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کلیدهای مقاومسازی زنجیره تامین
به حداقل رساندن مواجهه با شوکها

پیشبینی ریسکها

اعتمادسازی

باز نگه داشتن بازارها

ابزارهای مدیریت ریسک :پیشبینی ریسک
بیماری همهگیر کووید 19-و اقدامات بعدی برای مهار آن نشان میدهد که چگونه یک شوک میتواند به طور پیوسته اقتصاد جهانی بهم پیوسته را مختل
کند .در اثر بحران مزبور ،زنجیرههای تأمین بینالمللی در سطح ملی و جهانی تحت فشار قرار دارند .مواجهه با این اتفاق ،نیاز به به اتخاذ سیاستهایی دارد
که مقاومت زنجیرههای تأمین را بدون تضعیف مزایای تجارت بینالمللی باز و مبتنی بر قواعد ،تقویت کند.
پیشبینی و درک ماهیت این موضوع برای تشخیص دقیق مسئله کلیدی است .این امر به سیاست گذاران امکان می دهد تا پاسخ های مناسب سیاستی را
شناسایی کرده و بینش و رویکرد مطلوبی در مورد چگونگی آمادگی برای شوک های آینده ارائه دهند.

تشخیص
شوکها

استرتژیها و
رهنمودها

مشخص کردن
نقش دولت

شناسایی پتانسیل
ریسکها

ریسک
بینیریسک
پیشبینی
ریسک::پیش
مدیریتریسک
ابزارهایمدیریت
ابزارهای
بیماری کووید 19-اولین شوکی نیست که نگرانیهایی را درباره مقاومت زنجیرههای تأمین جهانی ایجاد کرده است .بالیای طبیعی و حوادث اقلیمی ،تنشهای تجاری و
سیاسی و همچنین قرار گرفتن در معرض حمالت سایبری در سالهای اخیر افزایش یافته و میتواند زنجیرههای تأمین جهانی را به درجات مختلفی تحت تأثیر قرار دهد.
ضرورت دارد استراتژی های مدیریت ریسک چنین شوکهایی را در نظر بگیرند و احتمال وقوع آنها را ارزیابی کنند و این ارزیابی ها میباید به طور منظم بررسی و پایش
شود .برخی از ریسکهایی که میتواند به شدت بر زنجیرههای تأمین جهانی تأثیر بگذارد شامل موارد زیر است:
بالیای طبیعی

تصادفات

اختالالت عمدی

بحران بینالمللی با اثرات همهگیر

اقدامات سیاستی
تدوین استراتژیهای مدیریت ریسک در سطح ملی برای زنجیرههای تأمین ضروری .این موارد باید شامل بررسی خطرات احتمالی و شناسایی اولویتها
از منظر اقدامات دولت باشد .استراتژیها نه تنها باید عرضه بینالمللی را پوشش دهند بلکه الزم است به کل زنجیره ارزش نیز توجه کنند.
مجموعه متنوعی از شاخصهای آسیبپذیری که دامنه وسیعی از خطرات احتمالی را در بر می گیرد  ،شناسایی و در مورد آن توافق کنید.
نهادهای دولتی مربوطه را شناسایی کنید .یک سازمان دولتی خاص میتواند متولی مدیریت کلی ریسک باشد و یا با برخی از خطرات زنجیره تأمین مقابله
کند .برقراری هماهنگی بین سازمانها و دولتهای گوناگون ،کلید اجرای استراتژیهای کارآمد مدیریت ریسک است.

برای جلوگیری از ریسکها  ،مرتباً مقررات را مرور کنید .در حالی که برخی از خطرات اجتناب ناپذیر هستند ،اما میتوان با اقدامات دولت (مانند اعمال
مقررات ایمنی  ،الزام انطباق با استانداردهای زیست محیطی) از خطرات دیگر جلوگیری و یا آنها را کاهش داد.

شناسایی پتانسیل
ریسکها

ریسک
بینیریسک
پیشبینی
ریسک::پیش
مدیریتریسک
ابزارهایمدیریت
ابزارهای
• همه ریسکها نیاز به مداخله دولت ندارند .زنجیرههای تأمین میتوانند تحت تأثیر اختالالت جزئی مانند تأخیر در تحویل ورودیها ،اشتباه در انجام سفارشات مشتری و
ورشکستگی تأمینکنندگان هم قرار بگیرند .برخی از تصادفات و حتی برخی از بالیای طبیعی ممکن است چنان محلی شده باشند که تعداد زیادی از بنگاهها را تحت تأثیر قرار
ندهند و منجر به اخالل موقت نشوند .در این شرایط اختالالت رخ داده را میتوان از طریق منابع و استراتژیهای مدیریت ریسک بنگاههایی که مستقیماً تحت تأثیر قرار
گرفتهاند و دولتهای محلی برطرف کرد .بیمه خصوصی مکانیسمی است که همچنین میتواند به بنگاهها اجازه دهد با حوادث کوچک مقابله کنند .با توجه به منابع محدود
اکثر دولتها ،الزم است صرفاً بر شدیدترین انواع ریسکهایی که میتوانند به شدت بر زنجیره تأمین تأثیر بگذارند ،تمرکز شود .این خطرات شامل مواردی است که دارای
اثرات همهگیری و سرایت هستند (اعم از جسمی ،مانند ویروس یا مالی).
• دولتها سه وظیفه گسترده برای انجام دارند که ماهیت دقیق آن ممکن است بسته به نوع ریسک متفاوت باشد .این وظایف عبارتند از :جلوگیری از بروز ریسکها ،شناسایی و
پیشبینی بحرانها و تهیه پاسخهای سیاستی .از آنجا که زنجیرههای تأمین احتماالً تحت تأثیر یک بحران گسترده قرار میگیرند ،با استراتژیهای کلی پیشگیری از ریسک
مرتبط هستند و بسیاری از سیاستگذاران را در سطوح گوناگون دولت درگیر میکنند .همچنین سیاستگذاران فعال در زمینه تجارت و سرمایهگذاری نقش بالقوهای در ارزیابی
ریسکهای زنجیره تأمین دارند تا از شرایط بحرانی بینالمللی جلوگیری کنند .سیاستگذاران باید متعهد شوند که موضوعات سیستمی را که استراتژیهای مدیریت ریسک
بخش خصوصی درصدد مقابله با آنها نیست ،مورد بازبینی قرار دهند .تعیین نقش دولتها در حصول اطمینان از عملکرد مناسب زنجیرههای تأمین بینالمللی یک کار چالش
برانگیز است ،خصوصاً اینکه این زنجیرههای تأمین در بسیاری از کشورها شامل سطوح متعدد و آبشاری از تأمینکنندگان است.

اقدامات سیاستی
نقش دولت را برای انواع مختلف ریسکها ارزیابی کنید (به عنوان مثال خطرات خاص زنجیره تامین در تهیه کاالها و خدمات ضروری).
پیشگیری از ریسک از طریق تنظیم و اعمال مقررات کارآمد ،همکاری بینالمللی و بررسی منظم ریسکها و آسیبپذیریها.
پیشبینی سازوکارهایی برای شناسایی و پیشبینی بحرانها (به عنوان مثال نظارت بر آسیبپذیریهای زنجیرههای تأمین ،تبادل بینالمللی اطالعات،
شاخصهای هشدار سریع).

تنظیم استراتژیها و دستورالعملهای مدیریت ریسک
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نقش دولت

ریسک
بینیریسک
پیشبینی
ریسک::پیش
مدیریتریسک
ابزارهایمدیریت
ابزارهای
پس از مشخص شدن نقش دولتها  ،باید استراتژیهای موثر مدیریت ریسک برای هر نوع ریسک شناسایی شده وجود داشته باشد .وزارتخانهها و سازمانها باید
رهنمودها و عالمات روشنی دریافت کنند که ساختارها ،فرایندها و مسئولیتهای مدیریت ریسک را مشخص کند .پس از وقوع یک مخاطره ،باید بالفاصله مداخله خاص
دولت صورت بگیرد .به عنوان مثال ،در زمینه تقویت زنجیرههای تأمین برای اطمینان از تهیه کاالهای اساسی در شرایط بحرانی ،دولتها باید:
تمرکز بر خرید اقالم ضروری

پایش متمرکز قیمت و تأیید کیفیت

تسهیل معامالت از طریق الگوی
توافقنامهها

پشتیبانی از روابط قراردادی و نحوه برخورد با
تأمینکنندگان خارجی از ترتیبات قراردادی

وقتی شرایط بحرانی پدید میآید ،دولت ها باید رهنمودها را با شرایط خاص وفق دهند .به عنوان مثال ،نظارت و گزارشدهی به دولتها امکان میدهد تا با توجه به
تغییر نیازها ،سیاستها را دوباره ارزیابی و بازتنظیم کنند .توسعه رویکردهای دادهمحور امکان نظارت بهتر بر نیازها ،منابع و ریسکها را فراهم میکند .همچنین برقراری
ارتباطات برای تقویت اعتماد عمومی به توانایی دولت در غلبه بر بحران مهم است.
اقدامات سیاستی
تدوین استراتژیهای ملی برای اداره ریسکهای حیاتی.
برای حاکمیت و مدیریت ریسک ،نقشهای رهبری ملی را تعیین کنید.
برای دستیابی به پاسخگویی و مسئولیتهای مشترک که با استراتژی ملی همسو است ،همه بازیگران را در سطح دولت ملی و محلی درگیر کنید و با بخش
خصوصی مشارکت کنید.

اطمینان حاصل کنید که استراتژیهای مدیریت ریسک به روز بوده و به درستی به همه کارکنان دولت ابالغ شده است.

استرتژیها و
رهنمودها

ریسک
بینیریسک
پیشبینی
ریسک::پیش
مدیریتریسک
ابزارهایمدیریت
ابزارهای
شکست کووید 19-به طور گستردهای زنجیرههای عرضه جهانی را در سطح داخلی و جهانی مختل کرد و اثرات اقتصادی بحران بهداشت را بزرگتر کرده است .این
شوکها تقاضا ،عرضه و شبکههای حمل و نقل و تدارکات را نیز مختل کردند .فشارهای ناشی از زنجیرههای تأمین همچنین با اقدامات ضد تولید دولت و شکست
سیاستها افزایش مییابد .در حالی که سناریوها و استراتژیهای مدیریت ریسک میتوانند شوکهای احتمالی پیشبینی شده از یک بحران مشخص را آشکار کنند ،تنها
در زمان وقوع وقایع است که میتوان ماهیت دقیق این شوکها را ارزیابی کرد .از آنجا که این ارزیابی کلید موفقیت در پاسخهای سیاست بوده ،شناسایی کلیه شوکهای
حاصل در مراحل اولیه برای تعیین محل اقدامات سیاسی مهم است.
به عنوان مثال ،نقاط ضعف در زنجیرههای تأمین شده توسط کووید 19-مربوط به موارد زیر بود:

نوسانات تقاضا

اختالالت در عرضه

اختالالت در حمل و نقل و تدارکات

شکستهای نظارتی

اطالعات غلط و سودجویی

محدودیت های صادراتی

اقدامات سیاستی
سیستمهای نظارت و گزارشدهی را توسعه دهید.
مشاوره اولیه با ذینفعان
در آغاز بحران  ،شاخصها و فشارسنجهای اقتصادی را توسعه دهید.

در تدوین سیاستها از ابزارهای دیجیتالی استفاده کنید.

استرتژیها و
رهنمودها

ابزارهای سیاست داخلی :به حداقل رساندن مواجهه با شوکها
در سطح ملی  ،کاهش ریسک و ارتقای رشد نیازی به مسئله جمع صفر ندارد .سرمایهگذاری در زیرساختها ،امکان تجارت دیجیتال ،مدیریت صحیح
تدارکات و نظارت منعطف میتواند باعث انعطافپذیری زنجیرههای تأمین شود و در عین حال به تولید و تقویت رقابت نیز کمک کند .این ابزارها شامل
برخی از شرایط اساسی برای تجارت بینالملل است و نشان دهنده سرمایهگذاریهای طوالنی مدتی بوده که بازدهی فراتر از بحران دارد.

نظارت منعطف

تدارکات

تجارت دیجیتال

زیرساخت

رساندن مواجهه با شوکها
بینی ریسک
حداقل
ریسک:بهپیش
مدیریتداخلی:
ابزارهایسیاست
ابزارهای
• از مقاومسازی زیرساختهای مهم جریان کاالها ،خدمات و مردم اطمینان حاصل کرده و از آن حمایت کنید .تغییر تمرکز از حمایت از دارایی به مقاومسازی سیستم
میتواند افزایش پیوستگی و وابستگی متقابل بین داراییهای زیرساختی و بخشها را به وجود آورد.
• از سال  ،2000بیشتر دولتهای  OECDسیاستهای مهم زیرساختی را از منظر لنزهای امنیتی ایجاد کردهاند .با این حال ،حوادث شوک آور  -مانند انسداد اخیر
کشتی در کانال سوئز ،زلزله بزرگ شرق ژاپن ،طوفان هاروی درآمریکا ،حمالت سایبری به شبکه برق اوکراین ،یا فروپاشی پل جنوا در ایتالیا -نشان دهنده
اختالالت متنوعی است که میتواند بر زیرساختهای مهم و مجموعهای از شکستهایی که میتوانند ایجاد کنند ،تأثیر بگذارد.
• این اختالالت اهمیت تکمیل سیاستهای بخشی و تک ریسک را با رویکردهای سیستم جامع ،نشان میدهد.
اقدامات سیاستی
ایجاد یک چشم انداز استراتژیک بلند مدت برای زیرساختها.
کل رویکرد دولت را برای مدیریت جامع تهدیدها پیادهسازی کنید.

تصمیمگیری آگاهانه مبتنی بر شواهد را ارتقا دهید.
اطمینان حاصل کنید که از زیرساختها به طور منظم نگهداری میشود.
تقویت انعطافپذیری زیرساختهای حیاتی.

زیرساخت

رساندن مواجهه با شوکها
بینی ریسک
حداقل
ریسک:بهپیش
مدیریتداخلی:
ابزارهایسیاست
ابزارهای

• هزینههای کمتر و افزایش دسترسی به تجارت دیجیتال ،از عوامل اصلی ایجاد مقاومت در برابر شرایط بحرانی است .عوامل مزبور بنگاهها و افراد را قادر میسازند تا
با بازارها ،مشاغل و یکدیگر در ارتباط باشند .بنابراین دسترسی به محصولی که زیرساختهای دیجیتالی را پشتیبانی میکند برای فعالیت اقتصادی و تجارت
بینالمللی به طور فزایندهای مهم است .کووید 19-این مسئله را به وضوح نشان داد زیرا فعال کنندههای دیجیتال مانند رایانهها ،تلفنهای هوشمند ،تجهیزات شبکه
و خدمات ارتباط از راه دور نقشی اساسی در کاهش پیامدهای اجتماعی و اقتصادی اعمال قرنطینه و فاصله اجتماعی دارند .توسعه ابزارهای دیجیتال به مردم اجازه
داد تا خرید آنالین داشته باشند ،برخی از تأثیرات اقتصادی محدودیتهای مربوط به سالمتی را کاهش داد و کار از راه دور و کنفرانس تلفنی را امکان پذیر کرد،
ضمن اینکه که خدمات دیجیتال معامالت تجاری و فاصله فیزیکی را نیز تسهیل نمود .قطع ارتباط دیجیتالی اکنون خطر مهمی است که باید از آن جلوگیری شود.
• همانطور که بنگاهها به مدیریت زنجیره تأمین دیجیتال روی میآورند و از آنجا که قابلیت مشاهده در زنجیره تأمین به ابزاری مهم برای توسعه انعطافپذیری تبدیل
میشود ،دولتها میتوانند با ایجاد یک محیط تنظیمکننده دیجیتال مناسب و با سرمایهگذاری در زیرساختهای دیجیتال ،از استراتژیهای مدیریت ریسک بخش
خصوصی حمایت کنند .بنابراین دولتها باید به تجارت دیجیتال برای تقویت انعطافپذیری در زنجیرههای تأمین ،تسکین رکود اقتصادی و تسریع در بهبودی ادامه
دهند.
اقدامات سیاستی
محدودیت دسترسی به کاالها و خدماتی را که زیربنای پیوستن و بهرهبرداری از شبکههای دیجیتالی است ،را کاهش دهید.
موانع موجود در خدمات دیجیتالی را کاهش دهید.
سیاستهایی را که با شکاف دیجیتالی مقابله میکنند ،ارتقا دهید.
موانعی را که در حرکت بستههای سفارش دیجیتال وجود دارد ،کاهش دهید.
برای سادهسازی فرایندهای مرزی از فناوریهای دیجیتال استفاده کنید.

تجارت دیجیتال

رساندن مواجهه با شوکها
بینی ریسک
حداقل
ریسک:بهپیش
مدیریتداخلی:
ابزارهایسیاست
ابزارهای
همکاری بینالمللی برای جلوگیری از بروز رقابت شدید بین سازمانهای دولتی ،که در بحران کووید 19-آشکار شد ،مهم است .برای جلوگیری از ایجاد اختالل،
رویکردهای همکاری برای تقویت فرآیندهای تدارکات عمومی -از جمله در سطح بینالمللی -و درک تأثیر آنها بر زنجیرههای تأمین جهانی ضروری است.
اقدامات سیاستی
اشتراک بین مرزی اطالعات در مورد مدیریت ریسک و همچنین دسترسی به کاالهای اساسی ،قیمتها و مخاطبان .این کار به آگاهیداشتن از
استراتژیهای خرید و کاهش اختالالت زنجیره تأمین جهانی کمک میکند.

استانداردسازی منطقهای یا دو جانبه رویههای خرید ،توافقنامههای خرید مشترک و توافق نامههای وام میتواند با سادهسازی تبادالت مرزی ،تسهیل
تقسیم کاالها و ورودیها و بهبود قدرت خرید ،به ویژه در کشورهای کوچک ،به رفع اختالالت موقتی در جریان کاال کمک کند.

گامهای اقدامات سیاستی برای پاسخگویی به بحران کووید19-
بهبود
بازسازی

پیامدها

بحران

ارزیابی مجدد

اقدام مجدد

عادیسازی مجدد شرایط در دوران
پساکووید19-

بررسی انباشت پیامدها و تاثیرات
ناخوشایند ضمن ادامه اقدامات
اضطراری موردنیاز

پاسخهای اضطراری و فوری (به عنوان
مثال خرید سریع وسایل ضروری)

تهیه و توسعه زیرساختها به طور فعال
در بهبود اقتصاد و جامعه نقش دارد

تنظیم استراتژیهای تدارکات و
زیرساختها همگام با چالشهای جدید
بحران

تدارکات

حفظ دسترسی به خدمات و
زیرساختهای عمومی مهم

رساندن مواجهه با شوکها
بینی ریسک
حداقل
ریسک:بهپیش
مدیریتداخلی:
ابزارهایسیاست
ابزارهای
• بهبود سیستمهای نظارتی برای تقویت چابکی و انعطافپذیری آنها در هنگام کنار آمدن با شرایط بحرانی امری ضروری است که به کشورها امکان میدهد بدون
نیاز به اعمال محدودیتهای بی مورد ،همه منابع تأمین را بسیج کنند .انعطافپذیری مقررات به معنای کاهش الزامات ایمنی یا کیفیت نیست ،بلکه به این معنی
است که برخی از الزامات میتوانند به طور موقت برداشته شوند یا مراحل اجازه یا تایید برای محصوالت یا خدمات ضروری تسریع شود.
• قبل از تصویب چنین اقداماتی ،دولتها باید منافع ناشی از چارچوب نظارتی موجود را با مزایای تعلیق موقت آن متعادل کنند .چنین انعطافپذیری نباید منجر به
پایین آمدن سطح استانداردها شود یا قابلیت پیشبینی محیط نظارتی را تضعیف کند .مشروعیت چنین اقداماتی بر اساس ماهیت موقتی آنها و هدفگذاری خاص
محصوالت اساسی است.
اقدامات سیاستی
منافع محافظت شده را از طریق تعلیق موقت الزامات ،متعادل کنید.

برای اطمینان از موقتی بودن اقدام ،آن را مجدداً ارزیابی کنید.

نظارت منعطف

ابزارهای خصوصی و عمومی :اعتماد سازی
تجزیه و تحلیل  OECDنقش اصلی هماهنگی و انسجام در میان دولتها و مشاوره و همکاری بین بخش عمومی و خصوصی را برجسته میکند .انتظار
میرود که زنجیرههای تأمین بینالمللی با اختالالت غیرمنتظرهای روبرو شوند .عموم مردم همچنان تقاضا میکنند که دولتها برای تأمین امنیت عرضه
گام بردارند و سیاستگذاران تجاری به راه حلهای سیاستی که بتواند این انتظارات را برطرف کند ،نیاز دارند .همکاری بخشهای عمومی و خصوصی
میتواند اطمینان را افزایش دهد که زنجیرههای تأمین جهانی قادر به تهیه کاالها و خدمات مورد نیاز در زمان مناسب و به مقدار مناسب هستند .این
رویکردها شامل استراتژیهای مدیریت ریسک در سطح بنگاه ،برنامههای اقدام عمومی و خصوصی ،آزمایش استرس زنجیرههای تأمین و حاکمیت
استراتژیک در سطح ملی است.

حاکمیت
استراتژیک

آزمایش استرس

برنامه اقدام
عمومی و خصوصی

استراتژیها
در سطح بنگاه

•

اعتماد سازی
عمومی:
ابزارهای
ریسک
پیشبینی
خصوصی وریسک:
ابزارهای مدیریت

مقاومسازی زنجیرههای تأمین از طریق ایجاد قابلیت مشاهده کل زنجیره تامین (دید پایان به پایان) در زنجیرههای تأمین ،همکاری ،چابکی و انعطافپذیری در سطح بنگاه ایجاد
میشود .اکثر بنگاهها استراتژیهای پیشرفته مدیریت ریسک را بر اساس ریسکها و شوکهای گذشته توسعه دادهاند .از آنجا که بنگاهها باید عواقب اقتصادی اختالالت را با هزینههای
کاهش ریسکها متعادل کنند ،در موقعیت مناسبی هستند که بتوانند در مورد سطح قابل قبول ریسک و نحوه سازماندهی فرآیند تولید به منظور کاهش آسیبپذیری تصمیم بگیرند.
استراتژیهای مدیریت ریسک در بخش خصوصی میتواند طیف وسیعی از رویکردها را در بربگیرد ،از جمله:

اجتناب (از ریسکهای غیرقابل قبول)

به تعویق انداختن (تولید یا حمل کاال
پس از دریافت سفارش مشتری)

ریسک پذیری انتخابی (تولید یا حمل کاال
بر اساس تقاضای پیش بینیشده مشتری)

پوشش (متنوع سازی تأمین کنندگان
و محل تولید)

کنترل (از طریق ادغام عمودی تأمین
کنندگان اصلی)

انتقال یا به اشتراک گذاشتن خطرات (از
طریق برون سپاری و برون مرزی)

امنیت (شناسایی محمولههای در
معرض ریسک ،که توسط فناوری
اطالعات تسهیل میشود).

• دولتها میتوانند با کاهش قرار گرفتن در معرض ریسکها و عدم اطمینانها ،از استراتژیهای مدیریت ریسک پشتیبانی کنند ،اطمینان حاصل کنند که آنها آماده
هستند تا با یک بحران شدید روبرو شوند ،و در حد کفایت تأثیر اختالالت ایجاد شده در افراد و جوامع را در نظر بگیرند .با پیشبینی ،جلوگیری ،آمادهسازی و
پاسخگویی به شوکها ،بنگاهها میتوانند در به حداقل رساندن اختالالت نقش داشته باشند .این امر به نفع عملیات تجاری و همچنین افراد و کل جامعه خواهد بود.
به عنوان مثال اصول و استانداردهای رفتار تجاری مسئوالنه ( )RBCچارچوبی را برای کاهش خطر ایجاد اختالل در زنجیره تأمین و به حداقل رساندن تأثیرات
اجتماعی و زیست محیطی در هنگام وقوع فراهم میکند.
اقدامات سیاستی
از تالشهای بنگاهها برای تقویت مقاومسازی از طریق فضای شفاف تجاری پشتیبانی کنید.

اطمینان حاصل کنید که مقررات مانعی برای انعطافپذیری و چابکی نیستند.
از بنگاههای کوچک و متوسط در روابطشان با تأمینکنندگان و شناسایی گلوگاههای زنجیره ارزش آنها حمایت کنید.
مقررات مالی و حمایت مالی از بنگاهها (از جمله تبادالت مرزی) را برای ایجاد اعتماد و امکان پیشبینی در زنجیره ارزش ،تقویت کنید.
استانداردها و ابزارهای رفتار مسئوالنه تجاری (مانند اعمال دقت کافی) را برای کمک به مقاومت در برابر ساختمان ارتقا دهید.

استراتژیها در
سطح بنگاه

اعتماد سازی
عمومی:
ابزارهای
ریسک
پیشبینی
خصوصی وریسک:
ابزارهای مدیریت

• تقویت مقاومسازی زنجیرههای عرضه جهانی نیاز به هماهنگی ،مشاوره و همکاری بیشتر بین دولتها و بخش خصوصی دارد .بنیان محکم مشاوره عمومی و
خصوصی میتواند ظرفیت را برای موفقیت در عبور از بحرانها ،جذب و بازیابی از شوکها و ایجاد پاسخهای جمعی ،افزایش دهد .در مواردی که ایجاد اختالل در
مدیریت ریسک در بخش خصوصی امکان پذیر نباشد ،دولتها باید استراتژیهای مدیریت ریسک خود را برای اطمینان از در دسترس بودن کاالهای اساسی
تصویب کنند .این امر نیاز به هماهنگی نزدیک با بخش خصوصی دارد .انواع گوناگون برنامههای عملیاتی بخش خصوصی و عمومی را میتوان در شرایط بحران
شدید استفاده کرد.
• ذخایر میتوانند عنصر موثری از استراتژی مدیریت ریسک توسط بنگاهها و دولتها باشند .با این حال ،ذخیرهسازی ناکارآمد میتواند هزینهها و ریسکهایی از قبیل
منسوخ شدن محصول یا انقضا را ایجاد کند .به همین ترتیب ،افزایش سفارشات یا خرید بیش از حد آن ممکن است کمبودهایی را برای سایر کشورها ایجاد کند.
موضوعات کلیدی مورد بررسی عبارتند از:
انتخاب کاالهای اساسی برای
ذخیرهسازی

استراتژی مدیریت ریسک بهینه

نقشهای مربوط به بخشهای عمومی
و خصوصی و نحوه مدیریت بهتر ذخایر

همکاری بینالمللی

اقدامات سیاستی
برای طراحی سیستمهای انبارداری کارآمد ،با بخش خصوصی همکاری نزدیک داشته باشید.
توافق های باالدستی را برای افزایش ظرفیت تولید کاالهای اساسی در نظر بگیرید.

برنامه اقدام
عمومی و
خصوصی

اعتماد سازی
عمومی:
ابزارهای
ریسک
پیشبینی
خصوصی وریسک:
ابزارهای مدیریت
• در سطح بنگاه ،از روشهای سنتی برای ارزیابی مقاومسازی زنجیره تامین ،اندازهگیری احتمال وقوع و شدت پتانسیل اختاللزایی رویدادها استفاده میشود .این
روشها هنگامی که در مورد اختالالت نسبتاً قابل پیشبینی زنجیره تأمین -تأخیر در حمل و نقل ،خطاهای حمل و نقل و موارد مشابه  -اعمال میشود ،به خصوص
هنگامی که دادههای تاریخی به راحتی در دسترس هستند ،به خوبی عمل میکنند .با این حال ،این روشها هنگام مواجهه با حوادث با احتمال کم بروز و با تأثیر
زیاد مانند همهگیری ،میتوانند ناکافی باشند .چنین فاجعههای بزرگی اغلب سابقه نداشته و فاقد دادههای تاریخی هستند .دولتها میتوانند آزمایشهای استرس را
در سطح زنجیره ارزش جهانی  GVCبرای بنگاههای های ارائهدهنده کاالها و خدمات حیاتی انجام دهند .همچنین این موارد را میتوان با توجه به آنچه در بخش
بانکی برخی از کشورها پس از بحران مالی  2008ایجاد شده بود ،الگوبرداری کرد.
• آزمایش های استرس نه تنها میتواند درجه دید بیشتری در زنجیره تأمین را فراهم کند ،بلکه در زمینههای جانبی مانند حمل و نقل و تدارکات نیز امکان پذیر است.
آنها همچنین میتوانند برای اتخاذ استراتژیهای مدیریت ریسک ،مانند نیاز به برنامههای احتمالی یا سطح مناسب ذخایر استراتژیک ،اطالعات مفیدی را برای
دولتها فراهم کنند تا خال موجود در بخش خصوصی را پر کند.
اقدامات سیاستی
زنجیره تأمین حیاتی را شناسایی کنید که به تداوم عرضه نیاز دارد یا در زمینه ریسکها و بحرانهای خاص ممکن است با افزایش تقاضا روبرو شود.
با همکاری بخش خصوصی سناریوهای ریسک خاص و آزمایشهای استرس زنجیره تأمین را برای محصوالت اساسی تهیه کنید.
نتایج آزمونهای استرس را در استراتژیهای ملی مدیریت ریسک ادغام کنید.

ارزیابی مالی هزینهها و مخارج تولید شده ناشی از تهدیدهای با احتمال کم ولی تاثیر زیاد
تعامل و گفتگویی بین بخش خصوصی و عمومی ایجاد کنید که بتواند انعطافپذیری زنجیرههای تأمین و ظرفیت همکاری با بنگاهها را در زمینه بالیای
غیرمنتظره گسترده تقویت کند.

آزمایش استرس

اعتماد سازی
عمومی:
ابزارهای
ریسک
پیشبینی
خصوصی وریسک:
ابزارهای مدیریت
• در حالی که برنامههای عملیاتی بخشهای خصوصی و عمومی برای تقویت انعطافپذیری زنجیره تأمین جهانی در پیشبینی بحران طراحی شدهاند ،انتظار میرود
ابتکارات حکمرانی استراتژیک بتواند تأثیر بحرانهای موجود را کاهش دهد .حاکمیت استراتژیک به شکل تالشهای مشترکی صورت میگیرد که در آن بازیگران
بخش خصوصی در هنگام دریافت پشتیبانی و راهنمایی از ارگانهای عمومی مانند سازمانهای بینالمللی یا سازمانهای نظارتی ملی ،اقدامات خودتنظیمی اضافی را
انتخاب میکنند .حاکمیت استراتژیک خصوصی و عمومی وقتی با دقت طراحی شود ،یک موقعیت برد-برد ایجاد میکند .بازیگران عمومی میتوانند مقاومسازی
زنجیرههای تامین حیاتی را بهتر کنترل کرده و شرایط خوبی را برای عرضه کاالها و خدمات ضروری در بازار تضمین کنند .با اجرای استراتژیهای مدیریت ریسک،
به بازیگران خصوصی کمک و راهنمایی داده میشود تا بتوانند خسارات مالی را کاهش دهند و از اختالالت مالی جلوگیری کنند .به طور کلی ،حاکمیت استراتژیک
امکان هم افزایی بین اقدامات امدادی دولتها و استراتژیهای مدیریت ریسک بنگاهها را فراهم میکند.
• بیماری همهگیر کووید 19-گویای ارزش بالقوه مشارکت بخش عمومی و خصوصی هنگام مدیریت بحران است .به طور کلی ،کشورهایی که گفتگو و هماهنگی بین
بخشهای دولتی و خصوصی آنها به بهترین شکل صورت گرفته ،کشورهایی هستند که در هنگام واکنش موثر و سریع نسبت به بیماری کووید 19-بهترین
عملکرد را داشتهاند .بسیاری از دولت ها اقداماتی را در همکاری نزدیک با بخش خصوصی انجام دادهاند.
اقدامات سیاستی
با بخش خصوصی و ذینفعان خصوصی مشارکت کنید تا مشکالت و کمبودهای تهیه محصوالت اساسی را برطرف کنید.
بسترهایی برای اشتراک اطالعات و ترویج گفتگو بین بخش عمومی و خصوصی در زمان بحران ایجاد کنید.
اهداف دولت را به روشی روشن برای رفع اختالالت زنجیره تأمین و ادغام در اهداف سیاستهای عمومی استراتژیهای موجود مدیریت خصوصی ریسک
اعالم کنید.
استراتژیهای مدیریت ریسک عمومی را بر اساس بازخورد از بخش خصوصی ،مجدداً ارزیابی کنید.

حاکمیت
استراتژیک

ابزارهای بینالمللی :باز نگهداشتن بازارها
• در حالی که دولتها میتوانند اقدامات گوناگونی را در سطح ملی انجام دهند ،حصول اطمینان از مقاومسازی زنجیرههای عرضه جهانی به تالشهایی در سطح بینالمللی هم نیاز دارد.
تالش مزبور میتواند شامل طیف کاملی از ابزارهای همکاری اقتصادی بینالمللی از توافق نامههای چندجانبه و دو جانبه ،تا اشکال نرمتر هماهنگی سیاستها و بررسی همکاریها،
باشد.
• شفافیت در کمک به دولتها برای مدیریت بحرانهای سریع در حال رشد بسیار مهم بوده که شامل اشتراک دروس آموخته شده ،ایجاد اطمینان در زمینه عرضه و اعتماد به بازارهای
جهانی و کمک به جلوگیری از انتخاب سیاستهای مضر مانند احتکار است .کاهش موانع تجارت و سرمایهگذاری برای تولید کاالهای اساسی و همچنین نهادههای اصلی آنها ،میتواند
فرصتها و دسترسی منابع را برای همه کشورها به حداکثر برساند .تقویت مقاومسازی زنجیرههای کلیدی ارزش جهانی ،ممکن است به تعهدات جدید همکاری از سوی کشورها برای
جلوگیری از ایجاد اختالل در بازار ،مانند موارد مشاهده شده طی همه گیری کووید ،19-نیاز داشته باشد.
• دولتها همچنین از طریق اقدامات تسهیل تجارت نقش محوری را ایفا میکنند ،زیرا این اقدامات جابجایی سریع کاالها را در مرزها تضمین میکند .اقداماتی که به طور خاص برای
بحرانها طراحی شدهاند ،مانند روشهای ترخیص سریع یا تسریع روند صدور گواهیها ،میتوانند در کاهش اختالالت تأثیرگذار بر جریان تجارت بینالمللی کمک کنند .اقدامات تسهیل
تجارت به طور کلی وقتی در بین کشورها هماهنگ شود ،و حتی بیشتر در مواردی که در یک سری اقدامات برای ارتقا همکاری ،همگرایی نظارتی و هماهنگی مقررات انجام میشود،
کارآمدتر هستند.

همکاری نظارتی
بینالمللی
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• پاسخهای نظارتی به یک بحران میباید از استانداردهای کیفیتی برخوردار باشند که شامل شفافیت و قابل پیشبینیبودن است .در پی همهگیری کووید،19-
تغییرات غیرقابل پیشبینی در قوانین و مقررات و همچنین دامنه کاربرد آنها باعث ایجاد سردرگمی شد و بنگاهها را برای سازگاری و پاسخگویی به نیازهای جدید
دشوار ساخت .رژیمهای تجاری و سرمایهگذاری پایدار ،شفاف و قابل پیشبینی هزینههای عدم اطمینان را برای مشاغل کاهش میدهد ،در حالی که تجارت باز و
مبتنی بر قواعد ،انتخابهای متنوع زنجیره تأمین توسط بنگاهها را تسهیل میکند.
قابل پیشبینی بودن

• اقدامات تجاری و سرمایهگذاری که هزینههای اضافی را برای بنگاههای خارجی ایجاد میکند ،به دلیل تحریف اقتصادی و عدم قابل اطمینان بودن آنها ،مضر
هستند .بنگاههای بینالمللی اغلب با خطراتی روبرو هستند که نمیدانند رژیمهای تجاری و سرمایهگذاری آینده چه تاثیری بر بازارهای آنها خواهد گذاشت .یک رژیم
تجاری و سرمایهگذاری بینالمللی پایدار ،قابل پیشبینی ،مبتنی بر قواعد ،به طور قابلتوجهی به مقاومسازی در زنجیرههای تأمین کمک میکند .اقدامات یک جانبه
و جنگهای تالفی جویانه تجاری که تهدید دسترسی به ورودیها و بازارهای زنجیرههای تأمین جهانی را از بین میبرد ،اعتماد به این زنجیرههای تأمین و به طور
کلی در منابع جهانی را از بین میبرد که باعث ایجاد یک حلقه باطل میشود که در آن خروج از تجارت مبتنی بر قوانین ،به شکل موانع تجاری جدید و غیرقابل
پیشبینی ،منجر به ایجاد شکل دیگری از اختالل در قالب افزایش پشتیبانی دولت و حمایت از تجارت میشود.
شفافیت

• شفافیت برای عملکرد مناسب بازارهای جهانی ضروری است تا ازین طریق منبع تامین مقاومی از کاالهای اساسی را فراهم کند .با این حال ،شفافیت به صورت
خودکار ایجاد نمیشود .دسترسی بهموقع به اطالعات برای پشتیبانی از تصمیمگیری در مواقع بحرانی به سرمایهگذاریهای انجام شده در زمانهای آرامتر بستگی
دارد .ایجاد مسیر ارتباطی در رابطه با اطالعات کاالهای اساسی ،به ویژه توسط سازمانهای مرکزی ،میتواند سردرگمی را کاهش داده و احتکار و یا رفتارهای
دیگری را که باعث کمبود واقعی یا قابل درک میشوند ،به حداقل برساند.
اقدامات سیاستی
اطمینان و تعهد به سیستم تجارت مبتنی بر قواعد را با رفع شکاف در مقرراتی که منجر به ایجاد تنشهای تجاری و حمایتهای دولتی شده است ،تقویت
کنید.
در زمینه استانداردسازی و جمعآوری اطالعات قابل مقایسه در سطح ملی و بینالمللی ،سرمایهگذاری ،بر تحوالت بازار و سیاستها ،نظارت و ارتباط
مشخصی درباره همه یافتهها ،برقرار کنید.
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• توافقنامههای تجاری دوجانبه ،منطقهای و چند جانبه شامل تعهدات کشورها برای باز نگه داشتن بازارها است .این توافقنامهها به پیشبینی و
شفافیت رژیمهای تجاری و سرمایهگذاری کمک میکنند .عالوه بر این ،مقررات آزادسازی بازارها ،به بنگاهها اجازه میدهد منابع خود را متنوع کرده
و تولیدات را در سطح بینالمللی سازمان دهند تا ازین طریق ریسکهای خود را کاهش دهند .این قراردادها عالوه بر منافع اقتصادی ،تأثیرات مثبتی
در تقویت مقاومت زنجیرههای تأمین دارند.
• با این وجود ،توافقنامههای تجاری و سرمایهگذاری دارای بندهایی هستند که به دولتها امکان میدهد اقدامات استثنایی را در صورت بروز بحران
انجام دهند .درحالی که این انعطافپذیری مهم است ،همهگیری کووید 19-نشان داد که توافقنامههای تجاری و سرمایهگذاری مانع از ایجاد
اقدامات محدود کننده تجارت که موجب تشدید اختالالت زنجیره تأمین میشود ،نشد .به عنوان مثال ،اعمال انواع گوناگون محدودیتهای صادراتی
در کاالهای اصلی پزشکی ،بر تجارت ماسک صورت و واکسنها تأثیر گذاشت.
• ممنوعیت صادرات به فقیرترین کشورها آسیب میرساند (که عموماً ظرفیت تولید ندارند) و قیمتها و هزینههای تولید داخلی آنها را افزایش
میدهد .محدودیتهای صادراتی میتواند بر کشور اعمالکننده نتیجه معکوس بگذارد ،زیرا همان کشورها برای حفظ تولید داخلی خود ممکن است
نیاز به واردات مواد اولیه داشته باشند .این محدودیتها عدم اطمینان را در استراتژیهای سرمایهگذاری بنگاهها ایجاد میکند و اعتماد به منابع
بینالمللی عرضه و تقاضا را کاهش میدهد و همچنین با تضعیف انگیزههای تولید ،در میانمدت به همه بازیگران آسیب میرساند .در واقع ،بحران
قیمت مواد غذایی در سال های  2007-2008نشان داد که محدودیتهای صادراتی امنیت غذایی را برای همه تضعیف میکند.
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• تعهدات جدید در توافقنامههای بینالمللی میتواند برای تقویت ظرفیت زنجیرههای تأمین در هنگام بحران و جلوگیری از معرفی روشهای زیانبار،
در نظر گرفته شود .چنین تعهداتی میتواند در برگیرنده موارد ذیل باشد:
 .1محدودکردن اختیار تجارت و سیاست سرمایهگذاری در مورد کاالهای اساسی
 .2بهبود اقدامات تسهیل تجارت و همکاری نظارتی.
 .3بهبود شفافیت
 .4ایجاد سازوکارهای مشاوره و همکاری در شرایط بحرانی
• این تعهدات به نفع صادرکنندگان و واردکنندگان خواهد بود تا از دسترسی به کاالهای اساسی اطمینان داشته باشند و از نتایج ناشی از عدم
همکاری که منجر به ایجاد شرایط آسیبپذیرتر میشود جلوگیری کنند.
اقدامات سیاستی
تعهدات اضافی در توافقنامههای تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی را برای مقابله با تهیه کاالها و خدمات ضروری در شرایط بحرانی بررسی کنید.
بندهای استثنائی عمومی و خاص در توافقنامههای تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی را برای ایجاد اعتماد فیمابین طرفین و تشویق همکاری در مواقع
بحرانی مرور کنید.
مقررات سازمان تجارت جهانی در مورد محدودیتهای صادراتی کاالهای اساسی و مواد اولیه حیاتی ،تقویت شود.
با هدف تقویت یک محیط جهانی مبتنی بر قواعد بینالمللی که میتواند سرمایهگذاری ،نوآوری ،چابکی ،تنوع و پایداری را تقویت کند ،مذاکرات تجاری و
سرمایهگذاری بینالمللی را احیا کنید.
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• تسهیل تجارت زیربنای زنجیره تأمین جهانی است و باعث کاهش زمان و هزینه جابجایی کاالها در سراسر جهان و ارتقاء تجارت میشود .کاهش هزینههای
تجارت به ویژه برای بنگاههای بسیار کوچک ،کوچک و متوسط بسیار مهم است .شایعترین اختالالت گزارش شده توسط بنگاهها در طول همهگیری
کووید 19-نه چندان مربوط به تأمین کنندگان آنها ،بلکه مربوط به مشکالت در مرز هنگام صادرات یا واردات کاال است .تسهیل تجارت در حین بحران
برای اطمینان از جابجایی سهل کاالهای اساسی در مرزها بسیار مهم است.
• شاخص های تسهیل تجارت  ،OECDنشان میدهد که کشورها میتوانند اقدامات بیشتری از جمله شفافیت و پیشبینی ،سادهسازی و خودکارسازی
فرایندهای مرزی و همکاری بین سازمانهای مرزی را انجام دهند .این اقدامات تسهیلکننده به ویژه برای توزیع واکسن و نهادههای مرتبط بسیار مهم
است .عالوه بر این ،تعداد فزاینده و متنوع بستههای سفارش دیجیتالی که از مرزها عبور میکنند ،به این معنی است که سازمانهای مرزی با هدف تسهیل
تجارت کلیه محصوالت مورد تأیید از حیث ایمنی و کیفیت ،باید خطرات مربوط به مجموعه بیشتری از محمولهها را مدیریت کنند.
• دیجیتالیشدن در حمایت از بسیاری از تالشهای انجام شده برای تسهیل تجارت در طول بحران همهگیری مهم بود .اقدامات تسهیل کننده تجارت در این
دوره شامل طراحی "خطوط سبز" برای ساده سازی کنترلهای مرزی یا مبادله اسناد تجاری خاص به صورت الکترونیکی هستند.
اقدامات سیاستی
سادهسازی فرآیندهای مرزی (به عنوان مثال افزایش سهم معامالت تجاری تحت پوشش پردازش قبل از ورود ؛ خطوط سبز برای کاالهای اساسی)
دیجیتال سازی (به عنوان مثال اسناد  ،مدارک و امضای تجارت دیجیتال)
همکاری کارآمدتر بین سازمانها در مرزها (به عنوان مثال افزایش همکاری بینالمللی در مدیریت ریسک مرزها)
تسهیل صدور گواهی انطباق محصول (به عنوان مثال سادهسازی روشهای صدور گواهی؛ استفاده و پذیرش استانداردهای بینالمللی؛ کاربرد انعطافپذیرتر
معیارهای صدور گواهی انطباق محصول در موارد اضطراری)

تسهیل تجارت

•

•
•
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پرداختن به چالشهای سیاست در جهانی بهم پیوسته نیاز به همکاری نظارتی بینالمللی دارد .همانطور که زنجیرههای تأمین از مرزها عبور میکنند ،محیط نظارتی نیز که میتواند
انعطافپذیری زنجیرهها را تقویت کند باید هماهنگ باشد .توسعه رویکردهای مشترک بین دولتها در مواقع بحرانی ،از اهمیت باالتری برخوردار است ،زیرا این امکان را میدهد تا با
شناخت ارزیابی انطباق توسط سایر کشورها در وقت صرفهجویی شود .همکاری نظارتی بینالمللی برای کمک به ایجاد هماهنگی بین رویکردها برای جلوگیری از اصطکاکهای
غیرضروری و اثرات منفی مرزی در هنگام تدوین اقدامات اضطراری مهم است .همچنین افزایش قابلیت پیشبینی ،تقویت ثبات رویکردهای سیاستگذاری و کاهش تأثیرات
غیرضروری بر تجارت ،بسیار اساسی هستند.
همکاری نظارتی بینالمللی شامل بازیگران گوناگونی در سطح ملی و بینالمللی ،از جمله قانونگذاران ،نهادهای نظارتی در حوزههای مختلف سیاست و تنظیمکنندگان بخش خصوصی
است .سازمانهای بینالمللی دارای زمینه نهادی و تخصص فنی برای ارتقاء درک مشترک در زمینههای خاص مربوط به مبارزه با بحرانهایی مانند کووید 19-هستند .آنها میتوانند به
تمرکز همکاری نظارتی در سراسر کشورها کمک کرده و تصویب قوانینی مشترک را که میتوانند مقاومت زنجیرههای تأمین را تقویت کنند ،تسهیل کنند.
توافقنامههای تجاری و سرمایهگذاری به طور فزایندهای همکاریهای نظارتی بینالمللی را در فصول مستقل یا در بخشها تحت پوشش قرار میدهند .این توافقنامهها میتوانند شامل
سازوکارهای ایجاد شفافیت ،شناخت متقابل رویههای ارزیابی انطباق ،تشخیص الزام اجباری برخی مقررات فنی یا اقدامات هماهنگی باشند .این مکانیسمها میتوانند به دولتها کمک
کنند تا قبل از بحرانها آماده شوند و مقاومت ایجاد کنند .عالوه بر این ،آنها میتوانند در هنگام بحرانها برای تبادل اطالعات کلیدی ،هماهنگی در تصویب مقررات اضطراری و نظارت
منعطف نقش داشته باشند.

اقدامات سیاستی
تالشهای هماهنگ بین دولتها ،بنگاهها و سازمانهای بینالمللی برای توسعه رویکردهای مشترک ،مانند توافق در مورد روشهای ساده یا تصویب
استانداردهای بینالمللی برای تسهیل جریان کاالهای اساسی.
تشخیص رویههای ارزیابی انطباق  -مانند آزمایش انجام شده توسط کشورهای شریک  -برای تسهیل تحویل مدارک و تسریع در مراحل اداری.
ارتباطات و به اشتراک گذاری اطالعات برای کمک به بخشها در انطباق با تغییر الزامات.

ارتقا گنجایش فصلهای همکاری نظارت بینالمللی در قراردادهای تجاری و سرمایهگذاری و انعقاد توافق نامههای شناخت متقابل.

همکاری نظارتی
بینالمللی

