కుటుంబ వ్యా పారుంలో సమసా లు - మెలకువలు
కుటుంబ వ్యా పారలలో ఎన్నో అనుకూలతలున్నో యి. ా
స్థ ప కుకుు తన కుటుంబసభ్యా లని కలుపుకొని
వ్యళ్ళ నైపుణ్యా లు, శ్రమ కూడగటుకుని, వ్యా పార విజయానికి దక్షతతో ఒక భవిష్ా త్ దృష్టతో
ు కునిచేాాు.
ఎన్నో కుటుంబ వ్యా పారాలు చుంకి పాతల యజమానులు స్థాపింుంచ కోటికి కుడగలెత్తాన స్థీముంలలయాా
మ
ు.
విజయవుంతమైన కుటుంబ వ్యా పారాలు చాలా చనో స్థతి
ప నిుంచ మొదలయిా నవే ఎకుు వ. Rags to Riches.
అయితే విరవ వ్యా కు ాుం గా కుటుంబ వ్యా పారాలు కొనిో ామానా మైన స్థకిష్
ష ఠ సమసా లని ఎదుుు ుంటాయి.ఈ
లో
సమసా ష చాలా మటకు ముందుగా ఊహుంచ దగినవే.
వీటిని సమర ధవుంతుం గా కురిష్ు రిుంచుకో లేక పోవటుం వలన్న
ష , అశ్రదధ చేయటుం వలన్న
ష , అధికుంగా
కుటుంబ వ్యా పారాలు ముందుతరాలకి బదిలీ కావటుంలేదు. కేవలుం 30% మొదటి తరుం నిుంచ రుండో
తరానికి, అుంటే 70% కనుముగై పోలన్నో యి- తోబుటవు
ు ల దరలో విడిపోవటమో, మూస్థవేయటమో
జుగుతోుంది . అపై మూు న్నలుగో తరాలకి ఇుంకా తకుు వగా చేలలు మాులన్నో యి. 4% కుంటే
న్నలుగో తరుం దాటి వెళ్ళ టుం లేదు. అుంటే 96% కుటుంబ వ్యా పారాలు 4 వ తరుం దాటటుంలేదు.
హుందీ లో అయితే ‘హవేలికా ఉమర్ ాఠ్ ాల్’ అుంటే రాజమహల్ ఆయురాాయుం అరవై ఏళ్ళళ .
ాధారణుంగా రాజవుంశాలు మూడో తరుంలో చాలవరకు అుంతరిస్తావుుంటాయి.అుందుకే ఇుంగ్ల షషులో’ shirt
sleeves to shirt sleeves in third generation’ అనే ామెత వచచ ుంది.మొదటి తరుంలోష చుంకి పాతలతో
మొదలయిా మూడొ తరుంలో చుంకి పాతలు అన వచుచ .
తరతరాలుగా కొన ాగక పోవటానికి కారణ్యలు కుటుంబుం లో కలహాలు, వ్యా పారాభివృదిధ కుుంటకుడటుం.
కుటుంబుంలో ఆధికుతా ుం పోువలష ఎకుు వ జీతాలు, లాభాలలో వ్యటా, డివిడుంుష త్తసుకోవటుం, కునికి
అర హతలు లేకపోయిన్న ఉద్యా గాలు జనమ హకుు గా భావిుంచటుం వుంటివి. కుటబుం ఒక జీవగశ్రగా
అనిో విధాల తాా గాలు, ఉకుకృలలు అుందిుంచే బదులుగా, ఒక గుదిబుండలాగ తయారవులుంది.
అుంతే కాక కుటుంబుం పెరిగిననుంత వేగుంగా వ్యా పారుం పెరగక పోవటుంవల,ష ఆదాయుం తకుు వ మనుషులు
ఎకుు వ అవుతాు, ఒక కుటుంబుం పెళ్ళళ ళ్ళళ ింలలు
ష వలష అనేక కుటుంబాలవతాయి.
వ్యా పారాభివృదిధ కి తగిన చరా లు త్తసుకోవ్యలి. వ్యా హాతమ క శ్కుణ్యళ్ళక Strategic Planning మారు ట్ లో
నిలదొకుు కునేుందుకు, సుంకేతిక అభ్యా దయ చరా లు వుంటివి చేకుటాులి. నైపుణికరణ Professionalization
చేకుటాులి. బయటి సలహాదాుల సేవలు త్తసుకోవ్యలి.
ఇుంకో విష్యుం ఏముంటే, యాజమానా ుం ownership and management కూడా,(single owner) ఏకైక
యజమాని నుుండి తోబుటువ్యల చేలస్థలోషకి ఆతరావ త వ్యళ్ళ సుంతానుం చేలస్థలషకకి మాులoటుంది. ఇది
ఒక సుంకిష్
ష త
ు .
ఈ విధమైన కుటుంబ, వ్యా పార - యాజమానా విష్యాలలో మాుు లు చకు గా సమర ధవుంతుం గా
నిరవ హుంచాలుంటే, స్థకుటటుంబుంలోను, వ్యా పారుంలోను వా వస్త్రాకృత మాుు లు త్తసుకు రావ్యలీ. ఇటవుంటి
విధాననిో కుటుంబ పాలన్నకుదధతి family governance అుంటాు.
కుటుంబుంలో అుందు సభ్యా లుందు చరాచ వేదికలు- ఫామిలీ కౌనిి ల్, ఓనర్ి కౌనిి ల్ వుంటివి,
వ్యా పారుంలో బోర్ ్, ఏరు రచుకొని --నిర ణయాలు త్తసుకొనే కుదల
ధ లు, నియామకాలు, పాలరలు
ఏరు ుచుకోవ్యలి. ఇటవుంటి పాలన్న స్తశ్తాలు శ్కోడికరిుంచుకొని రాసుకునే విధాన శ్గుంధమే కుటుంబ
రాజ్ా ుంగుం Family Constitution or Family Charter అుంటాు. శ్కుత్త కుటుంబ వ్యా పారానికి ఇటవుంటి
రాజ్ా ుంగుం మార గ దరిి కుం ఉుంటుంది.
మఖ్ా ుంగా వ్యరసతవ విధానుం చాల వివ్యద భూయిష్ుం
ు .ఇుంకా ఎన్నో సుంకిష్
ష త
ు లతో కూుకొనో ది. ఇపుు ు
తుందరేముందని కుటుంబ యజమానులు వ్యయిదా వేసుాుంటాు. వ్యా పారుం కుటుంబుంలో కొనాగాలి
అుంటే వ్యరసావ శ్కుణ్యళ్ళక succession planning ఎుంతతవ రగా అయితే అుంత ముందుగా మొదలు పెటాులి. ఈ
వ్యరసతవ శ్కుణ్యలిక కుటుంబ రాజ్ా ుంగమలో నిక్షికు ాుం చెయాా లి.

ఒక చెటు పాతడానికి శ్ేష్మై
ు న కాలుం 20 యేళ్ళ శ్కితుం. తరావ త శ్ేష్ుం
ు , ఇవ్యవ ళే. “Best time to plant a tree is
20 years back, next best time is today” అనే చైనీస్ ామెత ఈ సుందరభ ుంలో గుుా పెటుకోవ్యలి

