
 
 

 

 

 

بحران ویروس  مقابله بامنظور ها بهها( در کمک به شرکتCFO1نقش مدیران ارشد مالی )

کرونا

 
 پایدارسازیحیات، سالمت و  پیرامونهای فعلی برای رسیدگی به نگرانیسازمان مالی  از سویقوی و مداوم  راهبری

 باشد.ضروری می بازیابی به منظورموقعیت مناسب  بهآن هدایت مدت و  کوتاهدر  وکارکسب
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یک بحران انسانی و اقتصادی در سرتاسر جهان ایجاد کرده است. وقایعی که در این  های کرونا،ی ویروساز خانواده یدیدگسترش ویروس ج

در مقیاس بزرگ، تعطیلی مرزها، تعطیلی  ییها؛ شرایطی که با قرنطینههستندسابقه هستیم از بسیاری جهات بی هاروزها در حال تجربه آن

منحنی شیوع را "اند تا با این شوک ناگهانی مجبور به انجام اقداماتی گشته ها و جوامعهمراه است. دولت 2های فیزیکیگذاریمدارس و فاصله

 .نمایند "مسطح

ناشی از این شرایط  پیامدهای مالینیز کنندگان و حفاظت از کارمندان، مشتریان، تأمین به منظور هاکه سازمان ضرورت یافته در این راستا،

درصد از  75تا  هارخی شرکتب به عنوان مثال این زمینه، متعدد و متفاوت هستند:ها در شتاب دهند. چالشاتخاذ نموده و را  اقدامات الزم

نیست بلکه همیشگی  صرف و مثبت عاملیک  نقد وجهاضر، بر این مبنا، در حال ح اند.طول تنها یک فصل از دست دادهدر  درآمدهای خود را

از اهمیت باالیی برخوردار  وارههم 3در حالی که ارتباط و اتصال دیجیتالیا به عنوان مثالی دیگر،  .است یافتهنقش ضروری وکارها کسب حیاتبرای 

های تجاری بسیار بنیادی و اساسی تداوم فعالیت ه منظوربی زمین ای عادی در سرتاسر کرهاین موضوع به علت تبدیل دورکاری به شیوهبوده، 

. گذاران اشاره نمودگوی شفاف و مکرر با همکاران و سرمایهتوان به افزایش اهمیت و نیاز به ارتباط و گفتمینیز  پایانیبه عنوان نمونه . استشده 

  باشد.و قواعد رهبری می 4گیرشناسانههای همهبینیشرایط تجاری، پیش این موضوع ناشی از تغییرات روزانه، اگر نتوان گفت ساعتی، در

وکار در پایدارسازی کسب ،محوریو  پرقدرت یی خود،  نقشیاند در کنار همتایان اجرتوا( میCFOارشد مالی ) ، مدیرمبهم و نامعینن فضای در ای

به روز مستقیماً در بایست روز مدیر ارشد مالی یک رهبر است که می. نمایدایفا  ،پس از بهبود شرایط رونق سمته بآن هدایت چنین و هم

 ،های داخلی و خارجیی ما در کمک به مشتریان حین بحران. تجربهکندآوری سازمانی اثرگذار بوده و به آن کمک شرکت یا تاب سالمت مالی

های مذکور موجب درس .دهدارائه می آموزش دیده باشند، 5گیریدر زمان یک همه اقداماتی که مدیران ارشد مالی باید پیرامونهایی درس

این  کاهش یابند. ها و ابهاماتبرخی از ترسدر عین حال، بست مالی قوی قرار داده و خود را بر روی یک پایقادر باشند  هاگردند شرکتمی

های مالی که مدیران ارشد مالی و سازمان هستندهای حیاتی به طور خالصه شامل گامشوند و گذاشته میبه اشتراک  نوشتارر این د اهدرس

بعدی و  7عادیبینی وضعیت وکار با پیشکسب 6مدتکوتاه، پایدارسازی حیاتتمهیدات فوری ایمنی و انجام دهند:  توانند در سه حوزهمی

 9بر اساس تحقیقات تجربی شرکت مکنزی های ارائه شده،های جسورانه در دوران احیا. راهنماییانجام حرکتمنظور به بلندمدت 8هایسازیآماده

 اند. ودهای اقتصادی، عملکرد بهتری نسبت به رقبای خود داشتهو رکنقاط بحرانی پیشین خروج از هایی است که در بر روی شرکت

 12رفع بحران فوریتی : رسیدگی و11آوریو تاب 10عزم .1

یکی از فشارهای نقدینگی و در نتیجه، فشارهای مالی است. با شیوع ویروس کرونا، هزاران شرکت مجبور  COVID-19از لحاظ اقتصادی، بحران 

د گذشته داشته د را ماننخو 13های غیرضروریتوانند خریدها مختل شده است. مشتریان دیگر نمیهای تأمین آناند. چرخهبه تعطیلی موقت شده

                                                           
2 Physical Distancing 
3 Digital Connectivity 
4 Epidemiological Forecasts 
5 Pandemic 
6 Near-term 
7 Normal 
8 Preparations 
9 McKinsey 
10 Resolve 
11 Resilience 
12 Immediate Crisis 
13 Discretionary Purchases 



 
 

سازی ذخایر وجه نقد است زیرا شدت و مدت زمان این بحران نامشخص است. به طور خاص، باشند. بنابراین اولویت اول رهبران مالی، بهینه

اندازی کنند، سناریوهای مختلف را بر باید بر روی ارزیابی وجه نقد شرکت تمرکز کرده و یک اتاق جنگ وجه نقد متمرکز راه مالیمدیران ارشد 

 ی شیوع کرونا توسعه دهند و به ایجاد طرح ارتباطات داخلی و خارجی بپردازند. های بالقوهاساس مدل

 اندازی یک اتاق جنگ وجه نقدراه

توانند به آن که می 15ی افزایشیسرمایه گونه چنین هرشرکت خود و هم 14گیری موجودی وجه نقدمالی اکنون در حال اندازهاکثر مدیران ارشد 

کنند. با این حال،  برآوردفروش را  هایبینیپیشمرتبط با آخرین  16ینقد وجوه دریافتیهستند. رهبران مالی نیاز خواهند داشت تا  دست یابند،

وجوه  کهها ممکن است نیاز داشته باشند اندازند، برخی از شرکتسیاری از مشتریان در این شرایط پرداخت را به تعویق میکه ب به دلیل آن

دیگر کافی نباشد مدیران  18درگردشزمانی که سرمایهباشند.  17خود هایچنان قادر به پرداخت بدهیبتوانند همتا  کرده دو برابردریافتی خود را 

یا  20هاواگذاری مانند هاو سایر گزینه 19اعتباری برداری از خطوطبهرههایی چون راهافزایش سرمایه، های ارشد مالی باید ضمن بررسی فرصت

اشتراک منابع خود با  آمیز در قالب یک شرکت سهامی که در آن دو یا چند شرکت مجزا باگذاری مخاطره]سرمایه 21های مشترکگذاریسرمایه

 22هایتعهدات بدهی تسهیلبایست در اسرع وقت به دنبال چنین میها همدر صورت ضرورت، آن .نیز در نظر بگیرندرا کنند[ دیگر مشارکت مییک

بحرانی، زمانی که  اقعمودر چنین . کنند ، تقویتی حیات شرکت تبدیل شوده مسئلهباین اقدام را قبل از این که  23هاباشند تا ترازنامه خود

و شرایط دائما در حال تغییر است، ایجاد یک اتاق جنگ وجه نقد به مدیران ارشد مالی کمک  برخوردار بوده احتمال آشکاری ازکمبود وجه نقد 

از سازوکارها و ابزارهای  توانندعالوه، مدیران ارشد مالی میاجرا کنند. بهاعمال و ها در سازمان برای هزینه24های تهاجمیکند تا محدودیتمی

ردیابی  به منظورگیری ها و تعیین معیارهای شفاف گزارشبندی پرداختنامند، برای اولویتمی "برج کنترل هزینه"متعدد که برخی آن را 

 بالدرنگ جریان نقدینگی استفاده کنند.  

 توسعه سناریوها

مجزایی که مبتنی بر افق زمانی 25هایو استراتژی نیاز خواهند داشت تا به جای چارچوب های مالی، تیمآمیخته با نامعینیابهام و  پر برههدر این 

ایجاد کند به طوری  شدهدو یا سه سناریوی یکپارچهی درباره یک دیدگاهای از سناریوهای مختلف تکیه کنند. رهبر مالی باید هستند، به گستره

گیری چه مسیرهایی را ممکن است طی کند؟ و کدام جغرافیا یا کدام صنایع ال، این همه. به عنوان مثباشدی اتفاقات متعدد که دربرگیرنده

 27شفاف یا نقاط محرک بحرانی26ی چنین باید حدود آستانهتر نسبت به سایرین دارند؟ مدیر ارشد مالی همآمادگی بیشتری برای احیای سریع
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( 28FP&Aریزی مالی ). گروه تحلیل و برنامه، مفصالً توضیح دهدنمایدانی اخذ که شرکت چه اقدامات مالی را در چه زم هستندآن  بیانگرکه 

بر روی را  گیری رااز نزدیک با واحدهای تجاری کار کرده و اثرات همه . این گروهمنحصراً برای کمک به این امر در سازمان استقرار یافته است

 وکار بر اساس برنامه]در این مدل مالی به جای مدیریت کسب 30بینی غلتانابزارهای پیش. نمایدمیبینی پیش 29های مختلف عرضه و تقاضاجنبه

های اقتصاد کالن بایست دادهمی شوند[روزرسانی میبندی در طول سال بازنگری و بهای که سال پیشین تعیین شده است، فرضیات بودجهبودجه

عالوه به)درآمد قبل از بهره، مالیات و استهالک( را شناسایی نماید.  EBITDAلی ریسک  های اصتا حوزه ردههای خاص شرکت را ترکیب کو داده

 هدررفتاحتمالی  منشأچنین ، و همکارمندان 31جاییتأمین و نابه زنجیرهاختالل جغرافیایی در دوم، مانند  ها باید تأثیرات مرتبهبینیاین پیش

  نماید.و معین برآوردهای جریان نقدینگی مشتری را شناسایی نیز وجه نقد و 

ی اتخاذ تصمیمات تجاری که یک تیم اجرایی کوچک بتواند از آن برا چارچوبی ایجاد نمایدپس از انجام تمامی این کارها، مدیر ارشد مالی باید 

ریوهای مختلف وز سنان مثال، برای عللی که ممکن است باعث برها( و نظارت و پایش شرایط )به عنوا)به عنوان مثال برای توجیه منطقی پروژه

در ی توانایی شرکت پولی بر رو تصمیمات به صورت بالدرنگ به ردیابی پیامدهاید. مدیر ارشد مالی نیاز خواهد داشت تا گردد( استفاده نمای

  ی تقاضا بپردازد.های شرکت پس از افزایش دوبارهتحمل رکود و از سرگیری فعالیت

 بنای یک طرح ارتباطی

شد، تمرکز مالی اصلی  داشته باشد. همان طور که قبالً ذکررا های مالی و استراتژیک مدیریت بحران مدیر ارشد مالی باید نقش رهبری در جنبه

ورت پویاست. به صخواهد بود که به معنای حفظ پول نقد و به کار گیری آن  "وجه نقدفرهنگ "ی زمانی بر روی اجرای شرکت در این دوره

های ها و واحدپارتمانهایی برای تقویت آن ایجاد کند تا تمامی دمدیر ارشد مالی باید این اولویت را در سرتاسر سازمان منتقل کرده و مشوق

 چیست. وجه نقدسازی تجاری متوجه شوند که چرا اکنون این مسئله مهم است و نقش خاص خود در کمک به بهینه

ها در ارتباطات مذکور پیامتمرکز داران نیز به همان اندازه اهمیت دارد. و سهام 33با هیئت مدیره 32گرانهکنشوگوی فعال و پیشگفتارتباط و 

وکار، وضعیت گردش نقدینگی ی این بحران بر شرکت، اقدامات در حال اجرا برای حفاظت از کسبشدهبینیباید بر روی اثرات واقعی و اثرات پیش

پس داران سهام با را وگو و ارتباطمدیر ارشد مالی تناوب گفت که بسیار عاقالنه خواهد بودعالوه، باشد. به 34ونه تغییر در تعهدات قبلی سودو هرگ

 ویژه زمانی که اطالعات جدیدی در دسترس است. چنین ارتباطاتی برای نشان دادن این که مدیران دربه .از چند ماه اول آشفتگی افزایش دهد

 حال انجام اقدامات سریع و قاطعانه و بر اساس بهترین شناخت خود از شرایط هستند، ضروری است.

 وکاربازگشت: پایدارسازی کسب .2
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34 Earnings Commitment 



 
 

از موقعیت مناسب شرکت برای فعالیت ، مدیر ارشد مالی الزم است پذیرفتوجه نقد انجام  حفظهای مربوط به زمانی که رسیدگی و حل نگرانی

، تجدید 36وریبرای تقویت بهره 35ی عملیاتیبهساز. وظایف اصلی مدیران مالی در این جا شامل نمایداطمینان حاصل  بعدیدی عا شرایطمؤثر در 

 های عملکرد مالی است.گذاری در قابلیتو سرمایه 37ارزیابی سبد سهام

 وریتقویت بهره

نامیم( بهبود می "آورتاب"ها را های پیشرو )که ما آناز شرکت ی کوچکیدهد که در طی بحران اقتصادی پیشین، زیرمجموعهتحقیقات نشان می

اند. در نتیجه، نسبت به رقبای ی احیا را ایجاد نمودهاند و ظرفیت الزم برای رشد در دورهتر و مکررتر از سایرین دنبال کردهدر تولید را متناوب

های اند. عالوه بر این، در مقایسه با همتایان، شرکتی بعد دو برابر کردهدر دهه را (38TRSتولید بازدهی کل به سهامداران )خود بهتر عمل کرده و 

  اند.ماه زودتر از همتایان خود آغاز کرده 24ماه تا  12ها این حرکت را اند و آنهای عملیاتی خود را تا یک سوم کاهش دادهآور هزینهتاب

حمایت برای مثال،  به عنوانمدت انجام دهند. کوتاههای عملیاتی متعددی برای بهبود عملکرد در توانند حرکتلی میر ارشد مالی و سازمان مامدی

ی مشکالت بپردازد که به مشتریانی که در حال تجربه ی محصوالت و خدمات جدیدیترویج توسعه هتواند بسود، مدیر ارشد مالی می و تقویت

نابع تواند فعاالنه ممدیر ارشد مالی میرا در گروه مشتریان ارزشمند افزایش دهد.  39تیجه میزان وفاداری به شرکتمالی هستند کمک کرده و در ن

تحویل و فروش های کانالهای جایگزین ی شرکت را از گزینهقوی مجدداً تخصیص داده و استفاده درآمدیی جریان اوکارهای داررا به کسب

 بهینه کند. خدمات مانند تجارت الکترونیک 

های عملیاتی داشته باشند با تعطیلی و کاهش تقاضا در اکثر نقاط جهان، بسیار ضروری است تا رهبران مالی اقداماتی قاطع برای کاهش هزینه

یاز نهایی های عملیاتی را در برابر نهزینهدر  را حفظ کرده و این کاهش پذیریمقداری انعطاف چنین ضروری استاما مدیران ارشد مالی هم

مدت، . در میانهای عملیاتی را به طور مناسب با شرایط جدید مقیاس کنندپشتیبانیابد زمانی که اقتصاد مجدداً بهبود میدر تا  متعادل کنند

 تدارکاتمانند  41مخارج غیرضروری میبرای تما 40بندی مبتنی بر صفربا استفاده از بودجهتوانند چنین میمدیر ارشد مالی و تیم مالی هم

گیری در مدیریت دقت و سخت، [آن دسته از مخارج سازمان که برای مصرف داخلی بوده و مشتری نهایی خریدار آن نیست] 42غیرمستقیم

 د. نافزایش دهرا  43مخارج

 45و تقویت ترازنامه 44هاگذاریتجدید ارزیابی سرمایه

                                                           
35 Operational Improvements 
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تشخیص نقایص آن استفاده کنند، برای مثال بازنگری  منظورهگری ترازنامه بمدیران ارشد مالی باید از این بحران به عنوان فرصتی برای بازن

و های دریافتی های پرداختی و حسابکاهش شروط موجودی، حساب، 47، تأمین مالی بدهی از طریق استقراض46مشتریان-در بین-اعتبار نقصان

داشتن همگان بر روی معیارهای اصلی در این  را در عین متمرکز نگه پذیری مالی شرکتتواند انعطافگونه پاکسازی ترازنامه میمانند آن. این

(، فناوری اطالعات و R&Dعالوه، مدیران ارشد مالی باید همتایان اجرایی را در بازبینی تحقیق و توسعه )گسترش دهد. به شرایط پر هرج و مرج

 بود شرکت راهنمایی نمایند. بسیار محتمل خواهد49گذاریسرمایهسازی سبد چنین استفاده از این فرصت برای بهینهو هم 48تخصیص سرمایه

رهبران مالی الزم خواهد گیری داشته باشد. گیری تغییرات چشماین همه در اثرگذاری، ی واحدهای تجاری از سرمایهبینی شدهپیش که بازدهی

 کنند. جاجابهی شرکت چنین ابتکاراتی با بیشترین ارزش در آیندههم وبیشتر ی آوردهها با بود تا سریعاً منابع مالی و انسان را به سمت پروژه

 ریزی مالینقش تحلیل و برنامه افزایش

تولید کنند تا مدیران ارشد تجاری  روزو به طور مستمر، اطالعات به بندی را شتاب دادهباید فعالیت برآورد و بودجه FP&Aدر شرایط بحران، تیم 

 50بایست از ابزارهای مشارکتیمی FP&Aتیم بینی یکپارچه استفاده نمایند. مالی و سازمان مالی بتوانند پس از آن این اطالعات را برای پیش

 قابل قبول نخواهد بود. هادههای کلیدی عملکرد استفاده نماید زیرا در زمان یک بحران، مسائل مربوط به تأخیر دابرای نظارت و مدیریت شاخص

شود. پشتیبانی می "52اتاقک تصمیم"یک واقعی تبدیل شود که توسط  51 غلتانبینی چنین الزم است به یک پیشهای این تیم همروزرسانیبه

های کلیدی عملکرد مربوط به یک هدف یک رابط کاربری گرافیکی است که عمدتاً شاخص ]داشبورد 53در واقع یک داشبورد بالدرنگاتاقک این 

است  [توان گفت داشبورد نام دیگری برای گزارش پیشرفت یا گزارش است.دهد. میخاص یا فرآیند تجاری را در یک نگاه به مخاطب ارائه می

کند، تمرکز های آتی هدایت میهای سازمان را در ماهنج تا ده معیار اصلی که فعالیتتوانند با استفاده از آن بر روی پوکارها میکه رهبران کسب

 کنند.

 برای چنین نقشی باشند. در حقیقت FP&Aهای الزم برای باالبردن تیم های مالی ممکن است فاقد مدیران اجرایی با توانمندیبرخی از سازمان

بایست در جست و جوی ، مدیر ارشد مالی می54مالی هایکرسیبرای ایجاد  سیار متداول است.ببا  قدرت تحلیل و سوابق تجاری  یمدیران کمبود

و جدید وظایف  در حین انجامها را ها را به طور صریح و روشن بشناسد و تجربه و سوابق آنباشد، عملکرد آن 55گرکنشافرادی پویا و پیش

داری و ها )مانند بخش هتله به بیکاری احتمالی ناگهانی و چشمگیر در بسیاری از بخشبه اثبات برساند. عالوه بر این، با توجهای جدید نقش

ها که یافتن آن ، کار موردنیاز باشنددیجیتال، مالی و کسب هایبا تخصصهای مالی ممکن است قادر به استخدام استعدادهای برتر سفر(، سازمان

  تر بوده است.پیش از این بسیار سخت
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 رونق و پیشرفت در وضعیت عادی بعدی: 57اصالح و56بازانگاری

هایی استراتژیک و جسورانه که شرکت بتواند حرکتکند، مدیر ارشد تمایل دارد که به جلو حرکت کند. به منظور آنزمانی که بحران فروکش می

ها ی آنکه وظیفه هاستعدادی را گرد هم آورد مدیران اجرایی بامجموعه کوچکی از بایست را دنبال کند، مدیر ارشد مالی و همتایان اجرایی می

ریزی استراتژیک ]برنامه58تیم استراتژی بازیاست. این  بانی مدیر ارشد و هیئت مدیرهنظارت و پشتی تحتریزی استراتژیک تمرکز بر روی برنامه

آماده خواهد ای به گونه 59وریهای افزایش بهرهتکارعملها در سبد سهام و ابجاییها، جابهگذاری[ را برای سرمایهبرای موفقیت در آینده بلندمدت

 .قرار گیردموقعیت بٌرد  درگیری پس از همهکرد که شرکت 

خواهند  بهتر نسبت به رقباقابل توجه و توانایی یک شرکت در عملکرد کسب ترین اثر را بر بزرگ اساسیپنج حرکت دهد، تحقیقات نشان می

ای که صرف بهترسازی ابزار و قوی]سرمایه 63ایسرمایه هزینه، 62برنامهمبتنی بر  61(M&Aپویای منابع، ادغام و تملک ) 60تخصیصباز: داشت

. 65و بهبود تمایز 64وریهای قابل مالحظه در بهرهپیشرفت های روزمره[،های بلندمدت شود، نه صرف هزینهییتجهیزات و به طور کلی خرید دارا

 67)تملک( از طریق خریدسبد سهام 66آینده، بازآراییدر تخصیص مجدد منابع برای رشد بحران حال حاضر،  هستند اما دری این موارد مهم تمام

 ها هستند. ترینِ آنحیاتی ،وریبهره 68و باالبردنو واگذاری 

 اتخاذ کنید. 69تحولیدر زمان بازتخصیص منابع، یک نگرش 

در های مربوطه( است که به دگرگونی و تحول نیاز دارد. وکار )و پرداخت هزینههایی از کسبها معموالً زمان مناسبی برای بازسازی قسمتبحران

های پذیرش نگرشا هدف بو یا هزینه رشد اقدامات  در موردوکار الش کشیدن کسباهداف، مدیریت عملکرد، ساخت بودجه یا به چ تعیینهنگام 

کز بر دستیابی به پتانسیل کامل رتیم مالی باید با تمشوند. گرفته  خدمت خوبی به به توانندمبتنی بر تحول، مدیر ارشد مالی و سازمان مالی می

 تواندمی که است 71آمیزتحول هایبرنامه جستجوی و 70افزایشی اندیشیدناین زمان، زمان وکار، بازنگری سبد سهام را آغاز نماید. هر واحد کسب

 .درصد 40 تا 30 بلکه درصد 10 تا 5 نه - شود هاهزینه کاهش یا درآمد افزایش باعث
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 تواند سبد سهام را بهبود ببخشدها میو واگذاری (ها M&A) اهفکر کنید که چگونه ادغام و تملک

( ایجاد کند. مدیران ارشد مالی باید M&Aها )تملکتواند محیطی مناسب برای ادغام و های در حال سقوط میگذاریبازارهای آشفته و ارزش

ها( و ( به عنوان ابزاری برای مدیریت بحران )برای مثال از طریق واگذاریM&Aها )پیشتاز در تعیین چگونگی استفاده از ادغام و تملک یرأی

تأمین( باشند.  زنجیرهچنین چگونگی بازتخصیص سرمایه به سمت نیازها با اولویت باال )برای مثال از طریق تملک یا خرید محصول، جغرافیا یا هم

متوسط و ی کوچک های مکرر و با اندازهها به دنبال تملک(، در جایی که شرکتM&Aها )ریزی برای ادغام و تملکیک رویکرد مبتنی بر برنامه

ریزی هایی که رویکرد مبتنی بر برنامهکند. در نظر داشته باشید که در بحران مالی پیشین، شرکتمیهستند، احتماالً در شرایط بحران موفق عمل 

ی مازاد را در دوره (TRS) دارانبازده کل به سهام صادی بهتر از سایرین عمل کرده و( را حفظ کردند، در رکود اقتM&Aها )برای ادغام و تملک

چارک باال( بیشترین میانگین حجم تراکنش  TRSی رکود اقتصادی )با ها با بهترین عملکرد در دورهبازیابی حفظ کردند. در حقیقت، شرکت

برابر  1.5آور های تاباند. به طور مشابه، شرکتهای چارک پایین بازدهی داشتهکتسالیانه را در طول آن دوره داشتند و تقریباً شش برابر شر

 اند.کرده 72های خود را واگذار )تبدیل به پول نقد(ها، داراییبیشتر از سایر شرکت

 وری را باال ببریدسازی، بهرهاز طریق دیجتال

رو، این ند. از این وی کار جهانی وظایف خود را به صورت دورکاری انجام دهاین اولین اختالل اقتصادی است که نیاز است بخش بزرگی از نیر

سازی ، استفاده از دیجیتالبا این حال تبدیل نموده است. برای دایر نگاه داشتن کسب و کارضروری  یابزاررا به  شرایط، همکاری مبتنی بر دیجیتال

ی دور از دسترس به نظر تنها یک بار انجام گیرد. ابتکارات دیجیتالی که در روزگارتوسط تیم مالی برای کمک به شرکت در مدیریت بحران نباید 

تیم مالی باید در  ووکارها مهم و حیاتی هستند. مدیر ارشد مالی های بالدرنگ، امروزه برای کسببینیهای خودکار تا پیشرسید، از تعطیلیمی

های حلتوانند راهلی میذشت بحران، در مقام رهبری قرار گیرند. مدیر ارشد مالی و تیم ماسازی در سازمان پس از گدیجیتال کارگیریبهدفاع از 

و  غلتانهای بینیشی خود را کدگذاری کنند و کمک کنند تا به مقیاس سراسر سازمان در آیند. برای مثال: اتقاق جنگ وجه نقد، پیشدهارائه

وکار گیری آگاهانه و تداوم کسبگیری دقیق، تصمیمسازی برای اطمینان از گزارشی دیجیتالاالنهداشبوردهای همکارانه. این پذیرش آگاهانه و فع

 در هر بحران در آینده بسیار ارزشمند خواهد بود. 

 73هی بازگشت سرمایهای تأمین جهانی معطوف شده است. این اختالالت، محاسبهزنجیرههای سنگین در در این اثنا، توجه عمده به اختالل

(ROIتوسط رهبران کسب )آوری و پایداری تغییر داده است. در نظر بگیرید که ی میزان تابوکارها را از تمرکز صِرف بر روی بازدهی به محاسبه

د انپهنای باند در کشورهایشان سردرگم و شوکه شدهمحدودیت وکار در سرتاسر جهان از قرنطینه و سپاری فرآیندهای کسبچگونه مراکز برون

اند، مختل شده است. مدیران ارشد کردهها پشتیبانی میی از فرآیندهای حیاتی که آنر)مانند هند و فیلیپین( و فکر کنید که تا چه حد بسیا

 و زابرون هایشوک معرض در گرفتن قرار میزان کاهشبه منظور  وکارکسب اصلی فرایندهای اتوماسیون و کردن دیجیتالیمالی کار دشواری در 

 رو خواهند داشت. پیشِ  آوریتاب ایجاد

ود هستند، رهبران ی سالمت، آینده و عزیزان خوپنجه نرم کردن با اضطراب دربارههی آتی که کارمندان در حال دستها و ماهدر روزها، هفته

 ان را پیدا خواهند کرد.ه عبور از این بحربین هستند و سازمان و افراد آن رامالی باید ابراز همدردی کرده و در عین حال، نشان دهند که خوش

وگو و ارتباطات منظم مهم و ضروری است: مدیر ارشد مالی د. گفتاقدامات و تصمیمات شفاف تصدیق کنتواند این نگاه را با مدیر ارشد مالی می

نگه داشتن افراد کمک  پرتی و باانگیزهش حواسباشد. این امر به تسکین ترس، کاه "هاناشناخته"و  "هاشدهشناخت"ی ی ارائهالزم است آماده
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 گیریتصمیم چارچوب یک ایجاد حال عین در و بحران به پاسخ مختلف هایجنبه هدایت برای مالی سازمان در دیگران توانمندسازیخواهد کرد. 

 کند،  بسیار مهم خواهد بود.کمک می الزم هایمصالحه در اجرای اجرایی همتایان به که مالی

گیری تا چه مدت ادامه خواهد داشت، اما با گذشت زمان، تجارت و زندگی روزمره یک نقطه تعادل جدید پیدا خواهد داند که همههیچ کس نمی

، بلکه در وضعیت عادی بعدی نمایندران فعلی حیات خود را حفظ میبحدر نه تنها  هاکه سازماندر کسب اطمینان از اینکرد. مدیران ارشد مالی 

 نمایند.یز رونق خواهند گرفت، نقش اساسی ایفا مین

 

 

 


