زنجیره تأمین چابک :موردمطالعه و تحلیل ،زارا؛ ص 293-217
رحمت اله محمدی ،2محمد رمضانی

1

تاریخ دریافت2931/21/12 :
تاریخ پذیرش2931/29/21 :
چکیده
هدف از این مقاله بررسی و ارزیابی جنبههای کلیدی در موفقیت زارا است با شناسایی شکافها و نقاط ضعف ،و به
جهت ارائه برای تالشهای تحقیقاتی آینده است ،طرح روش رویکرد موردمطالعه زارا است و ادبیات منتشرشده از
 1222الی  1222مورد بررسی قرار گرفت یافتهها این مقاله به جنبههای مهم موفقیت زارا ،که بسیاری از آنها در
تحقیقات قبلی انجام شده است ،میپردازد .محدودیتهای تحقیق مضامین تحقیق این مقاله به بررسی جامع ،از تمام
تحقیقات منتشرشده در خصوص زارا میپردازد .این بررسی مقاالت منتشرنشده ،مقاله در مجالت غیردانشگاهی و یا
مقاالت ارائهشده در کنفرانس را در بر نمیگیرد .مفهوم عملی این مقاله یک منبع مفید برای محققان زنجیره تأمین
عالقهمند به زنجیره تأمین چابک و خردهفروشان مایل به یادگیری جنبههای کلیدی موفقیت زارا در زنجیره تأمین
چابک است .اصالت ارزش این مقاله نظریه علمی (زارا) را مطرح میکند که خالف یافتههای محققان دیگر است.
شناسایی شکافها و چالشها میتواند بهعنوان پایهای برای محققان آینده باشد.
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مقدمه

روشن است که با تغییر تقاضا در بازار جهانی ،نیاز به پاسخ بسیار سریعتر از سازمان و شرکای
آنها در زنجیره تأمین مدنظر میباشد .زمانی تولید به خارج از کشور منتقل میگردد ،که استفاده
از نیروی کار ارزان در کسبوکار رو به پایان است ،به این دلیل سرعت مد زیادتر شد و رقابت
نهتنها در قیمت ،بلکه در زمان وجود به وجود آمد .با توجه به نظر کای فنگ ()1223
بهاحتمالزیاد چرخه عمر محصول و فنّاوری رو به کم شدن است ،درحالیکه پیشبینی تقاضا
بهطور فزاینده دشوارتر میشود ،هنوز تصمیمگیری در مورد میزان مواد خام در زنجیره تأمین
چابک از مخاطرهآمیزترین تصمیمات است .رفتار مشتریان تغییر کرده است و امروزه خریداران به
دنبال دیدن سبکهای جدید هستند.
نتیجه این امر یعنی خریداران جدید دیگر فقط به دنبال محافظت از بدن خود در مقابل سرما
نیستند ،بلکه لباس آنها نشاندهنده سبک شخصیت و هدف حفظ بدن است.
(کای فنگ .)1223 ،2همه این حقایق نقش کلیدی را در رابطه جدید بین فروشندگان،
تأمینکنندگان و مصرفکنندگان بازی میکند.
مدیریت زنجیره تأمین ،یک عامل کلیدی موفقیت در کسبوکار است .که به رابطه با تأمینکننده ،رابطه
تأمینکننده با مشتریان و گاهی اوقات مشتریان با مشتریان میپردازد .به نظر میرسد این فرایند از مبدأ
مواد خام تا مصرف مشتری را شامل میشود .خروجی زنجیره تأمین نهفقط یک محصول فیزیکی ،بلکه
ترکیبی از زمان ،مکان ،شکل و عملکرد یک محصول یا خدمت است( .کای فنگ.)1223 ،
در دنیای مد ،جایی که شرکتها در زمان باهم در حال رقابت هستند (زمان عرضه به بازار) نیازمند،
باال بردن تواناییهای جدید خود هستند .چابکی ،چنین توانایی است که بهسرعت به تغییرات
غیرقابلپیشبینی در تقاضا پاسخ میدهد .کای فنگ ( )1223شبکه زنجیره تأمین چابکی را معرفی
میکند ،که بهطور مداوم فرصتهای تجاری را شناسایی و با سرعت بیشتری از رقبای خود به نیازها
پاسخ میدهد .بارنز و گرین وود در سال  1222زنجیره تأمین چابک را :پاسخ سریعتر ،توصیف
کوتاهتر ،قابلانعطافتر و تقاضامحور ،تعریف کردهاند .زنجیره تأمین چابک شامل اطالعاتی از قبیل،
دادههای بازار و به اشتراکگذاری اطالعات بین واحدهای کسبوکار در زنجیره تأمین است .زنجیره
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تأمین چابک ،این امکان را فراهم میآورد که سریعتر به تقاضا در بازار پاسخ دهیم.
یکی از روندهای صعودی تولید ،چابکی است .چهار هدف محوری تولید چابک از منظر کای فنگ:
جذب مشتری بیشتر از رقبا ،سفارشیسازی کاال با تولید انبوه ،ایجاد تغییر و رفع بیثباتی از طریق
ساختارهای سازگار و تأثیر نظر مردم در سراسر شرکت از طریق فناوری اطالعات میباشد.
در این مقاله سعی شده است به عوامل کلیدی زنجیره تأمین چابک که منجر به رشد سریع مد
گردیده ،بپردازد .موردمطالعه زارا خواهد بود ،که بهعنوانمثال ،امروزه در صنعت مد ،پیشگام است.
موردمطالعه زارا

زارا یک مجموعه فروشگاههای زنجیرهای مد است که در سال  2371توسط گروه اسپانیایی این
دی تکس بهوسیله آمانسیو اورتگا 2تأسیس شده است .بقیه اعضاء گروه زارا ،برشکا ،1ماسیمو
دوتی ،9استرادیواریوس ،4اویاشو ،1و یوترکیو 2هستند .در طول دو دهه گذشته زارا ،سود و
فروشگاههای خود را سه برابر کرده است و امروزه رتبه سوم بزرگترین خردهفروشی در سراسر
جهان را دارد (ژانگ .)1221 ،در خانه طراحان زارا  9222طراح واقع در دفتر مرکزی آن در
منطقه الکرونیا ،اسپانیا وجود دارد ،که بیش از  42222طرح در سال برای تولید ،ارائه مینمایند،
که تنها  22222طرح برای تولید انتخاب میگردد( .لی .7)1223 ،زارا در کنار رقبای خود ،بیش از
 12درصد از سهم بازار تولید در اروپا بهغیراز آسیا و جنوب امریکا را به خود اختصاص داده است.
(بروس و دیلی.1)1222 ،
بر طبق نظر (سول و تورکونی)  3بهطور متوسط حدود  12درصد فروش زارا بابت  21درصد
محصوالت است .همه این حقایق باعث میشود تا زارا خود را توسعه دهد و فروش و سود خود را
به بیش از  12درصد در سال برساند .در سپتامبر  1222شرکت صاحب  4327فروشگاه در 77
کشور در سراسر جهان بود 91( .کشور در اروپا و  93کشور در خارج از اروپا).
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یکی از پیشگامان معتبر در زنجیره تأمین چابک زارا است و محققین موفق باید علت آن را توضیح
دهند .ژانگ در سال  1221ثابت کرد ،که کل فرایند زنجیره تأمین در زارا را میتوان به چهار بخش
تقسیم نمود :سازمان محصول و طراحی؛ خرید و تولید؛ توزیع محصول؛ فروش و بازخورد.
سازماندهی محصول و طراحی

یک بعد از مدلهای منحصربهفرد زارا اکثراً تقلید از مارکهای مطرح میباشد .به گفته ژانگ در سال
 1221وظیفه اصلی زارا طراحی نیست ،بلکه نوآوری محصول است ،اما برای نوع آوری محصول ،برای
سازماندهی مجدد مد عناصری وجود دارد ،هدف زارا استفاده از محصوالت موجود و تبدیل آنها ،به
انواع جدیدی از محصوالت است .آنها این کار را تفسیر مد بهجای ایجاد مد مینامند.
نمونهها از منابع مختلف جمعآوری میگردد ،مانند باربران ،مجسمه خیاطی ،مد لباس زنانه
(دیوتا ،2)1221 ،جامعه میپرسد که چه اتفاقی در حال رخ دادن است ،بهعنوانمثال در خیابانها،
در باشگاهها ،نقاط مهم ،در شیوه زندگی و در مد نقاط حساس ،پیشبینی روند تولید یک محصول
یا مد  21ماه قبل از فصل فروش شروع میگردد و نه اینکه توسط هیئتمدیره بهصورت آنی و
لحظهای (بروس و گرینوود.1)1222 ،
تنها جایی در زارا که پیشبینی مشکل و سخت میباشد ،برآورد مقدار موردنیاز سفارش پارچه است.
برآورد مواد خام موردنیاز (پارچه) قبل از فصل تولید انجام میگردد ،به خاطر اینکه این کار زمان زیادی
طول میکشد .بههرحال ،هنوز هم این فرآیند از کارایی الزم برخوردار است .این پارچهها بدون
رنگ هستند و انعطافپذیری الزم برای رنگ آنها در فرایند تولید وجود دارد .کای فنگ ()1223
توجه :اکثر پارچههایی که هنوز در فرآیند تولید ،مورداستفاده قرار نگرفتهاند ،در انبار نگهداری
میشوند و منتظر دستورالعمل تولید و کار هستند.
زارا بین فعالیتهایی که در شرکت انجام میدهد فعالیتهای برونسپاری شده تعادل ایجاد کرده است.
برای مثال کارهای سنگین مانند دوخت و دوز و رنگآمیزی به شرکتهای نزدیک به دفتر مرکزی که
اغلب وابسته به مؤسسات خیریه ،کارمندان و افراد فقیر میباشند ،برونسپاری و واگذار میگردد.

1 -D u t t a
2 -B a r n e s a n d G r e e n w o o d
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(دیوتا .)1221،از سوی دیگر فعالیتهایی مانند طراحی ،نمونهسازی برای کاهش پارچه مورداستفاده با
کمک کامپیوتر در شرکت انجام میگردد .پس از مونتاژ لباسها آنها دوخته میشوند و برای توزیع به
فروشگاه زارا منتقل میگردند .برای اطمینان از اینکه هر سفارش میتواند در مقصد درنهایت ادب به
دست مصرفکننده برسد ،به آنها بهوسیله اسکنر ،بارکد لیزری ،زده میشود که قادر به انتخاب و
مرتبسازی بیش از  12222قطعه از لباس با میزان خطای کمتر از  2.1درصد ،است و با این کار
مرتبسازی محصوالت به پایان میرسد (ژانگ.2)1221 ،
تأمین

فعالیتهای هر سازمان خرید شامل خرید اقالم ،خرید ملزومات ،شاید خرید مواد خام ،زیرمجموعه
قطعات ،قطعات یدکی ،تجهیزات ،خدمات و مواد مصرفی است .تأمین شامل خرید و یا اجاره آنها
است .تأمین یعنی ارتباط با هر واحد در سازمان ،از بازاریابی و فروش تا مهندسی ،طراحی و تولید
را شامل میشود ،بنابراین برای سازمان مهم است.
تعدادی از دالیل مهم تأمین برای یک شرکت عبارتاند از:
● تغییر مواد :که با تعامل با بازارهای جهانی و تأمین چابک میتوانید انواع گوناگون مواد را با
قیمتهای مختلف فراهم کنید .این فعالیت بهطور مستقیم بر محصول نهایی اثر میگذارد و آن را
رقابتیتر ،ارزانتر و جذابتر به مشتریان ارائه میکند.
● تقاضای مشتریان :اخیراً شرکتهایی که از ترکیب محصول استفاده میکنند رشد داشتهاند ،به
علت اینکه چرخه عمر محصوالت کم شده است .یک مثال خوب طرحهای زارا هستند ،آنها
مقدار تولید را کم کردهاند و تنوع تولید را گسترش دادهاند و هر هفته چشمانداز فروشگاه که،
کاهش هزینهها و تبلیغات است بررسی میگردد.
● تنوع قیمت :فناوریهای جدید اجازه میدهد قیمت کاال چند بار در روز ،بسته به عرضه و
تقاضا تغییر کند .فناوریهای مشابه اجازه نظارت بر فرآیند را میدهند.
● تأمین یعنی فرایند ایجاد ارزشافزوده و نه ،یک مرکز ایجاد هزینه.
● تولید :مهم این است که مواد تولید در زمان مناسب ،با کیفیت مناسب ،در محل مناسب ،در
شرایط مناسب و با حداقل هزینه کل انجام گردد.
1 -Z h a n g
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● مدیریت زنجیره تأمین :مدیریت زنجیره تأمین تأکید زیادی بر تأمین میکند.
●عقد قرارداد و برونسپاری :در هزینه مؤثر است.
تأمین ارتباط مستقیم با سود شرکت دارد .هر مقدار کاهش در خرید یک سود است ،درحالیکه
هر فروشی هزینههای فروش به ارمغان میآورد.
در مد ،یک نقش حیاتی فعالیتهای خرید از طریق انتخاب عرضهکننده و تصمیمگیری در مورد
محصول است و درواقع ،خریدها در حال تغییر از صرفاً عملیاتی به بیشتر استراتژیک هستند.
تفاوت بین تأمین راهبردی و عملیاتی در جدول زیر آمده است.
تأمین راهبردی

تأمین عملیاتی

اهداف:
.2
.1
.9

مدیریت بیوقفه جریان مواد و خدمات
مدیریت هزینه فعالیتهای عملیاتی
حداقل موجودی و سرمایهگذاری

فعالیتها:

اهداف:
.2
.1
.9
.4
.1
.2

جای مناسب
کمیت مناسب
کیفیت مناسب
زمان مناسب
قیمت مناسب
تأمینکننده مناسب

فعالیتها:


زمان تحویل

آمادهسازی ،پیشبینی با مقادیر مورد نیاز و



توسعه راهبرد خرید و همسویی آن با

استراتژی کلی سازمان



جمع آوری تقاضاها



ارزیابی بازار عرضه

کنترل مسائل مجاز



سفارشات خرید


مناسب

جمعآوری اطالعات ،شناسایی تأمینکنندگان



پی گیری سفارشات خرید



برقراری ارتباط با تأمین کننده

مراقبت از مدیریت ،تحویل ،مالیات و مسائل

قانونی ،فاکتورها



نظارت بر محموله
مدیریت معامله با تأمین کنندگان

وضعیت منبع اقالمی که منحصربه فردبه

واحد عملیاتی هستند.


تولید و انتشار مواد



ارائه کننده بازخورد عملکرد تأمین کنندگان



انتخاب عرضهکننده



مذاکره و عقد قرارداد با شرکت تأمینکننده



ارزیابی فروشنده



مدیریت کاالهای حیاتی

مدیریت روابط تأمینکنندگان مهم با

قسمتهای مختلف شرکت


نظارت بر عملکرد تأمین


الکترونیکی

بهبود فرآیندهای تهیه و توسعه سیستم خرید
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تولید

مدیریت عملیات زنجیره تأمین ،سه جنبه را دربرمی گیرد :حداکثر استفاده از منابع موجود ،به
حداقل رساندن موجودی و زمان .این سه بهطور مستقیم بر قیمتگذاری ،رضایت مشتری و ارزش
کلی کسبوکار مانند سود ،گردش مالی ،فروش ،و غیره (بی تی چی )1221 ،تأثیر میگذارد.
(ژانگ )1221 ،استدالل میکند که تولید زیاد در زارا باید حفظ شود ،و به سمت ظرفیتهای
اضافی که در تولید موردنیاز است حرکت کنیم .او استدالل میکند که سفارشات بزرگ نتیجهاش
افزایش موجودی است.
دو عامل کلیدی در تولید محصول عبارتاند از :پیچیدگی و عدم اطمینان .بسته به این دو
عامل ،محصوالت به چهار دسته که در زیر نشان دادهشده قرار میگیرند:
پیچیدگی کم
بهموقع بودن انعطافپذیری
مثال:




لوازمآرایشی

پیچیدگی زیاد
سازگاری برای هدف بهنگام
مثال:




هوافضا

منسوجات
تواناییها و قابلیتهای کلیدی
زمان عرضه به بازار
)2
انعطافپذیری عرضه
)1
محصوالت
)9

کشتیسازی
تواناییها و قابلیتهای کلیدی
طراحی محصول
)2
ساختوساز
)1

قیمت
مثال:

ارزش پول
مثال:




قطعات ساده

ثابت
تواناییها و قابلیتهای کلیدی
ساخت
)2
بهرهوری لجستیک
)1




اطمینان کم

خودرو

محصوالت سفید
تواناییها و قابلیتهای کلیدی
کیفیت محصول
)2
انعطافپذیری عرضه
)1
بهرهوری
)9

اطمینان زیاد

تولیدات زارا ،لباسهای مد است ،پیچیدگی این تولیدات کم است ،اما عدم اطمینان این
تولیدات زیاد است .کای فنگ ( )1223استدالل میکند که عدم اطمینان یکی از ویژگیهای
رقابتی سازمانهایی است که عوامل محیطی زنجیره تأمین بر آنها اثر میگذارد .بااینحال ،زارا با
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تمرکز بر طیف محدودی از اشکاالت عدم اطمینان خود را به حداقل رسانده است .بروس و دلی
( )1222بیان میکند مد طیف وسیعی از محصوالت فروشگاهها را در برنمیگیرد و  12درصد از
محصوالت ممکن است محصوالت پایهای واصلی باشند ،و تنها  12درصد محصوالت را مدها
تشکیل میدهند .زارا کارهای مختلف انجام نمیدهد و برای شرکت فرق نمیکند که کارشان
توسط چه افرادی انجام گردد .تولیدات اصلی زارا کاالهای روزانه با عمر مفید مناسب است،
بهعنوانمثال لباسزیر ،تیشرت ،جوراب ،و غیره .بهطور عمده در چین ،فرض بر تولید ارزان و
زمان استفاده طوالنی میباشد .از سوی مدل معروف و روز زارا ،آرتی اف ،عمدتاً متشکل از
لباسهای مد روز در پرتغال و اسپانیا تولید میشود ،که این کار به معنی افزایش هزینه تولید و
کمک به کوتاهتر شدن زمان و پاسخ سریع به تقاضای مصرفکننده است.
توزیع محصول

کای فنگ ( )1223گفت که موفقیت بازاریابی بر مارکهای قوی و فناوریهای نوین استوار
است" .امروزه ،در کنار آنها ما قادر ،به پاسخ سریع در برابر تغییرات تقاضا هستیم .این تغییر
جدید در کسبوکار بهمنظور افزایش رقابت در مدیریت زنجیره تأمین است .راههای مختلفی در
کسبوکار وجود دارد که باعث تأثیر در زنجیره تأمین میگردد .زمان تحویل کاال بر قضاوت ما از
یک شرکت ،تأثیر میگذارد .فقدان محصول شرکت در قفسه ،باعث چرخش مشتری به تولیدات
شرکتهای رقیب میگردد که در حدود  12درصد مشتریان برنمیگردند .بهعبارتدیگر ،تحویل
سریع کاال میتواند باعث افزایش سهم بازار گردد .زارا پیشگام در ارائه مد میباشد ،زارا محصوالت
جدید خود را دو بار در هفته در فروشگاههای خود عرضه میکند .برای مقایسه ،زمان معمول برای
معرفی از شش تا نه ماه برای صنایع پوشاک شرق دور (کشورهای جنوب شرقی آسیا) ،چهار ماه
برای یک نام تجاری بینالمللی و فقط یک هفته برای زارا است .بهاینترتیب زارا میتواند بالفاصله
به تغییرات تقاضا و حتی اگر یک مورد باشد ،واکنش نشان دهد ،تعداد کمی از محصوالت در
فروشگاه وجود دارد که قابلفروش نیست .محصوالت ،مردم را هر هفته جهت پیدا کردن کاالی
جدید و خرید راهی فروشگاههای زارا میکند .این کار برای حفظ فروشگاه و به حداقل رساندن
ریسک ابتال به پیشبینی اشتباه کمک میکند (دیو تا.)1221 ،
پاسخ سریع به تغییرات برای موفقیت کسبوکار حیاتی است .بهمنظور مدیریت درست زنجیره
تأمین خردهفروشان باید همه متغیرهای موجود را در نظر بگیرند .کسانی که میتوانند متغیرهای
شرایط آب و هوایی ،نیازهای خاص مشتری ،عمر مفید ،تأمین مواد خام ،پیشبینی فروش،
نیازهای خاص بازار ،و غیره را در نظر بگیرند (بی تی چی.)1222،
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دالیل بسیاری زیادی برای موفقیت زارا وجود دارد ،بهعنوانمثال ،زنجیره تأمین کارآمد ،مدیریت
سازمان کارآمد ،و یکی از مهمترین دالیل مشتری مداری است .وقتیکه فیلم ماری آنتوانت 2اکتبر
سال  1222در سینماهای اتحادیه اروپا و آمریکا به نمایش درآمد ،فروشگاههای زارا با لباس توپ
پفکرده و کت مخمل با دکمههای طالیی پر شدند .مثال دیگر از گوش دادن به صدای مشتریان
در فروشگاه زارا پس از واقعه یازده سپتامبر در نیویورک بود .برای یک هفته لباسهای تیرهرنگ
جایگزین لباسهای رنگارنگ در فروشگاههای زارا شدند.
جنبه مهم دیگر این است که گردش سریع ،نیازهای سرمایه در گردش را از بین میبرد ،درنتیجه
تعداد وامهای کوتاهمدت کاهش مییابد .بر این اساس ،بهرهوری زارا ناشی از عملیات ،تولید و
ترابری ،زمان و توزیع بار در مقادیر کوچک است .اگر سفارش بزرگ باشد ،موجودیها را افزایش
میدهد و توانایی تطابق با کاهش تقاضای مشتری را دارد.
فروش و بازخورد

یک ارتباط اولیه و ثابت بین مشتری و عرضهکننده میتواند مدیریت زنجیره تأمین بهتر را
تضمین کند .یکی دیگر از وظایف این است که عرضهکنندگان با مشتریان خود بهخوبی رفتار
کنند ،اگر عرضهکنندگان مشتریان را در فرآیند کار با خود همراه سازند این کار باعث فرآیند
تولید و مشکالت میشود و تضمینکننده یک همکاری طوالنیمدت خواهد بود .این حقایق
بهخوبی توسط زارا شناختهشده و در عملیات روزانه آن مورداستفاده قرار میگیرد .شرکت زارا،
اطالعات فروش ،طراحی و موجودی هر یک از فروشگاههای خود را بهصورت روزانه جمعآوری
مینمایند و این اطالعات جهت جمعبندی و تصمیمات بعدی در شرکت مورداستفاده قرار
میگیرد .این فرآیند که آگاهی از وضعیت است توسط سول و توکنی نامگذاری شده است .سه
مرحله این فرآیند عبارتاند از :مشاهده دادههای خام ،درک درست از دادههای خام و آزمایش
فرضیه است.دادههای خام از روشهای کمی و کیفی تشکیل شده است .فروش و تأمین مجدد
کاالها ساعتها توسط مدیران فروشگاه زارا مورد بررسی قرار میگیرد .از سوی دیگر مدیران
فروشگاه اقالم موردنیاز را از مراکز مختلف تهیه مینمایند .این کار دقت پیشبینی را افزایش،
جبران خسارت را کاهش میدهد و بر مسئولیت آنها تأثیر میگذارد .بخشی از روش جمعآوری
دادههای کیفی بازخورد مشتری است که بهصورت مستقیم به دستیاران فروش فروشگاهها
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بهصورت روزانه ارائه میگردد .یکی دیگر از روش جمعآوری اطالعات این است که ،بعدازاینکه
فروشگاه تعطیل میگردد ،مدیر فروشگاه و مدیران را دورهم جمع کنید و سعی کنید آنچه در یک
روز در فروشگاه اتفاق افتاده ،تالشهایی که برای فروش صورت پذیرفته و کاالهایی که فروش
رفته و علت کاالهای فروش نرفته موردبحث قرار گیرد و برای پیدا کردن یک الگوی مناسب که
میتواند به گروه طراحی کمک کند تالش کنید.دادههای خام جمعآوریشده در ستاد زارا توسط
گروه طراحی ،گروه نمونهسازی ،متخصصان بازار و خریداران در یک نشست و جلسه مورد
تجزیهوتحلیل قرار میگیرد .برای مرد ،زن و لباس کودک :مباحث در سه سالن با کارشناسان فوق
انجام میگردد .بر اساس بازخورد طرحهای جدید نمونهسازی میشود و توسط گروه یا گروه به آن
امتیاز داده میشود .بسته به نتیجه ،امکان دارد آن طرح کنار گذاشته شود و یا برای آزمون خرید
توسط مشتریان ،به فروشگاه ارسال گردد.بهمنظور آزمون و آزمون یک محصوالت ،ازنظر مواد،
رنگ ،پارچه ،و غیره یک ستاد در شرکت وجود دارد .ستاد دارای یک مرکز به نام خیابان مد است.
این ستاد شبیه بزرگراههای میالن یا لندن ،جایی که نهتنها دارای پنجره متعدد است ،بلکه دارای
چراغهایی است که از پشت آنها موسیقی پخش میشود .همه این موارد بهدقت توسط معماران،
بازرگانان و طراحان طراحی شده است.
نتایج

نتایج حاصل از مطالعه شرکت زارا در بخشهای ذکرشده در زیر ارائه شده است .هر بخش با
نظریه علمی آغاز میشود و اینکه زارا چطور آن را اجرا کرده است ادامه مییابد.
محور فرآیند مصرفکننده

شرکتهای چابک میتوانند ،تمرکز بیشتری بر مشتریان خود داشته باشند .بهطورمعمول
سازمان چابک میداند که چه کسی مشتری است؟ نیاز او چیست؟ آیا محصوالت نیازهای
مشتریان را برآورده میکند؟ شرکت چابک همچنین از فناوریها برای افزایش بهرهوری ،توسعه
محصول جدید و رضایت مشتری استفاده میکند.
از این منظر زارا میتواند یک شرکت چابک معرفی گردد .که موفقیت خود را ،مدیون ارتباط
نزدیک مشتریان و طراحان میداند .قسمت داخلی شرکت زارا اطالعات فوق را جمعآوری میکند،
بهعنوانمثال قسمت داخلی باید از میزان فروش ،وضعیت کارکنان ،تجزیهوتحلیل تولیدات
باقیمانده ،شکایات ،آگاه باشد تا بتواند به سؤاالت ذکرشده در باال پاسخ دهد.
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تأثیر چابکی بر زنجیره تأمین

چابکی بهعنوان یک پاسخ به بازارهای پویا و آشفته و تقاضای مشتریان معرفی گردیده است.
چابکی بهطور مستقیم بر زنجیره تأمین اثر میگذارد و آن یکی از مفاهیم اصلی است که از زنجیره
تأمین چابک و مد به وجود آمده است .نیاز به کاهش زمان و انعطافپذیر بودن در مد یکی از
عوامل اصلی است که برای شرکتها برای رسیدن به سطح باالیی از رضایت مشتری و افزایش
تواناییها بسیار مهم معرفی گردیده است.
بر اساس گزارش پراتر 2و همکارانش ( )1222دو مفهومی که بر بسیاری از ویژگی  21گانه یک
شرکت اثر میگذارند ،چابکی و انعطافپذیری میباشد.
بااینحال ،بهمنظور پاسخ سریع به تغییرات تقاضای مصرفکنندگان ،زارا زنجیره تأمین چابک و کارآمد
خود را ،با تمام طراحان ،کارشناسان خرید و مدیران در یک مکان و نزدیک بودن به تجهیزات تولید
مستقر نموده که باعث حصول اطمینان شرکت از انعطافپذیری کامل و چابکی میگردد.
قدرت خردهفروش

یکی از اهداف طراحی مدها برای مصرفکنندگان ،خردهفروشان سنتی ،فروش سریع است.
خردهفروشان امروزه ترجیح میدهند که با تأمینکننده چابکی کار کنند ،بهطوریکه آنها مجبور
به نگهداری ،ذخیرهسازی و افزایش موجودی کاال نباشند .این خردهفروشان قدرت رقابتی و
موقعیت خود را در بازار افزایش میدهند.
زنجیره تأمین چابک ،شامل تمام مزایای ذکرشده در باال است .فروشگاهها دقیقاً سازمانیافته
هستند و اقالم فروشگاهها بر اساس پیشبینی مدیران فروشگاه از یک فروشگاه به فروشگاه دیگر
متفاوت است.
افزایش فشار بر تأمینکنندگان

نیازهای مصرفکنندگان بهسرعت در حال تغییر است و این امر نشاندهنده فشار زیاد بر روی
تأمینکنندگان در زنجیره تأمین برای برآورده ساختن این نیازها است .صنعت مد در حال حاضر
نهتنها ازلحاظ قیمت دارای رقابت و فشار زیادی میباشد ،بلکه ازلحاظ معرفی و ارائه مدلها و
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محصوالت جدید نیز بهشدت در حال رقابت است .درحالیکه بسیاری از خردهفروشان در حال
تطبیق خود با وضعیت جدید هستند ،شرکت زارا با ارائه مدلها و محصوالت جدید با حجم تولید
زیاد و لباسهای مختلف و متعدد که برای مشتریان بهصورت دو بار در هفته در طول سال در
فروشگاههای خود ارائه میکند از این لحاظ پیشگام است.
حذف مراحل در زنجیره تأمین

خرید لباس بهصورت سنتی در زمانهای خاصی از سال انجام میگردد ،مانند :نمایشگاههای
تجاری ،نمایش مد ،نمایش پارچه و غیره .دو رویکرد اصلی شامل تولید برنامهریزیشده و
برنامهریزی برای تولید محصول بر اساس اطالعات فروش است ،برنامهریزی برای تولید محصول
یک سال پیش از فصل فروش انجام میگردد .برنامهریزی فصول برای پاسخ دادن به تقاضای
مشتریان برای جدید بودن مدها بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است و این فصول به  12فصل
افزایش یافته است .بهعنوانمثال ،در مورد زارا  42222قلم طراحی در سال وجود دارد .کسانی که
بهطور مداوم به فروشگاههای زارا مراجعه میکنند شاهد افزایش تعداد "فصلها" و شکستن مدل
سنتی دو فصل هستند.
نتیجهگیری

در دهههای گذشته زارا زنجیره تأمین چابک را در مد معرفی کرده و در حال حاضر رتبه سوم
خردهفروشان جهان متعلق به این شرکت است .این به دلیل ارتباطات نزدیک مشتریان و طراحان
شرکت ازیکطرف و توانایی این شرکت جهت طراحی مدلهای جدید و ارائه آن در مدت یک
هفته و فروشهای بهموقع و بهنگام میباشد .همه این عوامل باعث تمایل شرکتها به زنجیره
تأمین چابک گردیده است .نتیجه دیگر اینکه شرکت با تعادل خوبی که بین فعالیتهایی که
درداخل آن انجام میگیرد و کارهای برونسپاری شده ،منجر به حداقل شدن زمان و افزایش سهم
شرکت در بازار گردیده است .فرآیند زنجیره تأمین چابک ،از زارا جدا نیست ،و یک سازمان چابک
برای انجام کار ،ایجاد کرده است .زارا دو هدف را دنبال میکند یکی کاهش نگهداری بیشازحد
مواد خام در زنجیره تأمین و ریسک در ارتباط با پیشبینی محصول مناسب که در کوتاهترین
زمان تحویل داده شود.چیزی که باعث موفقیت زارا گردیده سرعت است که مزایای متعددی مانند
افزایش رضایت مشتری ،افزایش فرصتهای بازار ،کاهش ریسک و کاهش هزینههای کل را
میتوان بهطور همزمان به دست آورد.
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