

PwC  بیست و ششمین نظرسنجی ساالنه مدیر ان عامل: شرکت
گزارش مدیران عامل ۲۰۲۳

 برنده شدن در مسابقه ی
 امLوز، در حالی که مسابقه

فردا را می دوMد

۴۴۱۰ مـدیر اجـراMی در نـظرسنجی ۲۰۲۳ می گـوMند تکامـل پ,یـدا کـن یـا بـمیـر.

 امـا آیـا آنـها زمـان کـافی را بـرای اخـتراع مجـدد کـسـب و کـار را صـرف می کUـنـنـد؟ 

خیـلی هـا بـه مـا می گـوMند نـه.
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پUیشگفتار و حاشیه نوMسی از تیم تج:4ه ی شاپرک آ4ی

نسخه ای بین اfمللی برای دنیای در حال تغییر ما

ـمـا در دنـیاMی ـهـمگن زـنـدگی می کـUنـیم، ـبـه ـتـعبـیLی اـثـر ـبـال یک ـپـ:واـنـه در ـبـMhLل ـطـوـفـانی در ـسـاـهـارا 

اـیـجاد می کـUـند. ـبـر ـهمـین اســاس ـبـاید ـبـاور داشــت ـکه ـتغیـیراتی ـکه در دنـیای پUیراـمـون ـمـا، ـهـرـچـند 


دورتـر اتـفاق می افـتد بـه مـا خـواهـد رسیـد. 

ـبـه ـهمـین ـتـرتیب در ســطح ـکـشور ـمـا و ـکـسب و کارـهـای اـیرانی نـیز، ـبـاید ـمـنتظر دنـیاMی ـپـر از اـoـهام 

(ـهـای ـفـرا مــنطقه ای) ـبـاشیم و ـخـود را ـبـرای ـحـضور در ـمـساـبـقه ی ـفـردا آـمـاده ســاMhم. در اـMن بـین 

ـتـوـجـه ـبـه ـمـسائلی ـکه پUـیـشـتر شــاید ـبـدان ـکـمـتر ـمـعطوف ـبـوده ایم ـخـودـنـماMی می کـUـند. ـتـوـجـه ـبـه 

ـسـاـعـت آب و ـهـواMی ـکـسب و ـکار شــما، ـکـمـبود نـیLوی ـکار ـمـتخصص و ـیا ـمـهاـجـرت آن، ـتغیـیرات 

در زـنجـیره ی ـتـامین و ـتـحوالت ـفـناوzی نـیز از ـجـمله ـمـواردی اســت ـکه ـبـدون ـنـگاه دقـیق ـبـه آن شــاید 


بـه بیراهـه رفـتن oهـتMLن تـفـسیـر از اتـفاقـات پUیـش zو بـاشـد.

ـبـاید در ـنـظر داشــت ـکه اـیران کـUـنونی ـمـا، ـبـا ـتـمام بـحـران ـهـای داـخـلی و ـخـارجی ـکه درگـیر آن اســت در 

یک اـכوسـ~ـسـتم بـین اـfـمـللی در ـحـال ـفـعالیت اســت ـکه در صــورت اـنـ{وا و ـیا ـجـهانی شــدن اـقـتصاد 

اـیران، ـبـاید ـخـود را آـمـاده ی ـتغیـیرات ـجـدی، ـعـملـیاتی و اســاسی ـتـLی آـمـاده کـUـند و اـMن آـمـادگی ـبـا 

شــناـخـت، ـمـطاـلـعه، ـپـذیرش دقـیق وضـعـیت کـUـنونی و اـیـجاد ـچـشم اـنـداز ـبـرای آـیـنده ـبـدـسـت ـخـواـهـد 


آمـد.

ـمـحتواMی ـکه آن را ـمـطاـلـعه می ـنـمایUید ـبـه کوشــش تـیم ـمـشاوران ـمـدیMLت تـجـLـoـه ی ـشـاـپـرک آoی 

ـهــمزـمــان ـبــا نشـــر بـین اـfـمـللی آن ـتهـیه شـــده ـتــا شـــاید راـهــگشای صـــاـحــبان ـکـسب و ـکار و ـفــعاالن 

حـوزه هـای مـختلف بـاشـد تـا در اMـن دنیـای پـر تـالطـم، راه بـه جـاMی صـحیـح بـرنـد.
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PwC  بیـسـت و شـشـمیـن نـظرسنجی سـاالنـه مـدیر عـامـالن شـرکت 

چهل درصد از مدیران عامل جهانی فکر می ک,نند که اSر سازمانشان به مسیر فعلی خود ادامه دهد، ده سال 

دیگر از نظر اقتصادی مق:ون به صرفه نخواهد بود. اaن داده واضح بر ض:ورت دوگانه ای تاכید می ک,ند که 


4410 مدیر عامل از 105 کشور و منطقه به بیست و ششمین نظرسنجی ساالنه مدیران عامل پاسخ دادند.

بـسیـاzی از اMـن مـدیران عـامـل احـساس می کUـنـنـد کـه اخـتراع مجـدد کسب وکارهــای خـود بـرای آیـنـده بـرای آنـها 

بـسیـار مـهم اسـت. آن هـا هـمـچـنیـن بـا چـالـش هـای کوتـاه  مـدت دلهــره  آوzی zوoـLو هسـ�נد کـه از اقـتصاد 

 ۷۵ درصـد مـعتقدنـد کـه در طـول سـال آیـنـده شـاهـد کاهـش رشـد خـواهـد 
ً
جـهانی شـLوع می شـود، تـقMLبا

 بـه سـه گـLوه 
ً
بـود. مـا خـالصـه نـظرسنجی امـسال را در ۹ سـؤا� سـخت سـازمـانـدهی کـرده ایـم - کـه طـبیـعـتـا


تـقـسیـم می شـونـد - در مـورد ایـنکـه چـه چیـ{ی بـرای عـمل در دنیـای دوگـانـه ضـLوzی مـا الزم اسـت:


مسابقه برای آینده

سه سواo اول منعکس ک,ننده مسابقه ای است که مدیران عامل باید برای جلوتر از تهدیدهای بلندمدت برای 

شرکت های خود، جامعه و خود کره زمین پ,یشی بگیرند.


۱. نیمه عمر کسب و کار شما چیست و چقدر است؟


۲. ساعت آب و هواMی شرکت شما چه زمانی تمام می شود؟


۳. آیا باید Mzسک های کلیدی کسب و کار خود را به پUیش zو بیاوMzد؟


تنش های امLوز

سه سواo بعدی راجع به به تنش های tوزانه ای صحبت میک,ند که رهبران با بدتر شدن شرایط اقتصاد کالن، 

افزایش عدم اطمینان و رسیدن تورم به سطوحی که در دهه های گذشته دیده نشده بود، با آن مواجه هسxנد.


۴. خلق و خوی امLوز شما چقدر بر دیدگاه شما نس�ت به فردا تأثیر می گذارد؟


۵. تاب آوzی شما و استرات�ی های نیLوی کار شما چگونه با هم تطاoق دارند؟


۶. با افزایش Mzسک های ژئوפلی�~کال، برای چه موارد احتمالی جدیدی آماده می شوMد؟


یک دستور کار متعادل

سه سواo پایانی تجسم عمل متعادلی است که مدیران عامل باید انجام دهند تا به ا�زام دوگانه خود عمل 

ک,نند.


۷. چقدر زمان و پول برای آینده سرمایه گذاzی می کUنید؟

۸. شما چقدر برای اختراع  و یا ایجاد مجدد شرکت ,خود محور (متکی بر خود) هس�~د؟


۹. چه نوع اכوس~ستمی  پUیرامون شرکت خود می ساMhد؟
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 داده هاMی که ارائه خواهیم کرد نشان می دهد که مدیران عامل در حال حاضر با اMن سؤا�ت دست و پنجه نرم

 آن را تشخیص دهند. ما امیدواMzم که با zوشن کردن سؤا�ت،
ً
 می کUنند، ا�رچه گاهی اوقات بدون اینکه کامال

 به رهبران کمک کUنیم تا از ب{رگUتMLن احتماالت و آس�ب پذیLی های خود استفاده کUنند. در طول مسیر، ما

 همچنین بر اساس تحقیقات و تجoLه (פی.دبلیو.سی) که به رهبران جهانی در مورد همه اMن مسائل کمک

 می کUند، اولوMت های مدیر عامل را برای اقدام پUیشنهاد می کUنیم. اfزام دوگانه ای که مدیر عامل امLوhی با آن

 zوLoوست، یک چالش در درجه اول است، اما همچنین فرصتی است برای رهبLی هدفمند و کمک به کسب و

 کار در ایفای نقشی که به شدت جامعه به آن نیاز دارد - کاتالی{ور نوآوzی و جامعه ای از حل کUننده ها که برای

مدت طوالنی ایفای نقش می کUند.

۱. نیمه عمر کسب و کار شما چیست؟
 مدیران عامل احتمال اختال� پUیش zو را تشخیص می دهند. نزدیک به ۴۰ درصد از مدیران عامل فکر می کUنند

 که ا�ر شرکت آنها به مسیر فعلی خود ادامه دهد، یک دهه بعد دیگر از نظر اقتصادی مقLون به صرفه نخواهد

 بود. اMن اfگو در طیف وسیعی از بخش های اقتصادی، از جمله فناوzی (۴۱٪)، مخابرات (۴۶٪)، مراقبت های

oهداشتی (۴۲٪) و تولید (۴۳،) سازگار است.

 سواo: ا�ر شرکت شما به مسیر فعلی خود ادامه

 دهد، فکر می کUنید تا چه مدت کسب و کار شما از نظر

اقتصادی مقLون به صرفه خواهد بود؟
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 ۴۰ درصد از مدیران اجراMی فکر نمی کUنند
ً
 تقMLبا

 ا�ر شرکت هایشان به مسیر فعلی خود ادامه

 دهند، یک دهه آینده از نظر اقتصادی مقLون به

صرفه خواهند بود.

۱۰سال یا کمتر  

بیـش از ۱۰ سـال

3 9%

5 9%

 توجه: درصدهای نشان داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن،
 ۱۰۰ نباشند. منبع:  بیست و ششمین نظرسنجی ساالنه مدیر عامالن

 شرکت (פی.دبلیو.سی)
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 بـر سـودآوzی صـنعت آنـها در ده سـال آیـنـده تـأثیر می گـذارد
ً
 هـنگامی کـه در مـورد نیLوهــاMی کـه احـتماال

 سـؤا� شـد، حـدود نیـمی یـا بیـشـتـر از مـدیران عـامـل مـورد بـLرسی بـه تـغییـر تـرجیحات مشـتLی، تـغییـرات

 ۴۰ درصـد انـتقال بـه مـنابـع جـدید انـ�Lی و
ً
 نـظارتی، کـمـبـود مـهارت هـا و تـحول در فـناوzی اشـاره کردنـد. تـقMLبا

 یک سـوم بـه پـتانسیل وzود تـازه واردان از صـنایع
ً
 تـحول در زنـجیـره تـأمین را عـالمـت گـذاzی کردنـد. و تـقMLبا

مـجاور اشـاره کردنـد.

 سواo: به نظر شما موارد �aر تا چه اندازه بر سودآوtی صنعت
شما در ۱۰ سال آینده تأثیر می گذارد (یعنی افزایش یا کاهش)؟

 مــدیران عـامـل چـالـش هـای مــتعددی را بــرای

ســـودآوzی در صــنعت خـود می بیـנـנـد

(«فقط نمایش «تا حد Mhادی» و «تا حد Mhادی)

تغییر تقاضا/ ترجیحات مشت:ی

تغییرات در مق:رات

کمبود نی:وی کار/مهارت

 تحولگران فناوtی (به عنوان مثال، فناوtی پ,یشرفته، هوش مصنوعی،
متاورس، بالכ چین)

تحول در زنجیره تامین

انتقال به منابع ان:�ی جدید

تـازه واردان بـه صـنعت مـن از صـنایع مـجاور

 منبع:  بیست و ششمین نظرسنجی ساالنه مدیر عامالن شرکت
(פی.دبلیو.سی)

56%

5

53%

52%

49%

43%

37%

29%

 به عقیده ما، oLMhنای اMن ارقام، آ�اهی رهبران امLوhی است که در زمان های خاzق اfعاده ای زندگی

 می کUنند، با پنج zوند ب{رگ - تغییرات اقلیمی، تحوالت تکUنولو�Mکی، تغییرات جمعیتی، جهان متالشی شده

 و oی ثباتی اجتماعی - تغییر شکل دادن به محیط کسب وکار. ا�رچه هیچ یک از اMن نیLوها جدید نیس�נد،

 اما دامنه، تأثیر و وابستگی متقابل آنها در حال رشد است، با کمی تفاوت در صنایع و مناطق جغرافیاMی.

 مدیران عامل در ژاפن (که برای دهه ها تحت تأثیر مشکالت جمعیتی قرار گرفته اند) و چین (که در خط


مقدم عدم اطمینان در مورد جMLان آزاد تجارت  جهانی هس�נد).

 بیشتMLن نگرانی را در مورد دوام درازمدت مدل های تجاzی خود داش�נد، در حالی که مدیران عامل در

ایاالت متحده خوش�~ن تMLن آنها بودند.
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حرکات بعدی شما: دو4اره تصور ک,نید و انتخاب ک,نید.

 نـتیـجـه مـسابـقه ای بـرای اخـتراع مجـدد اسـت. هـمانـطور کـه نـوMسندگـان (פی.دبـلیـو.سی) در کUـتـاب سـال ۲۰۲۲ خـود، فـراتـر از

 دیـجیـتـال، تـوضیح دادنـد، نـقطه شـLوع بـرای تـحول سـازمـانی از اMـن نـوع اغـلب تـصور مجـدد جـایگاه یک شـرکت در جـهان اسـت - بـه

 دنـبال فـراتـر از مجـموعـه فـعـلی مـشاغـل و مـحصوالت بـرای تـعییـن اzزشی کـه یک سـازمـان ایـجـاد خـواهـد کـرد. ، و بـرای چـه کـسی.

 چـنیـن تـخیـل مجـدد اغـلب شـامـل انـتخاب هـای سـخت در مـورد کارهـاMی اسـت کـه نـباید انـجام داد. بـه عـنوان مـثال، زمـانی کـه

 فیـلیـپـس خـود را بـه عـنوان یک شـرکت فـناوzی سـالمـت دوoـاره اخـتراع کـرد و قـابلیت هـای بیـنـش مــصرف کUننده، عـمق فـناوzی هـای


تـجـهیـزات پـزشکی و نـقاط قـوت اMـن شـرکت چــندملیتی کـه مـقر آن در آمســتردام اسـت را گـرد هـم آورد.

 در تجـ{Mه و تحـلیل داده هـا و هـوش مـصنوعی، بـرخی از کـسـب و کارهـا را نیـز تـرک کـرد و بـر بـرخی دیـگـر تـأכید نکـرد. هـمانـطور کـه

 فـرانـس ون هـوتـن، مـدیر عـامـل آن زمـان، آن را در (فـرای دیـجیـتـال) تـوضیح داد، "مـن مـتوجـه شـدم کـه شـانـس ایـنکـه مـا نـوzפـرداhی و


مـراقـبت هـای oهـداشـتی را بـه طـور هـمزمـان تـغییـر دهیـم چـندان Mhـاد نیـسـت." و بـنابـراMن مـا انـتخاب کـردیـم.

۲. سـاعـت آب و هـوای شـرکت شـما چـه زمــانی تـمام 

می شــود ؟

 رقابت مدیران عامل با زمان به وMژه در مورد تغییرات آب و هواMی ضLوzی است. اכUثر مدیران عامل جهانی
ً
 در نمایه های ه{Mنه آنها (که تقMLبا

ً
 درجاتی از تأثیر تغییرات آب و هواMی را در 12 ماه آینده انتظار دارند - عمدتا

 50٪ انتظار تأثیر متوسط، ب{رگ یا بسیار ب{رگ دارند) و زنجیره تأمین آنها (42٪). کمتر (24٪) نگران آس�ب های

 مoLوط به آب و هوا به داراMی های فی{Mکی خود هس�נد. مدیران عامل در چین به وMژه در معرض خطر

 هس�נد، به طوzی که 65٪ پتانسیل تأثیر را در پLوفایل ه{Mنه های خود، 71٪ در زنجیره تامین و 56٪ در داراMی

های فی{Mکی می بیננد.

 سواo: تا چه حد انتظار داMzد حوزه های Mhر از کسب و کار شما
تحت تاثیر Mzسک آب و هوا در 12 ماه آینده قرار گیرد؟
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 در طول 12 ماه آینده، مدیران عامل Mzسک آب و

 هوا را بیشتر از ایمنی داراMی های فی{Mکی خود

 می بیננد که بر پLوفایل ه{Mنه و زنجیره تامین آنها

.تأثیر می گذارد

نهـ اصال تا حدی محدود تا حد Mhادی تا حد متوسط تا حد بسیار Mhادی

13% 36% 32%

22% 34% 26%

مـشخصات ھـزینه13% 5%

13% 3%
زنجیره تامین

34% 41% 16% داراaی های فی�aکی2% 6%

 توجه: درصدهای نشان داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن،
 ۱۰۰ نباشند. منبع:  بیست و ششمین نظرسنجی ساالنه مدیر عامالن

 شرکت (פی.دبلیو.سی)
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 تج{Mه و تحلیل آماzی عمیق تر اMن نظرسنجی نشان می دهد که مدیران عاملی که احساس می کUنند بیشتر

 در معرض تغییرات آب و هواMی هس�נد، به احتمال Mhاد برای رسیدگی به آن اقدام می کUنند. اMن نوع zوMکرد

 واכUنشی قابل درک است - وقتی خانه شما در مسیر آتش سوhی جنگل قرار می گیرد، به سمت شلنگ

 میLوMد - اما خطرات خود را ایجاد می کUنند. مباzزه با تغییرات اقلیمی نیازمند یک برنامه هماهنگ و

 بلندمدت است. ا�ر تنها شرکت هاMی که zوی آن کار می کUنند، آن هاMی باشند که با تأثیرات مالی فوzی مواجه

 هس�נد، حل نمی شود. ما همچنین نمی دانیم که اقداماتی که اغلب انجام می شود - ابتکارات کoLن

 زداMی، همراه با تالش برای نوآوzی محصوالت و خدمات سازگار با آب و هوا - تا چه اندازه کارامد هس�נد، به

 در هر سناMzوMی ,
ً
 در جو وجود دارد، تقMLبا

ً
 وMژه در کوتاه مدت، با توجه به انتشار گازهای گلخانه ای که قبال

وعده گرمایش ادامه می یابد.

 سواo: در Mhر لیستی از اقداماتی است که ممکن است شرکت ها
 برای آماده شدن برای خطر تغییرات آب و هواMی انجام دهند. کدام
 بیانیه سطح پUیشرفت شرکت شما را در اMن اقدامات نشان می

دهد؟

 بسیاzی از شرکت ها در تالش هس�נد تا به

 طور مواhی استرات�ی آب و هوا را کoLن زداMی،

نوآوzی و ایجاد کUنند
 برنامه Mz{ی شده اما شLوع
نشده است

ما برنامه ای برای اMن کار نداMzم  در حال پUیش
رفت

تکـمیـل شـده

 ابـتکـاراتی را بـرای کاهـش انـتشار گـازهـای
گـلخانـه ای شـرکت مـن اجـرا ک,ـنیـد

 محصوالت یا فرآیندهای جدید سازگار با آب و هوا را
نوآوtی ک,نید

 یک استرات�ی مبتنی بر داده و در سطح سازمانی برای کاهش
 انتشار گازهای گلخانه ای و کاهش خطرات آب و هواaی


ایجاد ک,نید.

 ابـتکـاراتی را بـرای مـحافـظت از داراaی هـای فیـ�aکی و/یـا نیـ:وی

 کـار شـرکت مـن در بـرابـر تـأثیرات فیـ�aکی خـطرات آب و

هـواaی اجـرا ک,ـنـم.


در تصمیم گی:ی، قیمت داخلی ک:4ن را اعمال ک,نید

17%
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16% 39% 27%

19% 17% 36% 25%

20% 19% 35% 23%

36% 17% 27% 17%

54% 17% 13% 11%

 حـرکت بـا سـرعـت و اولـوMت مـناسـب بـرای کاهـش خـطرات اقـلیـمی، ایـجـاد فـرصـت هـا و کoLـن زداMی چـالـش هـای

 اسـتراتـ�Mک عـظیـمی هسـ�נد. بـه نـظر می رسـد بـسیـاzی از شـرکت هـا امـLوزه بـدون اطـالعـات ارائـه شـده تـوسـط

 مکـانیـزم قیـمـت گـذاzی داخـلی بـرای کoLـن، بـه تـب�~ـن اسـتراتـ�ی می پـردازنـد. بیـش از نیـمی از تـمام مـدیران عـامـل

 در نـظرسنجی (از جـمله ٪۳۸ از مـدیران شـرکت هـای بـ{رگ و ٪۷۰ از مـدیران شـرکت هـای آمـMLکاMی) می گـوMند

 کـه شـرکت آنـها هیـچ بـرنـامـه ای بـرای اعـمال قیـمـت کoLـن داخـلی در تـصـمیـم گیـLی نـدارد، حـتی ا�ـر اMـن کـار را

انـجام دهـد. می تـوانـد بـه آنـها کـمک کUـنـد تـا حـساب کUـنـنـد

 توجه: درصدهای نشان داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن،
 ۱۰۰ نباشند. منبع:  بیست و ششمین نظرسنجی ساالنه مدیر عامالن

 شرکت (פی.دبلیو.سی)
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ـمـالـحـظاتی ـمـاـنـند ـمـالیات ـهـا و ـمـشوق ـهـا و ـشـفاف ـسـاhی ـمـبادالت اســتراـتـ�Mک. اـنـدازه گـیLی و اـطـالع رســانی پUیشرـفـت ـبـه 

ذـیـنـفـعان حـیاتی ـچـــاـلـــش ـبـــ{رگ دـیـگLی اـســـت. در یک ـنـــظرسنجی ـجـــداـ�ـــاـنـــه اخـیر (פی.داـبلـیو.سی)، ۸۷ درـصـــد از 

ـسـرـمـایه ـگـذاران ـجـهانی ـگـفتند ـکه فـکر می کـUـنـند ـگـزارش ـهـای شــرکUتی ـحـاوی ادـعـاـهـای ـپـایداzی غیرمســ�נد اـسـت ـکه 


اغـلب بـه عـنوان «شسـتن سـبز» از آن یـاد می شـود.


حرکت بعدی شما: آن را خراب ک,نید.

 تجـoLـه (פی.دبـلیـو.سی) نـشان می دهـد کـه بـرای رهـبران بـسیـار مـهم اسـت کـه چـالـش آب و هـوا را بـه بـخش

 هـای قـابـل  مـدیMLت تـقـسیـم کUـنـنـد. بـرای مـثال، بـه  جـای نـگاه انـتزاعی بـه خـطر آب و هـوا، یک تـولیدکUننده تـلفن

  هـای هـوشـمند مـمکـن اسـت پـتانسیل zوزهـای پـر اسـترس گـرمـاMی را کـه بـر مـعدن طـالی حیـاتی در نیـمکـره

 جـنوoی تـأثیر می گـذارد، خـطر سیـل در فـLودگـاه سـاحـلی و خـطر آتـش سـوhی در جـنگل هـا را اMhzـاoی کUـنـد. غـرب

 آمـMLکا بـه طـور مـشابـه، رهـبرانی کـه بـه دنـبال محـدود کـردن انـتشارات (اسکـوپ ۳) خـود هسـ�נد (آنـهاMی کـه

 در زنـجیـره اzزش بـاالدسـت و پـایUین دسـت یک شـرکت تـولید می شـونـد) بـاید zوی ٪۲۰ تـامین کUنندگـانی تـمرکز

 ٪۸۰ از انـتشارات (اسکـوپ ۳) را تـولید می کUـنـنـد. در داده هـا و مـدل سـاhی هـاMی کـه بـسیـار
ً
 کUـنـنـد کـه مـعموال

 Mzـز هسـ�נد و فـراتـر از میانگین هـای صـنعت حـرکت می کUـنـنـد. و در مـورد فـرآیندهـای دقیـق بـرای تخـمین، کـمی


 کـردن و بـLون یـاoی داده هـای (اسکـوپ ۳) در کـل کـسـب و کـار.

 ۳. آیـا بـاید Mzـسک هـای کـلیـدی کـسـب و کـار خـود را جـلو

بــبMLد؟

 تغییرات اقلیمی نمونه ای از چالش های افق زمانی است که وقتی به مجموعه گسترده تLی از تهدیدهای

 خارجی برای اقتصاد جهانی نگاه می کUنیم، بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. در طی 12 ماه آینده، مدیران عامل


بیشتر از نظر مالی در معرض تورم، نوسانات اقتصادی و Mzسک ژئوפلی�~کال قرار دارند.

 هر سه موضوعات فوzی و سرفصلی هس�נد که می توانند یکدیگر را تقوMت و ترکیب کUنند، به عنوان مثال،

 جنگ در اوکراMن قیمت ها را باال می برد و بانک های مرک{ی در سراسر جهان را تشوMق می کUند تا از طMLق

 افزایش نرخ oهره کاهش دهنده رشد مداخله کUنند. تصوMر چشم انداز میان مدت (پنج ساله) مدیران عامل

 تغییر می کUند. در آن بازه زمانی، Mzسک های سایبLی و تغییرات آب و هواMی به تورم، نوسانات کالن اقتصادی و

درگیLی های ژئوפلی�~کی به باالتMLن سطح Mzسک می پUیوندند.
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 تورم و نوسانات اقتصاد کالن در 12 ماه

 آینده بیش از سایر تهدیدات کلیدی نس�ت به

.پنج سال آینده برجسته تر است

(«نشان دادن فقط پاسخ های «به شدت در معرض» و «بسیار در معرض دید)

۱۲ ماه آینده

 سواo: به نظر شما چقدر شرکت شما در معرض تهدیدات کلیدی

Mhر قرار می گیرد:


ا�ف: 12 ماه آینده؟

ب: پنج سال آینده؟

پنج سال آینده

40%

29% 28%
25% 25%

22%

13%
9%

31%

25%

20%

14% 14%

6%

 قطع ارتباط در افق های زمانی اMن سؤا� را مطرح می کUند که آیا مدیران عامل در کوتاه مدت با تمرکز بر

 تهدیدهای اینجا و اכUنون، خطر نادیده گرفته شدن را دارند یا خیر. در مورد امن�ت سایبLی،

 سرمایه گذاzی های مهم در فناوzی کسب وکار - راه انداhی یک برنامه جدید برای مصرف کUننده، توسعه یک

 خط کسب وکار مبتنی بر هوش مصنوعی، گسترش به بازار جدید - برای ایجاد ناخواسته آس�ب پذیLی های


سایبLی آسان است.


حرکت بعدی شما: سی سوئیت را بسیج ک,نید.

 مدیران عامل نقش مهمی برای پUیشی گرفتن از چالش های سایبLی دارند، از صحبت عمومی در

 مورد تعهد خود به امن�ت سایبLی گرفته تا استفاده از نفوذ خود برای ایجاد تغییرات گسترده و ایجاد


یک جبهه متحد در برابر حمالت.

 طبق تحقیقات اخیر( פی.دبلیو.سی), نشان می دهد اتحاد در سی سوئیت شLوع می شود. یکی از 

 عوامل مهم در oهبود امن�ت سایبLی در شرکت های پUیشLو، همکاzی سی سوئیت برای استفاده

حداכUثLی از سرمایه گذاzی های پایدار و تجمعی در کاهش Mzسک است.
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 منبع:  بیست و ششمین نظرسنجی ساالنه مدیر عامالن شرکت
(פی.دبلیو.سی)
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 ۴.  خلق و خوی امLوز شما چقدر بر دیدگاه شما نس�ت به فردا تأثیر می
گذارد؟

ً
 اfبته ب{رگUتMLن چالش کوتاه مدت پUیش zوی مدیران عامل، وضعیت اقتصاد جهانی است. جای تعجب نیست که تقMLبا

 سه چهارم مدیران اجراMی به پLوژه نظرسنجی امسال پاسخ دادند که رشد اقتصاد جهانی طی ۱۲ ماه آینده کاهش خواهد

 یافت. اMن انتظارات، که در تمام اقتصادهای ب{رگ وجود داشت، نشان دهنده یک معکوس آشکار نس�ت به سال گذشته

 بود، زمانی که به نس�ت مشاoهی o (۷۷٪)هبود رشد جهانی را پUیش بینی کردند. خوش بینی سال گذشته که


منعکس کUننده امید به ادامه oهبود شرایط اقتصادی با کاهش همه گیLی جهانی بود، از بین رفت.

 در سال ۲۰۲۲ توسط شوک هاMی مانند ب{رگUتMLن جنگ زمینی اzوפا از زمان جنگ جهانی دوم، اثراتی مانند افزایش قیمت

ان�Lی و کاالها، و تسMLع تورم عمومی دستمزدها و قیمت ها را داشت.

 سواo: به نظر شما رشد اقتصادی جهانی (یعنی تولید
 ناخالص داخلی) در 12 ماه آینده چگونه تغییر خواهد

کرد؟

 مدیران عامل نس�ت به رشد اقتصاد جهانی برای سال پUیش zو

 بسیار بدبین هس�נد که تغییر چشمگیLی نس�ت به چشم انداز

خوش بینانه سال گذشته دارد.
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 کاهش می یابد

4هتر میشود

در همان حالت میماند

 ما می توانیم بدبینی مدیران عامل را با مقایسه اعتماد آنها به چشم  انداز رشد شرکUتشان (برخالف رشد

 اقتصادی کلی) در ۱۲ ماه آینده، بعدی  ساhی کUنیم. اMن سواfی است که ما از سال ۲۰۰۷ از مدیران

 اجراMی می پرسیم. کاهش سطح اطمینان مدیران عامل برای چشم  اندازهای سازمان خود بین سال

گذشته تا امسال

 توجه: درصدهای نشان داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن، ۱۰۰
 نباشند. منبع:  بیست و ششمین نظرسنجی ساالنه مدیر عامالن شرکت

 (פی.دبلیو.سی)

PwC  بیـسـت و شـشـمیـن نـظرسنجی سـاالنـه مـدیر عـامـالن شـرکت 



 حدود (۲۵٪) به طور قابل توجهی کوچکUتر از سقوط در سال ۲۰۰۹ (زمانی که بیش از ۵۰٪ سقوط کرد)، اما

 ب{رگUتر از هر ۱۵ سال گذشته بود. اس�³نائاتی وجود داشت: مدیران عامل در آفMLقا، بMhLل، چین، ژاפن و

 خاورمیانه به اندازه سال گذشته به چشم انداز رشد خود اطمینان دارند - و به طور کلی، مدیران عامل

 نس�ت به چشم انداز رشد درآمد سه ساله خود در مقایسه با آنها اطمینان بیشتLی دارند. به کوتاه مدت، که

 ما نیز در مورد آنها سوا� کردیم. با اMن حال، چشم انداز درآمد کوتاه مدت ضعیف است، به وMژه برای مدیران

 عامل در صنایع امالכ و مستغالت و سهام خصوصی، که اثرات افزایش ه{Mنه های سرمایه و سخت شدن

شرایط نقدینگی را احساس می کUنند.

 ســوا�: چــقدر در مــورد چـشم انــداز رشـد

 درآمــد شــرکت خـود در 12 مـاه آیـنـده

اطـمیـنـان داMzــد؟

 اعــتماد مــدیران عـامـل بـه چـشم انــداز رشـد

 شــرکت خـود بـه طـور چـشـمـگیـLی کاهــش

یافــت

(نـمایش درصـد تـغییـر در اطـمیـنـان سـال بـه سـال)
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توجه: تغییر سال به سال برای سال ۲۰۲۲ در دسترس نیست، به دلیل تغییر در مقیاس پاسخ در آن سال.

 تغییر چشمگیر سال به سال در احساسات مدیر عامل یک سوا� طبیعی را مطرح می کUند: آیا خوش بینی

 بیش از حد یک سال پUیش با بدبینی بیش از حد جایگ{Mن شده است؟ به هر حال، مدیران عامل نیز مردم

 هس�נد و به همان اندازه مستعد تأثیرات اخیر و سایر سوگیLی های شناختی هس�נد که مجموعه

وسیعی از تحقیقات اقتصاد رفتاzی نشان داده است که در افراد فرا�یر است.

10%
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حرکت بعدی شما: ایجاد تاatخ در اتاق هی�ت مدیره.

 هـیات مـدیـره، در عـین حـال کـه انـسانـي هسـ�נد و در نـتیجه در مـعرض تـعصب هسـ�נد، مـي تـوانـند بخشـي از راه

 حـل مـدیـران عـامـل بـاشـند. مـرکز حـاכمیت شـرکUتی (פی.دبـلیـو.سی) طیـف وسیـعی از zوMکردهـا را بـرای مـباzزه بـا


سـوگیLی در هیـ¶ـت مـدیره بـرجسـته کـرده اسـت، مـانـند جـلب نـظر از طـMLق مـشاوره مسـتقل.

 بـا پـرسیدن،
ً
 یـا پـرسـشنامـه هـا، سـاخـتار دادن بـه بـحث هـا بـرای در نـظر گـرفـتن احـتماالت نـادیده گـرفـته شـده (مـثال

 "رقـبای مـا امیدوارنـد مـا چـه کـار کUـنیـم؟" و "آنـها می تـرسـند کـه مـا چـه کـار کUـنیـم؟")، و تـعییـن نـقش "وکیـل مـدافـع

 شیـطـان" بـرای انـتقادات بـحث هـا تکUـنیک دیـگـLی کـه تـوسـط دانیـل کانـمن بـرنـده جـایزه نـوoـل در اaن وaدئو تـوضیح

 داده شـده اسـت، بـرگـزاzی یک جـلسه وMـژه دozـاره یک تـصـمیـم مـهم اسـت کـه تـوسـط رهـبر بـه شـرح Mhـر بـاشـد :

 "فـرض کUـنیـد کـه مـا تـصـمیـمی را گـرفتیم کـه اכUـنـون بـه آن فکـر می کUـنیـم. ا�ن یک سـال بـعد اسـت. اMـن یک فـاجـعه


بـود .... تـاMzخچه مـختصLی از آن فـاجـعه را بـنوMسید.


۵. تـاب آوzی و اسـتراتـ�ی هـای نیــLوی کـار شـما چـگونـه بـا هـم تـطاoـق دارنــد؟

 در پاسخ به چالش های اقتصادی کوتاه مدت، مدیران عامل می گوMند که بدون به تأخیر انداختن ابتکارات (خMLد و ادغام)

 استرات�Mک، اقداماتی را برای تحMLک رشد درآمد و کاهش ه{Mنه ها انجام می دهند. جالب توجه است، ا�رچه ۵۲ درصد از

 مدیران عامل می گوMند که کاهش ه{Mنه ها را آغاز کرده اند، تنها ۱۹ درصد در حال اجرای توقف استخدام هس�נد و ۱۶

 درصد در حال کاهش حجم نیLوی کار خود هس�נد. اMن در تضاد کامل با آنچه از مدیران اجراMی در اכUتبر و نوامبر سال

 دوoرابر تعداد آنها به ما گفتند که پUیش بینی می کUنند تعداد کارکUنان در کوتاه مدت
ً
 ۲۰۰۸  شנ~دیم است، زمانی که تقMLبا

کاهش یابد.

 در شرایط فعلی، مدیران عامل کاهش ه{Mنه ها و افزایش

 درآمد را گزارش می کUنند - اما اכUثر آنها قصد کاهش نیLوی

کار یا به تاخیر انداختن معامالت را ندارند.

 سواo: کدام یک از گ{Mنه های Mhر هر اقدامی را که ممکن

 است شرکت شما برای کاهش چالش های اقتصادی

 بالقوه و نوسانات در 12 ماه آینده در نظر گرفته باشد را به

oهتMLن نحو توصیف می کUند؟

کاهش ه�aنه های عملیاتی 15% 33% 52%

تنوع بخشیدن به محصوالت/خدمات ما 16% 3 5 % 48%

افزایش قیمت محصوالت و خدمات 19% 29% 51%

اجرای توقف استخدام 56% 24% 19
%

کاهش نی:وی کار 60% 23% 16%

تاخیر در معامالت 60% 23% 14%

کاهش غرامت 80% 13% 6%

 اMن کار را انجام می دهیم/اMن کار را انجام داده ایم در حال بLرسی اMن موضوع در 12 ماه آینده هس�~م ما برنامه ای برای اMن کار نداMzم
ً
ما قبال
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 توجه: درصدهای نشان داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن،
 ۱۰۰ نباشند. منبع:  بیست و ششمین نظرسنجی ساالنه مدیر عامالن

 شرکت (פی.دبلیو.سی)
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 داده  های نظرسنجی نشان می دهد که مدیران عامل تا حدودی به دلیل تجoLه اخیرشان با فرسودگی

 کارکUنان، که طی یک سال گذشته در بسیاzی از بازارها افزایش یافته است، افراد را اخراج نمی کUنند، پدیده ای

 که از آن به عنوان «استعفای ب{رگ» یاد می شود. در اכUثر موارد، به نظر می رسد که پاسخ دهندگان

 نظرسنجی معتقدند که اMن نرخ های Mzزش باال ادامه خواهد داشت، و مدیران عامل بیشتLی می گوMند که

 افزایش خواهند یافت تا پUیش بینی سقوط. مدیران عامل در ایاالت متحده یک اس�³نا بودند. بیش از نیمی از

مدیران عامل ایاالت متحده انتظار دارند که در ۱۲ ماه آینده فرسایش کاهش یابد.

 مدیران عامل انتظار دارند نرخ فرسودگی

 کارکUنان فعلی تا حد Mhادی بدون تغییر ادامه

یابد

 سواo: به نظر شما نرخ استعفا/بازنشستگی کارک,نان در شرکت
شما در ۱۲ ماه آینده چگونه تغییر خواهد کرد؟

 به میزان قابل توجهی
افزایش یابد

2%

متوسط افزایش یابد
11%

کمی افزایش یابد
23%

بـدون تـغییـر
37%

کـمی کاهـش یابـد
14%

به طور متوسط کاهش یابد
10%

 به میزان قابل توجهی
کاهش یابد

2%
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حرکت بعدی شما: حفظ استعدادهای برتر.

 ا�ر، همانطور که بسیاzی از مدیران عامل پUیش بینی می کUنند، جنگ برای استعدادها، حتی در بحبوحه وخامت

 شرایط اقتصادی، شدید باقی بماند، راضی نگه داشتن کارگران و درگیر نگه داشتن آنها یک اولوMت حیاتی

 خواهد بود. تحقیقات مجزای (פی.دبلیو.سی) نشان می دهد که رهبران اهرم هاMی برای حفظ کارمندان دارند:

 انعطاف پذیLی، دستمزد منصفانه، انجام کار و فرصت تبدیل شدن به oهتMLن خود واقعی در محل کار،

 تعیین کUننده های مهم تصمیم گیLی های کارکUنان در مورد ماندن یا رفتن هس�נد. ایجاد شرایط برای پUیشرفت

 در برابر نیLوهاMی مانند اینها می تواند به مدیران عامل کمک کUند تا بر نرخ Mzزش آینده تأثیر بگذارند. اfبته آسان


نیست: (همه ما باید کارهای بیشتLی انجام دهیم تا به zوش های مختلف کار کUنیم)

 وندی کالرک، مدیر عامل شبکه جهانی بازاMzاoی و تبلیغات (دنستو اینترنشنال) در مصاحبه ای اخیر با ما گفت تا

 با انتظارات نسل هزاره ها و نسل زد همسو شود. «استعفای ب{رگ» اMhzاoی مجدد رهبLی است. اMن یک

 به تجoLه کار در شرکت هایمان فکر
ً
 حساب ب{رگ است که چگونه شرکت هایمان را رهبLی می کUنیم و آیا واقعا

کرده ایم.

 توجه: درصدهای نشان داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن، ۱۰۰ نباشند.
 منبع:  بیست و ششمین نظرسنجی ساالنه مدیر عامالن شرکت (פی.دبلیو.سی)

PwC  بیـسـت و شـشـمیـن نـظرسنجی سـاالنـه مـدیر عـامـالن شـرکت 



 ۶. با افزایش خطرات ژئوפلی�~کی، برای چه موارد احتمالی جدیدی آماده
می شوMد؟

 zوMدادهای جهانی اهمیت ژئوפلی�~ک را باال برده و خود را احساس کرده اند به zوش های oی شماzی، از

 جمله در تأثیرگذاzی بر دیدگاه های رهبران در مورد خود اقتصاد جهانی. مدیران عامل در بMhLل، کانادا، چین،

 هند، ژاפن و ایاالت متحده نس�ت به چشم انداز رشد کوتاه مدت کشورهای خود خوش�~ن تر از کل جهان

 هس�נد. تاכید فزاینده بر منافع ملی بر منافع جهانی نشان دهنده شتاب zوندهاMی است که برای مدتی در

 جMLان بوده است، Mhرا اجماع بازارهای باز و تجارت جهانی بدون اصطکاכ پس از جنگ سرد شکسته شده

 است. یک اس�³نا، اقتصادهای ب{رگی هس�נد که در آنها تأثیرات درجه دوم ژئوפلی�~ک شدیدتMLن ضoLه را به

 خانه وارد می کUند. از آنجاMی که مدیران عامل در فرانسه، آfمان و بMLتانیا برای زمستان سرد و تاMzک بالقوه

آماده می شدند، پUیش بینی می کردند که رشد بازارهای داخلی آنها از اقتصاد جهانی عقب بیفتد.

 سؤاo: به نظر شما چگونه رشد اقتصادی (یعنی تولید
ناخالص داخلی) در طی ۱۲ ماه آینده در اقتصاد جهانی/

 تغییر کUند؟
ً
کشور یا قلمLو شما تغییر خواهد کرد، ا�ر اصال

 مدیران عامل در بسیاzی از اقتصادهای ب{رگ نس�ت به

 اقتصاد جهانی نس�ت به چشم انداز رشد کوتاه مدت

کشورهای خود خوش�~ن تر هس�נد.

Decline in global growth Decline in territory growth

More optimistic about territory growth

78%
73%73% 71%

84%

53%

28% 27%

45%

18%

65%

76%

63%
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ً
 مدیران عاملی که می گوMند در معرض خطرات ژئوפلی�~کی قرار دارند، دست به اقداماتی می زنند و تقMLبا

 نیمی از آنها سرمایه گذاzی خود را در امن�ت سایبLی یا حMLم خصوصی داده ها افزایش می دهند، زنجیره

 های تامین را تطبیق می دهند یا ردپای جغرافیاMی خود را تنظیم می کUنند. امن�ت سایبLی برای شرکت های

 ب{رگ تLی که در معرض درگیLی های ژئوפلی�~کی قرار دارند، حوزه خاصی از تاכید است، در حالی که شرکت های

کوچک تر بیشتر بر تنوع بخشیدن به محصوالت و خدمات خود متمرکز هس�נد.

 سئواo: در صورت وجود کدام یک از اقدامات Mhر، شرکت شما
 در نظر دارد تا در 12 ماه آینده در معرض تضادهای ژئوפلی�~کی

قرار نگیرد؟

 مدیران عامل در حال افزایش سرمایه گذاzی های

 سایبLی، تنظیم زنجیره تامین و تغییر ردپای

 فی{Mکی خود در پاسخ به درگیLی های ژئوפلی�~کی

هس�נد.

 افزایش سرمایه گذاtی در امن�ت

سایب:ی یا ح:aم خصوصی داده ها

تنظیم زنجیره تامین

 تنظیم حضور خود در بازارهای فعلی و/یا گسترش به

بازارهای جدید

تنوع بخشیدن به محصوالت/خدمات ما

جابجاaی نی:وی کار ما

جابجاaی داراaی های فی�aکی

هیچ کدام از موارد باال

48%

15

46%

46%

41%

10%

9%

11%


حرکت بعدی شما: زنجیره های تامین را انعطاف پذیر و پاسخگو ک,نید.

 تجoLه اخیر (פی.دبلیو.سی) مجموعه ای از حرکات هوشمند را برای oهبود عملکرد زنجیره تامین برجسته کرده

 است. شغل اول، برنامه Mz{ی سناMzو برای طیف وسیع تLی از اختال�ت است - نه فقط تأثیر فوzی zوMدادهای

 شدید، بلکه پUیامدهای آبشاzی آنها در سراسر زنجیره تأمین. رهبران همچنین در حال ایجاد برج های کUنتLل زنجیره

 تامین با قابلیت هوش مصنوعی هس�נد - داشبوردهای متصل داده ها، معیارهای کلیدی کسب  وکار و

 zوMدادهاMی که برای تصمیم گیرندگان در سراسر اכوس~ستم کسب وکار شخصی ساhی شده اند. برج کUنتLل

 سازمان ها را قادر می سازد تا مسائل مهم را در زمان واقعی درک، اولوMت بندی و حل و فصل کUنند - برای مثال،

با جابجاMی منابع از بخشی از یک شبکه تامین به قسمت دیگر.

 منبع:  بیست و ششمین نظرسنجی ساالنه مدیر عامالن شرکت
(פی.دبلیو.سی)
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https://www.pwc.com/gx/en/issues/transformation/smart-moves-your-supply-chains-needs.html


 افـزایش انـعطاف پـذیLی زنـجیـره تـامین حـداقـل از سـال ۲۰۲، زمـانی کـه هـمه گیLی کـووMـد-۱۹ شکUـنـنـدگی

 بـسیـاzی از س~ستم هـای سـخت زخـمی را بـرجسـته کـرد، بـرای بـسیـاzی از سـازمـان هـا اولـوMت zو بـه رشـدی

 بـوده اسـت. هـمانـطور کـه اMzک مـارتـل، مـدیر عـامـل (بـمباردیر) در مـصاحـبه اخیـر بـا (פی.دبـلیـو.سی) گـفت:

 "ا�ـر یک نـفر قـبل از کـووMـد-۱۹ مـراقـب ۲۰ تـامین کUـنـنـده بـود، امـLوز بـه ازای هـر پـنج تـامین کUـنـنـده یک نـفر

 داMzـم." خـوشـبختانـه، مـا تـوانسـته ایم تـعداد مـشکـالت احـتمالی را کـه در گـذشـته شـامـل کـمـبـود قـطعات

 و کـمـبـود تکUنسین هـای مـاهـر بـود، محـدود کUـنیـم. هـمیـشـه مـشکـالتی وجـود خـواهـد داشـت کـه مـا

 نـمی دیـدیـم در راه بـاشـند، امـا ا�ـر بـه جـای ۳۰۰ مـشکـل، دو یـا سـه مـشکـل داشـته بـاشیم، قـابـل کUنتLل تـر

اسـت.

۷. چقدر زمان و پول در آینده سرمایه گذاzی می کUنید؟
 برای پUیمایش به اfزام دوگانه تعMLف شده توسط شش سؤا� اول ما، مدیران عامل باید یک عمل متعادل

 کUننده را انجام دهند که با تقوMم های خود شLوع می شود. ما از مدیران عامل پرسیدیم که چگونه زمان خود

 را بین طیف وسیعی از اولوMت ها، از جمله عملکرد عملکرد فعلی، تقسیم می کUنند. تطبیق کسب و کار برای


آینده؛ گذراندن وقت با مشتMLان؛ تعامل با کارکUنان؛

 و تعامل با سرمایه گذاران، هی¶ت مدیره و سایر ذینفعان خارجی. هدایت عملکرد فعلی بیشتMLن سهم از زمان

 مدیران عامل را مصرف کرد. مدیران عامل به ما گفتند که ا�ر بتوانند برنامه های خود را دوoاره طراحی کUنند،

زمان بیشتLی را صرف توسعه کسب و کار و استرات�ی آن برای برآورده کردن خواسته های آینده خواهند کرد.

 سوا� اfف (واقعی): در طول زمان کاzی به طور متوسط چند درصد از زمان خود را


صرف هر یک از موارد Mhر می کUنید؟

 سؤا� ب (ایده آ�): با دانستن آنچه اכUنون می دانید، ا�ر می توانس�~د با یک تقوMم

خالی شLوع کUنید، زمان خود را به عنوان مدیر عامل چگونه تخصیص می دادید؟
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 مدیران عامل می خواهند زمان بیشتLی را

صرف اختراع مجدد کسب و کار خود کUنند

راندن عملکرد عملیاتی فعلی توسعه کسب و کار و استرات�ی آن برای برآوردن خواسته های آینده

47%

57%

53%

43%

واقعی

oایده آ

توجه: بر اساس نس�ت زمان صرف شده در عملکرد فعلی عملیاتی و تکامل کسب و کار و استرات�ی آن برای برآورده کردن نیازهای آینده.

منبع:  بیست و ششمین نظرسنجی ساالنه مدیر عامالن شرکت (פی.دبلیو.سی)
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 قانون تعادل از تقوMم مدیر عامل تا تخصیص منابع شرکت گسترش می یابد. سرمایه گذاzی های فناوzی

 اولوMت اصلی است: حدود سه چهارم شرکت ها بر اتوماسیون، ارتقاء مهارت و استقرار فناوzی های پUیشرفته

 ۶۰ درصد از هر
ً
 مانند هوش مصنوعی متمرکز هس�נد. با توجه به منطق oLMhناMی اMن سرمایه گذاzی ها، تقMLبا

 دسته بر zوی اختراع مجدد کسب وکار برای آینده متمرکز است و ۴۰ درصد بر حفظ کسب وکار فعلی متمرکز

 است. اMن نس�ت ۶۰/۴۰ به طور قابل توجهی در سراسر طیف کامل سرمایه گذاzی ها سازگار بود - بازتاب

دیگLی از اقدام متعادلی که مدیران عامل در تالش برای انجام آن هس�נد.

 سواo ا�ف: شرکت شما در 12 ماه آینده کدام یک از سرمایه گذاzی های Mhر را انجام


می دهد؟

 درصد سرمایه 
ً
 سواo ب: برای هر یک از حوزه های سرمایه گذاzی انتخاب شده، لطفا

 گذاzی تخصیص یافته برای حفظ تجارت فعلی در مقابل اختراع مجدد کسب و کار

برای آینده را مشخص کUنید.

 سرمایه گذاzی های مبتنی بر فناوzی و اختراع مجدد

برای بسیاzی از مدیران عامل جهانی ب{رگ است

حفظ کسب و کار فعلی اختراع مجدد کسب و کار برای آینده درصد سرمایه گذاzی مدیران عامل

76%
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تغییر مکان عملیات شرکت در پاسخ به مخاطرات آب و هوا

72%

69%

41%

59%41%

34%

31%58%42%

7%

60%

62%38%

53%47%

55%45%

62%  12%

43% 57%


حرکات بعدی شما: دوسوختگی را توسعه دهید.

 برای درک اینکه اMن عمل متعادل کUننده در عمل چگونه به نظر می رسد، تجoLه شرکت مهندسی و ساخت و ساز


هندی (الرسن) را در نظر بگیMLد، که فناوzی و پایداzی را برای سرمایه گذاzی ترکیب می کUند.

 در مورد فرصت های مرتبط با تغییرات آب و هواMی (سوoرهمانیان) مدیر عامل و مدیر عامل (اس.ان.) در مصاحبه

 ای به ما گفت: «دو راه برای نگاه کردن به پایداzی وجود دارد: یا گیج باشید و آ�اه باشید یا هیجان زده باشید و اقدام

 کUنید. ما دومی را انتخاب کردیم.» (ا� اند تی) بخش عظیمی از تجارت خود را در زمینه هیدzوکoLن ها دارد، اما به

 سوخت های جدیدی مانند هیدzو�ن سبز نیز می پردازد. ما به هیدzو�ن سبز نه تنها به عنوان سوخت آینده نگاه می

کUنیم، بلکه آن را به عنوان یک کسب و کار برای سرمایه گذاzی و توسعه می�~נ~م.

خودکارسا�ی فرآیندها و س¡ستم ها40%

ارتقاء مهارت نی:وی کار شرکت در حوزه های اولوaت دار


استقرار فناوtی (ابر، هوش مصنوعی و
سایر فناوtی های پ,یشرفته)

تنظیم زنجیره تامین شرکت (شامل عملیات نزدیک به ساحل/انشوatنگ)

اتخاذ منابع ان:�ی جایگ�aن

ک:4ن زداaی از مدل کسب و کار شرکت

کاوش در متاورس38%

منبع:  بیست و ششمین نظرسنجی ساالنه مدیر عامالن شرکت (פی.دبلیو.سی)

PwC  بیـسـت و شـشـمیـن نـظرسنجی سـاالنـه مـدیر عـامـالن شـرکت 

https://www.strategy-business.com/article/Indian-engineering-and-construction-firm-Larsen-Toubro-is-mapping-new-growth


 سـوoـرهـمانیان گـفت: عـالوه بـر اMـن، بـا تـخصص خـود در فـناوzی هـای مـختلف خـورشیدی، بـه عـنوان یک

 بـاMhگر جـهانی فـناوzی بـرای راه انـداhی نیLوگـاه هـای خـورشیدی ظـاهـر شـده ایـم. سـال گـذشـته، یک قـرارداد

 (ای.פی.سی) [مـهندسی، تـدارکات و سـاخـت] بـرای طـراحی و سـاخـت بـ{رگUـتMLن نیLوگـاه خـورشیدی عـoLسـتان

 سـعودی بـه مـا مـنعقد شـد. انـتظار می zود اMـن نیLوگـاه بـا ظـرفیت کامـل، بـLق کـافی بـرای ۱۸۵۰۰۰ خـانـه تـولید

کUـنـد و تـا ۲.۹ میـلیـون تـن انـتشار کoLـن در سـال را جـبران کUـنـد.

۸. چقدر برای اختراع مجدد شرکUتتان محور هس�~د؟
 مدیران عامل برای اختراع مجدد کسب و کار خود در حالی که چالش های عملیاتی کوتاه مدت را پشت سر

 می گذارند، به کمک افراد خود نیاز دارند - رهبران ارشد، مدیران میانی و کارمندان خط مقدم. سازمان های

 متعهد و توانمند سMLع تر حرکت می کUنند، راحت تر نوآوzی می کUنند و به طور مؤثرتLی برای انجام کارها همکاzی

 می کUنند. برای مدیران عاملی که امیدوارند از چنین مزایاMی oهره مند شوند، نظرسنجی امسال برخی عالئم

 هشدار دهنده و زمینه های فرصت را پUیشنهاد می کUند. چهل و سه درصد از مدیران عامل جهانی گفتند که

 رهبران سازمان  هایشان اغلب بحث و مخالفت را تشوMق نمی کUنند. پنجاه و سه درصد گفتند که رهبران آنها

 اغلب شکست های کوچک را تحمل نمی کUنند. و ٪۷۶ گفتند که رهبران آنها اغلب تصمیمات استرات�Mک

مستقل برای عملکرد یا بخش خود نمی گیرند.

53% 46%

53% 45%

76% 23%
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 مشخص کUنید
ً
 سؤاo: برای هر یک از عبارات Mhر، لطفا

که اMن موارد چند بار در شرکت شما رخ می دهد.

 بسیاzی از مدیران عامل اMن سوا� را مطرح می کUنند که آیا پUیش

 شرط های حیاتی برای توانمندساhی و کارآفMLنی سازمانی در

شرکت هایشان وجود دارد یا خیر.

اغلب و معموال به ندرت، گاهی اوقات و گاهی اوقات

رفتارهای کارک,نان با اtزش ها و جهت شرکت من همسو است

رهبران شرکت من مخالفت و بحث را تشوaق می ک,نند


رهبران شرکت من شکست های کوچک را تحمل می ک,نند

 نتایج نهاaی پ:وژه هاaی که من ب:رسی می ک,نم تمایل دارند پ,یش بینی های

اولیه عملکرد مالی آنها را برآورده ک,نند یا از آنها فراتر tود

 رهبران شرکت من بدون مشورت با من تصمیمات استرات�aک برای
عملکرد یا بخش خود می گیرند

15% 85%

43% 56%

  توجه: درصدهای نشان داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن، ۱۰۰ نباشند. منبع:
 بیست و ششمین نظرسنجی ساالنه مدیر عامالن شرکت (פی.دبلیو.سی)
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 اعـدادی مـانـند اMـن نـشان می دهـند کـه در بـسیـاzی از سـازمـان هـا، شـرایطی فـراهـم نیـسـت کـه مـدیران و

 کـارکUـنـان بـه تـنهاMی بـه سـمت فـرصـت هـای اصـلی جـدید حـرکت کUـنـنـد یـا بـه طـور مسـتقل تهـدیدهـای مخـرب را

 شـناسـاMی کـرده و بـه آنـها پـاسـخ دهـند. اخـتراع مجـدد کـسـب و کـار یک کـار کامـل خـواهـد بـود در طـول

 سـال هـای آیـنـده برای مـدیران اجـراMی و تیم هـای بـرتـر، و داده هـا نـشان می دهـد کـه نـوع خـاصی از رهـبLی مـورد

 نیـاز خـواهـد بـود، Mhـرا تـغییـر عـمیـق تـنها زمـانی امکان پــذیر اسـت کـه افـراد در هـمه سـطوح سـازگـار و رشـد کUـنـنـد.

 مـدیران عـامـل در ایـجـاد یک چـشم انـداز مشـترک، بـاید تـوانـمند سـاhی افـراد بـرای تـصـمیـم گیـLی و قهـرمـانـان


قـابـل مـشاهـده بـرای تـغییـر بـاشـند.


حرکت بعدی شما: تمرکز زداaی تصمیمات در سطح پ:وژه

 تـوانـمندسـاhی و اسـتقال� سـازمـانی عـوامـل مـهـمی در تـخـصیـص مجـدد مـنابـع سـازمـانی مـوثـر هسـ�נد، کـه

 اهـرمی حیـاتی بـرای رهـبرانی اسـت کـه بـه دنـبال ایـجـاد تـغییـرات عـمده در جهـت کـسـب و کـار هسـ�נد. تجـ{Mه و

 تحـلیل اخیـر داده های بیست و پنجمین نظرسنجی ساالنه مدیرعامل (פی.دبلیو.سی) نـشان داد کـه نـه تـنها

 تـخـصیـص مجـدد مـنابـع، بـه طـور کـلی، عـامـل اصـلی تـعییـن کUـنـنـده عـمـلکـرد شـرکت اسـت، بـلکـه تـخـصیـص

 مجـدد مـنابـع در مـقیـاس کـوچکUـتـر (شـLوع سـرمـایه گـذاzی در پـLوژه هـای جـدید، دوoـرابـر کـردن پـLوژه هـای

 امیـدوارکUـنـنـده و از بیـن بـردن ابـتکـارات کـم پـتانسیل) بـه انـدازه حـرکت هـای مـقیـاس بـ{رگUـتر (مـانـند خـMLد یـا

 رهـبLی می کUـنـنـد، کـمک کـرد. مـدیران عـامـل می
ً
 سـرمـایه گـذاzی کسب وکارهـا) کـه مـدیران عـامـل مـعموال

 تـوانـند پـوMاMی در سـطح پـLوژه را بـا تـشوMق بـه نـوآوzی و Mzـسک پـذیLی در مـقیـاس کـوچک، مـمانـعت از

 اfـزامـات تـایUید بیـش از حـد بـرای ابـتکـارات در مـقیـاس کـوچک، و ابـداع "سـوئیچ هـای کـشـتـن" بـرای اطـمیـنـان از


ایـنکـه پـLوژه هـای در مـقیـاس کـوچک از کUـنـتـLل خـارج نـمی شـونـد، تحـMLک کUـنـنـد.


۹. در حـال سـاخـتن چـه نـوع اכـوس~ـسـتـمی هســ�~د؟
 تنوع و پUیچیدگی چالش های تجاzی امLوhی، تواناMی همکاzی در سراسر مLزهای شرکت را بسیار مهم می کUند.

 برای دMzافت پنجره ای از اMن پوMاMی ها، از مدیران عامل پرسیدیم که چگونه با چه کسی و به چه هدفی

 شراכت ایجاد می کUنند. نتایج نشان می دهد که شرکت ها با شبکه گسترده ای از همکاران کار می کUنند و اMن

 zوابط اغلب برای ایجاد منابع جدید اzزش, ایجاد می شود. پرداختن به مسائل اجتماعی مانند تغییرات آب و

هوا اغلب هدف همکاzی با نهادهای غیرتجاzی مانند سازمان های غیردولتی و سازمان های دولتی بود.
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:سواo: تا چه حد شرکت شما با گLوه های Mhر همکاzی می کUند


ا�ف: ایجاد منابع جدید اzزش؟ 

ب: به مسائل اجتماعی بپرداMhد؟
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 شرکت ها بیشتر برای ایجاد اzزش تجاzی

 همکاzی می کUنند تا حل مسائل

اجتماعی


(«فقط نمایش «تا حد Mhادی» و «تا حد خیلی Mhادی)
به مسائل اجتماعی رسیدگی شود منابع جدید اzزش مالی ایجاد شود

26%
شرکت های تاس¡س شده/ رقبا

13%

 ک,نسرسیوم های
صنعتی

20%

16%

کارآف:aنان یا استارت آپ ها
20%

10%

دولت ها (در سطح ملی یا محلی)
19%

18%

16%
موسسات دانشگاهی

12%

NGOsسازمان های مردم نهاد  
10%

14%

 شرکت های ب{رگ تر نس�ت به شرکت های کوچک تر احتمال بیشتLی برای رسیدگی به چالش های اجتماعی از

 طMLق همکاzی با موسسات مختلف دارند. همکاzی تجاzی و دولتی در راستای اهداف اجتماعی به وMژه در

آفMLقا، آسیا و خاورمیانه و در بخش های ان�Lی، بLق و خدمات عمومی رایج است.
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 سواo: شرکت شما در کدام یک از زمینه های Mhر با نهادهای
 غیرتجاzی (دولت، سازمان های غیردولتی یا موسسات دانشگاهی)

برای رسیدگی به مسائل اجتماعی همکاzی می کUند؟

 مدیران عامل با نهادهای غیرتجاzی برای رسیدگی به

 توسعه پایدار، آموزش و تغییرات آب و هواMی

همکاzی می کUنند.

توسعه پایدار 54%

تنوع، براب:ی و شمول 49%

اموزش و پ:ورش 49%

تـغییـر آب و هـوا 43%

توسعه �aرساخت ها 29%

امن�ت عمومی 22%

4هبود اقتصادی 22%

توسعه بین ا�مللی 18%

هیچ کدام از موارد باال 6%


حرکت بعدی شما: متعهد به همکاtی باشید.

 کـار (פی.دبــلیــو.سی) در تـوسـعه اسـتراتـ�ی (ای.سی.جی) نـشان می دهـد کـه سـازمـان هـا بـه oهـتMLن


وجـه قـادر بـه ایـجـاد اzزش تـجاzی و اجـتماعی هسـ�נد.

 زمـانی کـه آنـها بـا سـخـتـگیـLی و پUیـچیـدگی بـه مـشارکت و سـاخـت اכـوس~ـسـتـم می پـردازنـد. مـدیران

 عـامـل بـاید سـازمـان هـای خـود را بـه هـوMت و حـوزه تـمرکز (ای.سی.جی) متعهـد کUـنـنـد و اMـن تعهـد را

 واقـعی کUـنـنـد. اMـن اغـلب شـامـل نـقشه بـرداzی از مـنافـع شـرکای حیـاتی اכـوس~ـسـتـم اسـت.

 شـناسـاMی تـرکیبی از اســتعداد، فـناوzی، فـرآیندهـا و بیـنـشی کـه آن شـرکا می تـوانـند ارائـه دهـند؛

 ایـجـاد اعـتماد از طـMLق عـمل مـتقابـل؛ و پـLورش یک فـرهـنگ شـرکUتی کـه شـامـل هـمکـاzی در خـطوط


سـنـتی نـهادی اسـت.
 ما نمونه های Mhادی از اMن اصول را دیده ایم که اzزش ارائه می دهند. (نست)، یک پاالیشگاه نفت و

 بازاMzاب مستقر در فنالند، اכوس~ستمی را حول یک مشارکت با مک دونالد ایجاد کرده است که در آن

 یک شرکت, zوغن آشپ{ی مک دونالد را جمع آوzی می کUند و شرکUتی دیگر آن را به (نست) منتقل می

 کUند، که اMن ماده را به سوخت دیزلی تبدیل می کUند که به شMLک شرکت حمل و نقل می فLوشد.

(می�~لیנ~س)، یک شرکت خانوادگی ۱۱۴ ساله یونانی
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 کـه فـلزات و نیـLو تـولید می کUـنـد، بـا دولـت یونـان و کـمیـسیـون اzوפـا در ابـتکـاzی هـمکـاzی می کUـنـد کـه در آن صـنایع بـLق,

 مـصرف تـا ۴ گیـگـاوات مـنابـع جـدید انـ�Lی تجـدیدپـذیر را تـامین مـالی خـواهـند کـرد. (میـ�~ـلیـנ~ـوس) هـمـچـنیـن بـرنـامـه

 هـای تـحـقیـقـاتی مـتالـو�zی را در سـطح اzوפـا رهـبLی می کUـنـد و بـا شـرکای صـنـعـتی و آمـوزشی هـمکـاzی می کUـنـد. رئیـس

 هیـ¶ـت مـدیره و مـدیر عـامـل شـرکت گـفت: "مـا مـعتقدیم کـه نـوآوzی بـاید بـه طـور مشـترک دنـبال شـود Mhـرا در اMـن راه

 اMـن کـلیـشـه را بـاور داMzـم کـه ا�ـر می خـواهید سـMLع بـLوMد،
ً
 بـدون شک سـازنـده تـر اسـت." مـن مـعتقدم کـه مـا واقـعا

تـنها بـLوMد، امـا ا�ـر می خـواهید دور بـLوMد، بـا هـم بـLوMد.

22

اعتماد، رهبLی و مکالمه مدیر ارشد
 اعتماد به مؤسسات و افراد کمک می کUند تا «با هم خیلی پUیش بLوند» و در مسابقه امLوز پUیLوز شوند در

 حالی که مسابقه فردا را می دوند. تج{Mه و تحلیل پUیشرفته داده های نظرسنجی مدیر عامالن در سال گذشته

 رابطه آماzی معنی داzی را بین اعتماد مشتLی و عملکرد مالی نشان داد. داده های نظرسنجی همچنین

 پUیشنهاد کرد که شرکت های مورد اعتماد دارای جهت گیLی بلندمدت هس�נد. آنها به احتمال Mhاد تعهدات

 خالص داده اند و غرامت آنها با نتایج غیرمالی، مانند مشارکت کارکUنان و جنس�ت، نژاد، و نمایندگی قومیت


مرتبط است.

 با ماهیت در حال تغییر رهبLی مرتبط است، به دلیل پUیچیدگی فزاینده پوMاMی
ً
 اهمیت فزاینده اعتماد عمیقا

 ذینفعان، نیاز فزاینده به بخش خصوصی برای کمک به حل مشکالت مهم اجتماعی، شکست اجماع پس از

 جنگ سرد، و تشدید تنش های ژئوפلی�~کی و اجتماعی مدیران عامل برای اMن تغییرات در ردیف اول


صندلی هاMی داشته اند و اغلب در آن شرکت کرده اند.

 از گزارش های مستقیم آنها گفت وگوی صMLح با تیم های مدیMLت ارشد در مورد پUیامدهای رهبLی اMن نیLوها


ممکن است به مدیران عامل کمک کUند تا قدرت را تقوMت کUنند و آزاد کUنند.

 مدیران ارشد، به مدیران عامل فرصت می دهد تا zوی آینده تمرکز کUنند. ما امیدواMzم که نه سوا� مطرح شده

 توسط نظرسنجی مدیر عامالن امسال اMن گفتگو را تقوMت کUند، بنابراMن به رهبران و سازمان های آنها قدرت

 می دهد تا وضعیت موجود را پشت سر بگذارند، پUیشرفت را متصور شوند و خود را برای جهانی که به شکل دهی

آن کمک می کUنند، دوoاره بسازند.

PwC  بیـسـت و شـشـمیـن نـظرسنجی سـاالنـه مـدیر عـامـالن شـرکت 
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 ما همچنین مصاحبه های عمیقی با مدیران عامل از سه منطقه جهانی (آمMLکای شمالی، اzوפای غoLی و آسیا و

 اقیانوسیه) انجام دادیم. برخی از اMن مصاحبه ها در اMن گزارش نقل می شود؛ مصاحبه های کامل را می توانید


 در اینجا پUیدا کUنید

zوش شناسی 

23

 (פی.دبـلیـو.سی) در اכUـتـبـر و نـوامـبر سـال ۲۰۲۲، ۴۴۱۰ مـدیر عـامـل را در ۱۰۵ کـشـور و مـنطقه مـورد بـLرسی قـرار داد. ارقـام

 جـهانی و مـنطقه ای در اMـن گـزارش مـتناسـب بـا تـولید نـاخـالـص داخـلی اسـمی کـشـور یـا مـنطقه وhن می شـونـد تـا اطـمیـنـان


حـاصـل شـود کـه دیدگـاه هـای مـدیران عـامـل در تـمام مـناطـق اصـلی, نـماینده اسـت.

 ارقـام در سـطح صـنعت و کـشـور بـر اسـاس داده هـای وhن نشـده از نـمونـه کامـل ۴۴۱۰ مـدیر عـامـل اسـت. جـزئیات بیـشـتـر بـر

 اسـاس مـنطقه، کـشـور و صـنعت در صـورت درخـواسـت در دسـترس شـما قـرار خـواهـد گـرفـت. تـمام مـصاحـبه هـا بـه صـورت

محـرمـانـه انـجام شـده اسـت.

در میـان ۴۴۱۰ مـدیر عـامـل شـرکت کUـنـنـده در نـظرسنجی:

.


یادداشت:

 همه درصدها در نمودارها به ٪۱۰۰ نمی رسند - نتیجه گرد کردن درصدها، گ{Mنه های پاسخ چند گ{Mنه ای و

تصمیم در موارد خاص برای حذف نمایش پاسخ های خاص، از جمله "سایر"، "هیچ یک از موارد باال".

%۲ از آنها سازمان هاMی را با درآمد ۲۵ میلیارد دالر آمMLکا یا بیشتر رهبLی می کUنند.
%۳ درصد سازمان هاMی را با درآمدی بین ۱۰ تا ۲۵ میلیارد دالر رهبLی می کUنند.

٪۱۸ سازمان هاMی با درآمد بین ۱ تا ۱۰ میلیارد دالر را رهبLی می کUنند.
٪۳۳ سازمان هاMی را با درآمدی بین ۱۰۰ تا۱ میلیارد دالر رهبLی می کUنند.

٪۳۸ سازمان هاMی را با درآمد تا۱۰۰ میلیون دالر را رهبLی می کUنند.

٪۶۹ سازمان هاMی را رهبLی می کUنند که مالکیت خصوصی دارند.

....

.
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معتبرت:aن محتوای 
مرتبط به مدی:aت، به 

�4ان فارسی!

مـــشاوران مـــدیMLت شـــاپـــرک از ســـال ۱۳۹۷ بـــا هـــدف گســـترش 
ادبیات مــدیMLت و دســترسی عــالقــمندان بــه دانــش بــه zوِز اMن 
حــوزه، اقــدام بــه تــالیف، تــرجــمه و نشــر مــحتواهــای اzزشــمند در 
زمینه مـدیMLت و کسب وکار می کUند، که از جـمله ی آن می تـوان بـه 
بیش از ۳۵۰ مـقالـه ی منتشـرشـده تـاכUنون اشـاره کرد. اMن مـحتوا 
بـــه هـــمت مـــشاوران و هی¶ت تحـــMLMLه ی اMن مجـــموعـــه تهیه 


می گردد.

گـزارشی که مـطالـعه کردید، گـزارش اخیر شـرکت مـشاوره مـدیMLت 
پـرایس واتـرهـاوس کوפـLز یا PwC اسـت که سـاالنـه گـزارش مـدیران 
عــامــل را بــا zوMکرد پUیش بینی و ارائــه ی چــشم انــداز مــناســب بــرای 
مـدیران در سـال پUیش zو ارائـه می نـماید. اMن گـزارش هـمزمـان بـا 
نشـر گـزارش اصلی در رسـانـه هـای فـارسی ohـان نیز منتشـر شـده 

است.

مجید کیانپور 
مـشاور مـدیریت و مـربی کسب و کارهـای مـختلف. دارای بیش از ۱۰ سـال سـابـقه اجـرایی در سـمت هـای 
مـدیر آمـوزش و مـدیر مـنابـع انـسانی در شـرکتهای بین المللی و مـوفـق تـوتـال و هنکل در ایران، فـرانـسه و 

خاورمیانه. 
مجید کیانـپور بنیانـگذار و مـدیرعـامـل شـرکت تجـربـه شـاپـرک آبی اسـت و در طی سـال هـای گـذشـته بـه 
بیش از ۱۰۰ شـرکت بین المللی و ایرانی خـدمـات مـشاوره مـدیریت ارائـه نـموده. او دانـش آمـوخـته ی 
دانـشگاه HULT در رشـته ی MBA  بـوده و مـدارک مـرتـبط بـا رهـبری را از دانـشگاه هـای Ashridge و 
HULT و مـوسـسه John Wiley & Sons  و دوره هـای مـرتـبط بـا کسب و کار را در دانـشگاه کسب و کار 

هاروارد گذرانده است.

حامد نیاوند 
مـشاور مـدیریت در زمینه ی بـازاریابی 
کـار.  و  کـسـب  تـــوســـعـه  و 
دانـش آمـوخـته ی مـدیریت کسب و کار 
در حـوزه ی مـارکتینگ بـا رویکرد آنـالین 
از دانـشگاه ملی مـالـزی. سـابـقه ی چـند 
سـال تـدریس در دانـشگاه هـای کشور 
و الـبته مـشاوره تـوسـعه کسب و کار بـه 
شــرکت هــای داخــلی و بین المللی را 

داراست. 
وی هـــم اکـنـون مـــدیـر مـــارکـتیـنـگ و 
تـوسـعه کسب و کار شـرکت مـشاوره 

مدیریت تجربه شاپرک آبی است.

پ,یش گفتار از:

آرمان آقازاده 
دانـش آمـوخـته ی مـدرسـه مـشاوره 
مــدیریت شــاپــرک آبی اســت و در 
حـال حـاضـر در پـروژه هـای بین المللی 
شــرکت تجــربــه ی شــاپــرک آبی 

مشغول به فعالیت است. 

آرمـان سـابـقه ی فـعالیت در حـوزه ی 
فــشن و پــوشــاک را داشــته و در 
سـال هـای حـاضـر مـشغول تحصیل در 
رشته ی مهندسی کامپیوتر می باشد.

مترجمین:
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