


استراتژی کسب و کارهای صنعت برق
در شرایط کرونا

استراتژی شرکت های زنجیره تامین صنعت برق ایران در مقابله با کرونا-1

(جهانیتجارب )با کرونا مواجهه در استراتژی کسب و کارها -2

معاونت پژوهشی و برنامه ریزی

1399اردیبهشت 
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سندیکای صنعت برق ایران

وهاراتژیاستتغییرنیازمندکهآوردبوجوداقتصادیفعاالنبرایراشرایطیکرونا،ویروسگیریهمه
اینباهمقابلبراینیزایرانبرقصنعتسندیکایعضوهایشرکت.استبودههاسازمانادارهشیوه

صنعتمینتازنجیرهکارهایوکسباستراتژی»عنوانبهآنهاازکهبکارگرفته اندراراهکارهاییمسئله
کایسندیعضوشرکت هایاطالعاتنظرسنجییکطیتجارباینجمع آوریبرای.می شودیاد«برق

.ستاشدهارائهگزارشایناولبخشدرآماریبصورتآننتایجوگردیدگرداوریایرانبرقصنعت
گردیدهارائهجهانیتجارباساسبرکرونابامقابلهبرایکارهاوکسباستراتژیگزارش،دومبخشدر

است

استراتژی شرکت های 
زنجیره تامین صنعت برق  
در شرایط کرونا
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استراتژی شرکت ها در شرایط کروناجامعه آماری نظرسنجی 

74

26

اندازه شرکت ها

SMEشرکت های  شرکت های بزرگ

مهندسی مشاور

28%

پیمانکاری ساخت و 

احداث

17%
مهندسی بازرگانی و فروش

11%

تولید کاال و تجهیزات

44%

زمینه فعالیت

و دهندگان نظرسنجی انجام شده، شرکت های کوچکدرصد پاسخ74
متوسط بوده اند

احداث )دهندگان شرکت های پیمانکاری و مشاوره درصد پاسخ45
ه انددرصد شرکت های سازنده و تامین کننده تجهیزات بود55و ( تاسسیات
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کاهش درآمدهای بنگاه ها

کمبود نقدینگی برای پرداخت حقوق کارکنان و هزینه های تولید

( بدلیل افت درآمد ناشی از کاهش تقاضا)زیان ده شدن جریان مالی کسب و کار 

دن و کاهش دورکاری، شیفتی ش)افزایش هزینه های منابع انسانی بدلیل اجرای سیاست های فاصله گذاری اجتماعی 
(ساعات کاری

کاهش بهره وری و افت تولید

توقف پروژه ها و قراردادهای جاری

الزام به پرداخت جریمه تاخیر در انجام کارها بدلیل سیاست های محدود سازی تردد و توقف فعالیت ها

تعدیل و یا ترک نیروی کار

مسائل و مخاطرات اقتصادی شرکت ها در اثر شیوع ویروس کرونا

مسائل و مخاطرات اقتصادی شرکت ها در اثر شیوع ویروس کرونا

رونا می باشد مهم ترین مخاطرات اقتصادی شرکت های زنجیره تامین صنعت برق در شرایط ک« کمبود نقدینگی»و « درآمد بنگاه هاکاهش»موضوع 
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رای دریافت تسهیالت کوتاه مدت ب
حفظ توان مالی

کاهش هزینه های سربار  فراهم سازی شرایط دورکاری برای
کارکنان

استراتژی انقباضی در مدیریت
نقدینگی

اجرای سیاست های شیفت کاری و
گردش کاری در میان کارکنان

ر ادامه شرایط کاری قبل از بحران د
(عدم ایجاد تغییر)فعالیت ها 

تعدیل نیروی کار  واحد/ تعطیلی موقت سایت

(درصد)مطلوبیت راهکار  (درصد)میزان اجرا در واحدها 

راهکارهای به کار گرفته شده در شرکت ها

ی شرکت های سه استراتژی اصل«  سیاست های شیفت کار و گردش کاری»و « هزینه سربارکاهش»، «نقدینگیاستراتژی انقباضی در مدیریت»
.زنجیره تامین صنعت برق در مقابله با کرونا بوده که بیشترین مطلوبیت و بیشترین میزان اجرا را داشته است
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سندیکای صنعت برق ایران

بهمنجرکهگذارندمیاثرکارهاوکسبمدیریتبرنحویبهدارند،جهانیگستردگیکهبحران هاییبروز
ازبعددتیمروایناز.شوندمیکارهاوکسبگیریتصمیموسازماندهیدرگستردهوداردامنهتغییرات

شروعلوییدومکنزیمانندالمللیبینمشاورهموسساتتدریجبهاولیه،شوک هایگذشتوبحرانبروز
درکارهاوبکسمدیریتوآنبامقابلهبرایشرکت هابهپیشنهاداتیارائهوبحراناینآثارتحلیلبه

دباشسودمندنیزایرانیهایشرکتبرایمی تواندکهکردندارائهبحرانازپسوکروناشرایط
جیرهزنشرکت هایمخاطراتبهنگاهیباوگزارش هااینبرمروریباگزارش،ایندومبخشدرروایناز

ارائهودیبندستهاصلیبخشچهاردرکرونا،شرایطبامواجهاستراتژی هایمجموعهبرق،صنعتتامین
زنجیرهریتمدیاستراتژی هایمالی،مدیریتاستراتژی هایانسانی،سرمایهمدیریتاستراتژی های:گردید
راهکارها،اینمرورازپسگزارش،انتهایدر.مشتریانباارتباطمدیریتاستراتژی هایوتامین

.استشدهآوردهکروناازپسزماندرهاشرکترویپیشسناریوهای

کسب و کارها  استراتژی 
کرونا  با مواجهه در 
(تجارب جهانی)
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سندیکای صنعت برق ایران

بازگشت به وضعیت عادی پس از غلبه بر کرونا

اصالح بازگشت تصمیم گیری

تصویرسازی  
دوباره تاب آوری

حفظ کسب و کار در شرایط شیوع کرونا

در مقابله با کرونا کارها کسب و مدل مکنزی برای مدیریت 
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سندیکای صنعت برق ایران

تصمیم گیری. 1
(Resolve)

بحران،بروزشرایطدر
 هافعالیتتداومبرایطرح هایی

غلیشامنیتوکسب وکاربقایو
کهاستنیازموردانسانینیروی

آنبهمربوطتصمیماتباید
.گردداتخاذ

کاهش،مورددرتصمیم گیری
ویدتولسطحتداومیاوافزایش

ومقیاسبارابطهدرهمچنین
.استضروریاقداماتسرعت

تاب آوری. 2
(Resilience)

ونقدینگیحفظ،بنگاه هااصلیچالش
ردکهآنهاستبدهی هایپرداختتوانایی

سطحدروکشورداخلدرحاضرحال
.بدمی طلرادولت هاحمایت هایبین المللی

ها،حمایتاینمقیاسدرتردیددلیلبهاما

سطحوGDPتغییراتبحران،تداوممدت
ماداعتشاخصتدریجاًاستممکناشتغال
وهکردافتحمایت هااینبهکارهاوکسب
دیلتبمالیجدیبحرانبهسالمتیبحران

انعطافمهم،اصلشرایطایندر.شود
ینهمچن.استتغییراتبهبنگاهپذیری
ا،بقوتاب آوریشرایطدربنگاهاولویت

وامکانحدتانقدینگیحفظومدیریت
.استمدتکوتاهبدهی هایپرداخت

بازگشت . 3
(Return)

oروش هاییازاستفادهبااستالزم
آموزشومجدداستخداممانند

طوحسبهدستیابیانسانی،نیروی
.شودمحققکارنیرویقبلی

oلفعاوبازگشتمقیاسوسرعت
حائزتأمینزنجیرهدوبارهکردن

.استاهمیت

oدرویروسگسترشموقتیتوقف
عهتوسبرایفرصتیگرما،فصل

همقابلبرایتجهیزاتوامکانات
.استبیماریاینبامجدد

تصویرسازی دوباره . 4
(Re imagination)

oبیقتطوفناوریازگستردهاستفاده

technology)تکنولوژی

adoption)درتسریعهدفبا
رخچگردشتداومبرایراهکاریافتن
ممکنمجدداًکهزمانیدرتولید
دودمحکارنیرویبهدسترسیاست
.استالزمشود،

oکنندهمصرفرفتاردرتغییراتبررسی 
تولیدتطبیقومصرفالگویو

.می یابدضرورتآنبامتناسب

oنقاطبحران،وبیماریبروزدوراندر
درآسیب پذیرقسمت هایوضعف
،استشدهشناساییکاروکسب

باالوکاستی هااینکردنبرطرف
فرصت هایکارایی،وانعطافبردن

وکسبعملکردارتقابرایجدیدی
.آوردخواهدوجودبهکار

اصالح. 5
(Reform)

oرلکنتازپسبنگاهمی رودانتظار
ازدوبارهتصویرسازیوبیماری
بهی،تکنولوژتطبیقنیزوشرایط

پیدادستحل هاییراهوراهکارها
راارکوکسبآنواسطهبهکهکند
آورتر،تابشوک ها،مقابلدر

.سازدتوانمندترومولدتر

oطخاستالزمتغییرات،اینازپس
اسبمتننیزبنگاهمقرراتومشی ها

اصالحویافتهتغییرجدیدساختاربا
.شود

oوهشدارزیابیشرایطاستضروری
کرارتازپیش گیریبرایاصالحاتی
رینوآودائمکارگیریبهیابحران ها

.گرددلحاظ

کرونا براساس مدل مکنزی مقابله با کارها در فرایند مدیریت کسب و 



اکسب و کارها در شرایط کروناستراتژی

1

2

3

4

استراتژی های مدیریت سرمایه  
انسانی و حفظ کارکنان

استراتژی های
مالیمدیریت

استراتژی های
مشتریانباارتباطمدیریت

استراتژی های 
زنجیره تأمین مدیریت 

روناروش های انطباق پذیری بنگاه با تغییرات ناشی از ویروس ک
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سندیکای صنعت برق ایران

کناناستراتژی های مدیریت سرمایه انسانی و حفظ کار-1
گری و ممنوعیت  غربالآن و تقویت پروتکل های آشناکردن نیروی کار با عالئم بیماری و پیشگیری از ابتال به 1.

مشکوکبرای افراد سرکار حضور 

ماسک به کارکناناقالم بهداشتی مانند دستکش ایمنی و تامین 2.

اعطای مرخصی تشویقی به کارکنان با بیماری های زمینه ای3.

س و در زمان تعطیلی مداربچه دار بیماران، افراد دارای عالئم مشکوک، افراد )برای غیبت کارکنان آمادگی 4.
(  قرنطینه اجباری

مه کاری  دورکاری و تنظیم برناامکان دورکاری و تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان در دوره بررسی 5.
انعطاف پذیر مانند شیفتی و تغییر در ساعات کاری

کنفرانسجلسات به صورت ویدیو ماموریت ها و برگزاری کردن سفرهای غیرضروری و محدود 6.

در دورکاریایجاد زیرساخت الزم و پشتیبانی برای سهولت سیستم های شبکه و تقویت 7.

.اشندبیماری در دسترس نمی بدلیل قرنطینه یا که به کلیدی سمت های برای جانشینی برنامه ریزی 8.

ن آالت  نمودن شرایط فاصله گذاری در محیط کار متناسب با نوع فعالیت و میزان استفاده از ماشیفراهم 9.

خت  حقوق اولویت گذاری در پردابکارگیری اقدامات ابتکاری برای حفظ کارکنان به جای تعدیل نیرو مانند 10.
.کاهش پرداخت مزایا به صورت موقتپرسنل و 

یکی از مهمترین وظایف مدیران در مواجهه با 
بحران کرونا توجه به اقدامات پیشگیرانه و  

حمایتی با هدف ایجاد توان محیط کار ایمن و  
از یک سو حمایت از کارکنان در این . سالم است

دارد شرایط بر تعهد بلندمدت کارکنان تاثیر مثبت
و از سوی دیگر از دست دادن نیروی کار پر  

. مهارت، به سادگی قابل جبران نخواهد بود
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سندیکای صنعت برق ایران

ااستراتژی های مدیریت مالی در شرایط کرون-2

حفظ  برنامه ریزی برای مدیریت و حفظ نقدینگی در اسرع وقت و تمرکز بر جریان نقدی ورودی و1.

نقدینگی  

شرکتتهیه جدول زمانبندی تسویه بدهی و تعهدات 2.

تمرکز بر جمع آوری حساب های دریافتنی و وصول مطالبات  3.

استمهال بدهی ها و حساب های پرداختنی خصوصاً برای بنگاه های کوچک و متوسط  4.

استفاده از شرایط فورس ماژور در قراردادهای جاری5.

ند مدت  به تعویق انداختن سرمایه گذاری در پروژه های غیرضروری و توقف موقتی اجرای پروژه های بل6.

و در مقابل تخصیص منابع به پروژه های زودبازده  

کاهش هزینه های جاری تا حد امکان و کنترل هزینه های نیروی انسانی7.

بار و نیز بررسی  اعتتامین تسهیالت و دریافت تزریق نقدینگی از خارج بنگاه مانند بررسی گزینه های 8.

با استفاده از ابزارهای بازار سرمایهتامین مالی راهکارهای 

می تواند مدیریت هوشمند مالی در دوره بحران کرونا 
بقای کسب و کار را تضمین نماید چرا که از یک سو
با کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش فروش کاال و  

خدمات، منابع ورودی نقدینگی کاهش یافته است و از
، سوی دیگر به دلیل فشار مالی بر تقاضاکنندگان

با پرداخت ها شرایط خرید نقدی آنها محدود شده و 
برنامه ریزیلذا هر بنگاه باید با . می شودتاخیر انجام 

د  دقیق عالوه بر تالش برای حفظ نقدینگی، بکوش
ع تسری)منابع نقدی خود را با استفاده از منابع داخلی 

و  ( بدهی هادر وصول مطالبات و تاخیر در پرداخت 
.افزایش دهد( تسهیالت و تامین مالی)منابع خارجی 
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سندیکای صنعت برق ایران

و ار بررسی اثرات کرونا بر تقاضای کاال و خدمات بنگاه و سپس به روزرسانی برنامه های کسب و ک1.
برنامه ریزی تأمین و تولید بر اساس آن 

مت در شرایط شیوع کرونا، فشار وارده بر س. ایجاد استراتژی های همگام سازی کوتاه مدت عرضه و تقاضا2.
، در غیر این لذا باید تصمیم گیری نمود که با چه روش هایی می توان تقاضا را تحریک کرد. تقاضا زیاد است

.صورت عرضه باید متناسب با تقاضا تغییر یابد

ا مشتریاناستفاده از زیرساخت های آنالین و تجارت الکترونیک برای ارائه خدمات و حفظ و تقویت ارتباط ب3.

تعیین گزینه های لجستیک به دلیل آلودگی و مسدودی راه های ارتباطی بین شهرها و کشورها4.

دودیت چراکه عرضه ممکن است به دلیل مح. حفظ موجودی محصول در انبار متناسب با ظرفیت مورد تعهد5.
ست که در این صورت استراتژی برای عرضه محصول مورد نیاز ا. دستیابی به مواد اولیه دچار کمبود شود

.طبق آن مشتریان جهت دریافت کاال و خدمات، اولویت بندی شوند

تالش جهت حفظ سهم بازار از طریق انعطاف پذیری در قیمت گذاری و شیوه های پرداخت6.

مشارکت با سایر بنگاه های فعال در صنعت برق جهت بازاریابی و فروش 7.

تقویت ناوگان توزیع محصوالت8.

ر سطح رصد اقدامات رقبا و استفاده از راهکارهای خالقانه مورد استفاده توسط بنگاه ها با فعالیت مشابه د9.
بین الملل

از انطباق بنگاه با تغییرات ناشیروش های یکی از 
شیوع ویروس کرونا، حفظ و تقویت ارتباط با  
.  مشتریان و تالش برای حفظ سهم بازار است

برای دستیابی به این مهم راهکارهایی پیشنهاد 
شده است که این راهکارها بر محورهای مدیریت 
تقاضا، همگام سازی عرضه و تقاضا، اولویت بندی
مشتریان و تالش برای حفظ سهم بازار استوار 

.است

استراتژی های مدیریت ارتباط با مشتریان در شرایط کرونا-3
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نااستراتژی های مدیریت زنجیره تأمین در شرایط کرو-4

ایران،ازخارجوداخلدرتولیدافتدلیلبه
کشورها،وشهرهابینجابجاییمحدودیت

دودمسنقل،وحملوتوزیعشبکهتعطیلی
یدریایوهواییوزمینیارتباطیهایراهشدن

یرهزنجدرزیادیمشکالتمشابه،مواردسایرو
ایبرلذا.استآمدهبوجودوکارهاکسبتامین

ریسکاستالزمتغییرات،اینبابنگاهانطباق
فادهاستمانندروش هاییطریقازتامینزنجیره

زنجیرهارساختتغییریاوترکیبیاستراتژیاز
درنیزگاهبنانعطاف پذیریویافتهتقلیلتامین
نقلوحملوتدارکاتواولیهموادتامین

لیدتوسطححفظبرایهمچنین.یابدافزایش
هبموقعبهدسترسیبرعالوهکهاستنیاز

ولیدتبرنامه ریزیوها.گیریتصمیماطالعات،
.پذیردصورتچاالکیوسرعتنهایتدر

زنجیرهبازیابیومخاطراتکاهشجهتتأمینزنجیرهریسکمدیریتبهبنگاهتجهیز.1
غیرمترقبهشرایطدرتأمین

وابستگیعدمایبرترکیبیاستراتژیازاستفادهوکلیدیاولیهموادتهیهکردنمنبعهچند.2
شناساییید،تولانعطافافزایشراستایدر.خاصجغرافیاییمنطقهیاوتأمین کنندهیکبه

لحراهیکعنوانبهباشدداشتهوجودآنامکانکهمواردیدرنیزجایگزیناولیهمواد
.استمطرح

عرضههکمواقعیدراولویت،حفظجهتکلیدیعرضه کنندگانبامستحکمروابطایجاد.3
.دمی گیرمشتریانازگروهیحذفبهتصمیموشدهمواجهعرضهمحدودیتباکننده

سپسترده،گستأمینشبکهصورتبهکلیدیاقالمعرضهشبکهکلداشتننظرتحت.4
عرضهبااطارتبتداوموایجاداولویت،ترتیببهعرضه کنندگانسایرانتخابوشناسایی
تامیندررابنگاهتالش هااینهمهکهضروریمواقعدرجایگزینیجهتمنتخبکنندگان

.می سازدانعطاف پذیراولیهمواد

بهراانامکایناصلیتأمین کنندگانریسک هایبرتمرکزوبررسیوشرایطشناخت.5
خودکاروکسببهآنانتقالازتامین کننده،برایمشکلبروزصورتدرکهمی دهدبنگاه

انایی ها،توتامین کنندگان،مخاطراتبرعالوهاستالزمخصوصایندر.نمایدپیشگیری
.باشدبررسیونظرتحتکروناشیوعشرایطدرآن هاتولیدوکارایینوآوری ها،

مواردردیگازحمل ونقلوتدارکاتدرخصوصاًجایگزینگزینه هایارزیابی.6
.استاهمیتحائز

درانبارموجودیسطححفظبرایتالشودارایی هاخط مشیبه روزرسانی.7
سطحدمی کنکمکبنگاه هابهکهاستراهکارهاییدیگرازقابل قبولمقدار
داشبوردایجاداقدام،اینکناردر.نمایندحفظتقاضابامتناسبراخودتولید

طالعات،ابهموقعبهدسترسیوبنگاهوضعیتبهکاملدیدجهتمدیریتی
.کردخواهدتسریعرابنگاهمدیرانتصمیم گیری

حیح،صتصمیم گیریواطالعاتبهموقعبهدسترسیازپساستبدیهی
اه مدتکوتدرخصوصاًکمبودهابروزصورتدرتولیدیبرنامه ریزیدرچاالکی
.استضروری

بهرابنگاهکهشبکه ایبهخطیمدلازتأمینزنجیرهساختاروشکلتغییر.8
درنگاه هاببرخیدرکهاستدیگریراهکارمی کند،متصلتأمینزنجیرهکل

.داردسازیپیادهقابلیتبرقصنعت

جهتمشابهماقالتقاضاکنندهبنگاه هایسایربامشترکاقدامتیمتشکیل.9
درنگاه هاببرخیتوسطکهاستدیگریروشتأمینزنجیرهبحرانبامقابله
.استگرفتهقراراستفادهموردبحرانبروز
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جیره  ناشی از تغییرات زنشرکت ها تغییرات ساختاری این 
رایط  جهت ارتقا جایگاه در شبنگاه ها این . تامین بوده است

.کرده اندتاکید هزینه ها رقابتی، بر مدیریت 

رخارج شدگان از مسیر قبلی کسب و کا

درندیکبهداشت،خواهندراچالشبیشترینکهشرکت هااین
وته اندبرداشقدماصالحودوبارهتصویرسازیبازگشت،مسیر
بکهشدراساسیتغییراتازناشیزیان هایمتحملناگزیر
.شده اندمشتریانرفتاروتوزیع

شتریمباروابطتحکیمکارکنان،ازحمایتبرشرکت هااین
.شده اندمتمرکزعملیاتیبهره وریوکنندهتامینو

افزایش تقاضا
سب و  روش های کو تغییر در انعطاف پذیری بر شرکت ها این 

قاضای  شده اند و توانسته اند تالگوهای مصرف متمرکز کار و 
.ندجدید ناشی از تغییرات در الگوهای مصرف را جذب کن

ممکن است وضعیت پیش . ن بنگاه ها در چهار وضعیت کلی قرار خواهند گرفتا آدو عامل تعیین کننده وضعیت بنگاه پس از بازگشت به دوره عادی، سرعت بهبودی و میزان انعطاف شرکت در تغییرات ساختاری است که متناسب ب
.نیز بستگی داردبدیهی است قرارگیری در وضعیت جدید، به وضعیت پیشین بنگاه پس از شیوع بیماری کرونا. آمده دقیقا بر یکی از این چهار حالت منطبق نباشد و بنگاه در ترکیبی از این وضعیت ها قرار گیرد

بازگشت به وضعیت قبلی

ساختاریتغییرات 

سناریوهای کسب و کارها در دوران پس از کرونا
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