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  چکیده
جـه بنـدي   دبو امروز  روشهاي سنتی در محیط کسب و کار

 چنـدان  نـوین دنیاي اقتصـاد  پویایی سرمایه اي براي انعکاس 
پـروژه   ارزیـابی کافی نیسـت. روش هـاي متـداول     مناسب و
نقدي تنزیـل شـده    هاي کنیک هاي مبتنی بر جریاناعم از  ت
تکنیـک   فعلی خالص و نرخ بـازده داخلـی و   ارزشهمچون 
 مانندنقدي تنزیل شده نیستند   که مبتنی بر جریان هاي هایی
بـه   ،گشت سرمایه و میانگین نرخ بـازده حسـابداري  ازدوره ب

ــان، پیچیــدگی و  ــا عــدم اطمین انعطــاف  هنگــام رویــارویی ب
؛ چرا کـه بـا نادیـده انگاشـتن     ارسائیهایی مواجهندبا نپذیري 

ارزش سرمایه گذاري را کمتر از واقع بـرآورد   این پارامترها
 بـا اسـتراتژي  افزون بر این عدم ارتباط این روشها می نمایند. 

در . آنهاسـت شرکت از دیگر دالیل خدشه دار شدن چهـره  
 اختیـار سـرمایه گـذاري در   تئـوري   ،ایـن نارسـاییها   بـه  پاسخ

ــرمایه اي  ــاي ســ ــد (ROT) 1داراییهــ ــه یریت هزیو مــ نــ
ــتراتژیک ــا (SCM) 2اس ــدم    ب ــده ع ــه پدی ــان ب ــه توام توج

ــذیري و اســتراتژي شــرکت در محــیط   اطمینــان، انعطــاف پ
 وارد شده   اتانتقاد رفع يبه عنوان راه حل هایی برارقابتی 

 
ضـمن یـاري    ،بر روش هاي سنتی بودجـه بنـدي سـرمایه اي   

صحیح تر پیرامون پروژه  یخاذ تصمیماتنمودن سازمان در ات
ــدقادر ،هــاي ســرمایه اي ــی   ن ــابتی ســازمان را فزون ــوان رق ت

تــا ضــمن  در ایــن راسـتا مقالــه حاضـر بــر آن اسـت   . دنبخشـ 
مـروري کلـی بـر ویژگـی هـاي دو رویکـرد اختیـار ســرمایه        

ــرمایه اي    ــاي  سـ ــذاري در داراییهـ ــدگـ ــه یریت هزیو مـ نـ
در  زد.پـردا بدو رویکـرد  ، بـه مقایسـه جـامع ایـن     استراتژیک

 يبـرا  و دورگـه  واحـد  یمـدل با ترکیـب ایـن دو روش    پایان
بـه   تـا  ارائـه مـی شـود    مات استراتژیکیارزش گذاري تصم
  گردد.ت یعمده دو روش تقو يت هایمز واسطه این ادغام

  

اختیـار سـرمایه گـذاري در داراییهـاي      واژه هاي کلیدي:
جه بندي سرمایه ، بودمدیریت هزینه استراتژیک ،سرمایه اي

  اي
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  مقدمه
تکنیـک هـاي   با گسـترش   گاممه ،میالدي 70دهه  اواخراز 

ــازده داخلــی و    ــرخ ب ــالی پیشــرفته همچــون ن ارزش فعلــی م
ــه ، بســیاري از محققــان در ســطح شــرکتها خــالص ــه ب ارائ
ــادات ــا  در یانتق ــتکنایــن کــاربرد رابطــه ب ــا ک ی ارزش  دره

پرداختنـد.  اسـتراتژیک   يه گـذار یسـرما  اتمیگذاري تصـم 
ــین  ــاداول ــه انتق ــاتوانی ب گــذاري  ارزشایــن تکنیکهــا در  ن
شــرایطی کــه  بــه ،نــامطمئن ســرمایه گــذاري هــاي صــحیح
گیـري  در تصـمیم   انعطـاف پـذیري   درجـه اي از از  شرکت

بـه ویـژه اولـین طرفـداران     مربوط می شود.  ،برخوردار است
ایـن   اختیار سرمایه گذاري در داراییهـاي سـرمایه اي  تئوري 
که  را مورد انتقاد قرار دادندارزش فعلی خالص  نه روشگو

هست یـا نیسـت    صرفا به صورتتصمیمات را  روش مذکور
خـاب بـین   و بدون در نظر گرفتن ارزش انعطاف پـذیري (انت 

مـورد  ) اطالعـات جدیـد   گزینه هاي مختلف هنگام دریافت
مالحظه قرار می دهد. با کاربرد چارچوب نظري ارائه شـده  

دعاهــاي احتمــالی، محققــان مــالی از گــذاري ا بــراي قیمــت
بـه  اختیار سـرمایه گـذاري در داراییهـاي سـرمایه اي     تئوري 

جهت رفـع   ارزش فعلی خالص عنوان جایگزینی براي روش
از آنجـا کـه شـرایط مـذکور      نارسایی هـاي آن یـاد کردنـد.   

تئـوري  ، اغلب با ساختار تصمیمات استراتژیک مرتبط است
ادعا می کنـد  در داراییهاي سرمایه اي  اختیار سرمایه گذاري

که بهتـرین روش بـراي ارزشـگذاري چنـین مسـائل تصـمیم       
  گیري است.

ــین     ــه رابطــه ب ــداول ب ــه تکنیــک هــاي مــالی مت انتقــاد دوم ب
 3استراتژي و ارزشیابی مرتبط است. براساس دیدگاه شـانک 

) تکنیک هاي مالی اساساً با تاکید بر تحلیل مقداري، 1996(
ك به جنبه هاي اسـتراتژیک تصـمیمات سـرمایه    توجهی اند

  از  مدیریت هزینه استراتژیک در این راستا گذاري دارند. 

  
ــنش هــاي اســتراتژیک در ارزشــیابی    ــق وارد نمــودن بی طری

 پر کـردن شـکاف بـین    در جهت ،تصمیمات سرمایه گذاري
چرا کـه مـدیریت    تکنیک هاي مالی و استراتژي می کوشد.

وان یـک چـارچوب تئوریـک قـادر     هزینه استراتژیک به عنـ 
است جنبه هاي تثبیت موقعیت استراتژیک، زنجیره ارزش و 
حسابداري و مدیریت بهاي تمـام شـده را مـورد توجـه قـرار      

  دهد.
اختیار سـرمایه گـذاري در داراییهـاي سـرمایه     تئوري اگرچه 

متعلـق بـه دو دنیـاي علمـی     نه استراتژیک یریت هزیو مداي 
مالی و حسابداري بهاي تمام شده)،  متمایزند (یعنی مدیریت

مسـاله یکسـانی را    ،لیکن چنین به نظر می رسـد کـه ایـن دو   
مورد مخاطب قرار می دهنـد و ایـن همانـا چگـونگی بهبـود      
ــاذ       ــده در اتخ ــه ش ــار گرفت ــه ک ــاي ب ــک ه ــی تکنی اثربخش

الزم بـه ذکـر   تصمیمات سرمایه گذاري اسـتراتژیک اسـت.   
ي در داراییهاي سـرمایه  اختیار سرمایه گذارتئوري است که 

در شـیوه برخـورد بـا ایـن      نـه اسـتراتژیک  یریت هزیو مداي 
در نگاه اول به نظر مـی رسـد کـه     .ندبا یکدیگر متفاوت مساله

ــوري  ــرمایه اي   تئ ــاي س ــرمایه گــذاري در داراییه ــار س اختی
تمرکـز بیشــتري بـر کفایــت الگـوریتم محاســبه بـا توجــه بــه     

عدم اطمینان و انعطاف  ساختار درون سازمانی تصمیم (یعنی
ــذیري) دارد، در حــالی کــه   ــدپ ــه اســتراتژیکیریت هزیم  ن

تاکید بیشـتري بـر رابطـه تصـمیم بـا اسـتراتژي شـرکت مـی         
نمایــد. از ایــن رو مقایســه ایــن دو روش بــه منظــور شــناخت 

ــازي    ــه س ــان یکپارچ ــترك و امک ــاط مش ــب  نق ــا در قال آنه
ر ایـن  . بـر ایـن اسـاس د   خواهد بودچارچوبی واحد سودمند 

اختیـار  تئـوري  نوشتار پس از معرفـی و مقایسـه دو رویکـرد    
نـه  یریت هزیو مـد سرمایه گذاري در داراییهـاي سـرمایه اي   
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، مــدلی جدیـــد حاصــل از ترکیـــب دو روش   اســتراتژیک 
  مذکور ارائه می گردد.  

  
  يه گذاریار سرمایاخت

 یر کنونیمتغ يشرکتها در بازارها یو چابک يریانعطاف پذ
 یآنها م يفرا رو یآت يدر جهت سود آور را ییفرصتها
نان در کسب یسک و عدم اطمیش ریرغم افزا ید. علیگشا

شرکتها قادرند به سرعت  يرت اقتصادیو کار، در عصر بص
ق اعمال یاز اشتباهات گذشته خود پند گرفته و از طر

از  يریارات در دسترس خود و در جهت بهره گیاخت
شرکت بپردازند  يویر سنارییموجود به تغ يفرصت ها

(Madhani, 2011) این امر بیانگر انعطاف پذیري .
مدیران شرکتها در مواجهه با شرایط عدم اطمینان است؛ 
بدین معنا که مدیران می توانند هر از گاهی با دستیابی به 
داده هاي نو و شرایط زمانی جدید، دگرگونی هایی پدید 

ذاري تأثیر آورند که در جریان هاي نقدي آتی سرمایه گ
گذار باشد. این آزادي و اختیار مدیران در درون پروژه 
هاي سرمایه اي نهفته است. این در حالی است که در 
رویکرد سنتی، پروژه هاي سرمایه گذاري پس از گزینش و 
آغاز کار غالباً پایدار و دگرگون ناپذیر فرض می شوند 

یر بناي ). اختیار و انعطاف پذیري مدیران ز1387 ،(دستگیر
است. بر اساس این تئوري اختیار  4تئوري اختیار معامله

معامله حقی است براي اتخاذ تصمیماتی که به صورت 
بالقوه باعث افزایش ارزش می شود، لیکن تعهدي براي 
دارنده آن ایجاد نمی کند. بنابراین به علت مسئولیت 
 محدود اختیار معامله بازده حاصل از آنها به طور نامتقارن

توزیع شده است. اختیار معامله به دارندگان این امکان را 
می دهد که در مقایل پذیرش ریسک مشخص، سودهاي 
بالقوه کسب نمایند (رضایی دولت آبادي و امیري شبلی، 

1388.( 

) براي اولین بار به تشابهی قوي بین 1977( 5استوارت میرز
وژه ها اختیار سرمایه گذاري در دارائیهاي مالی و برخی پر

تکنیک هاي  و و دارائیهاي واقعی متعلق به شرکت پی برد
ارزشیابی اختیار سرمایه گذاري در دارائیهاي سرمایه اي را 

). اختیار سرمایه گذاري Marzo , 2010بنیان نهاد         (
در دارائیهاي سرمایه اي به این دلیل مانع از ریسک می شود 

نی را براي محدود که مدیران پروژه از قبل حداکثر زیا
کردن زیان خود تعریف می کنند. به عالوه آنها می توانند 
از مزیت هاي افزایش نامحدود سودهاي بالقوه استفاده 
کنند. تئوري اختیار سرمایه گذاري مفهومی جدید و واقعی 
تر از ارزیابی فرصت ها و ریسک هاي استراتژیک ارائه می 

محیط و هم اختیار  دهد، به گونه اي که هم تغییر پذیري
مدیر براي تصمیم گیري در محیط متغیر را در بر می گیرد 

). بایستی خاطر 1388(رضایی دولت آبادي و امیري شبلی، 
نشان کرد که تجزیه و تحلیل اختیار سرمایه گذاري در 
دارائیهاي سرمایه اي زمانی داراي ارزش استراتژیک است 

  که شرایط زیر وجود داشته باشد:
  طمینان در پروژه وجود داشته باشد؛عدم ا )1
این عدم اطمینان ارزش پروژه را تحت تأثیر قرار  )2

 دهد؛ 

تصمیم گیرنده در تصمیمات خود انعطاف پذیري  )3
 داشته باشد؛

 انعطاف پذیري در استراتژي ها قابل اعمال باشد؛ )4

تصمیم گیرنده در اجراي استراتژي ها معقول  )5
ی، باشد (رضایی دولت آبادي و امیري شبل

1388.( 
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ارزش اختیار سرمایه گذاري در دارائیهاي 
  سرمایه اي 

چنانچه پیش از این اشاره شد آزادي و اختیار در سرمایه 
گذاري، ارزش پروژه سرمایه گذاري را افزایش می دهد. 
به بیان دیگر ارزش یک طرح سرمایه گذاري به عاملی 

که  عالوه بر ارزش فعلی خالص نیز بستگی دارد. از آنجا
اختیارات، تصمیمات استراتژیک را نیز در نظر می گیرند، 
به ارزش فعلی خالص تجدید نظر شده سرمایه گذاري 
اغلب ارزش فعلی خالص استراتژیک نیز گفته می شود 

  ): 1388(علی نژاد ساروکالیی، 
  استراتژیکارزش فعلی خالص سنتی(ایستا)=ارزش فعلی خالص 

     ارزش اختیار سرمایه گذاري + 
  

ادبیات مرتبط با تئوري اختیار سرمایه گذاري در دارائیهاي 
سرمایه اي حاکی از این است که ارزش این اختیار به 
درجه انعطاف پذیري مدیریت شرکت و ریسک پروژه 
وابسته است. براي پروژه هاي سرمایه گذاري داراي 
ریسک و انعطاف پذیري باال، ارزش اختیار به حداکثر می 

پشتوانه این ادعا این است که انعطاف پذیري  رسد. منطق
مدیریت می تواند بدون تضعیف احتمال منتفع شدن از 
تحوالت مثبت بازار، از شرکت در مقابل تحوالت منفی 
آن محافظت نماید. در این رویکرد عدم اطمینان عامل 
اساسی ایجاد ارزش براي اختیار سرمایه گذاري در 

ر این اساس در یک دنیاي دارائیهاي سرمایه اي است. ب
مطمئن اختیار، ارزشی نخواهد داشت، چرا که تصمیم 
گیرنده قادر است به هنگام آغاز پروژه آینده را به درستی 
طرح ریزي نماید. از این رو می توان گفت ترکیب عدم 
اطمینان و انعطاف پذیري تعیین کننده تقارن منافع اختیار 

ه اي خواهد سرمایه گذاري در دارائیهاي سرمای
  ).Marzo, 2010بود(

  گونه هاي اختیارات سرمایه گذاري
اختیارات سرمایه گذاري به اقتضاي شیوه اي که براي 
مدیریت ایجاد انعطاف پذیري می کنند به انواع مختلفی 

  تقسیم می شوند:
اختیار واگذاري سرمایه گذاري: در این نوع اختیار  )1

رند تا در هنگام بروز شرای ط ناخواسته مدیران مخی
امکان واگذاري سرمایه گذاري اولیه را داشته باشند. 
واگذاري تنها به معناي فروش سرمایه گذاري نیست، 
بلکه شامل تغییر کاربري سرمایه گذاري در شرکت 
نیز می باشد. از این رو سرمایه گذاري هایی که به 
هنگام تصمیم گیري در مورد انجام آنها امکان 

شته باشند داراي ارزشی بیشتر می واگذاري بیشتري دا
  باشند.

اختیار تأخیر در سرمایه گذاري: این نوع اختیار که با  )2
عنوان اختیار زمان بندي در سرمایه گذاري شناخته می 
شود حاکی از این است که مدیران این اختیار را دارند 
که تصمیم بگیرند بی درنگ کار سرمایه گذاري را 

دست آوردن اطالعات  آغاز کنند و یا در صدد به
بیشتر باشند. برخی اوقات این اختیار باعث می شود 
مدیریت سرمایه گذاري هایی با ارزش فعلی خالص 
منفی را رد نکرده و تصمیم گیري درباره سرمایه 
گذاري را مشروط به کسب اطالعات بیشتر در آینده 

 نماید.

اختیار تغییر بازده تولید: این اختیار هم شامل آزادي  )3
در گسترش تولید در شرایط بهینه و یا کاهش یا 
توقف آن در شرایط نا مناسب می باشد. حالت نخست 
را اختیار رشد و حالت دوم را اختیار توقف می 

 ).1387نامند(دستگیر، 
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  مدیریت هزینه استراتژیک
سازگاري و انطباق با محیط نامطمئن و رقـابتی امـروز شـرط    

بــت وتغییــر نیــاز مشــتریان دوام و بقــاي ســازمان هاســت. رقا
ازمؤلفه هاي محیطی است که با ورود به هزاره سـوم، نقشـی   
با اهمیت درکسب وکار به خود گرفتـه اسـت؛ بـه گونـه اي     

برنامه ریزي هـا واتخـاذ تصـمیمات مـورد      که می بایست در
توجه قرار گیرد چرا که تامین ارزش براي مشتریان پـارادایم  

ایـن  ). 1387ي رودپشـتی،  خلق ارزش سازمانی است (رهنما
مدیریت استراتژیک را به عنوان یکـی از وظـایف    ،تحوالت

چهارگانه مدیریت حائز اهمیتی خاص نمـوده اسـت. منظـور    
از مدیریت استراتژیک تعیین و تقویت موضع پایدار رقـابتی  
به منظور تضمین موفقیت مستمر شرکت با استفاده از مزیـت  

. افـزون بـر ایـن     (Blocher et al, 2005)رقـابتی اسـت   
موفقیت دررقابت درکسب وکار امروز با درجـه اثرگـذاري   

ن عناصـر سـه گانـه    کیفیت، زمان تحویل کاال وهزینـه بعنـوا  
بـر ایـن اسـاس مـی تـوان      ط پیدا کرده است. مثلث بقاء ارتبا

گفت امروزه حیات بسیاري از شرکت ها به توانایی آنهـا در  
سـته اسـت کـه بـر     افزایش دقـت سیسـتم مـدیریت هزینـه واب    

کــاهش هزینــه هــا در طــول زنجیــره ارزش همــراه بــا جلــب 
رضــایت مشــتریان و متعاقبــاً حــداکثر نمــودن ســود و ارزش  

(رهنمـاي رودپشـتی،   شرکت در حال و آینده متمرکز است 
در ایـن میــان مــدیریت هزینـه اســتراتژیک مفهــومی   ). 1387

 است که به منظور نزدیک کردن مدیریت هزینه و استراتژي
ظهور کرده و رسالت آن ارائه اطالعات مربوط به هزینـه هـا   
بـــا هـــدف تســـهیل اجـــراي مـــدیریت اســـتراتژیک اســـت 

(Blocher et al, 2005)  تعاریف متعددي از مـدیریت .
ــدگاه      ــر اســاس دی ــده اســت. ب ــه ش ــتراتژیک ارائ ــه اس هزین

) مدیریت هزینه اسـتراتژیک  1992( 6گوینداراجان و شانک
  برد اطالعات بهاي تمام شده براي رمی تواند در قالب کا

  
کمک به فرموله کردن و انتقال استراتژي ها، انجام تاکتیک 
هاي زیربناي اجراي استراتژي ها و سپس طراحـی و اجـراي   
کنترل هایی جهت نظارت بر موفقیت در دستیابی به اهـداف  
اســتراتژیک تعریــف شــود. افــزون بــر ایــن برخــی معتقدنــد  

بـا هـدف    تصـمیم گیـري   انجـام  یکاستراتژ مدیریت هزینه
و بهینـه   اسـتراتژي شـرکت   بـا  هزینـه  متوازن ساختن ساختار

بهینـه    و است. در متـوازن کـردن    استراتژي تصویب سازي
بـراي اطمینـان    ذینفعان تمام و بایدکل زنجیره ارزش سازي

مـورد مالحظـه قـرار گیرنـد      بلندمدت شرکت از سودآوري
(Anderson, 2006) .   

ان به تعاریف فوق آشکار می سازد که مـدیریت  توجه همزم
) تحلیـل  1هزینه استراتژیک بر پایه سه مفهوم اسـتوار اسـت:   

) 3) تثبیت موقعیت اسـتراتژیک شـرکت و   2زنجیره ارزش، 
تحلیــل محــرك هزینــه. در ادامــه هــر یــک از ایــن مفــاهیم   

  مختصراً تشریح می گردد.
ننده زنجیره ارزش مجموعه اي  از فعالیت هاي خلق ک

ارزش است که در درون و بیرون سازمان انجام می شود. از 
زنجیره ارزش منبع ایجاد مزیت رقابتی  7دیدگاه پورتر

شرکت است و این امر خود اهمیت تحلیل زنجیره ارزش 
را در چارچوب مدیریت هزینه استراتژیک آشکار می 
سازد. افزون بر این تأکید بر زنجیره ارزش اولین تفاوت 

ابداري بهاي تمام شده سنتی و مدیریت هزینه بین حس
استراتژیک را برجسته می نماید. حسابداري بهاي تمام شده 
سنتی داراي رویکردي درون سازمانی است و صرفاً بر 
محاسبه ارزشی که شرکت از طریق فعالیتهاي درون 
سازمانی ایجاد می کند تمرکز می نماید. در مقابل مدیریت 

زنجیره ارزش را مورد مالحظه قرار  هزینه استراتژیک کل
داده و بر ارتباط بین شرکت و مشتریان و تأمین کنندگان 
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تأکید می کند. بدین ترتیب ارقام بهاي تمام شده می تواند 
از بهبود موقعیت شرکت از طریق روابط مناسب با شرکاي 
برون سازمانی حمایت نماید. افزون بر این تحلیل زنجیره 

وضعیت بهاي تمام شده شرکت را از  ارزش فرصت بهبود
طریق برقرار نمودن ارتباط بین فعالیت هاي انجام شده 
توسط شرکت ارتقاء می بخشد. با این دیدگاه رویکرد 
هزینه یابی چرخه عمر بایستی به منظور مدیریت روابط 
درون سازمانی بین فعالیت هاي شرکت و روابط برون 

 ان به کار گرفته شودسازمانی با مشتریان و تأمین کنندگ
)Marzo, 2010.(  

دومین رکن مدیریت هزینه استراتژیک تثبیت موقعیت 
استراتژیک شرکت است که رابطه اي قوي با زنجیره 
ارزش دارد. در چارچوب مدیریت هزینه استراتژیک 
تحلیل هزینه براساس نوع استراتژي اتخاذ شده توسط 

تمایز ساختن شرکت شامل پیشرو بودن در هزینه ها و یا م
محصوالت انجام می شود. این در حالی است که 
حسابداري بهاي تمام شده سنتی معموالً مقید به چنین 

تحلیل  مباحث استراتژیک نیست. به عنوان مثال در
گونه انحراف نامساعد، انحرافات هدف اصلی حذف هر

بدون توجه به موقعیت رقابتی شرکت است. برعکس در 
تژیک مسأله اصلی کاهش هر گونه مدیریت هزینه استرا

انحراف نیست، بلکه درك مفهوم آن در استراتژي خاص 
اتخاذ شده توسط شرکت است. از این منظر به مدیریت 
هزینه استراتژیک می توان به عنوان یک سیستم کنترل 

سیستم هاي  8تعاملی نگریست. چرا که از دیدگاه سیمونز
  د:کنترل تعاملی داراي چهار شرط می باشن

  سادگی درك اطالعات در یک سیستم تعاملی )1
 ارائه اطالعاتی در خصوص ابهامات استراتژیک )2

(ابهامات و احتماالتی که می تواند استراتژي جاري 

 شرکت را تهدید نماید)

به کارگیري سیستم هاي کنترل تعاملی در سطوح  )3
 چندگانه سازمان

ارائه طرح هاي جدید توسط سیستم کنترل تعاملی  )4
)Morofuji , 2008( 

سومین رکن مدیریت هزینه استراتژیک تحلیل محرك 
هزینه است. اهمیت تحلیل محرك هزینه نشأت گرفته از 
این واقعیت است که هزینه ها از طریق روابط داخلی بین 
بسیاري از عوامل ایجاد می شوند. از این رو مدیریت هزینه 
 مستلزم شناخت این عوامل است. تفاوت سیستم حسابداري

بهاي تمام شده سنتی و مدیریت هزینه استراتژیک در رابطه 
با محرك هزینه در این واقعیت نهفته است که در 
چارچوب سنتی هزینه ها وابسته به حجم تولید بوده و غالباً 
بر مفهوم نقطه سر به سر و حاشیه کمکی تأکید می شود، 
اما در چارچوب مدیریت هزینه استراتژیک، حجم تولید 

عامل توضیح دهنده رفتار هزینه نیست، بلکه دو تنها 
محرك تعیین کننده ساختاري و اجرایی داراي نقشی 

). محرك هاي اجرایی نشان Marzo, 2010اساسی اند(
دهنده تصمیمات در مورد فرآیندها و فعالیت هاي خاص به 
کار رفته در منابع سازمان بوده (رهنماي رودپشتی و پور 

اً با نتایج مالی به دست آمده ) و مستقیم1388یوسف، 
توسط شرکت مرتبطند و تحت تأثیر تکنیک هایی چون 
مدیریت مشارکتی، مدیریت کیفیت جامع، طرح ریزي 

). مدیریت Marzo, 2010کارخانه و ... قرار دارند (
هزینه ساختاري ابزارهایی را براي طراحی سازمانی، 

ختار طراحی محصول و طراحی فرآیند به منظور ایجاد سا
هزینه منطبق با استراتژي شرکت به کار می گیرد و 
مدیریت هزینه اجرایی از معیارها و ابزارهاي تحلیل 
مختلف مانند تحلیل انحرافات و تحلیل محرك هزینه در 
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جهت ارزیابی عملکرد هزینه استفاده می 
  ). Anderson, 2006کنند(

  

مقایسه اختیار سرمایه گذاري در دارائیهاي 
  ذاري و مدیریت هزینه استراتژیکسرمایه گ

دیرزمانی است که مقایسه بین تئوري اختیار سرمایه گذاري 
در دارائیهاي سرمایه اي و مدیریت هزینه استراتژیک بی 
وقفه ادامه دارد. این مقایسه نه تنها درکی عمیق تر از این 
دو رویکرد به همراه دارد، بلکه بینشی پیرامون نحوه تعامل 

آنها به دست می دهد. این مقایسه در هفت و همپوشانی 
  بعد انجام می شود:

  نحوه ارتباط با استراتژي شرکت؛ )1
 محیط بر دو رویکرد؛ 9مدل هاي معرفت شناختی )2

 شیوه برخورد با ریسک و عدم اطمینان؛ )3

انگیزه آنها در مدیریت فعال سرمایه گذاري  )4
 استراتژیک؛

 درجه رسمی بودن ساختار دو رویکرد؛ )5

 یت کاربرد آنها؛ وگستره قابل )6

 برجسته ترین دشواري هاي مرتبط با اجراي آنها. )7

  
  نحوه ارتباط با استراتژي شرکت

منظور از استراتژي شیوه تطبیق توانمندي هاي سازمان با 
فرصت هاي بازار جهت دستیابی به هدف هاي کلی است 

)Horngren et al ,2003.(  به بیان دیگر استراتژي
عبارت است از مجموعه اي از هدف ها و برنامه هاي 
عملی خاص جهت دستیابی شرکت به مزیت رقابتی 

). براساس دیدگاه مینتز Blocher , 2005مطلوب (
) استراتژي ممکن است به گونه هاي 1994( 10برگ

مختلف تعریف شود. بر این اساس می توان بر مبناي نوع 

ن دو گونه استراتژي تمایز قائل شد: استراتژي به استدالل بی
عنوان تثبیت موقعیت و استراتژي به عنوان الگو. استراتژي 
به عنوان تثبیت موقعیت نتیجه تئوریک تحقیق علم اقتصاد 

در حالی که استراتژي به عنوان الگو از  ،صنعتی است
مطالعات مبتنی بر رفتارگرایی برخاسته است. تثبیت 

یکردي آینده نگر دارد، بدین معنا که شرکت موقعیت رو
درصدد اجراي استراتژي آینده شرکت بر مبناي موقعیت 
واقعی و فاصله آن با موقعیت مطلوب آتی است. افزون بر 
این تثبیت موقعیت نمایانگر ایده زیر بناي فرآیند اجراي 

  ).Marzo, 2010استراتژي است (
عمل داراي از سوي دیگر استراتژي به عنوان الگوي 

رویکردي گذشته نگر است، چرا که این رویکرد ادعا می 
کند داستانی از فلسفه وجودي شرکت می سراید. براساس 
مطالب مذکور به نظر می رسد که مدیریت هزینه 
استراتژیک بر پایه اولین نوع استراتژي استوار است. حقیقتاً 

ک رویکرد ساختار یفرآیند مدیریت هزینه استراتژیک 
فته سه مرحله اي است که با تحلیل تثبیت موقعیت و یا

تحلیل زنجیره ارزش آغاز می شود، با تعیین مزیت رقابتی 
پشتوانه شرکت (پیشرو بودن در هزینه ها یا متمایز ساختن 
محصول) ادامه یافته و با تحلیل عمیق محرك هاي هزینه 
ساختاري و اجرایی پایان می پذیرد. بدین ترتیب می توان 

عا نمود که مدیریت هزینه استراتژیک داراي رویکردي اد
است. در باب رابطه اختیار سرمایه گذاري در  آینده نگر

دارائیهاي سرمایه اي با استراتژي می توان گفت، از آنجا 
که این اختیار براساس استراتژي شرکت ایجاد می شود می 
توان گفت با مباحث استراتژیک مرتبط است. افزون بر این 

فکر اختیار سرمایه گذاري داراي رویکردي مبتنی بر ت
کیفیت است و مرکز ثقل آن اتخاذ تصمیم جهت کسب 
منفعت از اختیار است. هر دو ویژگی بیان شده باعث 
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نزدیک شدن اختیار سرمایه گذاري در دارائیهاي سرمایه 
اي با استراتژي است. با این وجود بخش اصلی ادبیات 

گذاري در دارائیهاي سرمایه اي تئوري اختیار سرمایه 
عمدتاً بر ارزشیابی اختیار سرمایه گذاري و ارائه مدل هاي 
ریاضی ارزشیابی تمرکز می کند و تأکید اندکی بر 

  استراتژي شرکت دارد. 
  

مدل هاي معرفت شناختی محیط بر مدیریت هزینه 
ه گذاري در دارائیهاي یاستراتژیک و اختیار سرما

  سرمایه اي
زینه استراتژیک و اختیار سرمایه گذاري در مدیریت ه

دارائیهاي سرمایه اي داراي هدفی یکسان هستند و این 
هدف همانا پشتیبانی فرآیند تصمیم گیري شرکت است. 
صرف نظر از تشابه اهداف، این دو روش مبتنی بر مدل 
هاي معرفت شناختی بسیار متفاوتی هستند، چرا که از نظام 

ویکردهاي متدولوژیک متفاوتی هاي مختلف که توسط ر
توصیف می شوند، برگرفته شده اند. تئوري اختیار سرمایه 
گذاري در دارائیهاي سرمایه اي متکی بر مدل هاي مالی 
است و از اصول قیمت گذاري دارائیهاي مبادله شده در 
بازارهاي سرمایه کارا و رقابتی و نیز اصول عدم وجود 

مدیریت هزینه  آربیتراژ تبعیت می کند. برعکس
استراتژیک بر مدل هاي ارائه شده در حوزه استراتژي، 
مدیریت استراتژیک و تجزیه و تحلیل بهاي تمام شده 
متکی است و هسته مرکزي آن ایجاد ترکیبی متوازن از 
مدیریت استراتژیک و تحلیل هزینه در زنجیره ارزش 

ا عدم پذیرش یشرکت است و نتیجه نهایی تحلیل (پذیرش 
ژه سرمایه گذاري) از تفسیر ارقام بهاي تمام شده در پرو

سایه استراتژي شرکت حاصل می شود. بدیهی است که 
مدل هاي معرفت شناختی زیر بناي دو رویکرد مورد بحث 

از درجه قابلیت اجرا، دشواري هاي مرتبط با اجرا و درجه 
  .)Marzo, 2010آنها تأثیر می پذیرد ( بودنرسمی 

  
  ریسک و عدم اطمینان شیوه برخورد با

کی از شناخته شده ترین ارکان نظام اقتصادي و تئوري ی
هاي مالی مفهوم ریسک و عدم اطمینان است. ریسک 
مورد توجه در مدل هاي مالی برخاسته از بازارهاي مالی 
است. از این رو تنها ریسک تأثیرگذار بر بازده مورد انتظار 

رائیهاي ریسکی، سرمایه گذاران از سرمایه گذاري در دا
آنجا که زیر بناي تئوریک از ریسک سیستماتیک است. 

اختیار سرمایه گذاري در دارائیهاي سرمایه اي مدل هاي 
سرمایه گذاري نیز  مالی است، موارد مذکور به اختیار

عدم اطمینان از طریق  ROTتسري می یابد. در مدل هاي 
 نوسان پذیري ارزش دارایی مربوطه تعیین شده و با

واریانس توزیع احتمال ارزش آن مرتبط است. برخالف 
که ریسک و عدم اطمینان را به طور واضح در  ROTمدل 

نظر گرفته و مدلسازي می نماید، در مدیریت هزینه 
استراتژیک این مفاهیم به صورت ضمنی در ساختار تحلیل 
استراتژیک لحاظ می گردد. عالوه بر این در چارچوب 

اتژیک کل ریسک اعم از سیستماتیک مدیریت هزینه استر
 ,Marzo( مربوط تلقی می شود ،و غیر سیستماتیک

2010 .(  
  

  انگیزه در مدیریت فعال سرمایه گذاري استراتژیک
کی از مهم ترین مزایاي تئوري اختیار سرمایه گذاري در ی

دارائیهاي سرمایه اي ارزشیابی انعطاف پذیري و توان غلبه 
مستقیماً با مباحث استراتژیک بر عدم اطمینان است که 

مرتبط است. در این تئوري انعطاف پذیري تنها زمانی در 
اتخاذ تصمیم مصداق دارد که اطالعات جدید به دست 
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آید. در صورتی که روش هاي سنتی بودجه بندي سرمایه 
اي همچون خالص ارزش فعلی این پارامترها را نادیده می 

پروژه را در نرخ انگارد. روش خالص ارزش فعلی ریسک 
تنزیل مورد استفاده در محاسبات لحاظ می کند. هنگامی 
که اطالعات جدیدي در خصوص پروژه به دست آید، این 
روش هیچ گونه راهکاري جهت در نظر گرفتن این تغییر 
 ،ارائه نمی دهد. افزون بر این روش خالص ارزش فعلی
رح پروژه سرمایه اي را سناریوي ایستا بدون هر گونه ط

احتمالی در نظر می گیرد. با این دیدگاه این روش به دامنه 
اي از احتماالت و فرصتهایی که ممکن است یک سرمایه 
گذاري جدید در پروژه در آینده براي شرکت ایجاد 

  .)Madhani, 2011بی توجه است ( ،نماید
از آنجا که مدیریت هزینه استراتژیک به صورت آشکار 

در نظر نمی گیرد، شباهت بیشتري ارزش انعطاف پذیري را 
با خالص ارزش فعلی دارد. مدیریت هزینه استراتژیک می 
تواند از مقایسه گزینه هاي استراتژیک حمایت کند، لیکن 
منجر به اتخاذ تصمیماتی می شود که فاقد تحلیل متمرکز 
بر انعطاف پذیري شرکت می باشد. با این حال این رویکرد 

در نظر گرفتن انعطاف پذیري به  می تواند جایی را براي
عنوان بخشی از گزینه هاي استراتژیک جدید پیشنهاد کند، 
اما چنین امکانی بیش از اینکه از ساختار روش استنتاج 
 شود، از ذهن تدوین کنندگان استراتژي استخراج می شود

)Marzo, 2010(.  
 

  درجه رسمی بودن ساختار دو رویکرد
بحث، از آنجا که در تئوري در مقایسه دو رویکرد مورد 

اختیار سرمایه گذاري در دارئیهاي سرمایه اي به میزان 
زیادي از عبارات و فرمول هاي ریاضی استفاده شده است، 
از درجه رسمی بودن باالیی برخوردار است. با این وجود 

مطرح شدن مباحثی چون دشواري پیش بینی دقیق تجارت 
 تئوري کاسته است.نامطمئن، از درجه رسمی بودن این 

تحلیل مدیریت هزینه استراتژیک نسبت به تئوري اختیار 
سرمایه گذاري خالق تر بوده و جنبه رسمی کمتري در 

  ).Marzo, 2010( اجراي هر مرحله از فرآیند دارد
  

  گستره قابلیت کاربرد دو رویکرد
منظور از گستره قابلیت کاربرد، وسعت انواع مسائل 

است از طریق این دو روش مورد مرتبطی است که ممکن 
مخاطب قرار گیرند. ادبیات تئوري اختیار سرمایه گذاري 
حاکی از آن است که این رویکرد می تواند براي بسیاري 
از انواع تصمیمات همچون تصمیمات رشد، کنارگذاري، 
توقف و ... مورد استفاده قرار گیرد. عالوه بر این اختیار 

ها در حوزه هاي مختلف  تغییر در ورودي ها و خروجی
دانش را می توان به کمک مدل هاي اختیار سرمایه 
گذاري در دارائیهاي سرمایه اي ارزشگذاري نمود. از این 
رو این تئوري داراي، رویکردي گسترده براي ارزشگذاري 

  بسیاري از پدیده هاي اقتصادي متفاوت است. 
وسیع اگر چه مدیریت هزینه استراتژیک نیز در دامنه اي 

مورد استفاده قرار می گیرد، اما بخش عمده اي از 
موضوعات مورد مطالعه توسط مدیریت هزینه استراتژیک 
به تصمیمات ساده سرمایه گذاري یا انتخاب بین دو یا چند 
گزینه مربوط است. حتی اگر این رویکرد بتواند در سطحی 
گسترده به کار گرفته شود، مسأله عدم لحاظ کردن 

ذیري در ارزشگذاري همچنان حل نشده باقی می انعطاف پ
  ).Marzo, 2010( ماند

  
  برجسته ترین دشواري هاي مرتبط با اجرا

تصور می شود به دلیل ماهیت ریاضی تئوري اختیار سرمایه 
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گذاري در دارائیهاي سرمایه اي، اجراي آن بسیار دشوار 
است. عمده ترین دشواري این روش مربوط به درك 

و شباهت نسبی آن با مدل  تکراري ولیويپرتفرویکرد 
) است. CAPMقیمت گذاري دارائیهاي سرمایه اي (

آنچه باعث دشوارتر شدن اجراي این رویکرد می شود، 
ضرورت ارتباط آن با استراتژي شرکت و به ویژه مرتبط 
کردن آن با فرآیند بودجه بندي سرمایه اي سنتی است که 

ر ارزشگذاري پروژه هاي غالباً رویکردي انعطاف ناپذیر د
  سرمایه گذاري دارد. 

در هر دو رویکرد اختیار سرمایه گذاري در دارئیهاي 
سرمایه اي و مدیریت هزینه استراتژیک، فرآیند تصمیم 
گیري نیازمند درکی عمیق از استراتژي شرکت و تبدیل 
استراتژي به ارقام بهاي تمام شده یا ارزش است. اما به دلیل 

هزینه استراتژیک اساساً مبتنی بر مفهوم  اینکه مدیریت
بهاي تمام شده است در مقایسه با اختیار سرمایه گذاري در 
دارائیهاي سرمایه اي که با مفهوم ارزش مرتبط است، از 

  ).Marzo, 2010( دشواري کمتري بر خوردار است

  
  زینه استراتژیکمقایسه اختیار سرمایه گذاري در دارائیهاي سرمایه اي و مدیریت ه - 1جدول 

  

 مدیریت هزینه استراتژیک اختیار سرمایه گذاري در دارائیهاي سرمایه اي  ابعاد مورد مقایسه 

  صریح / تلویحی  ) نحوه ارتباط با استراتژي شرکت1
  آینده نگر / گذشته نگر

 استراتژي به عنوان تثبیت موقعیت / الگو

  صریح 
  آینده نگر 

 تاستراتژي به عنوان تثبیت موقعی

) مدل هاي معرفت شناختی محیط بر 2
 دو رویکرد

حسابداري بهاي تمام شده و استراتژي به  تئوري مالی 
و زنجیره  ویژه تثبیت موقعیت استراتژیک

 ارزش

) شیوه برخورد با ریسک و عدم 3
 اطمینان

ریسک و عدم اطمینان به صورت آشکار در نظر 
 گرفته می شود و هسته مرکزي تئوري قرار دارد.

ریسک هسته مرکزي مدل نیست،  ارزیابی
تواند در چارچوب تحلیل  بلکه می

 استراتژیک در نظر گرفته شود.

) انگیزه در مدیریت فعال سرمایه 4
 گذاري استراتژیک

توانایی اختیار سرمایه گذاري در دارائیهاي سرمایه 
اي براي ارزشگذاري موقعیت هایی که وجود 

 ت.انعطاف پذیري مزیت اصلی آنهاس

ژیک بتواند تحتی اگر مدیریت هزینه استرا
براي ارزشگذاري موضوعات و گزینه هاي 
مختلف به کار رود، تنها با این فرض می 
تواند به مقایسه آنها بپردازد که تصمیم به 

است و انعطاف  "هست یا نیست"صورت 
پذیري به صورت صریح ارزشگذاري نمی 

 شود.

اختیار سرمایه "االیی از رسمی بودن براي درجه ب ) درجه رسمی بودن ساختار5
و درجه پایینی از رسمی بودن  "گذاري استاندارد

از آنجا که در مدیریت هزینه استراتژیک، 
یت تصمیم گیري وابسته به تجربه و صالح
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مدل هاي  "تفکر اختیار سرمایه گذاري"براي 
ارزشیابی به شدت ساختار یافته و مبتنی بر 

 الگوریتم مشخصی هستند.

تصمیم گیرنده است، این فرآیند نیمه 
 ساختار یافته است.

این رویکرد می تواند براي ارزشگذاري انواع  ) گستره قابلیت کاربرد6
مختلف تصمیمات (مانند به تأخیر انداختن سرمایه 

 گذاري، رشد و ...) مورد استفاده قرار گیرد.

از آنجا که این رویکرد می تواند در 
فی به کار گرفته شود به موقعیت هاي مختل

 صورت بالقوه گسترده است.

) برجسته ترین دشواري هاي مرتبط با 7
 اجرا

درك مدل و رویکرد کمی آن بسیار دشوار است. 
براي تفکر اختیار سرمایه گذاري دشواري آن 

 مشابه تحلیل استراتژیک است.

دشواري آن مشابه تحلیل استراتژیک 
 است.

  

  
در دارائیهاي سرمایه اي و  اختیار سرمایه گذاري

  مدیریت هزینه استراتژیک: یک روح در دو قالب 
مقایسه اختیار سرمایه گذاري در دارائیهاي سرمایه اي و 
مدیریت هزینه استراتژیک نشان می دهد که هدف این دو 
رویکرد در برخی جنبه ها براي مخاطب قرار دادن مسأله 

اگر چه  ؛است تصمیمات سرمایه گذاري استراتژیک مشابه
ترکیب جزئیات آنها با یکدیگر متفاوت است. از این رو 
می توان گفت ترکیب دو رویکرد مذکور می تواند 

کی را از طریق مزایاي دیگري مرتفع سازد. ینارسائی هاي 
پیش نیاز انجام این ترکیب، شناخت مزایا و محدودیت 
هاي دو مدل است که در بخش پیشین مورد اشاره قرار 

ت. تحلیل ارائه شده در بخش قبل حاکی از آن است گرف
که دو رویکرد مورد اشاره در رابطه با ارزشیابی و تصمیم 
گیري پیرامون استراتژي شرکت اثربخشند، لیکن نحوه 
ارتباط آن ها با استراتژي شرکت متفاوت است. به دلیل 
اینکه تحلیل استراتژیک، تثبیت موقعیت استراتژیک و 

ارزش اجزاي اصلی پیکره مدیریت هزینه تحلیل زنجیره 
استراتژیک را تشکیل می دهند، این رویکرد رابطه اي 

در مقابل، در رویکرد  آشکار با استراتژي شرکت دارد.

اختیار سرمایه گذاري در دارائیهاي سرمایه اي، مدل هاي 
استراتژیک صریح براي ارزشیابی اختیار ارائه نشده است و 

صورت تلویحی و به واسطه تصمیم این رویکرد تنها به 
گیري پیرامون گزینه هاي استراتژیک، با استراتژي مرتبط 

  است.
اختیار سرمایه گذاري در دارائیهاي سرمایه اي و مدیریت 
هزینه استراتژیک به دلیل رابطه با استراتژي شرکت می 
توانند در طول مرحله تحلیل استراتژیک به کار گرفته 

که اختیار سرمایه گذاري به عنوان شوند. با این تفاوت 
راهی براي ایجاد گزینه هاي بیشتر و مدیریت هزینه 
استراتژیک به عنوان روشی براي درك عمیق تر آنها مورد 
توجه قرار می گیرد. به هر حال این دو رویکرد می توانند 
در گام هاي مختلف ارزشیابی و فرآیند تصمیم گیري به 

یب که مدیریت هزینه کار گرفته شوند. بدین ترت
استراتژیک به تعیین ارقام مالی مورد نیاز براي ارزشیابی 
پروژه می پردازد. در حقیقت ارزش یک دارایی در 
بازارهاي سرمایه طی یک فرآیند تصادفی از پیش تعیین 
شده و از طریق تنزیل جریان هاي نقدي مورد انتظار 

شده بر محاسبه می شود. محاسبه جریان هاي نقدي تنزیل 
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پایه ارقام قیمت، بهاي تمام شده و ... انجام می شود که این 
خود مستلزم بهره گیري از تکنیک هاي مدیریت هزینه 

  استراتژیک است.
از سوي دیگر رویکرد اختیار سرمایه گذاري در دارائیهاي 
سرمایه اي بر انعطاف پذیري مدیریت به عنوان راهی براي 

ی نماید. حتی اگر مدل هاي ایجاد ارزش اقتصادي تأکید م
اختیار سرمایه گذاري مبتنی بر مفروضاتی سخت و غیر 
واقعی باشند، می توانند به عنوان یک شیوه تفکر جهت 

درك اهمیت انعطاف پذیري در محیط هاي با عدم 
  اطمینان باال مورد استفاده قرار گیرند.

مدلی دو رگه براي ارزشیابی گزینه هاي  1در شکل 
ارائه شده است که در آن دو رویکرد اختیار  استراتژیک

سرمایه گذاري در دارائیهاي سرمایه اي و مدیریت هزینه 
استراتژیک بر پایه تثبیت موقعیت رقابتی، زنجیره ارزش و 

  دیگر جنبه ها با یکدیگر ترکیب شده اند.

  
  
  
  

  
  

  ي و مدیریت هزینه استراتژیکمدل ترکیبی اختیار سرمایه گذاري در دارائیهاي سرمایه ا -1شکل 

  
  

  نتیجه گیري
در اتخـاذ تصـمیمات    شرکت ها اطالعات، اقتصاد عصردر 

مواجهنـد. ایـن تصـمیمات تـاثیري      عدم اطمیناناقتصادي  با 
ــر رشــد و ســودآوري شــرکت خواهــد داشــت.   بلندمــدت ب

  ناتوانی روش هاي سنتی بودجه بندي سرمایه اي همچون 
  

  
در نظر گـرفتن  براي  ازده داخلیارزش فعلی خالص و نرخ ب

رابطـه  و عدم اطمینـان و نیـز    ریتیري مدیارزش انعطاف پذ
باعث می شود ارزش واقعی سرمایه  با استراتژيآنها ف یضع

اختیـار  تئـوري  گذاري کمتـر از واقـع در نظـر گرفتـه شـود.      
نـه  یریت هزیو مـد  سرمایه گذاري در داراییهـاي سـرمایه اي  

استراتژیکایجاد گزینه هاي   

تحلیل و ارزشیابی 
  پذیري مدیریتانعطاف 

 

تحلیل محرك هاي هزینه 
  و تخصیص هزینه

تحلیل تثبیت موقعیت 
رقابتی و تحلیل زنجیره 

 مدیریت هزینه استراتژیک
 

 اختیار سرمایه گذاري در دارائیهاي سرمایه اي
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ات وارد شـده  انتقـاد  يحل هایی برابه عنوان راه  استراتژیک
در ایـن مقالـه پـس از     .انـد شنهاد شـده  یپبه روش هاي سنتی 

، بـه مقایسـه آنهـا در هفـت     معرفی کلی دو رویکرد مـذکور 
حوزه پرداخته شد. این مقایسه درك امکان ترکیـب ایـن دو   
ــرمایه     ــاي س ــروژه ه ــگذاري پ ــور ارزش ــه منظ ــرد را ب رویک

یـان مـدلی ترکیبـی بـا هـدف      گذاري تسهیل می نماید. در پا
نـه  یریت هزیمدپشتیبانی فرآیند ارزشیابی ارائه شد که در آن 

مبنـایی بـراي ایجـاد چـارچوب تحلیـل      به عنوان  استراتژیک
متناسـب بـا موقعیـت    استراتژیک و تعیین قیمت هاي فـروش  

تئـوري  رقابتی شرکت در نظر گرفته می شود، در حالی کـه  
براي تمرکـز   یهاي سرمایه اياختیار سرمایه گذاري در دارای

بـر انعطــاف پــذیري مــدیریت و اتخـاذ تصــمیم مفیــد اســت.   
اگرچه این مدل ترکیبی نیـز داراي برخـی محـدودیت هـاي     

اختیــار ســرمایه گــذاري در داراییهــاي  دو رویکــرد اصــلی (
) می باشـد، امـا مـی    نه استراتژیکیریت هزیو مد سرمایه اي

اي ارزشـگذاري  تواند تصـویر مـنظم تـر و منسـجم تـري بـر      
  گزینه هاي استراتژیک ارائه دهد.  
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