علی عیاری ،داراي مدرك كارشناسي ارشد مديريت اجرایی است .ايشان پس از بیش از دو دهه فعالیت اجرایی ،مدت یک
دهه است که به فعالیتهای مشاوره و تدریس مشغول میباشند.

بخش خصوصی در ایران؛

تالش برای ماندگاری

پيشگفتار
در این مقاله به مشکالت داخلی شرکتهای بخش خصوصی
در تقابل با معضالت محیطــی و چالشهای آنها برای بقا و
مانــدگاری خواهیم پرداخت .قبل از هر چیز ابتدا الزم اســت
شــرکتهای بخش خصوصــی را تعریف کنیــم .منظور از
«شــرکتهای بخش خصوصــی» آنهایی هســتند که تحت
مالکیت کامل اشخاص بوده و با اهداف اقتصادی و کسب سود
فعالیت میکنند .این شرکتها بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم
تحت کنترل دولتها و حکومتها نیستند.
در مورد سهم بخش خصوصی در اقتصاد و با شاخصهای
مختلف اقتصادی ارقام گوناگونی وجود دارد .این سهم از حدود
هجده درصد تا چهلوهفت درصد بیان شده است .اما اگر فرض
کنیم اکثر بنگاههای بخش خصوصی در گروه بنگاههای کوچک
و متوسط قراردارند میتوان گفت که آنها حدود هشتاد درصد
بنگاههای فعال در کشور را تشکیل میدهند و برآورد میشود
سهم آنها در اشتغالزایی حدود چهل درصد باشد.
نگاهی به ســابقه فعالیت افــراد حقیقی و حقوقی بخش
خصوصی نشــان میدهد کــه آنها از دیربــاز در تجارت و
کشاورزی فعال بودهاند اما پس از دهه  1340و با پررنگ شدن
نقش دولت در اقتصاد و تغییر سیاســتهای آن در توســعه و

 نوشته علی عیاری

رشد صنعتی ،شاهد فعال شــدن بخش خصوصی در تولید و
صنعت نیز بودیم.
دولتهای قبل از انقالب تالش میکردند تمایل و توجه
بخش خصوصی که بیشتر محدود به فعالیتهای کشــاورزی
و تجاری بود را بهســمت تولید صنعتی بکشاند .این تالش با
افزایش درآمدهای نفتی دوچندان شــد و در ادامه شاهد ایجاد
صنایع مختلف تولیدی بودیم .این صنایع عمدتا با سرمایه بخش
خصوصی و گاه با مشارکت شرکتهای خارجی و بانکهای
ایرانی تاسیس شدند.
در دهــهی اول پس از پیروزی انقالب نگاه دولتمردان به
بخش خصوصی کامال عوض شــد و بسیاری از شرکتهای
بخــش خصوصی از جمله بانكداری ،بیمه ،تامین نیرو ،صنایع
مادر و بزرگ ،هواپیمایی ،كشتیرانی و غیره بهموجب اصل 44
قانون اساسی تحت اختیار کامل دولت قرار گرفتند .اگرچه این
نگاه در دهههای بعدی کمی تعدیل شد ولی بهدلیل دولتی بودن
اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی و با پررنگ بودن نقش دولت
در اقتصاد کشور همواره فضا برای فعالیت و رشد پایدار بخش
خصوصی واقعی در مقایسه با شرکتهای دولتی یا وابسته به
دولت چندان مهیا نبود.
به همین دلیل و برعکس بســیاری از کشورهای در حال
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تالش برای ماندگاری

دولت؛ فرشــته نجــات یا مرگ بــرای بخش
خصوصی
زمانــی که پــای صحبــت کارآفرینــان و صاحبان
شرکتهای بخش خصوصی مینشینیم ،آنها بهدرستی
همواره از تاثیرگذاری دولت بر خود صحبت میکنند.
اقتصاد وابسته به نفت سبب شده تا سیاستهای کالن
اقتصادی و صنعتی توسط دولت برنامهریزی و هدایت
شوند .متاسفانه نتایج این تصمیمگیریها سبب شده تا
بخش خصوصی انگیزه کمتری برای سرمایهگذاری و
توسعه خصوصا در تولید داشته باشد و بیشتر تالش
کند تا در بین تصمیمهای گاه شتابزده ،عکسالعملی
و گاه نهچندان کارشناسی شده دولتمردان به بقای خود
بیندیشد .از سوی دیگر در سالهای اخیر تغییر شرایط
کالن اقتصادی نظیر رشــد منفــی اقتصادی ،کاهش
قدرت خرید جامعه و دشــواری تجارت خارجی نیز
عرصه را بر شرکتهای بخش خصوصی تنگتر کرده
اســت .این موارد نیزحاکی از نبود شرایط متعادل و
مناسب برای بقای آنهاست.
علیرغم ایــن تصویر نهچندان دلچســب ،در
روی دیگر ســکه ،دولت در بسیاری از موارد بهدلیل
جلوگیری از ایجاد رقابــت خصوصا با اجازه ندادن
به فعالیت رقبای خارجی و بســتن اقتصاد کشور به
روی تجــارت آزاد بینالمللی ،بزرگترین خدمت را
به شــرکتهای ایرانی نموده اســت .در این شرایط
شرکتهای بخش خصوصی در فضای رقابتی کنترل
شــده و حمایت شــده قرار میگیرند و ضربهپذیری
آنهــا در مقابل رقبای خارجــی قویتر تقریبا صفر
میشود .بهعبارت دیگر آنها با شرکتهایی کموبیش
مشابه خود یا با شــرکتهای دولتی که با مشکالت
مدیریتی مواجه هستند باید رقابت کنند .من این فضا
را به آکواریومی تشــبیه میکنم که همه ماهیهای آن

اگرچــه نبایــد فراموش کرد که گاهــی در این
آکواریــوم بهظاهــر آرام و در غیــاب شــرکتهای
خارجی ،برخی از شــرکتها بهدلیل داشتن رانت و
حمایتهای آشــکار و پنهان میتوانند تهاجمیتر از
بقیه عمل کنند .تجربه نشــان داده این شــرکتها که
از حمایتهای گاه بیدریغی هم برخوردار هســتند
در طول زمان با عوض شــدن معادالت قدرت جای
خود را با سایر شرکتهای تازهنفس عوض میکنند.
شــرکتهای بخش خصوصی واقعی در طول زمان
همزیستی با این شرایط و این شرکتها را آموختهاند.
ورود رقبای خارجی همه این شرکتها را تحتتاثیر
قرارخواهد داد.
برداشتهشــدن یارانههــا در صنعت شــوینده و
بهداشــتی در دهه قبل و ورود دو شــرکت خارجی
موجب از بین رفتن رانت چند شرکت و رشد بخش
خصوصی در کنار شرکتهای خارجی شد .این تابلو
میتواند تصویر آینده سایر صنایع نیز باشد.
در ســالهای قبل دولت برخی از حمایتهای
پنهان مانند یارانه سوبســید انرژی ،اعمال تعرفههای
ســنگین واردات ،منــع واردات کاالهای مشــابه که
ســاخت داخل دارند ،قوی نگهداشتن ریال در مقابل
ارزهای رایج (که موجب ارزان شــدن واردات مواد
اولیه و قطعات نیمهســاخته بــرای تولیدکنندگان و
محصوالت ساختهشده برای تجار شد) ،عدم کاهش
موانع بوروکراتیک و تعدیل مقاومتهای ذهنی برای
ورود سرمایهگذاری خارجی به کشور و باال نگهداشتن
قــدرت مذاکــره کارفرمایان در قانــون کار در قبال
کارگران را انجــام داد .به همین دلیل علیرغم نقش
تعیینکننده دولت در تعیین سرنوشــت شرکتهای
بخش خصوصی و تاثیر آن در تالطمهای موثر بر بقای
بلندمدت شرکتها ،نمیتوان نقش حمایتی دولت را
هم نادیده گرفت .اگرچه این سیاست حمایتی لزوما
بهنفع جامعه نیست زیرا در برخی از صنایع گوناگون
شاهد تداوم حیات محصوالت کمکیفیت با قیمتهای
گزاف هستیم.
همان گونه که در باال نیز گفته شد ،فضای رقابتی
حاکم بر شــرکتهای بخشــی خصوصی در ایران
در مقایسه با دنیا بســیار مالیمتر است .زیرا بهعلت
بسته بودن اقتصاد کشــورمان بسیاری از شرکتهای
قدرتمند خارجی نمیتوانند تاثیر سوء بر شرکتهای
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توســعه ،بخش خصوصی در ایران نتوانســت نقش
کلیدی خود را در اقتصاد ایفا کرده و بهنوعی توســط
شرکتهای بزرگ دولتی یا وابسته به دولت به حاشیه
رانده شد .اما کمرنگ شدن آنها فقط بهدلیل فوق اتفاق
نیفتاد .خود آنها نیز در برخورد با تحوالت محیطی و
تالش برای بقا دارای مشکالتی درونی بوده و هستند.
این مشکالت زیربنایی سبب میشوند که آنها معموال
در دهههای اول فعالیتشان دچار ناکارآمدی شده و
بعد از نســل اول خود شدت مشکالت و دشواریها
بهحدی برســد که حتی ادامه حیات آنها را بهخطر
بیندازد .همان گونه که اشاره شد در این مقاله بهدالیل
درونسازمانی که بقای طوالنیمدت بخش خصوصی
را بهمخاطره میاندازد خواهیم پرداخت.

کموبیش شبیه یکدیگر هستند و محیط آن از نظر دما،
نور و تغذیه توسط دولت کنترل میشود .این شرایط
زمانی دگرگون میشــود که چند ماهی گوشتخوار
(شرکتهای خارجی) به این آکواریم اضافه شوند.

سال بیستویکم  -شماره  / 220مهر 1399

ماهنامه گزیده مدیریت

تالش برای ماندگاری

www.fara.ir

20

بنیانگذاران
شرکتهای
بخش
خصوصی که
اغلب دارای
تخصص فنی
یا بازرگانی
هستند
معموال
با شامه
تیز خود
فرصتها
را تشخیص
داده و با
روحیه
جنگندگی و
کارآفرینی
خود قدم
به تاسیس
کسبوکار
جدید
میگذارند.

ایرانــی بگذارند .این اثر ســوء را در ســالهای قبل
زمانی که چند شــرکت خارجی با ســرمایهگذاری
در داخل کشور در صنایع ســلولزی و شوینده وارد
شدند بهخوبی مشاهده کردیم که چگونه شرکتهای
صاحبنام داخلی دچار مشکالت فروش و افت سهم
بازار شدند.
از سوی دیگر دولت همواره تاثیر مثبت و منفی
خود را بهصورت متناوب بر شــرکتها دارد .بهطور
مثال با دخالت بســیار بر روند طبیعی شــاخصهای
کلیدی تجارت و اقتصاد حرکت شــرکتها در بازار
را بر هــم میزند و گاه با تصمیمهای یکســویه و
شتابزده آنها را دچار تالطم مینماید ولی ازسوی
دیگر با پیادهسازی برنامههای حمایتی آنها را کمک
میکند.
حــال اگر (با اغمــاض) تاثیر رقابــت با رقبای
بیشمار جهانی بر شرکتها در جهان صنعتی یا حتی
کشورهای در حال توسعه با اقتصاد بازار را مانند تاثیر
منفی نقش دولت بر شــرکتهای ایرانی فرض کنیم،
میتوان برآیند فضای حاکم بر شــرکتهای ایرانی را
بــا توجه به نقش تعدیلکننده دولت در جلوگیری از
ورود رقبای خارجی و ســایر حمایتها بسیار مالیم
فرض کرد.
حال سوال اینجاست پس چرا فرسایش و نابودی
شــرکتهای بخش خصوصی در ایران در مقایسه با

شرکتهای جهان صنعتی باالســت؟ چرا آنها بعد
چند دهه فعالیت رفته رفته ضعیف شده و انگیزه رشد
خود را از دســت داده و بههنگام مدیریت نسل دوم
مدیران خــود میمیرند؟ آیا میتوان تمام تقصیرها را
بهدوش عوامل محیطی و دولت انداخت؟ چرا ما در
کشــورمان شرکتهای بخش خصوصی با طول عمر
باال نداریم؟ آیا میتوان دالیل را در داخل شــرکتها
جستوجو کرد؟ بیشک بله.
نگاهی به درون بخش خصوصی
تجربــه نگارنــده از تعامــل با شــرکتهای بخش
خصوصی کشورمان نشان میدهد که برخی ایرادات
زیرساختی در این شرکتها موجب میشود تا آنها
در مقابل نامالیمات محیطی رفتهرفته ضعیف شــده
و توان حیات خود را از دســت بدهند .در اینجا به
برخی از این ایرادات خواهیم پرداخت.
بهروزنشدن ســبک مدیریت در طول زمان.
بنیانگذاران شــرکتهای بخش خصوصی که اغلب
دارای تخصــص فنی یا بازرگانی هســتند معموال با
شامه تیز خود فرصتها را تشخیص داده و با روحیه
جنگندگی و کارآفرینی خود قدم به تاسیس کسبوکار
جدید میگذارند.
آنهــا در ابتدای فعالیت خــود بهدلیل کوچکی
ابعاد شرکت معموال به همه کارها رسیدگی میکنند.
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اگرچه این کار در ابتدای فعالیت شاید اجتنابناپذیر
باشد ولی با بزرگشدن شرکت و در نتیجه پیچیدهتر
شدن تصمیمها ،نیاز به تقسیم وظایف و اضافه شدن
تخصصهای جدید پیش میآید .اما معموال مشاهده
میشــود بنیانگذاران شــرکتها در طــول زمان به
خودباوری گاه کاذبی میرســند که بهترین تصمیمها
را میتوانند بهصورت انفرادی بگیرند .بخشی از این
باور بهدلیل موفقیتهای قبلی و اعتمادبهنفس حاصل
از آن است و بخشــی دیگر نیز عادت به مداخله در
تمام امور و تصمیمگیری از موضوعات خرد تا کالن
است.
با بزرگ شدن سازمان و افزایش فشار کار ،این
نگاه کمی در طول زمان تعدیل میشــود .اما متاسفانه
آنها معموال در این شرایط برای اداره امور به تفویض
اختیار به مدیران ارشد یا میانی میپردازند که افرادی
مطیع ،مجــری و حرفگوشکنتری باشــند .یعنی
افرادی که بتوانند نظرات رئیس خود را موبهمو پیاده
کنند .با این ســبک مدیریت متاسفانه ایدههای جدید
وارد بدنه سازمان نمیشوند و در نتیجه شرکت برای
مقابله با چالشهای ناشــناخته جدید فقط از تجارب
گذشــته خود اســتفاده میکند .البته برخی از مدیران
ارشــد ممکن اســت افراد متخصص مستقل از نظر
فکــری را جذب کنند ولی در ادامــه بهدلیل مداخله
در همه امور ،همکاری آنها با یکدیگر دچار مشکل
شده و ادامه پیدا نمیکند و رابطه آنها در نهایت قطع
میشوند.
از سوی دیگر برخی از مدیران ارشد شرکتهای
بخش خصوصی ترجیح میدهند برای اداره شــرکت
خود از افراد خانواده اســتفاده کنند .آنها با باال رفتن
ســن خود و شرکتشــان و همچنین با بزرگ شدن
نسل دوم معموال افراد جوان خانواده را به سمتهای
مدیریتی میگمارند .این امر معموال موجب میشود یا
بدنه کارشناسی و مدیریتی با سابقه نتوانند با روسای
جوانتر خــود ارتباط موثر کاری برقــرار کنند و یا
بهدلیل مســدود شدن پلههای رشدشان ،دچار یاس و
نا امیدی شــوند .بهصورت طبیعی پایین بودن تجربه
کاری مدیران جوان در پاســخگویی مناسب و سریع
به تالطمهــای محیطی موانعــی را در تدوام حیات
شرکتها بهوجود میآورد.
این سبک از مدیریت در یک جمله بهمعنی کاهش
احتمال پاسخگویی موثر و بهموقع به تحوالت محیطی
و ایجاد امکان تغییرات بنیادی در درون شرکت است.
عدم تحلیل دقیق تحــوالت محیطی .در قرن
بیستویکم ســرعت تغییرات محیطی بسیار افزایش
یافته بهگونهای کــه موضوعاتی ماننــد برنامهریزی
ســاالنه ،ســه و پنج ســاله دیگر مفهومی در ادبیات
مدیریت ندارند .به همین دلیل برای تطبیق با شرایط

محیطی شــرکتها باید کانالهای اطالعگیری بهروز
و متعدد محیطی داشته باشــند تا در معرض آخرین
تحــوالت و تغییرات قرار گیرنــد .هنوز در برخی از
شرکتهای ایرانی استراتژیهایی با کمک تئوریهای
قدیمی مدیریت اســتراتژیک توسط مدیران ارشد و
مشاوران آنها طراحی میشود که قبل از اجرا و حتی
بوکار
بههنگام تدوین با تغییر فضای حاکم بر کســ 
کارآیی و کارکرد خود را از دست میدهند.
لذا این شرکتها برای تطبیق با شرایط پرتالطم
محیطی باید با جمعآوری و تحلیل مستمر اطالعات
محیطی انواع ســناریوهای حرکــت را طراحی کنند
و بــا دنبال کردن تغییرات در شــاخصها و دریافت
اطالعــات جدید محیطی اولویت اجــرای برخی از
ســناریوها را تغییر داده و حتی سناریوهای جدید را
شکل دهند.
الزمه تحقق این موارد داشــتن بدنه کارشناسی
و مدیریتی خبره در درون شــرکت ،ســرمایهگذاری
در جمــعآوری اطالعــات بهروز و دقیــق محیطی،
بهکارگیری مشاوران زبده و اعتقاد به جلب مشارکت
در تصمیمگیریهــا و پرهیز از تصمیمگیری انفرادی
از ســوی مدیران ارشد است .همان گونه که قبال نیز
اشاره شــد متاســفانه اکثر این موارد در شرکتهای
ایرانی نادیده گرفته میشوند.
البته گروه دیگری از شــرکتها نیز هســتند که
اصوال به اطالعات کارشناســی شده دسترسی نداشته
و بــا شــهود خود و بــا حداقل اطالعــات اقدام به
تصمیمگیری میکنند.
نــگاه کوتاهمدت به ســرمایهگذاری .مالکین
شــرکتهای بخش خصوصی بهدلیــل تالطمهای
بوکارشــان و خصوصا
محیطی حاکم بر فضای کس 
بازدهی کــم برخی فعالیتها نظیر تولید در کشــور
معموال ترجیح میدهند ســرمایه خود را در سبدهای
گوناگون (که معموال مکمل یکدیگر هم نیستند) قرار
دهند تا ریســک فعالیتهای خــود را متعادل کنند.
متاسفانه آنها برای رسیدن به این هدف از منابع مالی
مستقیم یا غیرمستقیم شــرکت استفاده میکنند تا در
زمینههای دیگر ســرمایهگذاری کنند .این امر سبب
میشــود تا شرکتها بههنگام فعالیتهای جاری هم
دچار بحران ســرمایه درگردش شده و حتی بههنگام
نیاز به سرمایهگذاری جدید در داخل شرکت هم توان
مالی الزم را نداشته باشند.
در این بین گاه به مدیریت نامناســب طرحهای
توســعه در درون شــرکت هــم باید اشــاره کرد.
ســرمایهگذاری در طرحهای توســعهای که بهخوبی
کارشناســی نشدهاند و توجیه فنی و اقتصادی الزم را
ندارند موجب میشود تا منابع مالی محدود در درون
شــرکت نیز عمال بههدر رود .بسیار مشاهده میشود
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که تحلیل اقتصادی طرحها که همانا بازارسنجی است
با دقت کمی انجام میشوند.
گرایش بهسمت تصمیمهای منفصل کوتاهمدت
با نرخ بازدهی باال در کوتاهمدت .شرکتها بهدلیل
نداشــتن سبد سناریوهای منســجم و نیز بسته بودن
کانالهای اطالعگیری از یک سو و تمایل به مدیریت
ریســک از طریق ورود به فعالیتهــای مختلف که
با یکدیگر همپوشــانی و همافزایــی الزم را ندارند،
نمیتوانند عکسالعمل الزم را در مواجهه با تحوالت
محیطی از خود نشــان داده و حتــی از فرصتهای
محیطی بهرهبرداری کنند .آنها در مواجهه با تغییرات
پیشآمــده اقدام بــه تصمیمگیریهای آنــی و گاه
ضدونقیض میکنند و اثرات سوء خود را نیز متحمل
میشوند.
اجــازه دهید این مورد را کمی بیشتر تشــریح
کنم .مطالعه رفتار دولتهــای مختلف در قبال نرخ
برابری ارز در دهههای اخیر نشان میدهد که معموال
دولتهــای جدید در چهار ســال اول کاری خود با
تقویــت مصنوعی ریال در قبال ارزهای معتبر جهانی
بوکارها خصوصا از
تالش در ایجاد رونق در کســ 
طریق تجارت خارجی (واردات) را دارند .این رفتار
معموال در چهار ساله دوم کامال تغییر کرده و در نتیجه
شــاهد کاهش نجومی ارزش ریال در مقابل ارزهای
معتبر هستیم.
حــال اگر یک شــرکت تولیدی بــا روشهای
گفتهشده در باال این رفتار را شناخته و تغییرات آن را
در طول زمان پایش کرده باشــد میتواند تصمیمهای
مناســب را اتخاذ کند .بهعبارت دیگر در زمان قوی
بودن ریال در برابر ارزهــای معتبر میتواند اقدام به
تجهیــز خطوط تولیــدی خود بر مبنــای طرحهای
کارشناسیشــده فنی و اقتصادی بنمایــد و بههنگام
کاهــش ارزش ریال عالوه بر گرفتن ســهم بازار در
بازار داخل به صادرات هم بپردازد.
اما غیر از معدود شــرکتهای بخش خصوصی،
سرمایه شرکتها معموال بههنگام قوی بودن ریال یا
بهصورت ارز از کشــورهای خارج شــده و در سایر
کشورها سرمایهگذاری میشــود و یا بهدلیل جذاب
بودن واردات محصوالت ساخته شده به فعالیتهای
مســتقل بازرگانی سوق داده شــده و صرف واردات
کاالهای مصرفی میشوند.
برخی از مالکین شــرکتها نیز در داخل کشور
در زمینههایی ســرمایهگذاری میکنند که زودبازده
بوده و در کوتاهمدت جذاب باشند ولی ممکن است
بحران رکود را در پیش روی خود داشــته باشــند.
نمونهای از این زمینهها ،سرمایهگذاری در مسکن و
ساختوساز در داخل کشور است .اگرچه جهشهای
قیمتی در ساختوساز مســکن در هر دهه بیشک

باالتر از متوســط نرخ تورم اســت ولی با توجه به
کاهش قدرت خرید مردم (که با پایش شاخصهای
اقتصادی بهسادگی قابل تشــخیص هستند) قدرت
نقدشوندگی این سرمایهگذاری بهشدت پایین است.
لذا در این حالت ســرمایه شرکت بههنگام نیاز قابل
استفاده نبوده و نقد نمیشود.
زنجیره اشــتباهات میتواند باز هم ادامه یابد.
همین شــرکت که در دوران رونق به نوسازی خود
اقدام نکــرده اســت بهعلت نداشــتن محصوالت
بــهروز در بازار رقابت با افت فروش و ســهم بازار
مواجه میشــود .شــرکت برای جبران افت فروش
گاه اقداماتــی نظیر افزایــش دوره وصول مطالبات
در فروشهای اعتباری یا اســتفاده از اهرم تخفیفات
را اتخاذ میکند که این نیز فشــار مالی را دوچندان
میکند .در این بحران از آنجا که ســرمایههای قبلی
شــرکت هم در ســایر زمینهها قفل شدهاند ،شرکت
ناچار باید بهســمت منابع مالی گرانقیمتتر برود و
یا اقدام به کاهش فعالیتهای خود جهت بقا نماید.
اینگونه تصمیمهای خلقالساعه سرعت چرخ بحران
را افزایش خواهد داد.
حال با این مدل برخورد با شــرایط محیطی و
سرمایهگذاری برخالف جریان طبیعی اقتصاد آیا باز
هم میتوان دولــت را بهتنهایی متهم اصلی در عدم
رشد شرکتهای بخش خصوصی دانست؟
و باالخره رفتار انفعالی و نگرشــی فرافکن.
شــاید نتیجه تمام ایرادات فــوق را در چند جمله
بتوان خالصه کرد .مدیران ارشــد شرکتها بهدلیل
ناکامیهــای متعدد در مواجهه بــا تغییرات محیطی
انرژی خود را از دســت داده و با باالرفتن سنشان
خستگی فکری بر آنها چیره میشود .این خستگی
و نا امیدی معموال آنها را به انفعال یا پافشــاری بر
انجام کارها بهروش سابق وا میدارد .روشهایی که
آنها را به این باور میرســاند که راهی برای نجات
وجود ندارد و در نتیجه رفتهرفته شــرکت کوچک و
کوچکتر شده و از گردونه رقابت خارج میشود.
این رفتار انفعالی ســبب میشــود که مدیران
ناخواســته ایرادات درونشرکتی خود را نیز فقط به
عوامل بیرونی وابسته بدانند .به همین دلیل است که
هر تغییر محیطی در ذهن مدیران ارشد خسته دلیلی
بر ناکارآمــدی محیط برای فعالیت تلقی میشــود.
گویی قرار است تمام تغییرات بر وفق مراد شرکتها
بوده و هیچ تغییر نامطلوبی در محیط وجود نداشــته
باشد .با باالرفتن ســن مدیران و خستگی حاصل و
نبود جانشینان شایسته (که لزوما افراد فامیل نیستند)
شرکتها با مالکین خود پیر شده و از بین میروند.
نسل دوم موسسین هم با ثروت اندوختهشده بهدنبال
ایدهآلهای خود حرکت میکند.
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سخن پایانی
در سطرهای پیشین به برخی از دالیل ضعف تدریجی
شــرکتهای بخش خصوصی در طول زمان اشــاره
شــد .هدف از ایــن مقاله این بود کــه ذهن فرافکن
برخی از بنیانگــذاران و مالکین را کمی تعدیل کنیم
تــا بتوانند با دیدن و رفع برخــی از نقایص مدیریتی
خود و شرکتشان ،تقصیر همه ناکارآمدی و ناکامیها
را به گردن محیط و دولتمردان نیندازند .اگرچه نقش
این عوامل در تعیین سرنوشــت شــرکتها بیشک
غیرقابلانکار هستند.
اما راهحل چیست؟ اطمینان دارم که هیچ یک از
خوانندگان عزیز انتظار دستیابی به یک راهحل کلیدی
و جادویی که بتواند در تمامی شرکتها بهاجرا درآید
را ندارند .از دید من نقطه آغازین این تغییرات تحول
در ســبک مدیریت و نوع نگاه به ســازماندهی کالن
امور در داخل شرکت است .اگرچه متاسفانه این تغییر
نگرش بهســادگی محقق نشده و شاید بهتدریج اتفاق
بیفتد .برای دستیابی به این تحول الزم است مدیران و
بنیانگذاران شرکت متوجه شوند که راهکارهای موفق
در گذشته لزوما متضمن موفقیت در آینده نخواهد بود.
اولین و اساســیترین قدم بــرای تحقق تحول
مدیریت در این شرکتها بیشک جدا کردن تدریجی
مالکیت از مدیریت و ســپردن اداره آنها بهدســت
مدیران و کارشناســان ارشد شایســتهای است که بر

مبنای نظام شایســتگی (ونه بر مبنای فرمانبرداری و
یا داشتن روابط خانوادگی) جذب شده باشند .داشتن
شایســتگیهای الزم در این مدیران شرط الزم است
ولی عدم مداخلــه مالکین در امــور اجرایی مکمل
آن خواهد بود .زیرا در صــورت مداخله مالکین در
مســئولیتهای این مدیران تــداوم همکاری آنها با
شرکت بهمخاطره خواهد افتاد.
در ایــن مــدل ،مالکین و بنیانگذاران شــرکت
بهجــای مداخلــه در جزئیترین امــور اجرایی در
هیاتمدیره شرکت قرار گرفته و به هدفگذاریهای
کالن ،تامین منابع الزم برای اهداف تعیینشده و بسط
و گســترش روابط کالن با تاثیرگذاران بر سرنوشت
شرکتشــان خواهند پرداخت .در این مسیر بیشک
استفاده از مشاوران زبده و باتجربه توسط هیاتمدیره
توصیه میشود.
مدیرعامل و سایر مدیران ارشد و میانی موظف
خواهند بود برنامههای اجرایی خود را برای دستیابی
بــه اهداف هیاتمدیره تهیه و پس از تصویب بهاجرا
درآورنــد .بهعبــارت دیگر ،مدیران بایــد در حیطه
اهداف ،انتظارات مدون و کارشناسیشــده صاحبان
سهام و درچارچوب اختیارات و مسئولیتهای خود
فعالیت کنند .باید توجه شــود که توازن منطقی بین
انتظارات هیاتمدیره از این مدیران با مسئولیتها و
اختیارات آنها وجود داشته باشد.

با باالرفتن
سن مدیران
و خستگی
حاصل
و نبود
جانشینان
شایسته
(که لزوما
افراد فامیل
نیستند)
شرکتها با
مالکین خود
پیر شده و از
بین میروند.
نسل دوم
موسسین
هم با ثروت
اندوختهشده
بهدنبال
ایدهآلهای
خود حرکت
میکند.
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اتفاق بیفتد.

دومیــن عامــل موثــر در تحــول مدیریت در
شــرکتهای بخش خصوصــی اعتمــاد مالکین و
بنیانگذاران به مدیرعامــل و مدیران عملیات تحت
امرشان و داشتن صبر و تحمل کافی برای دستیابی به
نتایج است .زیرا کارآفرینان بهدلیل نوع شخصیتشان
معموال صبرشــان کم و برای رســیدن به اهدافشان
کمتحمل هســتند .این ویژگی معموال سبب میشود
تا آنها ناخواسته وارد حیطه وظایف و مسئولیتهای
مدیران اجرایی خود شــده و یا بــا اتخاذ تصمیمات
موازی رشته کار را از دست مدیران خود خارج کنند
و همانطور که گفته شد مکمل صبر ،اعتماد به مدیران
است .اعتماد ســبب میشد تا آنها فرصت و فضای
کاری و فکری کافی برای تحقق اهداف را به مدیران
اجرایی خود بدهند.
ســومین عامل بــرای تحقق تحول در ســبک
مدیریت ،ایجاد نظامهــای ارزیابی عملکرد و کنترل
نتایج اســت .زیرا کنترلهای کالن و سیســتماتیک
عملیات بســیار اهمیت داشته و حق آن برای مالکین
و اعضای هیاتمدیره کامال محفوظ است.
اجازه دهید درمورد کنترلهای سیستماتیک کمی
بیشتر توضیح دهم .زیرا معموال کنترلهای رایج در
شرکتهای ایرانی بهصورت شهودی ،گاه دیرهنگام و
پس از وقوع حادثه و متاسفانه توسط افراد امین و نه
لزوما کارشناس صورت میگیرند .منظور از کنترلهای
سیستماتیک روشی است که در آن شاخصهای کنترلی
قبال با اهداف و انتظارات کارشناسیشده هیاتمدیره
تطبیق داده شده باشند و سنجش بهصورت مداوم و در
مقاطع زمانی تعریف شده و توسط شاخصهای کامال
کمی و قابل اندازهگیری صورت پذیرد.
این شاخصها در مقاطع معین اقدام به سنجش

عملکــرد نموده و نتایج با مجریــان عملیات درمیان
گذاشــته میشــود .تبادل بازخورد بهصورت تعاملی
باید صــورت بگیرد و درصورت مشــاهده هرگونه
انحراف از اهداف تعیین شده ،مورد باید با مدیرعامل
در میان گذاشــته شــده و مورد بررسی قرار بگیرد و
سپس راهکـارهای حاصـله توسـط مدیرعامل به اجرا
درآیند.
امــا خبر بد اینکه احتماال موارد ذکر شــده باال
از ســوی بنیانگذاران و مدیران نسل اول شرکتها
بهاجرا در نمیآیند .زیرا آنها بهدلیل ســابقه طوالنی
فعالیتشان به ســبک مدیریت مداخلهجویانه عادت
کردهاند و معموال ترجیح میدهند بهصورت شهودی
و با کمک راهحلهای گذشته به مواجهه با مشکالت
پیش رو بروند.
بهنظر میرســد تنها ناجیهای این شــرکتها
مدیران نســل دوم باشــند که بهدلیل داشتن روابط
خانوادگــی مــورد اعتماد بنیانگذاران هســتند .این
مدیران که معموال جوانتر ،منعطفتر و تحصیلکرده
هســتند بهعنوان مدیرعامل یا مدیــران تاثیرگذار در
شــرکت فعالیت میکنند .آنهــا میتوانند با کمک
مدیران شایســتهای که جذب کردهاند و با اســتفاده
از اصول باال شــرکت را مهیای مواجهه با تالطمهای
محیطی بنمایند.
امید اســت با اجــرای مــوارد زیربنایی فوق،
مدیرعامل و هریک از مدیران ارشد عملیاتی با کمک
تجاربشان بتوانند شرکت را در مسیر پرتالطم رقابت
بهتر هدایت کنند و ما نیز شــاهد شرکتهای بخش
خصوصی باشیم که مانند کشورهای صنعتی قدمت و
عمرشــان به نسلهای دوم و سوم بعد از بنیانگذاران
خود رسیده باشد.

