقدامات ابتکاری مرتبط با زنجیره تامین در نمودار زیر
نشان میدهد که شناسایی ریسکها و پایش اطالعات زنجیره تامین ،یافتن راهکارهای حمل و نقل
و لجستیک با هدف جلوگیری از وقفه و کارآفرینی و نوآوری در تامین مواد اولیه و زنجیره تامین
اهمیت زیادی دارد.

۴۹%
۶۰%
۶۲%
۶۸%
۷۰%

بررسی امکان دسترسي به تامين كنندگان جديد
همکاری و ارتباط با شرکای تجاری برای کاهش موانع
زنجیره تامین
کارآفرینی و نوآوری در تامین مواد اولیه و زنجیره تامین
یافتن راهکارهای حمل و نقل و لجستیک با هدف

جلوگیری از وقفه
شناسایی ریسک ها و پایش اطالعات زنجیره تامین

راهکارهای زیر برای ایجاد ثبات در زنجیره تامین شرکتها در مدیریت بحران به شرح زیر ارائه
میگردد:
شناسایی و ارزیابی ریسک های زنجیره تامین و اولویتبندی آنها
ارتباط مستمر با تامین کنندگان و آگاهی از شرایط تولید و توزیع آنها
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حمایت مالی/غیرمالی از شرکای زنجیره تامین
شناسایی تامین کنندگان جایگزین
شناسایی مواد اولیه جایگزین
تمرکز بر مدیریت تقاضا و برنامه ریزی تامین و تولید بر اساس آن
تشکیل تیم اقدام مشترک زنجیره تامین برای مقابله با بحران
تسریع در برنامه ریزی لجستیک و توجه ویژه به حمل و نقل مواد
جدول زیر برخی از اقدامات ابتکاری شرکتهای داخلی و معروف بینالمللی در مدیریت زنجیره
تامین را نشان می دهد.

اقدامات ابتکاری در حوزه زنجیره تامین برای مدیریت بحران کرونا
 شرکت های حمل و نقل درون شهری مانند اسپید با برنامه ریزی در اسفندماه به افزایشداخلی

فروش کسبوکارهای خرد به صورت آنالین در زنجیره تامین در فروردین و اردیبهشت کمک
کرده اند.
 تحویل سریع کاال در محل به مشتری شرکت اپل پس از بسته شدن کارخانه تامین قطعات در ووهان چین مجبور شده است بهدنبال تامین کنندگان جایگزین برای قطعات باشد.

بینالمللی

 شرکت  LYFTبه عنوان رقیب اوبر ،مبلغی را در اختیار آژانس بهداشت عمومی آمریکا قرارداده است تا رانندگان این شرکت به صورت مکرر معاینه شده و تجهیزات بهداشتی در
اختیار آنها قرار گیرد تا نیروی کار به عنوان عامل کلیدی در زنجیره تامین این کسب و کار
آسیب نبیند.
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مدیریت مالی به مدیریت منابع و مصارف شرکت به صورت کارا و اثربخش اطالق میگردد .نظام
مالی شامل برنامه ریزی مالی ،پایش ،کنترل تعهدات مالی مشتریان و حساب های دریافتنی و
تعهدات مالی به تامینکنندگان ،کنترل بودجه عملیاتی و صورت درآمد-هزینه را شامل میشود .در
دوره بحران کرونا مدیریت هوشمندانه مالی میتواند بقا را تضمین نماید .بحران کرونا باعث کاهش
تقاضا و در نتیجه کاهش فروش بسیاری از کسبوکارها شده است ،لذا در چنین شرایطی ،جریان
نقدینگی که حیات کسبوکارها به آن وابسته است با مشکل مواجه کرده است و تمرکز بر مدیریت
منابع مالی و انضباط مالی را ضروری نموده است.
بررسی دیدگاههای پاسخگویان پرسشنامه اقدامات ابتکاری مرتبط تابآوری مالیدر نمودار زیر نشان
میدهد که کاهش هزینههای غیرضروری ،افزایش زمان بازپرداخت بدهیها و حسابهای پرداختنی،
ارزیابی تعهدات و حفظ سطح و مقدار نقدینگی دارای اولویت باالتری هستند ،ولی فروش اموال
مازاد ضرروت کمتری دارد.
۲۸%
۳۸%
۴۲%

فروش اموال مازاد و برگرداندن آنها به چرخه مالی
کنترل هزینه های نیروی انسانی
کاهش دوره وصول مطالبات ودریافت بدهی ها

۵۲%

افزایش دسترسی به گزینه های مالی مانند وام

۵۲%

توقف سرمايه گذاري در پروژه های كمتر ضروري

۵۴%

تست استرس مالی-ارزیابی وضعیت مالی در شرایط بحران

۵۶%

حفظ سطح و مقدار نقدینگی در سناریوهای مختلف

۵۷%

ارزیابی تعهدات و گزینه های فورس ماژور

۵۹%

افزایش زمان بازپرداخت بدهی ها و حساب های پرداختنی

۶۸%

کاهش هزینه های غیرضروری
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راهکارهای زیر برای بهینهسازی منابع مالی در مقابله با کرونا ویروس ارائه میگردد:
مدیریت جریان نقدینگی و حصول اطمینان از انضباط مالی.
کاهش هزینههای غیرضروری و اتخاذ رویکرد سختگیرانه در هزینهکرد
تهیه جدول زمانبندی تسویه بدهی و تعهدات شرکت.
بررسی گزینههای دریافت وام و تامین اعتبارات.
بررسی تعهدات مالی و غیرمالی شرکت در شرایط فورس ماژور.
متوقف ساختن پروژههای بلند مدت و کمتر ضروری.
اولویت بندی اجرای برنامههای توسعهای شرکت.
بررسی راهکارهای تامین مالی جمعی و تسهیالت اعتباری سریع.
بکارگیری رویکرد تاخیری در بازپرداخت بدهی ها و حساب های پرداختنی در صورت امکان با
هدف حفظ نقدینگی
بکارگیری رویکرد تعجیلی دریافت مطالبات ،حساب های دریافتنی و بدهی ها در صورت امکان
با هدف افزایش نقدینگی
جدول زیر برخی از اقدامات ابتکاری شرکتهای داخلی و شرکتهای معروفبین المللی در
تابآوری مالی را نشان می دهد.

اقدامات ابتکاری در حوزه تاب آوری مالی برای مدیریت بحران کرونا

داخلی

 امکان دریافت وام از صندوق نوآوری و شکوفایی برای استارت آپها و شرکتهایآنالین(دریافت کمک مالی)
 تخفیف به مشتری در صورت خرید نقدی با هدف باال بردن سطح نقدینگی کسبوکار شرکت فیسبوک قصد دارد به شرکت های کوچک آمریکایی که از شیوع کرونا آسیبدیدهاند 40 ،میلیون دالر کمک مالی کند .بخش بزرگی از این مبلغ به صورت نقدی در اختیار

بینالمللی

کسبوکارها قرار میگیرد و بخشی از آن به عنوان اعتبار تبلیغات درنظر گرفته میشود.
همچنین فیسبوک با همکاری شرکت کوچک  Ureekaدر نظر دارد به کسبوکارهای کوچک
و واجد شرایط که توسط زنان مدیریت میشوند ،کمک مالی کند.
 مدیران ارشد  Marriottبزرگترین هتلهای زنجیرهای دنیا اعالم کردند  %50حقوق خود رادریافت نخواهند کرد.
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تفکر استراتژیک فرآیندی است که بواسطه آن ،مدیران با نگریستن در سطح کالن و کل نگری،
دیدگاه متفاوتی از شرکت و محیط یافته و روندهای آینده صنعت را مشخص می کنند .تفکر
استراتژیک را میتوان فرآیند تحلیل و ارزیابی محیط کسبوکار ،خلق چشمانداز آینده و توسعه
اقدامات ابتکاری برای دستیابی به اهداف کالن شرکت تلقی نمود .این تفکر عالوه بر تحلیل های
کمی و عددی بر نگرش کارآفرینانه ،خالقانه و غیرخطی تاکید دارد.در دوره بحران کرونا که ویژگی آن
ّ
تغییر انتظارات مشتری ،کارکنان و ذی نفعان است ،تفکر استراتژیک به عنوان هسته مرکزی خلق
مزیت رقابتی تلقی میگردد ،تا بتوان با تغییرات همسو شد و پاسخ مناسبی ارائه داد.
بررسی دیدگاههای پاسخگویان پرسشنامه اقدامات ابتکاری مرتبط با تفکر استراتژیک و کارآفرینانه
در نمودار زیر نشان میدهد که تعهد مدیران ارشد برای پذیرش شرایط و اقدامات عملی ،تدوین
سناریوهای مختلف برای کسبوکار و آمادگی اصالح مدل کسبوکار دارای اولویت باالتری هستند.

۶۱%

اجرای راهکارهای مسئولیت اجتماعی در دوره بحران

۶۱%

کشف فرصت های جدید در کنار بهره برداری از مزیت های فعلی

۶۲%
۶۵%

تدوین چشم انداز های کوتاه مدت ( 4تا  8هفته آینده)

آمادگی اصالح مدل کسب و کار براساس تجربیات دوره بحران

۷۱%

تدوین سناریوهای مختلف برای مدیریت کسب و کار

۷۲%

تعهد مدیران ارشد برای پذیرش شرایط و اقدامات عملی
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راهکارهای زیر برای تقویت تفکر استراتژیک و کارآفرینانه مدیران ارشد شرکتهای در مقابله با کرونا
ویروس ارائه میگردد:
رصد دائمی تغییرات و تحلیل محیط کسبوکار و اقتصاد کالن و سیاست های دولت
ترسیم چشماندازهای جدید شرکت
تدوین برنامه ها بر اساس مزیتها و متناسب با شرایط
توسعه و بکارگیری سبک رهبری متناسب شرایط بحران ،سبک اقتدارگرایانه و یا مشارکتی
تالش برای ارائه ارزش پیشنهادی مدل کسبوکار متناسب با انتظارات فعلی مشتریان
توجه به روندهای پیش روی کسبوکار در دوره بحران و پساکرونا
بکارگیری رویکردها و روش جدید کارآفرینانه
توجه به مسئولیت اجتماعی کسب و کار
جدول زیر برخی از اقدامات ابتکاری شرکتهای داخلی و شرکتهای معروف بینالمللی در حوزه
اقدامات ابتکاری تفکر استراتژیک و کارآفرینانه را نشان می دهد.
اقدامات ابتکاری تفکر استراتژیک و کارآفرینانه برای بحران کرونا
 شروع به فروش غذای نیمه آماده بیرون بر در برخی رستورانها (تغییر مدل کسب و کار و ارائهخدمات جدید متناسب با نیاز مشتری)
 تولید ماسک در شرکتهای تابعه خودروسازان اصلی کشور در راستای مسئولیت اجتماعیداخلی

 انتشار آنالین فایل برخی کتاب ها در راستای مسئولیت اجتماعی تغییر مدل کسبوکار در صنعت آموزش از حضوری به مجازی تغییر مدل کسبوکار از  B2Bبه مدل  B2Cو یا بالعکس چابک سازی مدل کسبوکار هتلهای زنجیرهای گروه  DIVANکشور ترکیه ،دو هتل بزرگ خود را برای مقابله با شیوع کرونا دراختیار وزارت بهداشت و کادر درمانی ترکیه قرار داده است.
 -شرکتهای مشاوره ای بین المللی مانند مکنزی HBR ،و  BCGبه انتشار گزارشات مختلف حوزه

بینالمللی

کسبوکار به صورت رایگان و مستمر پرداختهاند.
 شرکت جنرال موتورز برای پرداخت اقساط مشتریان چهار ماه زمان تعویق در نظر گرفته است. شرکت فورد کمپینی برای توسعه آگاهی عمومی درباره کرونا ایجاد راهاندازی کرده است .این شرکتبا کاهش بودجه بخش تبلیغات ،از بودجه مورد نظر برای ارائه خدمات کمکی به مردم آسیبدیده
اقدام نموده است .این شرکت همچنین برای پرداخت اقساط مشتریان سه ماه زمان تعویق در نظر
گرفته است.
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بحران کرونا و اقدامات ابتکاری شرکتها و کسبوکارها
 30چالش پیش روی کسبوکارها در بحران کرونا

https://plink.ir/U8LpW

99/1/16

https://plink.ir/BIhBo

99/2/1
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تیم تحقیق از آقای دکتر پد رام الوندی معاون خبر خبرگزاری جمهوری اسالمی(ایرنا) و جناب آقای
محمدسعید جواهریان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی کمال تشکر را دارند.

این گزارش با همکاری خبرگزاری جمهوری اسالمی در تاریخ 99/1/31منتشر شده است .محتوای مطالب
در گزارش حاضر بروزآوری شده است.

ترویج گزارش و استفاده محتوا با ذکر منبع می تواند اقدامی مفید برای کمک به کسبوکارها باشد.
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این گزارش بدون حمایت مالی و در راستای مسئولیت اجتماعی و کمک به شرکت ها ،کسبوکارها،
کارآفرینان ،مدیران و کارشناسان تهیه شده است.

گزارش های بعدی در هفته های آینده منتشر خواهد شد .در صورتی که پیشنهاداتی برای بهبود محتوا
دارید ،خواهشمند است نظرات خود را به ایمیل  ali_davari@ut.ac.irارسال فرمائید.

