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  ליווי עסקי* אסטרטגיה * שיווק 

  

  רשימת תיוג לחברי הדירקטוריון –תהליך התכנון האסטרטגי 

  ח אהוד ציגלמן"מאת רו

  

    ומאת יוסטא טיקסל

   

  

  

סופיים שמסתיימים בתוכנית שאפתנית אך לא -לרוב מחשבות על דיונים איןמעורר כנון אסטרטגי ת

איך , אם כך.  מת אלא נשארת ברמה ההצהרתית בלבדהתוכנית אינה מיוש יםבמקרים רב, כןאו.  מעשית

  ?ולהביאו לכדי יישום תהליך התכנון האסטרטגי לשלוט עלחברי הדירקטוריון  יםיכול

ניתן לטפל  ,לרוב.  בהם עשוי דירקטוריון חברה לעסוק ,נושאים אסטרטגיים גנריים שבעה אנחנו מזהים

של הנושאים  ןנכו זיהויולכן המשימה הראשונה לדירקטוריון היא , ניתזמ-שני נושאים בו עדבאחד רק 

  .ולטיפולשיזכו 

יש לבחון חלופות ולקבוע תוכנית , לאחר הזיהוי של הנושאים האסטרטגיים המשמעותיים בעבור החברה

 הן ברמת זיהוי הבעיה  –מכיוון וקשה לפתור בעיה אסטרטגית , בשלב זה נדרשות החלטות קשות.  פעולה

וברוב המקרים , החלטה אסטרטגית צפויה להשפיע על החברה לשנים רבות.  והן ברמת יישום הפתרון

  ?מהם לפיכך שבעת הנושאים האסטרטגיים . ההחלטה אינה הפיכה

  

  .לגודל החברה ומנגנון הצמיחהקשור  הנושא הראשון

  מאסה קריטית  .א

.  )פ"מו(או מחקר ופיתוח  ,שיווקכהקריטית הינה המחזור המינימאלי שמאפשר לתמוך בתשתיות  מאסהה

.  מכירות של כמיליארד דולר בשנה היאייצור מטוסי מנהלים הנדרשת לשם הקריטית  מאסהה, לדוגמה

 פ"הוצאות מומהמכירות שיכולות להוות  5%השיעור המקסימאלי של מבהינדוס לאחור נגזר  סכום זה

הצורך התחרותי להביא מו, מיליון דולר 250 הדורש של מטוסעלות פיתוח דור חדש מ, יצור המטוסים בענף

מעלויות  האופן וי צריכה נגזרת באותהקריטית בשווקי מוצר מאסהה. שנים חמש מדידור חדש לשוק 

 ת סבירותהקריטית בענף שלה לא תוכל להגיע לתשואו מאסהנמצאת מתחת להחברה .  פרסוםשיווק והה

  .עסקית כשלית בסכנה מתמדת להאואף נמצ, במודל העסקי הנוכחי

  הצמיחה גודל יעד  .ב

בקרה צמודה של הנושא דורש .  רים לחברהתוכנית אסטרטגית קובעת יעדי צמיחה מאתג, לרוב

יעד שאפתני מדי יגרום לבזבוז משאבים יקרים ברדיפה אחרי שווקים ונתחי , מחד גיסא . הדירקטוריון

 



2 
 

   )04( 825 5434: פקס, )04( 825 7966: טלפון, 34980 חיפה, 27רחוב שבדיה 
 www.ziegelman.co.il: אתר אינטרנט,  info@ziegelman.co.il :דואר אלקטרוני

 

של פוצה ביותר נטעות . יעד נמוך מדי יגרום לאובדן הזדמנויות,  מאידך גיסא.  שוק שאינם ברי השגה

פוטנציאל יש לא לכל חברה , יתרה מכך. ל"חוב יםשווקלם ילא מציאותי היא קביעת יעדי חדירהעסקים 

 ורווחיות ולאב ההדירקטוריון צריך להסתפק בתוכנית אסטרטגית לצמיח, לפעמים.  עותיתלצמיחה משמ

  .)down sizing(לשמירה על הקיים או אף לסגור פעילויות מפסידות ולהקטין את החברה , מכירה מחזורב

  מנועי צמיחה  .ג

שתי .  ייםיש מספר מנועי צמיחה פוטנציאל, לכל חברה שבעליה הציבו לה יעדי צמיחה משמעותיים

באמצעות משאבים פנימיים כמו שווקים חדשים ומוצרים , האפשרויות הגנריות הן צמיחה אורגנית

זיהוי נכון של פוטנציאל הצמיחה וצריכת ).  M&A(או צמיחה מבנית דרך ביצוע מיזוגים ורכישות , חדשים

אזי , שאפתנית אם נקבעה תוכנית צמיחה. המשאבים הינו תנאי הכרחי להצלחה בתכנון האסטרטגי

  .  מנת להשיג את התוצאות החזויות-על, לאורך זמן, נדרשות הובלה ובקרה נכונות ברמת הדירקטוריון

  

  ניהול איומים -הנושא השני 

ניהול , לעיתים קרובות, אך.  הדירקטוריון וההנהלה הבכירה צריכים לעסוק בניהול איומים באופן שוטף

דוגמאות של איומים .  האיומים הופך להיות הנושא האסטרטגי העיקרי הזוכה לטיפול הדירקטוריון

והגבלות  תעשיית האסבסטוס(הם שינוי ברגולציה , אסטרטגיים העלולים לגרום לפשיטת רגל של חברה

, )ת השעונים השוויצריים אל מול השעונים הדיגיטאלייםיתעשי(קפיצה טכנולוגית , )רגולאטוריות

  .קונסולידציה מואצת בענף והעלאת הרף של המאסה הקריטית

  

  עסקיהמודל ה - הנושא השלישי 

מים לפע, אך.  אפשרי לשנותו-ולכן קשה מאוד עד בלתי, של החברה DNA-המודל העסקי טמון עמוק ב

במשך עשור היינו עדים לגל של פשיטות רגל , לדוגמא.  המודל יוצא מסנכרון עם השוק או המתחרים

בצד השני של .  באותה תעשיה דווקא עשו חיל discountבזמן שחברות -בו, בתעשית התעופה המסורתית

ברת דל המציאה ח, לדוגמא.  מודל עסקי חדשני עשוי להקנות לחברה יתרון תחרותי בלתי מעורער, המטבע

והפכה ליצרן גדול ביותר בתוך מספר שנים , שיווק והפצה של מחשבים אישיים, מודל עסקי חדש לייצור

  .  יחסית מועט

  

  ומבנה המאזן הבעלות אופי -הנושא הרביעי 

אך לא ניתן לבודד נושא זה , אמנם בעלי החברה הם המחליטים על אופי הבעלות ומבנה המאזן שלה

מינוף  –למדי   )straightforward(רמת המינוף היא נושא ברור .  מוקנית לדירקטוריוןממוטת השליטה ה

אנו עדים למאמצים , בימים אלו.  אך זאת במחיר של סיכון פיננסי גדול יותר, גבוה עשוי להגדיל התשואה

.  ריםאפילו במחיר של פגיעה בצמיחה או ביעדים אסטרטגיים אח, בחברות רבות להנמיך את רמת המינוף

כמו לדוגמא בהחלטה , החלטות של הדירקטוריון לגבי מבנה הבעלות הן רלוונטיות רק בחלק מן המקרים

  .או בהחלטה על מבנה השותפות בחברת בת, להיות או לחדול להיות חברה ציבורית
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  יתרון תחרותי –הנושא החמשי 

נושא זה תמיד נמצא .  פעם היה מקובל לחשוב שתוכנית אסטרטגית עוסקת בעיקר בייצור יתרון תחרותי

היתרון התחרותי יכול להתבסס .  אך לא תמיד כנושא העיקרי, על השולחן בדיוני הדירקטוריון וההנהלה

גיאוגרפית בעסקים  או אף דברים יותר פשוטים כמו אחיזה, סל מוצרים, טכנולוגיה ייחודית, על מותג חזק

  ).   על-אל(קמעונאיים או רגולציה 

  

  יעילות תפעולית –הנושא השישי 

אין כל ספק מה נמצא , ידי מתחרותיה-בחברה שאינה משיגה יעילות תפעולית הדומה לזאת המושגת על

ה ידי מיקוד בצמיח-היעילות הפנימית לא תשופר על.  גבוה בסדרי העדיפויות לטיפול ברמה האסטרטגית

ופורד ) GM(נרל מוטורס 'הרבים שלחברות כג םהסיונותייאף נ-על.  או בנושאים אסטרטגיים אחרים

)Ford (הן מפסידות נתחי שוק וסובלות מרווחיות נמוכה בהשוואה , לעסוק ברכישות או בשיווק

  .זה שלושה עשורים, למתחרותיהן היפניות היעילות בהרבה 

  

  פורטפוליו העסקים -הנושא השביעי 

בין היחידות  טכנולוגיה ומזומנים, ניהול שאביהפנימית של מ הזריממתייחסת ל השביעיתהסוגיה , ולבסוף

, במסגרת סוגיה זו נהוג לבחון איזו יחידה ארגונית מיועדת ליצור מזומנים. של החברה העסקיות השונות

לחברות גדולות בעלות  השאלה הזו היא ישימה לא רק   ).ולא הפסדים, כמובן, השקעות(ואיזו לצריכתם 

קווי מוצרים או , אלא גם לחברות קטנות יותר המחזיקות בפורטפוליו של טכנולוגיות, מטה וחטיבות

  .שווקים

  

שתוכנית אסטרטגית תביא להצלחת החברה רק , מכאן. התוכנית האסטרטגית מתורגמת לפעולות לביצוע

נדרשות בחברה כמובן הן יכולת לקבל החלטות קשות , בנוסף לכך.  אם יהיה בה המיקוד בנושאים הנכונים

דוגמאות של תוכניות מוצלחות הן בחברת עלית ופעילותה .  והן יכולת ביצוע ברמת ההנהלה הבכירה

) IKEA(המודל העסקי של חברת איקאה , הויתור על פרויקט הלביא בתעשייה האווירית, ל"בשווקי חו

ון התחרותי של חנויות מוזיקה באינטרנט או היעילות היתר, המשלב הלקוחות כמובילים ומרכיבים

  ).Toyota(התפעולית המיושמת במפעלי הרכב של חברת טויוטה 

  

   ehud@ziegelman.co.il   הוא מנהל את מחלקת האסטרטגיה במכון ציגלמן, ח אהוד ציגלמן"רו

מענף הפלסטיק  ודירקטור מקצועי בחברה, מזרע-תעמלדירקטוריון בחברת ר ה"הינו יו, מר יוסטא טיקסל

yosta@alhena.co.il   
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