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تاریخ دریافت1310/80/80 :
تاریخ پذیرش1310/80/11 :
چکیده
شرکتهای رقابت محور بینالمللی ،دریایی ،زمینی و راهآهن کشورها ،کشاورزی راهبردی و مراکز تولید
صنعتی ،شرکتهای توزیع و تولید برق ،سازمانهای راهبردی دولتی مثل نیروهای مسلح و نهادهای اجرای
قانون به سمت ابزار و برنامههای برونسپاری حرفهای و پیشرفته گرایش پیدا خواهند کرد .رقابت بر سر هزینه
تولید با رقابت بر سر هزینه زنجیره تأمین جایگزین خواهد شد .حداقل اینگونه ادعا میشود که
تأمینکنندگان نسل جدید نیروی کار موردنیاز با توانایی فنی و کارکردی بخش لجستیک را به یک بخش
کامالً اشتغالزا تبدیل خواهد کرد .در طرف دیگر ،سازمانهای مبتنی بر شبکه اطالعات و ارتباطات در آمریکا
و آسیای دور ،روزبهروز به سمت استفاده از ابزار لجستیک عملکرد -محور و ابزار لجستیک مشارکتی پیش
میروند .در لجستیک ،توانایی افزایش و تشدید منابع انسانی و تقاضای کارپرداز با نیروی کار ماهر ،ضرورت
پرداختن به مسائل زنجیره تأمین و مدیریت لجستیک از بعد راهبردی را ایجاب کرده است .در این پویش،
مجموعهای از تصمیمات و پیشنهادها راجع به زنجیره تأمین در سازمانهای راهبردی و فعالیتهای موردنیاز
مدیریت لجستیک ارائهشده است.
واژگان کلیدی :مدیریت زنجیره تأمین ،مدیریت لجستیک ،سازمانهای راهبردی ،برونسپاری ،شرکت پیمانکار

 - 1استادیار دانشگاه ملی نیروی هوایی ،ازمیر ،ترکیه
 -2کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه
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مقدمه وبیان مسئله

مهمترین نمونه مدیریت تجارت نوین در مورد شرکتهایی صدق میکند که توانایی حضور
بهصورت مجزا و مستقل در بازار را ندارند و موجودیتشان درگرو زنجیره تأمین است .در حال حاضر،
مدیریت شرکتها در دوران رقابت شبکه به سر میبرد ،رقابت بر سر مارک و مغازه با رقابت بر سر
زنجیره تأمین جایگزین شده است (کاراچای .)281::310;1کوئین 2زنجیره تأمین را اینچنین تعریف
میکند که " همه فعالیتهای مرتبط از زمان مواد اولیه خام تا استفادهکننده نهایی ،یعنی
تحقیقوتامین ،تولید ،تنظیم ،سفارش ،مدیریت موجودی انبار ،ذخیرهسازی ترابری و خدمات مشتری را
زنجیره تأمین میگویند (لومنوس و وکورکا ،1111:11،3ارتوگروت .)2880:40:: 4بهمنظور کاهش
هزینهها ،کنترل صحیح مدیریت زنجیره تأمین یا روند داخل شرکتی مدل مورداستفاده در آینده
بهمنظور افزایش سرعت فعالیتها و کیفیت خواهد بود (هامر ،2881:04، :ازدمیر.)2884:00، 0
انتظار میرود شرکتهای بهرهمند از این مدل ،شرکتهای متخصص و حرفهای دارای
ظرفیتهای کاری و راهبردی و نیز"تأمینکنندگان نسل جدید" باشند.
برونسپاری در مدیریت زنجیره تأمین و ارائهدهندگان خدمات طرف سوم

برونسپاری یعنی استفاده از شرکت لجستیک مشارکتی بهمنظور تأمین حمایت و پشتیبانی لجستیکی.
برونسپاری امروزه بهویژه در مبحث لجستیک به یکی از شیوههای غالب و رایج در تجارت بازرگانی
تبدیلشده است .تعاریف زیادی از برونسپاری ارائهشده است ولی همانطور که در باال ذکر شد عبارت است
از انتقال یک عمل و کارکردی که قبالً در داخل شرکت انجام میشد به یک شرکت ارائهدهنده بیرونی یا
مشارکتی .برونسپاری یعنی محول کردن کار ولی نه بدین معنا که مسئولیتها و نظارت و بررسی را بر
عهده شرکت ثالث محول کرد (کاردینالی ،2881:180;0ارتوگروت و آالنور.)2811:2 ،0

1 . Karaçay
2 . Quinn
3 . Lomnus and Vokurka
4 . Erturgut
5 . Hammer
6 . Özdemir
7. Cardinalli
8. Erturgut and Alanur
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از دیدگاه لجستیکی برونسپاری به پنج دلیل زیر انجام میگیرد:
 مدیریت هزینهها و مخارج (فیلیپاتوس و سیحلر ;1111:383،1پاراسیز ;1111::10 ،2فن،3
 ;2888:213کاراجوغلو ;2881:0،4کوچل ;2881:310،:کویلو)2880:10 ،0
 توانایی استفاده از بهسازیهای اصولی و پایهای (تامپو ;1104:00 ،0دینچر،0

;1110:218

کمپل و لوکاس ;2882:0 ،1اولگن و میرزه)2884:128 ،18
 ایجاد رقابت (تاتاری ;1118:3،11کریستوفلر ;1110:4-: ،12پورتر ;1110:00 ،13ارن،14
 ;2883::1کوچل :2881:118،چیوی ;2881:21 ،1:یورت)2884:20 ،10
 هماهنگی با فناوری و تغییرات (السیتی و ویلکاک )1114:12-14 ،10
 کاهش منابع (ایلتر ;2882:::10توماسکو ;1118::1 ،11اونای و کار28آ)2881::10 ،
استفاده از منابع بیرونی در حوزه لجستیک را ارائهدهنده خدمات لجستیکی مشارکتی
میگویند .این شرکتها باید همکاری الزم و مناسب را با شرکتهایی که خدمات منابع خارجی را
برای آنها ارائه می دهند ،کمال همکاری را داشته و از سیاست خرید مشتریان اطالع کافی داشته

1. Philippatos and Sihler
2. Parasız
3. Fan
4. Karacaoğlu
5. Koçel
6. Köylü
7. Tampoe
8. Dinçer
9. Campbel and Luchs
10. Ülgen and Mirze
11.Tatari
12. Chriatophler
13.Porter
14. Eren
15. Çivi
16. Yurt
17. Lacity and Willcocks
18. Ilter
19. Tomasko
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20. Onay and kara
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باشند (اورهان .)2883:34 ،1بنابراین ،شرکتهای خدماتی مشارکتی ،به شرکتهایی که از منابع
خارجی برای هماهنگی انتقال کاالهایشان از یک نقطهبهنقطه دیگر انجام میدهند ،خدمات
4
3
2
وسیعی را ارائه میدهند (ویرووم  ;1113:3:0 ،کاجیتا و اوهتا  ;2881:121،من ;11 :2880،
اونای و کارا. (2881::10::بهعبارتدیگر ،لجستیک مشارکتی " مسئول تهیه و تدارک خدمات
گوناگون توسط یک شرکت ارائهدهنده خدمات در قالب یک قرارداد" و یا مسئول ارائه این
0
خدمات بهواسطه شرکتهای لجستیکی متخصص است (سویم و همکاران .)2880:3 ،
تحقیقات اخیر مربوط به برونسپاری در لجستیک ،نشانگر این است که انبارداری ،فناوری
اطالعات و برونسپاری کارگزاری گمرکی بر برخی از جنبههای زنجیره تأمین مثل مدیریتی و
راهبردی تأثیرگذار است (هیلتوف و هیلموال .)2880 ،0وجود عوامل تعدیلکننده ،راهبردهای
0
جدیدی را بهمنظور برونسپاری عملکردهای لجستیکی ارائه میکند (کنیون و میخل .)2818:1 ،
بر اساس گفتههای واترز ،1لجستیک یک عملکرد شناختهشده و ویژهای برای برونسپاری
است که شرکتهای طرف سوم متخصص ،بخش یا کل کار جابجایی و انبار مواد را بر عهده
میگیرند .مطالعات حاکی از این است که حدود  38درصد مخارج لجستیکی در اتحادیه اروپا
برونسپاری میشود (واترز .)2883:13 ،تحقیقات پیشین هم مؤید این امر است که برای به دست
آوردن و تحقق بخشیدن امکان رقابتپذیری بهبودیافته ،تصمیمات برونسپاری باید راهبردی و در
راستا و هماهنگ با راهبردهای شرکت اتخاذ شود (چمبرلند ;2883،18گاتفردسن وهمکاران،11
 ;288:اینسینگا و ورل ;2888 ،12مریفیلد ;2880 ،13کروس.)2880:2 ،14

1. Orhan
2. Virum
3. Kajita and Ohta
4. Man
5.Onay and kara
6. Sevim et al.
7. Hiletofth and Hilmola
8. Kenyon and Meixell
9. Waters
10. Chamberland
11. Gottfredson et al.
12. Insinga and Werle
13. Merrifield
14. Kroes
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شرکتهای پیمانکار

شرکتهای پیمانکار ارائهدهنده خدمات لجستیکی از ساختاری قانونی برخوردارند .بهواسطه
قرارداد با مشتری ارتباط برقرار میکنند و در بازارهای بینالمللی با سایر شرکتهای پیمانکار
رقابت دارند .بر اساس قانون ،این شرکتها حداقل باید در کشورهای مطبوعشان ثبتشده باشند و
الزاماتشان بهواسطه گواهینامههایی که از کشور ثبتشده دریافت کردهاند مجاز به برقراری و عقد
قرارداد با مشتریهای خارجی هستند (ییلماز .)2884:44،1شرکتهای پیمانکار برای مشتریهای
خصوصی و رسمی خدمات متنوعی را تحت زنجیره تأمین گسترده ارائه میدهند و بهطور
فزایندهای در حال گسترش هستند .دلیل این افزایش شرکتهای پیمانکار ،مزیت استفاده از آنها
بهواسطه وجود فناوریها در حوزه لجستیک است .مادامیکه انتقال ،نگهداری ،توزیع و کنترل
اموال بهواسطه شبکه اطالعات و ارتباطات فراهمشده است ،هم سازمانهای دولتی و هم
سازمانهای خصوصی شان اعطای خدمات راهبردی لجستیکی را به شرکتهای پیمانکار دارند.
عملیات فورواردر ترابری در ارائه خدمات لجستیکی
خدمات لجستیکی زنجیرهای از خدماتی را که بهواسطه استفاده از یک یا چندین نوع ترابری
اعم از ادغام ،نگهداری ،جابجایی ،بستهبندی و توزیع کاالها ،بیمه کاالها ،ایجاد و تداوم ابزارهای
قانونی پرداخت را انعکاس میدهد (باباجان.)2811:0،2
کاربردهای فورواردر ترابری در لجستیک ،راهبردی و بسیار مهم هستند .فورواردر ترابری به
سازمانی گفته میشود که محمولهها را از چندین بازرگانی تحویل گرفته و در قالب یک محموله
بزرگ بهمنظور صرفه اقتصادی برای مشتری یا شرکت درخواستکننده ارسال میکند .فورواردر
ترابری اغلب با مسائل مربوط به انتخاب مسیر ،مذاکره قیمت ،و مدارک توزیع سروکار دارد و
می تواند برای یک شرکت بازرگانی نقش عامل توزیع را بازی کند .فورواردرهای ترابری نقش
مهمی در مدیریت زنجیره تأمین ایفا میکنند .همه فعال الن عرصه تجارت به این نقش اساسی و
تأثیرگذارشان اقرار میکنند .تدارکاتیها ،سازندهها ،متخصصین امر و واردکنندهها میتوانند با عقد
قرارداد با یکی از این شرکتهای پیمانکار ،فورواردر ترابری و یا خدمات لجستیکی و شرکتهای
طرف سوم بهراحتی و با آرامش خیال بر روی کار اصلی خود متمرکز شوند.

1.Yilmaz

 113

2. Babacan
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مراکز لجستیکی منطقهای و بینالمللی

پایگاه های لجستیکی مراکز خصوصی هستند که تمامی فعالیتهای لجستیکی برای
جابجاییهای داخلی و بینالمللی اعم از ترابری ،نگهداری ،جابجایی ،ادغام ،کاهش ،ترخیص
گمرکی ،صادرات ،واردات ،عملیات ترابری خدمات زیرساختی ،بیمه و بانکداری و مشاوره در آن
ارائه میشود .ویژگیهای اساسی پایگاههای لجستیک عبارتاند از (اوزولمز:)2880:14 ،1
* مهیاسازی امکان استفاده از چند نوع ترابری
* توزیع از یک مرکز مشخص
* وجود سامانههای هوشمند نگهداری
* وجود محصوالت یا عملیات ارزشافزوده
* عملیات گمرکی خصوصی
* مساحت حداقل  2:8هکتار
* داخل یا نزدیک به کالنشهرها
* امکان ترابری بهوسیله راه زمینی
* دارا بودن مسیر ارتباطی راهآهن
* امکانات ترابری چند مدله
* نزدیکی به بنادر ،مسیرهای آبی داخلی و فرودگاهها
* دارا بودن زیرساختهای پیشرفته فناوری اطالعات و ارتباطات
ضرورت ارائه خدمات کاربردی در محیطهای لجستیکی آینده

ویژگیهای جهان بیشازحد رقابتی امروزه از تغییرات مداوم ،عدم پیشبینی بازار ،و فشار
جهت کاهش هزینهها و تعداد چرخهها به همراه رویکردهای جهانیسازی عزم و انگیزه روزافزونی
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را برای رشد برونسپار ی فراهم آورده است .مطالعات اخیر صورت گرفته بر روی "شرکتهای
پیشرو" نشانگر این امر است که لجستیک در رقابتپذیری یک شرکت نقش بسیار مهمی را ایفا
میکند .بسیاری از شرکتها ی بازرگانی تراز اول جهانی بهطور چشمگیری از صورت موجودی
کاسته و به اطالعات بهموقع متکی شده و از نقلوانتقال سریع در جهت رفع نیازهای مشتری
استفاده میکنند .بهواسطه کاهش صورتحساب ،صرفهجوییهای بسیار چشمگیری درزمینه
هزینهها ،انبارداری ،بستهبندی و ترابری صورت پذیرفته است .بسیاری از این صورت موجودیها
در "کانال ارتباطی" لجستیک در جریان است .جهت مدیریت کاهش صورتوضعیتهای
خودشان ،این شرکتها از سامانههای ارتباطی بیسیم و بینالمللی جهت اطالع از وضعیت
لحظهبهلحظه محمولهها و ارسالیها بهره میبرند (هاک و کاسینز .)288:0:،1توصیف تحول
مدیریت لجستیک پیشرفته ،تحلیل اصل و اساس رهبری لجستیکی و مشخص کردن ویژگیهای
سازمانهای پیشرو درزمینه لجستیک آینده را بیان میکند (باورسو و دورتی .)1110 ،2در آینده،
با افزایش و همهگیر شدن فناوری اطالعات ،فعاالن عرصه لجستیک از امکان ارائه خدمات در
مناسبترین زمان و مناسبترین مکان بهرهمند خواهند شد (پیگه .(2882،3 ،3و نهایتاً در آینده،
نسل جدید تأمینکنندهها که خدمات پویای برونسپاری را جهت فعالیتهای لجستیکی و زنجیره
تأمین ارائه خواهند کرد ،باید ویژگیهای زیر را داشته باشند:
* برخورداری از نیروی انسانی متخصص
* توانایی استفاده از شبکه فناوری اطالعات و ارتباطات در حد وسیع
* توانایی اجرایی و عملیاتی در سطح بینالمللی
* دارا بودن فرایند تجاری معطوف
* تولید ،ارسال ،ترابری و نگهداری صحیح و بهموقع
* احترام بهقرار داد و توانایی پاسخدهی به درخواستهای متغیر کارفرما در زمان موردنیاز
* توانایی انتقال به سمت ابزارهای پیشرفته برونسپاری
* پذیرش رویکرد عاری از اشتباه در طی آزمون و کنترل
* تمایل به عقد قراردادهای چندساله با مشتری
* تجارت در پایگاههای وسیع لجستیک

1. Hauck and Cousins
2. Bowersox and Daugherty
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3. Piggee
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نتیجهگیری و پیشنهادها

در آینده شاهد نبرد رقابتی بین شرکتها بر سر زنجیره تأمین خواهیم بود .تأمینکنندهها و
شرکتهای پیمانکار نسل جدید باید بازیگردانان قدرتمند مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک در
قرن  21باشند .از این شرکتها انتظار میرود که در سطح بینالمللی توانایی تجارت و ترابری
کاربردی و واحدهای تجاری عملکرد محور را داشته باشند .شرکتهای بخش خصوصی و
مؤسسات راهبردی حکومتی نیازمند بهمرسانی دانشگاهها ،مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی ،مراکز
تولید فنآوری و همچنین ایجاد زیرساختهای قانونی و فنآوری موردنیاز برای سامانه نسل جدید
تأمینکنندهها هستند تا توانایی رقابت در سطح بازارهای پویایی بینالمللی را داشته باشند.
عالوه بر این ،سازمانهای دولتی باید فرآیند اداری طاقتفرسا در زنجیره تأمین و کمبود و
نقصهایشان را تمییز داده تا بتوانند از تأمینکنندههای نسل جدید بهره ببرند .این سازمانها ملزم
به انعکاس این امر در قرارداد مربوط به ارائه خدمات زنجیره تأمین و لجستیک خود هستند .نسل
جدید تأمینکنندهها شرکتها ی پیمانکار پویایی خواهند بود که بتوانند خدمات کارکرد محور را
به خصوص برای سازمانهای راهبردی دولتی را ارائه بدهند.
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