نقش امور مالی در برنامهریزی استراتژیك
مترجم :بيتا نظام دوست
اهداف و معيارهای اقتصادی به شرکتها کمک میکند که استراتژیهای خود را عملی کنند و به سوی موفقيت
پيش روند.
موفقيت واقعی یک استراتژی به سه عامل اساسی بستگی دارد :ميزان
هماهنگی شرکت با محيط اطراف ،دید داخلیای واقع گرایانه از قابليتهای
عمده شرکت و مزایای رقابتی آن ،و نيز اجرا و نظارت دقيق شرکت .این
مقاله به بررسی نقش امور مالی در برنامهریزیهای استراتژیک ،فرآیند
تصميمگيری ،تنظيمات ،اجرا و نظارت میپردازد.
هر کمپانی ابتدا باید بداند که چه هویتی دارد ،کجا قرار دارد ،چه میخواهد
و چطور میخواهد به آن دست یابد .فرآیند
برنامهریزی استراتژیک از مدلهای تحليلیای استفاده میکنند که تصویر واقع گرایانهای از شرکت را در سطح
«بیکفایتی خود آگاهانه» خود ( )Conscious incompetenceنمایان میکنند و در نتيجه انگيزه الزم را
برای ایجاد یک برنامه استراتژیک فراهم میکنند .این فرآیند شامل پنج گام مشخص است که در زیر میآید.
استراتژی انتخاب شده باید به قدر کافی مستحکم باشد تا شرکت را قادر سازد به گونهای متفاوت از رقيبان خود
یا مشابه با آنها ،اما با کارآیی باالتر عمل کند.
یک نقشه استراتژیک خوب شامل معيارهای روشنی است که ماموریت و منظر پيش رو را تا نقطه پایان آن
روشن میکنند .این موضوع از اهميت باالیی برخوردار است؛ زیرا هدف برنامهریزی استراتژیک در نهایت
تخصيص منابع است و اگر این منابع معين و محدود نباشند ،نمیتوان به آن هدف دست یافت .این مقاله به
توضيح این مساله میپردازد که چگونه امور مالی ،و اهداف و عملکرد مربوط به آن،
میتوانند نقشی اساسی در برنامهریزی استراتژیک و فرآیند تصميمگيری ،به ویژه در مرحله اجرا و نظارت ایفا
کند.
فرآیند برنامهریزی استراتژیك و تصمیمگیری
 .1بيانيه چشم انداز سازمان
تدوین بيانيهای همه جانبه در مورد ارزشهای شرکت ،هدف بلند مدت و مسير آینده آن ،نخستين گام در
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فرآیند برنامهریزی استراتژیک است .بيانيه چشمانداز باید ایدئولوژی اصلی شرکت -یعنی اینکه نماینده چه
چيزی است و علت وجودی آن چيست  -و چشمانداز خود به آینده  -یعنی آنچه میخواهد به آن دست یابد  -را
به خوبی روشن کند.
 .2بيانيه ماموریت
یک بيانيه ماموریت موثر ،هشت مولفه کليدی را در مورد آن شرکت اعالم میکند :بازار و مشتریان هدف؛
محصوالت و خدمات اصلی؛ حوزه جغرافيایی؛ فناوریهای عمده؛ تعهد به بقا ،رشد و سودآوری؛ فلسفه؛ هویت
فردی؛ و وجهه عمومی مطلوب .مولفه مربوط به امور مالی شرکت ،در تعهد آن به بقا ،رشد و سودآوری نمایان
میشود .اهداف مالی دراز مدت شرکت ،تعهد آن را به استراتژیای نوآورانه ،مدرن ،منحصر به فرد ،ارزش محور و
برتر از دیگر رقيبان نشان میدهد.
 .3تجزیه و تحليل
مرحله سوم تجزیه و تحليل روند کسبوکار شرکت ،فرصتهای خارجی ،منابع داخلی و قابليتهای اصلی است.
شرکتها اغلب از مدل رقابت صنعتی نيروهای پنجگانه «مایکل پورتر» برای تجزیه و تحليل خارجی استفاده
میکنند .این مدل سطح رقابت شرکت با حریفان موجود ،تهدید محصوالت جایگزین ،پتانسيل برای ورود افراد
جدید ،قدرت چانهزنی تامينکنندگان و مشتریان را مشخص میکند.
برای تجزیه و تحليل داخلی ،شرکتها میتوانند از مدل تکامل صنعتی استفاده کنند که موارد زیر را مشخص
میکند :جهش (وضعيت تکنولوژی و کيفيت و عملکرد محصول) ،رشد سریع (کاهش هزینهها و پيگيری نوآوری
محصول) ،بلوغ زودرس و رشد آهسته (کاهش هزینهها ،خدمات ارزش و اعمال تاکتيکهای جدی برای حفظ یا
به دست آوردن سهمی در بازار) ،اشباع بازار (حذف محصوالت حاشيهای و بهبود مستمر فعاليتهای زنجيره
ارزش) و رکود یا نزول (تغيير مسير به بازارهایی با سریعترین ميزان رشد و تالش برای رهبری یک صنعت با
هزینه پایين).
روش دیگر ،تحليل زنجيره ارزشی است که روند ارزشسازی شرکت را بر اساس فعاليتهای اوليه و ثانویه آن
روشن میسازد .چنانچه این روش در ارتباط با ابزارهای هزینهیابی مبتنی بر فعاليت ( activity-based
 )costingاستفاده شود ،به شرکت در تعيين هزینههای اصلی ،نقاط قوت منابع و شایستگیها کمک میکنند و
نيز محدودههایی را معين میکند که بهرهوری در آنها قابل ارتقا است و مهندسی مجدد میتواند تاثير اقتصادی
بهتری ایجاد کنند.
( SOWTنقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها ،و تهدیدها) یک مدل کالسيک تجزیه و تحليل داخلی و خارجی
است که اطالعات مدیریتی را با مجموعه ای از اهداف فراهم می کند که شامل تنظيم اولویتها و استفاده کامل
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از قابليتهای شرکت و تواناییهای آن در بهرهبرداری از فرصتهای خارجی ،تعيين نقاط ضعف بحرانی به منظور
اصالح آنها و مقابله با تهدیدات موجود میباشند.
 .4تدوین استراتژی
مدل استراتژیک کلی «پورتر» در تدوین یک استراتژی بلند مدت سودمند است زیرا به شرکت کمک میکند تا
یکی از مزایای رقابتی روبهرو را مورد هدف قرار دهد :الف) هزینه رهبری کم (محصول ،یک کاال است ،خریداران
حساس به قيمت هستند و فرصتهای کمی برای تمایز وجود دارد)؛ ب) تمایز (نيازها و ترجيحات خریداران
متنوع است و موقعيتهایی برای تمایز محصول وجود دارد)؛ ج) فراهم کننده بهترین هزینه (خریداران انتظار
باالترین ارزش با کمترین قيمت را دارند)؛ د) هزینه کم و متمرکز (بازار با سليقهها و نيازهای مشخص) یا ه)
تمایز متمرکز (بازار با ترجيحات و نيازهای منحصر به فرد).
 .5اجرا و مدیریت استراتژی
در ده سال گذشته ،کارت ارزیابی متوازن ( )BSCبه یکی از موثرترین ابزارهای مدیریت برای پيادهسازی و نظارت
بر اجرای استراتژی تبدیل شده است که به همسوسازی استراتژی با عملکرد مورد انتظار کمک می کند و بر
اهميت ایجاد اهداف مالی برای کارمندان ،محيطهای کاربردی و واحدهای کسب و کار تاکيد می کندBSC .
تضمين می کند که استراتژی مورد نظر به اهداف کلی ،اقدامات عملياتی و اهداف مالی دست خواهد یافت و بر
چهار بعد اصلی روبهرو تمرکز دارد :عوامل مالی ،رشد و یادگيری کارکنان ،رضایت مشتری و فرآیند کسب و کار
داخلی.
نقش بخش مالی
معيارهای مالی از مدتها پيش ،استاندارد مورد نياز برای ارزیابی عملکرد یک شرکت بوده اند BSC .از نقش امور
مالی در ایجاد و نظارت بر اهداف استراتژیک خاص ،بهطور یکپارچه و هماهنگ حمایت میکند و در نتيجه
شرکت را قادر میسازد تا به طور موثر و کارآ عمل کند .اهداف و معيارهای مالی بر پایه معيار «بهترین در
صنعت» بنا شدهاند و شامل موارد زیر هستند:
 .1جریان نقدینگی آزاد
جریان نقدینگی آزاد ،نشانهای از سالمت مالی یک شرکت است و نشان میدهد که منابع مالی آن تا چه اندازه
در توليد پول نقد اضافی برای سرمایهگذاریهای آینده ،به طور موثر به کار گرفته میشوند .این نشان دهنده
نقدینگی خالص ( )Net cashپس از کسر ميزان مصرفی در سرمایهگذاری و کار از جریان نقدی شرکت است.
شرکتها باید از این معيار در پيشبينی ميزان مخارج قابل توجه در آینده نزدیک یا در پيشبرد پروژههای
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اجرایی استفاده کنند.
 .2ارزش افزوده اقتصادی
ارزش افزوده اقتصادی ( )Economic Value-Addedمهمترین بخش کمککننده است که ميزان خطر را در
نظر میگيرد و به مدیریت کمک میکند تا تصميماتی موثر و به موقع اتخاذ کند و کسب و کار را گسترش دهد
که منجر به افزایش ارزش اقتصادی شرکت میشود و اقداماتی اصالحی را در بخشهایی که در حال از بين بردن
ارزش هستند انجام دهد .این مقدار ،با کسر هزینه سرمایه از سود خالص بهدست میآید .شرکتها اهداف ارزش
افزوده خود را به گونهای تنظيم میکنند که سهم ارزش کسب و کار خود را بهطور موثر ارزیابی کنند و روند
اختصاص منابع را بهبود بخشند.
 .3مدیریت ارزیابی
مدیریت ارزیابی نيازمند مدیریت کارآمد داراییهای جاری (پول نقد ،حسابهای دریافتنی ،موجودی) و
بدهیهای جاری (ليستهای پرداختنی ،اقالم تعهدی) گردش و مدیریت افزایش سرمایه در گردش و چرخه
تبدیل وجوه نقد می باشد .زمانی که شرکتها عملکرد خود را تاحدی دور از معيار صنعت یا شرکت خود ببينند،
باید از این مورد استفاده کنند.
 .4تصميم گيریهای مالی و ساختار سرمایه
در اینجا ،منابع مالی محدود به ساختار سرمایه بهينه (نسبت یا اهرم بدهی) میباشد ،به این معنی که هزینه
سرمایه شرکت را به حداقل میرساند .این ساختار سرمایه بهينه ،ظرفيت استقراض شرکت (کوتاهمدت و
بلندمدت) و خطر فشار بالقوه مالی را تعيين میکند .شرکتها از این ساختار هنگامی استفاده میکنند که
هزینههای سرمایهشان از رقبای مستقيمشان بيشتر شود و دچار کمبود سرمایهگذاریهای جدید شوند.
 .5نسبتهای سودآوری
نسبتهای سودآوری ،ميزان بازده عملياتی یک شرکت را نشان میدهند .نسبتهای سودآوری بخشهای
ناکارآمدی که نياز به اقدامات اصالحی توسط مدیریت دارند را نيز معين میکند .آنها برای این کار ،روابط سود
با ميزان فروش ،دارایی کل و ارزش خالص را اندازهگيری میکنند .شرکتها باید زمانی به تعيين اهداف نسبت
سوددهی خود اقدام کنند که دریافته باشند نياز به عملکردی موثرتر دارند و باید فعاليتهای زنجيره ارزش خود
را بهبود بخشند.
 .6شاخصهای رشد
شاخص رشد به ارزیابی رشد سهم فروش و بازار میپردازد و سطح سود و زیان قابل قبول رشد را با توجه به
کاهش جریان نقدینگی ،درصد سود ( )Profit marginsو بازده سرمایهگذاری تعيين میکند .رشد ،معموال
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نقدینگی را به جریان در میآورد و صندوقهای استقراضی را اندوخته میکند و گاهی ،مدیریت داراییهای
جسورانه برای حصول اطمينان از نقدینگی کافی و وام محدود
مورد نياز است.
شرکت باید اهداف شاخص رشد خود را زمانی تعيين کند که نرخ رشد از هنجارهای عادی صنعت عقب مانده
باشد یا وقتی که اهرم عملياتی باالیی برای خود ترسيم کرده باشند.
 .7ارزیابی و مدیریت ریسک
شرکت باید از طریق شناسایی ،اندازهگيری و کنترل خطرات موجود در مقابل خود در اداره امور شرکت و پيروی
از مقررات ،احتمال وقوع آن خطرات و تاثير اقتصادی آنها با ابهامات کليدی پيش روی خود مواجه شود .سپس
فرآیندی باید اجرا شود تا علل این خطرات و عوارض ناشی از آنها را تا حد ممکن از بين ببرد .شرکتها باید این
ارزیابی را هنگامی بهکار ببرند که عدم قطعيت قابل توجهی را در کسب و کار خود پيش بينی کرده باشند یا
زمانی که احساس کنند نياز به ارتقای فرهنگی دارند تا ریسک را بهتر مدیریت کنند.
 .8بهينه سازی مالياتی
بسياری از زمينههای کاربردی و واحدهای کسب و کار نيازمند مدیریت سطح بدهی مالياتی خود در حين کسب
و کار هستند و باید بدانند که کاهش خطرات آینده شرکت به کاهش مالياتهای مورد انتظار منجر میشود.
عالوه بر این ،طرحهای جدید ،تملکها و پروژههای توسعه محصول باید در برابر پيامدهای مالياتی خود سنجيده
شوند و سهم خالص اضافه شده پس از کسر ماليات به ارزش شرکت به دست آید .به طور کلی کيفيت عملکرد
باید در هر زمان ممکن ،با کسر مقدار ماليات اندازهگيری شود .شرکتهای جهانی چنانچه در محيطهای مختلف
از نظر مالياتی کار میکنند و قادر هستند از ناسازگاری و تناقضها در مقررات مالياتی سود ببرند ،باید به این
ارزیابی دست زنند.
نتیجه گیری
معرفی کارت ارزیابی متوازن ،بر عملکرد مالی به عنوان یکی از شاخصهای کليدی موفقيت یک شرکت تاکيد
میکند و به پيوند اهداف استراتژیک به عملکرد به موقع و اطالعات مفيد در تسهيل تصميمگيری کنترلی
استراتژیک و عملياتی کمک میکند و این امر به ارتقای بيشتر نقش امور مالی در فرآیند برنامهریزی استراتژیک
منجر میشود.
مطالعات تجربی نشان دادهاند که اکثریت قریب به اتفاق از استراتژیهای شرکتهای بزرگ در هنگام اجرا با
شکست مواجه شدهاند .معيارهای مالی فوق در پيادهسازی و نظارت بر استراتژیهای شرکتها ،با اهداف مالی
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مشخص ،مرتبط با صنعت و قابل اندازهگيری کمک میکند و قابليتهای سازمان را افزایش میدهد .آنها مزایای
رقابتی پایداری را ایجاد میکنند که ارزش شرکت را افزایش میدهد؛ همان چيزی که هدف اصلی تمام ذینفعان
آن است.
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