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مقدمه مولفین

هر سازمانی که منابع خود را برای بهبود مزیت رقابتی و افزایش سود ،سرمایهگذاری میکند
دارای یک پورتفولیوی سرمایهگذاری است .این پورتفولیو میتواند شامل تعداد محدودی
پروژه و یا صدها پروژه باشد .همه اقدامات و روشهای مورد استفاده برای انتخاب پروژههای
سرمایهگذاری و اجرای پروژههای مربوطه ،جزئی از مدیریت پورتفولیو به حساب میآید.
انتخاب پورتفولیو پروژهها ،اقدامی برای انتخاب پروپوزالهایی از پروژهها به منظور دستیابی
به اهداف سازمانی با در نظر گرفتن محدودیتهای موجود است .این کار یکی از چالش
برانگیزترین مسائل تصمیمگیری در کسب و کارهای مدرن است .چرا که اوال ،این تصمیم-
گیری با اتفاقات آتی سروکار دارد و اطالعات استفاده شده برای تصمیمگیری غیر قطعی
هستند .ثانیا ،تصمیمگیری به صورت پویا بوده و وضعیت پورتفولیو به صورت پیوسته تغییر
میکند و به طور پیوسته اطالعات جدید در دسترس قرار میگیرند .ثالثأ ،سرمایهگذاریها
در پورتفولیو در مراحل مختلف تکمیل بوده و مقایسه بین ارزش تخمینی سرمایهگذاریها
دشوار خواهد بود .در نهایت ،منابعی که باید در طی سرمایهگذاری تخصیص یابند محدود
هستند و تخصیص منابع به یک پروژه موجب کاهش منابع موجود برای سایر پروژهها می-
شود.
هر چند سازمانها ممکن است از بعد مدیریت پروژههای منفرد ،عملکرد مطلوبی داشته
باشند ولی با افزایش تعداد پروژهها ،مدیریت این سرمایهگذاریها کار سادهای نخواهد بود.
همچنین اتمام پروژهها دلیلی بر همراستا بودن آنها با اهداف کالن سازمان نمیباشد.
زمانی که تعداد پروژههای سرمایهگذاری افزایش مییابد به دلیل پیچیدگی کار ،اکثر
سازمانها در ایجاد ،حفظ و تنظیم سبد سرمایهگذاری خود دچار مشکل میشوند .غالب ًا
سازمانها پروژههایی را انجام میدهند و از آنها حمایت میکنند که با اهداف بلند مدت و
استراتژیک سازمان همراستایی کامل ندارد .دلیل آن را میتوان در نادیده گرفتن عوامل
کلیدی موثر در ایجاد و تنظیم این سبد سرمایهگذاری و نیز در نظر نگرفتن محدودیتهای
موجود درون و برون سازمانی (مانند محدودیتهای منابع انسانی ،تخصیص منابع مالی و
متغیرهای اقتصاد کالن کسب و کار) دانست .در مواقعی انتخاب پروژهها بدون توجه به توان
داخلی سازمانها باعث شده است شرکتها در انجام تعهدات زمانی و جریان نقدی حاکم بر

خود دچار مشکل شوند و قادر به تامین هزینههای جاری خود نباشند و تا مرز ورشکستگی
نیز پیش روند.
بنابراین میتوان گفت وجود فرآیند نظاممند انتخاب و حذف پروژهها در شرکتها و
سازمانها موجب میشود پروژهها به صورت تخصصی و کارآمد انتخاب شوند و با
تصمیمگیری صحیح در سرمایهگذاری  ،موتور رشد تولید و درآمد و در نتیجه توسعه سازمان
به حرکت درآید.
مدیریت پورتفولیو شامل فرآیندهایی برای شناسایی اولویتهای سازمانی ،تصمیمگیریهای
سرمایهگذاری و تخصیص منابع است که در این کتاب سعی بر آن است تا با مروری جامع
به مدلها و ابزارهای مربوطه ،ابعاد مختلف مدیریت پورتفولیو مورد بررسی قرار گیرد .در
فصل اول کلیات مدیریت سبد پروژه مورد بحث قرار میگیرد .فصول دوم تا چهارم به ترتیب
به معرفی فرآینـدها ،معیارها و ابزارها در مدیـریت سبد پروژه میپردازد .فصل پنجم جنبه-
های مختلف مدیریت سبد پروژه شامل دستهبندی ،ارزیابی ،اولویتبندی ،انتخاب و باالنس
سبد پروژهها را مورد بحث قرار میدهد .در نهایت در فصل ششم یک فرآیند پیشنهادی
برای مدیریت سبد پروژهها معرفی شده است به طوری که با به کارگیری آن قادر خواهیم
بود از بین انبوهی از اطالعات و پروژهها ،گام به گام به سمت انتخاب پروژههای برتر حرکت
کنیم .امید آنکه این اثر بتواند مورد توجه دوستداران و عالقمندان موضوع قرار بگـیرد و
بتواند در کنار سایر مراجع ،جامعیت مطالب مورد نیاز در این زمینه را فراهم نماید.
گروه
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