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بزرگترین  از حیث ظرفیت،  به عنوان هفتمین شرکت کشتیرانی جهان  سال گذشته، هانجین، 
ورشکستگی تاریخ شرکت های کشتیرانی دنیا را رقم زد؛ یک شرکت کره ای که در سال 1495 
راه اندازی شد و در حوزه های خدمات لجستیک، حمل و نقل دریایی، کشتی سازی، مدیریت 
فرودگاه، خدمات هتلداری و گردشگری فعالیت می کرد و اداره 11 پایانه بندری و 74 مسیر 
دریایی را برعهده داشت. شاید ورشکستگی این شرکت کشتیرانی کره ای که زمانی نه چندان 
دور، رکورددار حمل کانتینری در جهان بود، این پیام را در خود داشت که صنعت کشتیرانی 

نمی تواند به شیوه ای که در دو دهه گذشته تجارت کرده است، ادامه دهد.
امیرعباس تهامی؛ مدیرعامل شرکت حمل و نقل بین المللی پرشیان کارگو، اخیرا پایان نامه خود را 
 Hanjin در رشته مدیریت استراتژیک با عنوان »بررسی علل سقوط و اعالم ورشکستگی شرکت
در سال 2016 میالدی« به پایان رسانده است. با او درباره نتایج بررسی ها و تحقیقاتش و همچنین 
درس هایی که این واقعه می تواند برای شرکت های کشتیرانی ایرانی و الگوهای مدیریتی آنها 

داشته باشد، گفت وگو کرده ایم. 

نتایج پژوهش درباره ورشکستگی هانجین

غولهاچگونهغرقمیشوند؟

ترابران: موضوع تحقیق شما بسیار جذاب است 
و امیدواریم نتایج آن برای شرکت های ایرانی 
بین  اساسا  آیا  باشد.  داشته  مفیدی  درس های 
شرایط هانجین با نحوه اداره شرکت های ایرانی، 

هیچ مشابهتی وجود دارد؟
بله مشابهت دارد. در دنیا، از چند دهه گذشته 
پدیده ای به نام »هلدینگ سازی« رونق داشته است 
که شروع آن در ایاالت متحده و در دهه های 50 و 
60 بود. سپس به تدریج، این موج به اروپا، آسیای 
تا  کره جنوبی،  و  ژاپن  به خصوص  جنوب شرقی 
حدودی سنگاپور و مالزی و هم اکنون نیز به چین 
آمریکایی ها،  امروزه  چرا  اما  است.  شده  منتقل 
اروپایی ها و حتی تا حدودی ژاپنی ها، آن را کنار 
مسلما  نداشتند؟  را  آن  علم  آیا  گذاشته اند؟ 
این  که  کرده  متقاعد  را  آنها  که  دارد  معضالتی 

داستان را کنار بگذارند. 
به نظر من، بخشی از ورشکستگی شرکت هانجین 
اداره  اینکه  و  می شود  مربوط  موضوع  همین  به 
فراهم  الزاماتی می خواهد که  و  هلدینگ شرایط 
همین  به  نیست.  ساده ای  بسیار  کار  آنها  کردن 
آن  گذاشتن  کنار  به  کم کم  صنعتی  دنیای  علت 
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فکر می کند. این نوع فعالیت مستلزم آن است که 
بلوغ کافی را داشته باشید. وضعیت مالی مناسب 
نشان دهنده بلوغ کافی برای ورود به فعالیت های 
هلدینگی نیست. تفکر پشت هلدینگ مهم است 
نه اینکه خود هلدینگ پدیده بدی باشد. واقعا آیا 
ما که در ایران تا این حد شیفته تشکیل هلدینگ 
شده ایم تفکر، بلوغ و شناسایی الزم را برای اداره 
آن داریم. من تا حدی بدبین هستم و فکر نمی کنم 
اصولی  برخورد  قضیه  این  با  ما  کشور  در  که 

صورت می گیرد. 
آیا واقعا به صالح است که کشوری با ساختارهای 
اقتصادی در حد ما، بخواهد با چنین سرعتی به 
چه  دنبال  به  برود؟  پیش  هلدینگ سازی  سمت 
نتیجه ای از این کار هستیم؟ شاید بخشی از این 
صحبت ها بتواند زنگ خطر یا گوشزدی به اتخاذ 
چنین تصمیماتی باشد که حتی در بخش حمل و 

نقل هم دیده می شود. 
البته قبال باید این نکته را هم توضیح دهم که در 
علوم نظری شاید هیچگاه نتوان از حد فرضیه جلوتر 
رفت. اگر صحبتی می شود فقط در حد یکسری 
فرضیه هست، نه اصل یا خدای ناکرده قانون. در 
این تحقیق ما تنها سعی کردیم اتفاقی را که رخ 
داده براساس یکسری نظریه ها و تحلیل های ارائه 
شده، تجمیع و نظریاتی که از نظر ما کاربردی تر 
است پررنگ تر کنیم و در نهایت نتیجه گیری کلی 
از آن به دست آوریم. مسلما کاستی دارد و ممکن 

است اشتباه داشته باشد.
روش تحقیق هم بر دو مبنا بوده: یکی بر مبنای 
بولتن ها،  مقاالت،  براساس  میدانی  جستجوی 
مجالت و سایت های معتبر اقتصادی و قسمتی هم 
براساس مصاحبه با افرادی که در داخل و خارج 
کشتیرانی  و  نقل  و  دست اندرکار حمل  ایران  از 
هستند. سپس این نظرات را با تحلیل هایی که به 
صورت جامع وجود داشته منطبق کردیم تا ببینیم 

که به کدام یک از این تحلیل ها نزدیک تر است.
دکتر  آقای  از جناب  دارم  ویژه ای  ضمنا، سپاس 
محمدرضا صدقیانی فر که بدون استفاده از دانش 
بیکران و راهنمایی های ارزشمندشان این تحقیق 

هیچگاه به سرانجام نمی رسید.
ترابران: خب براساس نتایج این تحقیق، دالیل 

شکست هانجین چه بود؟
ببینید! شرکت هانجین یک شرکت کره ای است 
که طی چند دهه توانست رشد سریعی داشته باشد 
یک  به  کوچک  خانوادگی  شرکت  یک  از  و 

هلدینگ بزرگ با تعداد زیادی شرکت زیرمجموعه 
تبدیل شود. این اواخر با 123 تا کشتی پهن پیکر 
فعالیت می کرد و آخرین رکوردی هم که داشته در 
سال 2003 بوده که توانسته دو میلیون TEU کاال 
جابه جا کند که جزء یکی از رکوردهای عجیب در 
حوزه کشتیرانی است، اما از سال 2010 به بعد، به 
آرامی نشانه هایی از مشکالت در هانجین نمایان 
از  نیز مانند بسیاری  این شرکت  شد؛ چراکه در 
طریق  از  مالی  منابع  تامین  دیگر،  شرکت های 
اعتبارات بانکی یا جذب سرمایه گذار به صورت 

خصوصی، بورس و .... صورت گرفته بود. 
هانجین  به  نسبت  آرام  آرام  سرمایه گذارها  این 
بی اعتمادی نشان دادند و حاضر به تامین اعتبار 
نشدند؛ تا آنجا که در سال 2015 بانک ها اعالم 
سنگین  هانجین  معوقه  بدهی های  آنقدر  کردند 

است که صالح به تامین اعتبار آن نمی دانند. 
که  کسانی  و  سرمایه گذاران  از  بعضی  ادامه،  در 
اقامه دعوا  مطالباتی از هانجین داشتند شروع به 
هانجین  اموال  از  یکسری  موفق شدند  و  کردند 
ضبط  این  و  کنند  ضبط  را  کشتی ها(  )عمدتا 

کردن ها مشکالت را دو چندان کرد.
جالب است که وقتی شما مثال روند بحران شرکت 
فورد را بررسی می کنید، متوجه می شوید که یک 
روند ده ساله داشته، ولی داستان هانجین فقط در 
افتاد؛ یعنی طی شش ماه آمدند،  شش ماه اتفاق 
گرفتند و ضبط کردند و در نهایت شرکت هانجین 
به سرعت پرچم را باال برد و اعالم ورشکستگی 
یک  ورشکستگی  که  شرایطی  در  هم  آن  کرد؛ 
شرکت کشتیرانی یا یک شرکت حمل و نقل از 

نظر تاثیرات اقتصادی آن کامال متفاوت است. 
حداکثر  تولیدی،  شرکت  یک  ورشکستگی  در 
اتفاقی که می افتد این است که در بخشی از آن 
تولید، به گروه خاصی صدمه وارد می شود، اما یک 
شرکت کشتیرانی در حد و اندازه هانجین چنین 
شرایطی ندارد؛ اوال در اینجا بحث مالکیت وجود 
دارد. این شرکت یکسری کشتی و کانتینر ملکی 
داشت که تعدادی از آنها توسط بعضی صاحبان 
کاال چارتر شده بود، یکسری از کانتینرها را هم 
به دیگر خطوط کشتیرانی اجاره داده بودند. حاال 
که این شرکت ورشکست شده، تکلیف اینها چه 
یعنی  داشت،  وجود  نیز  آن  برعکس  می شود؟ 
شرکت هانجین تعدادی کشتی یا کانتینر اجاره ای 
داشت، وقتی اعالم ورشکستگی کرد، معلوم نبود 
تکلیف آنها یا کانتینرها و کاالهایی که بوسیله آنها 

 در اواخر دهه 1990 
دولت کره جنوبی متوجه شد 

مدیران هانجین پول هایی 
را بدون اظهار، در خارج 
از کشور 32 بار گردش 

داده اند تا اثری از آن 
پول ها باقی نماند. بنابراین 

هانجین را چیزی حدود
500 میلیون دالر جریمه 

کردند. جالب اینکه در همان 
دوره آنها در دفاترشان 

به صوت رسمی یک 
سود 32 میلیون دالری 

ارائه کردند!

 هانجین در سال 2003 
رکورد عجیب 2 میلیون

TEU کاال را برجا گذاشت. 
فکر می کنید با توجه به 

این رکورد، چه رقمی 
در ترازنامه این شرکت 
به عنوان سود یا زیان 

ذکر شده  است؟
58/8 میلیون دالر زیان! 

برای سرمایه گذار، 
این زیان مهم است، نه 
رکورد جابه جایی کانتینر
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 بعضی معتقدند هانجین
 در گرداب بحران های 
اقتصادی گرفتار شده بود

 ولی مگر بقیه شرکت ها 
دچار این بحران اقتصادی 
نبودند؟ پس اگر بخواهیم 
بحران های اقتصادی را 
یکی از عوامل سقوط 
هانجین بدانیم، باید بگوییم 
علت اصلی، خود بحران 
اقتصادی نیست، بلکه 
آن چیزی است که مشکل

 خود ما هم محسوب 
می شود و آن برنامه  
مقابله با بحران است

 هدف هانجین فقط 
و فقط جذب مشتری و 
بازار بیشتر بوده که به آن 
»استراتژی بازار محور« 
می گویند. البته این 
استراتژی در بعضی از 
شرکت ها برای مدت 
محدود جواب می دهد
ولی نه در درازمدت

درگیری هم بین فرستنده و گیرنده از لحاظ سیستم 
مالکیتی به وجود می آید و اینکه هزینه ها و ریسکی 
که در اینکوترمز تعیین شده به کدام یک از آنها 

برمی گردد. 
یا  شرکت حمل و نقل  یک  وقتی  این،  بر  عالوه 
کشتیرانی ورشکست می شود، این ورشکستگی، 
یعنی  دارد،  دنبال  به  را  تامین  زنجیره  قفل شدن 
صنعتی  یا  اقتصادی  فعاالن  از  گروهی  کاالهای 
تامین نشده و برنامه ریزی تامین کاالی آنها دچار 
مشکل می شود؛ در نتیجه مانند دومینو تمام سیستم 
اقتصادی را دگرگون می کند. در عین حال وقتی 
کشتی به واسطه بالتکلیفی، مجبور به توقف در 
یک بندر می شود، سرویس دهی آن بندر را مختل 
خواهد کرد. وقتی در بنادر مهمی مثل سنگاپور، 
دو کشتی هانجین پهلوگیری کرده و قفل می شوند، 
کل سیستم سرویس دهی و برنامه ریزی های بندر 
سنگاپور را دچار اختالل می کنند. کافی است دو 
تاخیر  بارگیری کانتینرها  تامین تخلیه و  روز در 
ایجاد شود، می دانید این دو روز چه تاثیری در بقیه 

بنادر خواهد داشت؟!
ترابران: آن بی اعتمادی که می گویید سهامداران 
برای سرمایه گذاری در شرکت پیدا کرده بودند، 

از کجا نشات می گرفت؟
ما توانسـتیم سـه گـروه فرضیـات در خصوص 
علـل اتفـاق ایـن قضیه مطـرح کنیـم. گـروه اول: 
عـدم واکنش صحیح و به موقـع به عوامل محیطی 

بود که خود به سه دسته تقسیم می شود.
یـا  بانک هـا  سـوی  از  اعتبـار  تامیـن  عـدم   -1
سـرمایه گذارها بـه دلیـل بی اعتمـادی نسـبت بـه 
سـودآوری شـرکت. ایـن شـرکت در اواخـر دهه 
90 دچـار بحران رسـوایی مالی شـد، یعنی دولت 
کـره متوجـه شـد مدیـران هانجیـن پول هایـی را 
بـدون اظهـار در خارج از کشـور 32 بـار گردش 
دادنـد تا اثـری از آن پول هـا باقی نمانـد. بنابراین 
دالر  میلیـون   500 حـدود  چیـزی  را  هانجیـن 
جریمـه کردنـد. جالب اینکـه در همـان دوره آنها 
در دفاترشـان بـه صـوت رسـمی یـک سـود 32 

میلیـون دالری ارائـه کردنـد!
در اول صحبت، خدمت شما عرض کردم هانجین 
 TEU میلیون   2 عجیب  رکورد   2003 سال  در 
کاال را برجا گذاشت. فکر می کنید با توجه به این 
عنوان  به  ترازنامه شرکت  در  رقمی  رکورد، چه 
سود یا زیان ذکر شده است؟ 58/8 میلیون دالر 
از  عظیم  حجم  این  اینکه  علی رغم  یعنی  زیان! 

کانتینر را که یک رکورد محسوب می شود، جابه جا 
کرده، در نهایت زیان نشان داده است. 

برای سرمایه گذار، این زیان مهم است، نه آن رکود 
در  ما  می گوید  سرمایه گذار  کانتینر.  جابه جایی 
مسابقه ورزشی شرکت نداریم؛ هدف سرمایه گذار 
این است که دو کانتینر با سود خوب، نه میلیون ها 

کانتینر با زیان جابه جا شود. 
نتیجه  این  به  را  سرمایه گذاران  موارد،  این  همه 
رساند که هانجین شناخت خوبی از بازار ندارد. 
هدف این شرکت فقط و فقط جذب مشتری و 
بازار بیشتر بوده که به آن »استراتژی بازار محور« 
می گویند. البته این استراتژی در بعضی از شرکت ها 
در  نه  ولی  می دهد،  جواب  محدود  مدت  برای 
درازمدت. ما متوجه شدیم که از اوایل سال 2003 
استراتژی  این  از  هانجین  شرکت  سال 2015  تا 
برخوردار بود و این فرضیه وجود دارد که شاید 
عامل سقوط هانجین، پیروی از چنین استراتژی در 

درازمدت بوده است.
از دوستان در  2- یک فرضیه دیگر که بسیاری 
ایران هم این را مطرح کردند این بود که هانجین 
بود،  اقتصادی دچار شده  بحران های  در گرداب 
ولی مگر بقیه شرکت ها دچار این بحران اقتصادی 
نبودند؟ پس اگر بخواهیم بحران های اقتصادی را 
یکی از عوامل سقوط هانجین بدانیم، باید بگوییم 
بلکه  نیست،  اقتصادی  بحران  علت اصلی، خود 
آن چیزی است که مشکل خود ما هم محسوب 
می شود و آن برنامه  مقابله با بحران است. برنامه ای 
که هانجین برای مقابله با بحران داشته، شکننده 
بوده و قوی نبوده که بتواند شرکت را به سالمت 

از این بحران خارج کند.
3- فرضیه سوم فقط توسط همکاران ایرانی بنده 
مطرح شده که می گویند سقوط هانجین در نتیجه 
قطع حمایت های دولتی بوده است. ما قبول داریم 
واسطه  به  هانجین  شرکت  شکوفایی  اصوال  که 
این  شدن  قطع  اما  بود،  کره   دولت  حمایت های 
حمایت، خود معلول مشکالت درونی آن بود از 
جمله استراتژی های غلط برنامه های بلندپروازانه و 

فساد مالی درون سیستمی. 
فرضیه دوم ما در زمینه دالیل شکست هانجین را 
می توان ناکامی در اجرای استراتژی های بازارمحور 

نام نهاد که خود به پنج دسته تقسیم می شود:
یک  براساس  شده؛  تمام  قیمت  استراتژی   )1
اصل اثبات شده بازاریابی، برای اینکه شرکت های 
کنند؛  جذب  بهتری  بازارهای  بتوانند  کشتیرانی 

کسی  چه  و  می شود  چه  بودند،  حمل  حال  در 
می خواهد غرامت آن را پرداخت کند. 

از طرف دیگر، در حمل و نقل بحث مالکیت، بحث 
بارنامه  یک  که  زمانی  است.  پیچیده ای  به شدت 
صادر می شود، این بارنامه در واقع سند مالکیتی 
است که دو ذی نفع دارد: فرستنده و گیرنده. شما 
به عنوان حمل کننده باید بدانید براساس ترم خرید 
کرد.  پیروی  آنها  از  یک  کدام  دستورات  از  باید 
حاال وقتی کشتی در میانه راه متوقف می شود، یک 



49
w w w . t a r a b a r a n m a g . i r

ترابری دریایی

باید  باشند،  بازار  به فکر جذب  اینکه  از  پیش تر 
قیمت تمام شده خود را کاهش دهند. راهکارهایی 
که شرکت ها و خطوط کشتیرانی در این خصوص 
پیدا کردند، شامل موارد متعددی است: یکی اینکه 
برود  باالتر  کانتینرها  متوسط  عمر  کنند  کاری 
یعنی از متریال و ساختار و شکل بندی بهتری در 
کانتینرها استفاده کنند. حاال نکته منفی آن چیست؟ 
اگر شما بخواهید کانتینر بهتری داشته باشید باید 
برای آن هزینه بیشتری کنید. از طرف دیگر، اگر 
این کانتینر دچار بحران شود کانتینر ارزان تر بار 
مالی کمتر و کانتینر گران تر، بار مالی بیشتری برای 

شرکت در بر خواهد داشت. 
نمونـه ایـن قضیـه را مـا در سـال 2008 بـه عینـه 
شـاهد بودیـم. وقتـی بحـران اقتصـادی بـه اوج 
خود رسـید، ما در همسـایگی خودمان در کشـور 
امـارات و به خصـوص بنـدر دوبـی شـاهد بودیم 
چـه حجمی از کاالها )عمدتا مصالح سـاختمانی( 
متوقـف و صدهـا و هزاران کانتینـر بدون صاحب 
در بنـدر دوبـی رها شـدند. حتـی بـرای کاالهایی 
هم کـه صاحبان آنها قصد حراجشـان را داشـتند، 
خریـداری وجود نداشـت، چـرا که بازار مسـکن 
متوقف شـده بود. حاال یک شـرکت آمـده و روی 
کانتینرهـای گران قیمتـی که عمر متوسـط زیادی 
دارد سـرمایه گذاری کرده اسـت؛ وقتی این کانتینر 
چهـار مـاه در بنـدر دوبـی می خوابـد، زیان هـای 
ناشـی از ایـن کانتینرهـا می تواند بسـیار بزرگتر از 

زیان  کانتینرهای اسـقاطی باشـد. 
مانند همین اتفاق در مورد کشتی ها نیز مصداق 
از  برویم،  گفتند  خطوط  یکسری  می کند؛  پیدا 
کانتینر  تعداد  که  کنیم  استفاده  پهن پیکر  کشتی 
بیشتری حمل کند. قبل از این کشتی های کانتینربر، 
7 و 8 و نهایتا 10 هزار تا کانتینر حمل می کرد، 
اما این اواخر ما به رکوردهای عجیبی در حمل 
کانتینر رسیدیم و شاهد حضور کشتی 40 هزار 
کانتینربر هم بودیم. خب البته کشتی های بزرگتر 
صرفه بیشتری در زمینه دستمزد پرسنل دارند و 
هزینه سوخت و عوارض خروج از کانال ها نیز 
به نسبت بزرگ شدن افزایش پیدا نمی کند، ولی به 

سرعت هم می توانند دچار بحران شوند. 
بحران  یک  با  مقطعی  یک  در  شما  است  کافی 
اقتصادی مواجه شوید و نتوانید کشتی را با 100، 
چه  کنید.  ظرفیت حمل  درصد  حتی 70  یا   90
پایین  نرخ واحد شما  بوده  قرار  اتفاقی می افتد؟ 
بیاید و حاال نرخ واحد شما سه برابر شده است. 

اساسا مگر ما در دنیا چند بندر داریم که بتوانند 
چنین کشتی را با چنین سطح آبخوری قبول کنند؟!
جالـب اینکـه خطـوط کشـتیرانی خـود مـا نیـز 
بـه دنبـال همیـن قضیه بودنـد، ولی خوشـبختانه 
تحریم هـا در اینجـا بـه کمـک آمـد و آن خطوط 
نتوانسـتند چنین کشـتی هایی خریـداری کنند که 

بـا ایـن بحران هـا مواجه شـوند. 
2( عامل دیگر ناکامی در اجرای استراتژی ها، اتکا 
بر برندینگ، برای انجام فعالیت های متعدد بود، اما 
من شخصا چندان استراتژی برندینگ هانجین را 
ضعیف نمی دانم. آیا کسی در این حرفه فعالیت 
می کرد که هانجین را نشناسد؟! این شرکت یک 
بین شرکت های کشتیرانی  بار رتبه چهارم را در 
برتر کسب کرد. اصال در دهه اخیر بین رتبه هشتم 
تا چهارم در حال جابه جایی بوده، پس برند قوی 
داشت و کامال شناخته شده بود، هرچند قبول دارم 
بعد از اینکه هانجین در اواخر سال 90 و اوایل 
سال 2000 دچار بحران و حتی رسوایی مالی شد، 
نتوانست به نوعی در حفظ جایگاه برندش کار کند.
به نظر می رسد بیشتر به دنبال استراتژی هیجانی 
رفته تا ثابت کند وضعیت شرکتش مناسب است. 
این 2 میلیون کانتینری که بعد از سال 90 حمل 
کرده به همین خاطر بود. تا همین روزهای آخر 
هم اگرچه فعالیت های آن دچار بحران شده بود 

ولی اسم هانجین دچار مشکل نبود. 
3( اسـتراتژی و برنامه ریـزی کـه هانجیـن بـرای 
سیسـتم های مالـی داشـت، منطبـق بـا درک بازار 
نبوده اسـت. با توجه به رشـته خـودم فکر می کنم 
ایـن فرضیه یک مقـدار با واقعیـت همخوانی دارد 
چـون بـه نظـر می رسـد برنامه هایـی کـه هانجین 
بـه خصـوص در این دو دهـه آخـر از آنها پیروی 
کـرده، بسـیار بلندپروازانـه بوده اسـت. بـه عنوان 
یـک نمونـه، طی چند سـال اخیر مدیران شـرکت 
در هلدینگ خودشـان یک شـرکت اطالع رسـانی 
الکترونیـک طراحـی کردنـد و نهایتـا قـرار بود به 
سیسـتم های تراکینـگ و جایگاه یابـی کاال حتی از 
طریق اپلیکیشـن های موبایل برسـند. شـاید چنین 
برنامه هایـی در بـازار بسـیار جـذاب جلـوه کنـد، 
ولـی آیـا چنیـن سـرمایه گذاری در شـرکتی کـه 
دچـار بحـران مالی اسـت و دیون کالنـی دارد، به 

اسـت؟ صالح 
ترابـران: بـه نظـر می رسـد همچنان بـه دنبال 

بودند. برندینـگ 
همیشگی  اهداف  از  یکی  استراتژی  این  بله؛ 

 برنامه هایی که هانجین 
در دو دهه اخیر از آنها پیروی 

کرد، بسیار بلندپروازانه 
محسوب می شد، مثال در 

سال های اخیر یک شرکت 
اطالع رسانی الکترونیک 

طراحی کرده بودند و نهایتا 
قرار بود به سیستم های 

تراکینگ و جایگاه یابی کاال
از طریق اپلیکیشن  

موبایل برسند. آیا چنین 
سرمایه گذاری  در شرکتی 

که دچار بحران مالی
است و دیون کالنی دارد، 

به صالح است؟

 همیشه یکسری از 
خطوط کشتیرانی به دنبال

آن هستند که به واسطه 
امکانات مالی، دامپینگ 

کنند، یعنی قیمت ها را پایین 
آورده و بازاری را به صورت 

انحصاری جذب کنند. 
هانجین در این رقابت 

حضور چشمگیری داشت 
و یکی از سردمداران 

این قضیه بود

شرکت هانجین بود. البته در شروع کارشان این 
استراتژی به کمک آنها آمد چون همزمان با رونق 
اقتصادی در کل دنیا بوده است، ولی نمی توان در 
درازمدت به آن ادامه داد. درست مثل یک بازیکن 
انفجاری گل می زند،  فوتبال که در یک حرکت 
ولی در طول 90 دقیقه بازی، چند مرتبه می تواند 
که  بار  یا سه  دو  باشد؟  داشته  انفجاری  حرکت 
شاید عین سه بار آن به نتیجه نرسد. اتفاق دیگر 
اینکه این بازیکن توانش را به سرعت از دست 
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می دهند که سردمدار این قضیه کشور چین است. 
همانطور که گفتم یکسری از خطوط کشتیرانی هم 
مالی،  امکانات  به واسطه  بودند که  این  دنبال  به 
دامپینگ کنند، قیمت ها را پایین بیاورند و بازاری 
را به صورت انحصاری جذب کنند. هانجین در 
این رقابت حضور چشمگیری داشت و یکی از 
سردمداران این قضیه بود. خود ما هم هر قیمتی 
به مشتری ارائه می دادیم، می گفتند قیمت هانجین 

ارزان تر است. 
همین رقابت شدید در کاهش قیمت ها باعث شد 
تا 2 میلیون کانتینر حمل کنند و 32 میلیون دالر 
هم زیان دهند. این کار برای شرکتی مناسب است 
که از اتکا مالی خوبی برخوردار باشد و اتکا مالی 
آنها مبتنی بر سرمایه باشد نه مبتنی بر اعتبار. از 
همه بدتر اینکه شما با این اعتبارات وارد چنین 
مسابقه مرگی شوید. من تا حدودی این فرضیه را 
درست می دانم چون منطبق با آن چیزی است که 

در واقعیت اتفاق افتاده است.
در  ناکامی  که  می رسیم  سوم  گروه  به  ما  نهایتا 
عبارتی  به  یعنی  بوده،  داخلی  عوامل  ارزیابی 
شرکت جایگاه خودش را در این بازار به درستی 
تدوین  که  استراتژی هایی  تمام  و  نکرده  درک 
می کند براساس یک تصور اشتباه است و دچار 
بازتاب های غلطی می شود. ما در این گروه چهار 

مورد را به عنوان نظریه ارزیابی کردیم.
یکی نظریه ساختار سازمانی است، براساس این 
نظریه، هانجین رویه های نادرست مالی و اعتباری 
داشته و جذب اعتبار بدون اتکا به قدرت در بازار 
بوده است. قدرت ما در بازار مبتنی بر این نیست 
که چند کانتینر حمل کردیم، بلکه این است که 
در هر  که  داریم  وفادار  و  چند مشتری سودآور 
وضعیتی ما را حمایت می کنند. وقتی 80 درصد 
از مشتری های فعلی ما به این دلیل جذب شرکت 
حمل  دالر   1600 با  باید  که  کاالیی  که  شده اند 
کنیم، با 300 دالر حمل می شود، آیا این مشتری 

در آینده هم می ماند؟ 
این استراتژی را می توان »استرانژی مبتنی بر توهم« 
دانست که اتفاقا بسیار در ایران نیز مصداق دارد. در 
حال حاضر، ما در ایران صنایعی داریم که فروش 
بسیار خوبی دارد، بعد دچار این توهم می شوند که 
این فروش نشان دهنده عملکرد خوب آنهاست. 
در صورتی که وقتی شما جلوی واردات کاالی 
مشابه را گرفته اید، مشتری چاره ای ندارد جز اینکه 

از کاالی شما استفاده کند.

نظریه دیگر به اشتقاق فعالیت مربوط می شود که 
خود من آن را قبول ندارم، ولی متاسفانه توسط 
می شود:  مطرح  ایران  در  ما  همکاران  برخی 
اینکه هانجین غیر از کار حمل و نقل نباید کار 
دیگری انجام می داد، کشتیران باید کشتیرانی کند 
یا کانتینربر به همین صورت. چه دخلی دارد که 
بروید خط زمینی اجاره کنید، قرارداد ریلی ببندید، 
با   ... در تاسیسات بندری سرمایه گذاری کنید و 
چنین کارهایی تمام تمرکز از یک نقطه به چندین 
نقطه معطوف شده و این اشتقاق باعث می شود 
که اوال سرمایه گذاری در بین آنها پخش شود و 
نداشته  نیز وجود  مدیریتی  تمرکز  عین حال  در 
باشد؛ اما کار هلدینگ همین است و اساسا تشکیل 
می شود چون می خواهد فعالیت های مختلف انجام 

دهد. چرا باید تمرکزش را از دست دهد؟ 
هـر کـدام از ایـن فعالیت هـای اقمـاری، سیسـتم 
مدیریتـی خـاص خودشـان را دارنـد و هلدینـگ 
کل سیسـتم را بـه لحـاظ کالن اداره می کنـد. بنده 
به شـخصه موافـق صد درصد اشـتقاق در فعالیت 
و ورود بـه شـاخه های دیگـر هسـتم؛ منتهـی بـه 
شـرطی کـه بلـوغ سـازمانی کافـی بـرای ورود به 

ایـن مراحل را داشـته باشـم.
اتفاقا کارشناسان لجستیک از جمله دکتر همایون 
خطوط  قوت  نقطه  که  هستند  معتقد  اسدی، 
به خشکی  پا  که  زمانی شروع شد  از  کشتیرانی 
گذاشتند. این در حالی است که بعضی از همکاران 
ما در ایران اساسا با کلمه لجستیک مشکل دارند، 
در حالی که ما نمی توانیم واقعیت را کتمان کنیم؛ 
مثل این است که یک فیزیکدان بگوید از کلمه 
انرژی جلوی من حرف نزنید، اما انرژی بخشی 
از علم فیزیک است و شما نمی توانید آن را انکار 
حرف  تامین  زنجیره  و  لجستیک  امروزه  کنید. 
اساسی را علم اقتصاد و مدیریت می زند و تا حد 
دکترا و پست دکترا در دنیا مطرح است. فقط یک 
مثل  علمی  معتبر  مراجع  در  سطحی  جستجوی 
گذشته  دهه  طی  که  می دهد  نشان   Emerald
نزدیک به هفتصد مقاله علمی با عنوان لجستیک 

در محافل معتبر علمی مطرح گردیده است! 
اتفاقا یکی از کارهای درستی که شرکت هانجین 
انجام داد، این بود که در زمینه لجستیک مشغول 
آمریکا  بنادر  از  به کار شده و حتی در یکسری 
در حوزه تاسیسات بندری سرمایه گذاری کرد. من 
معتقدم یکی از عواملی که کمک کرد مشکالت 
پنهان شود همین  یا  و  یابد  بروز  دیرتر  هانجین 

خواهد داد و دیگر حتی توان بازی عادی را هم 
ندارد؛ یعنی بعد از حداکثر سه حرکت انفجاری، 
دیگر نه یک یازدهم تیم، بلکه شاید یک هشتادم 

تیم باشد. 
توان  مالی هانجین،  استراتژی های  اینکه  خالصه 
این میزان سرمایه گذاری را نداشت؛ خرید کشتی 
زمینه  در  سرمایه گذاری  بندر،  اجاره  پهن پیکر، 
حمل و نقل ریلی و ... همه اینها خوب است، ولی 
نتیجه با یک دست چند هندوانه برداشتن، سقوط 

همه آن هندوانه هاست. 
3( من نام این استراتژی را »مسابقه مرگ« گذاشتم. 
حتما می دانید که از اواخر سال های 2010 نرخ های 
حمل دریایی به صورت عجیبی کاهش پیدا کرد. 
یکسری  اواخر  این  که  بود  به جایی رسیده  کار 
خطوط قیمت حمل یک دستگاه کانتینر 20 فوت 
از شانگهای به بندرعباس را 300 دالر می دادند. در 
صورتی که شما با هر فردی که به الفبای این کار 
وارد باشد صحبت کنید می گوید قیمت تمام شده 
یک واحد کانتینر بسیار بیشتر از این ارقام است. در 
چنین شرایطی یک سری از شرکت های کشتیرانی 

به دنبال دامپینگ رفتند. 
جرم  دامپینگ  امروز،  تجارت  قوانین  در  البته 
اقتصادی محسوب می شود، یعنی اگر اثبات شود، 
تا حد محاکمه و جرائم می تواند پیش رود، ولی 
بسیاری به صورت نامحسوس این کار را انجام 

 اتفاقی که در خصوص 
هانجین افتاد به برکت 
شکوفایی عجیب و غریب 
اقتصادی در اواخر دهه 70 
تا 90 در دنیا به خصوص

 در اقتصاد کره بود که 
باعث شد اصال متوجه 
گذراندن دوره طفولیت و 
ورود به دوره بلوغ نشوند 
یعنی شاید سازمان 
از نظر تفکر سیستمی 
در طفولیت به سر می بُرد، 
ولی از لحاظ اندازه 
در حد سازمان بالغ بود
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ترابری دریایی

فعالیت های لجستیکی و اشتقاق فعالیت های آن 
شرکت بود. هانجین در بخش سرمایه گذاری های 
عظیم کشتیرانی دچار مشکل شد و اعتبارات اخذ 
کانتینرها  برای ساخت کشتی های بزرگ و  شده 

این شرکت را زمین زد. 
نظریه بعدی، در مورد سیستم های مدیریتی است 
و می گوید سیستم های مدیریتی حاکم در سازمان 
غلط بوده؛ به عبارت دیگر، سیستم های نامتعارف 
داشته و از نظر منابع انسانی، فساد یا اشتباه حاکم 
تا حدی فساد  بله می توان گفت که  بوده است. 
حاکم بوده است. مدیران هانجین نیز به آن اعتراف 
وقتی  کردند.  عذرخواهی  کره  مردم  از  رسما  و 
شرکتی می خواهد پولش را پنهان کند و به گردش 
نامتعارف دربیاورد، یعنی در سیستم، فسادی حاکم 
باشد،  حاکم  فساد  که  سیستمی  در  است.  بوده 
عوامل فساد می خواهند سیستم را به جهتی پیش 
ببرند که در راه منافع سیستم نیست، بلکه در راه 
به وجود  منافع  تضاد  اینجا  در  است.  آنها  منافع 
می آید و شرکت مجبور می شود به صورت رسمی 

نیم میلیارد دالر جریمه پرداخت کند. 
نیم میلیارد دالر رقم کمی نیست )ما کشورهای در 
دنیا داریم که بودجه سرانه آنها دو یا سه میلیارد 
در  بود،  ماجرا  این جنبه مستقیم  اما  دالر است( 

حالی که جنبه غیرمستقیم آن مهم تر است. 
وقتی این رسوایی اتفاق افتاد دو بازتاب داشت؛ 

بازتاب خارجی.  دیگری  و  داخلی  بازتاب  یکی 
نیروهای  از  تعدادی  که  بود  این  داخلی  بازتاب 
وفادار مسلما از کار دلسرد شده و سازمان را ترک 
کردند و در نتیجه شرکت از لحاظ منابع انسانی 
دچار مشکالت عدیده شد. مشکل دوم بازار بود. 
زمانی که شما دچار بحران رسوایی مالی می شوید؛ 
در حقیقت یک بخشی از بازار اعتماد خود را از 
شما سلب می کند و بخشی از مشتریان یا همکاران 
وفادار را از دست خواهید داد. حال برای جایگزین 
کردن آنها چه راه حلی دارید؟ توسل به رویه هایی 

مثل دامپینگ!
من فرضیه آخر را جمع بندی و به یک نظریه تبدیل 
کردم و اسم آن را رشد سریع و ناگهانی گذاشتم. 
عمر  عنوان  به  چیزی  سازمان ها  در  ما  ببینید 
سازمانی داریم که صد درصد علمی و اثبات شده 
است. هر سازمانی که شروع به فعالیت می کند از 
نقطه زایش شروع کرده، به آرامی دوران رشد را 
طی می کند و به نقطه بلوغ می رسد. از نقطه بلوغ 
به بعد به تدریج به جایی می رسد که بر سر اسم 
آن بحث است، ولی عمده صاحبنظران اسم آن را 
دوره اشرافیت و سقوط گذاشته اند. این محورِ عمِر 

تمام سازمان هاست. 
همه سازمان های امروز دنیا به عنوان مثال کوکاکوال 
به دنبال این هستند که دوره بلوغ را افزایش دهند 
و هیچگاه وارد دوره اشرافیت نشوند به عبارتی ما 

می توانیم یک محور سینوسی را در نظر بگیریم 
به  و  شروع  طفولیت  یا  زایش  نقطه  یک  از  که 
سمت بلوغ رشد کرده و سپس در اوج و جایگاه 
مرگ  به  نهایتا  و  آمده  پایین  آرامی  به  اشرافیت 
سازمان های  می کند.  سقوط  و  می رسد  سازمانی 
معتبر و موفق که چند صد سال سابقه دارند این 
مواجه  بلوغ  نقطه  در  شکست  یک  با  را  محور 
می کنند و دوباره به دوره رشد می برند. چون وقتی 
یک سازمانی وارد دوره اشرافیت و به خصوص 
افول می شود بسیار سخت است که بخواهیم این 

سازمان را احیا کنیم.
مسلما هر کدام از این دوره ها ساختاری دارد. یعنی 
اگر من در دوره بلوغ هستم، دیگر ساختار دوره 
طفولیت پاسخگو نیست. پس سازمان باید درک 
نقاط  باشد.  داشته  خودش  جایگاه  از  مستقیمی 
قوت و ضعف داخلی و خارجی را شناسایی کند 
و متوجه شود در کجا قرار گرفته و در چه حدی 
است و بر آن اساس نظرپردازی و برنامه ریزی کند. 
برکت  به  افتاد  هانجین  در خصوص  که  اتفاقی 
اواخر  در  اقتصادی  غریب  و  عجیب  شکوفایی 
هزاره قبل سال های 70 تا 90 در دنیا به خصوص 
متوجه  اصال  شد  باعث  که  بود  کره  اقتصاد  در 
بلوغ  دوره  به  ورود  و  طفولیت  دوره  گذراندن 
نشوند، یعنی شاید سازمان از نظر تفکر سیستمی 
در طفولیت به سر می بُرد، ولی از لحاظ اندازه در 
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قابل ذکر است که اعمال مدیریت بحران مختص 
اشرافیت  ابتدای  در  و  پسابلوغ  ساختارهای 
است که این خود نشانگر این واقعیت است که 
سازمان علیرغم ورود به ساختار اشرافیت هنوز 
اصوال  و  می رفته  پیش  به  طفولیتی  تفکرهای  با 
در تفکر سیستمی طفولیت مفهومی تحت عنوان 
مدیریت بحران معنی ندارد. کسی که در وضعیت 
و  می شود  قیمت  مرگ  مسابقه  وارد  بحران زده 
درک  یعنی  می کند،  عجیبی  سرمایه گذاری های 

صحیحی از وضعیت فعلی خودش ندارد. 
نهایتا از نظر بنده این قسمت آخر کمی تا قسمتی 
از هر کدام از نظریات قبلی را در خودش جای 
نظریاتی  مجموع  از  عمومی  نتیجه  است.  داده 
ما  که  است  این  کردم  عرض  شما  خدمت  که 
منکر شویم،  را  عوامل خارجی  نمی توانیم سهم 
ولی بیشترین سهم را عوامل داخلی داشته و این، 
آن چیزی است که ما شرکت های ایرانی باید به 

آن توجه کنیم. 
حتما شما از من و یا همکارانم زیاد شنیده اید که 
بازار خراب است و تحریم، بحران، سیاست های 
خوب  فعالیت  نتوانیم  شده  باعث   ... و  دولت 
این  به  ما  از  نفر  چند  اما  دهیم،  انجام  اقتصادی 
ساختار  در  هم  که خودمان  کرده ایم  توجه  نکته 
داخلی مشکل داریم. ما کنترلی بر عوامل بیرونی 
نداریم و حداکثر کاری که می توانیم بکنیم ارزیابی 
و برنامه ریزی صحیح در مقابل آنهاست، ولی چه 
برنامه ای برای عوامل داخلی حاکم بر سازمان که 
زیر نظر و تحت کنترل ماست، وجود دارد؟ تا چه 
حد می توانم این عوامل را برطرف کنم تا به چنین 

بحران هایی دچار نشوم؟
شرکت هانجین شرکت کوچکی نبود مسلم بدانید 
که تعداد زیادی مشاور خوب اقتصادی و مدیران 
باسواد داشته، وقتی یک شرکتی با جایگاه چهارمین 
شرکت کشتیرانی بزرگ دنیا در این سایز و اندازه 
از دام این مشکالت در امان نیست، دیگر خود 
شما تکلیف شرکت های ایرانی در سایز، اندازه و 
ساختار فکری خودمان را ارزیابی کنید و ببینید ما 

چقدر می توانیم دچار بحران و مشکل شویم. 
اگـر روزی بحـث WTO بـه نتیجـه برسـد و مـا 
بعـد از افغانسـتان موفـق شـویم ایـن راه خطیـر 
را طـی کنیـم و رسـما وارد WTO شـویم چـه 
اتفاقـی می افتـد؟ سـازمان های پرقـدرت خارجی 
در بـازار مـا وارد شـوند و سیاسـت های حمایتی 
دولـت هـم حاکـم نباشـد، چـه اتفاقـی خواهـد 

افتـاد؟ چنـد درصـد از شـرکت های مـا توانایـی 
دارنـد بـه سـالمت از این مرحله عبـور کنند؟ من 
سرنوشـت خوبـی بـرای خـودم و بقیـه دوسـتان 

نمی کنـم.  پیش بینـی 
برای  پیشنهاداتی  چه  شما  تحقیقات  ترابران: 

مقابله با چنین شرایطی دارد؟
شـاید اگـر سـازمان می توانسـت از مدیریـت 
بحران و سیاسـت های متکی بر مدیریت آشـوب 
بهره گیـری کند، بـه آن نقطه افولی نمی رسـید که 
دیگـر قابلیت احیا نداشـته باشـد. می توانسـت از 
سیاسـت های کمـک سـازمانی اسـتفاده کند مثل 
جـذب شـریک، ادغـام بـا شـرکت های دیگـر و 
به خصـوص برون سـپاری. اتفاقـا خـود هانجیـن 
جـزو یکی از شـرکت هایی بود که دائـم به دنبال 
خریـد شـرکت های متعدد بود، ولی می خواسـت 
دیگـران بـه او ملحـق شـوند نـه اینکـه خـود در 

دیگران ادغام شود. 
تاکیـد می کنم که منابع انسـانی بزرگترین مشـکل 
هانجیـن بـوده و خـود مـا هـم بـا مشـکل منابـع 
انسـانی روبـه رو هسـتیم. سـازمانی که دچـار این 
مشـکل می شـود و متوجه این مشـکل هم نیست، 
یعنـی منابـع انسـانی دارد که یـا وفادار نیسـتند، یا 
برایشـان مهم نیسـت که در سـازمان چه می گذرد. 
راهکارهـای خوبـی در ایـن زمینه وجـود دارد که 
بهتریـن آن برون سـپاری اسـت شـما بخش هایـی 
در سـازمان که احسـاس می کنید عملکـرد خوبی 
نـدارد را خـارج، حـذف، تعطیـل و در نهایـت 
جایگزیـن می کنید. اما هیچکـدام از این راهکارها 
از طـرف هانجیـن پیگیـری نشـد. حتـی بعـد از 
بحـران که مجبور به عذرخواهی در پیشـگاه ملت 
کـره شـدند، در حـد تعویـض چنـد مدیـر پیـش 
رفتنـد، نـه اینکه تحـول عمیقی در سیسـتم ایجاد 
کننـد. حتی می توانسـتند در نوع سـرویس و بازار 
تجدیدنظـر کننـد. تضمینـی وجـود ندارد بـازار و 
مسـیری که در ده سـال گذشـته برای یک شرکت 
کشـتیرانی خـوب بوده، در حـال حاضر نیز خوب 
باشـد. بایـد بتوانیـم بـازار و مسـیر را تغییـر داده 
و بازارهـای بکـر را شناسـایی کنیـم؛ حتـی اگـر 
احسـاس کنیـم از نظـر اعتبـار ممکن اسـت برای 

ما ضرر داشـته باشـد. 
آنهـا در زمینـه سـاختن شـرکت های اقمـاری یـد 
طوالیی داشـتند، پس می توانسـتند شرکت اقماری 
تاسـیس کنند و بـا برند فرعـی در بازارهای جدید 

شوند.  وارد 

حد سازمان بالغ بود. به همین دلیل، تصمیمات 
او درست و استراتژی هایش موفق وکارآمد نبوده. 
واسطه  به  بودنش  کارآمد  بوده،  کارآمد  اگر  یا 
خود استراتژی نبوده، بلکه به واسطه کمک های 
محیطی بوده است. پس یعنی محور عمر سازمان 
با ساختارش هماهنگی نداشته و ظاهرا تا آخر هم 

این را درک نکرده است. 
بحران  مدیریت  نام  به  پدیده ای  مدیریت،  در  ما 
مهمی  زیرشاخه  بحران  مدیریت  این  که  داریم 
به نام تئورهای آشوب دارد. براساس تئوری های 
آشوب باید ببینیم چگونه می توان شوک های الزم 
شود.  حل  مشکالت  تا  کرد  وارد  سیستم  به  را 
زمانی که شما به روند فعالیت های هانجین نگاه 
می کنید هیچ مدیریت بحرانی در آن نیست یعنی 
خودشان هم متوجه نبودند که دچار بحران شدند 
و تصور می کردند همه چیز آرام است و بر این 

اساس پیش می رفتند. 

 در بحران هانجین نمی توان 
منکر سهم عوامل خارجی 
شد، ولی بیشترین سهم را 
عوامل داخلی داشته و این، 
آن چیزی است که ما 
شرکت های ایرانی باید 
به آن توجه کنیم. حتما شما 
از من و همکارانم زیاد 
شنیده اید که بازار خراب 
است و تحریم، بحران، 
سیاست های دولت و ... 
باعث شده نتوانیم فعالیت 
اقتصادی مناسب داشته 
باشیم، اما چند نفر از ما 
به این نکته توجه کرده ایم 
که خودمان هم در ساختار 
داخلی مشکل داریم


