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چکیده
در این مقاله با بررسی مههیوم و رویدیرد شیرکی هیای هولیدینگ اشینا شیده و همینصیور مخت یری بیه
مقو له ی هیم افاایی و سیازمانده و سیاک هیای راهایری انهیا پرداختیه شیده و همینصیور ازمیون هیای
بییرای ایندییه اسییتراتژی یییک شییرکی هولییدینگ در زمینییه ورود بییه کسییا و کییار جدییید ارز

افییاوده

ایجاد م نماید یا خیر  ،نیا بررس م شود.
کلمات کلیدی
شرکی هولدینگ،هم افاای  ،ارز

افرین ،سازمانده بنگاه هولدینگ،ساک راهاری ،استراتژی

مقدمه
سیودآوری و تیممین حقیو صیاحاان

از آنجیای کیه هید ییک سیازمان هولیدینگ مانی بیر افیاای
سیهام میااشید ،بنیابراین موفقییی و اثربخشی آن وابسیته بیه ارز

آفرینی توسی شیرکتهای تابعیه و

همافاای بین سیتاد و واحیدهای تابعیه میااشید .بیه همیین منظیور میدیران سیتاد بایید بیا اسیتهاده از
فرآینیدهای اسیتراتژیک راهدارهیای مناسیا را بیر اسیا

فرصیتهای بهایود شیرکتها طراحی و اجیرا

نمایند .به گونهای کیه شیرکتها برنامیه هیای خیود را بیر اسیا
مادر تنظییم کیرده و پی

اسیتراتژی ارائیه شیده ازسیوی شیرکی

از بیازبین و کنتیر توسی شیرکی میادر آنهیا را اجرایی مینماینید .بیدین

ترتییا شیرکتهای تابعیه مسیوولیی تهییه و تیدوین برنامیه و ارائیه پیشینهادا
سازمان میادر نییا بیا اسیتهاده از تجیارب کارشناسیان و متخ

را بیر عهیده داشیته و

یان خیدما مشیاورهای ارائیه میدهنید .

لذا با ایجیاد ییک فرهنیگ سیازمان قیوی و مشیارکت پوییا میتیوان فعالییی هیای هیم افاایی را مییان
شرکتهای تابعه و شرکی مادر گستر

داده و از نتایج آن بهره برداری نمود.
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امروزه بیا توجیه بیه رقابیی روزافیاون و تتیییرا سیریخ مجیی خیارج ،نقی
دراثربخش و هم افاای شرکی های تابعه بی
مج موع عملدرد تک تک شرکی ها بیی

از پی

شیرکی هیای هولیدینگ

نمایان شده اسی .

از جمیخ جایری انهیا می باشید کیه ایین بیه معنی هیم افاایی

ییا همییان سیینریی می باشید .درواقییخ سیتاد هولییدینگ در تی

اسییی کیه در کییی عملدیردی بییی

از

مجموع عملدردها و فعالیی های هر کسا و کار یا شرکی های تابعه داشته باشد.
م توان طراح و پییاده سیازی فراینیدهای اسیتراتژیک را بیه عنیوان ییک گیام اساسی در اداره سیازمان
هییای هولییدینگ قلمییدادکرد.اسییتراتژی سییصل هولییدینگ از سییه اسییتراتژی پورتهولیو،اسییتراتای هییدایت
،استراتژی مادری تشدیی شده اسی .مجموعیه شیرکی هیای تابعیه ییک هولیدینگ می تواننید ییک گیروه
ایجاد کنند طیوری کیه فعالییی هیر کیدام،کی گیروه را تقوییی کننید.هرشیرکی بخشی از منیابخ گیروه را
به کار گرفتیه ودر مقابیی بیا یدیدیگر هیم افاایی ایجیاد می کننیدو ویژگی اصیل ایین شیرکی هیا هیم
بستگ اسی.
کییه اییین هماسییتگ می توانیید در زمینییه هییای مختلییم باشیید بییه عنییوان مدییا درزمینییه تامین،تولییید و
توزیییخ تییا بتوانیید ارز

افییاوده موجییود در کییی اییین زنجیییره را بییه خییود اخت ییا

دهیید.الاتییه اگر ییه

شییرکی هولییدینگ دارای شییرکی هییای متعییدد و متنییوع اسییی ولیییدن وابسییتگ خییا

ان باع ی م ی

شود که مدیریی تمام این شرکی ها دراختیار یک مجموعه واحد قرار گیرد.
بررسیی تییاریل هولییدینگ هییای ایجییاد شییده از دهییه ی 0291تییا کنییون نشییان میی دهیید کییه توجییه
هولدینگ ها غالاا به استراتژی های ارز

افرین معصو بوده اسی.

امروزه تعداد هولدینگ ها به واسصه ی تیاثیرا مهمی کیه بیر اثیر بخشی شیرکی هیای تابعیه خیود می
گذارند روبه افیاای

اسیی کیه اثربخشی میدکور نییا خیود تیابخ کیهییی ت یمیما درسیصل هولیدینگ

اسی.
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درزبییان انگلیس ی هولییدینگ متییراد بییا Parent companyاسییی ودر زبییان فارس ی

شییاید بتییوان

ان را متراد شرکی فراگیر ویا شرکی مادر قرار داد.
درواقییخ شییرکتهای هولییدینگ سییهامدارعمده ی شییرکی هییای تابعییه ی خییود هسییتند کییه برانهییا مییدیریی
استراتژیک کرده و تمیام فعالییی هیای عملییات و ار تااطیا مجیصی را بیه شیرکی هیای تابعیه ی خیود
واگذار م کنند.
ضرورت و نقش سازمان هولدینگ
شرای پیچیده امروز جهان کسیا وکیار و عیوامل نظییر رقابیی و جهیان شیدن ،ناپاییداری مجیی هیای
بازار ،کیاه

ت یدی دولیی هیا ،رشید طایعی شیرکی هیا و بنگیاه هیا و تی

انهیا بیرای کسیا سیهم

بیشتری ا ز بازار و نیا امدان ورود بیه فعالییی هیای جدیید و سیود افیرین موجیا شیده اسیی کیه مقولیه
ادغام و گروهی شیدن بنگیاه هیا در قالیا شیرکی هیای هولیدینگ نیه تنهیا درکشیورهای توسیعه یافتیه
بلده در ممالک درحا توسعه نیا متداو و رایج اسی.
در شییرکی هییای هولییدینگ هیید از سییرمایه گییذاری افییاای
سود و باال بردن ارز
فعالیییی هییای تخ

ثییرو سییرمایه گییذاری از طری ی کسییا

سیرمایه می باشید از ایین رو در جوامیخ امیروزی یاره ای جیا گسیتر
ی شییدن انهییا وجییود نییدارد و بییه منظییور تخ

ی کییردن و گسییتر

و توسیعه
فعالیییی هییا

باید از طری ترکیا شرکی ها و مدیریی ارشد انها اقدام نمایند.
سبک های راهبردی هولدینگ
دانشییمندان رو

هییای مییدیریی موجییود در سییصل هولییدینگ رادر سییه سییاک مییدیریت بییر مانییای

میاان مسئولیی ها و وظایم سصوح مختلم تقسیم بتدی کرده اند این ساک ها عاار اند از :
ساک برنامه ریای استراتژیک ،ساک کنتر مال ،و کنتر استراتژیک

4

www.hajarian.com

www.hajarian.com

5

مدل برنامه ریزی استراتژیک:
در مد برنامه رییای اسیتراتژیک کیه مجیدودیی آن براسیا
نقی

طیراح و برنامیه رییا اصیل

مشیخ

ظیاهر شیده و تمیام

تمرگاگرایی میااشید ،سیتاد سیازمان در
وظیایم شیرکتهای تجیی پوشی

خیود را

میدنید .در ایین مید سیتاد سیازمان وظیقیه تنظییم ،همیاهنگ و کنتیر کلییه بخشیها و

شیرکتهای تابعیه را برعهیده داشیته و وظیهیه شیرکتهای تابعیه اجیرای بخشیهای مختلیم طیرح اصیل
میااشد.
ایین رو

در جهیی ایجیاد ارز

توانیای ارز

افیاوده در سیازمانها بسییار کارآمید میااشید،الاته میدیران سیازمان

افیاوده را در شیرایص خواهنید داشیی کیه ازفعالییی هرییک از شیرکتهای تابعیه اطی ع

داشته باشند  .راکه در صیور عیدم آگیاه از جائییا واحیدهای تابعیه ،کارآمیدی ایین رو
میرود .ع وه براین با توجه بیه کمایود دانی

از بیین

میدیران ارشید ،امدیان از دسیی رفیتن فرصیتهای موجیود

و ورود به عرصه های جدید فعالیتهای تجاری نیا وجود دارد.
-2مدل کنترل مالی:
در ایین سیاک میدیریت سیتاد سیازمان در نقی
کنتیر میال بیه اخت یا
کارای و بخ

ییک سیهامدار ظیاهر شیده و وظیایم سیتاد در هیر

سیرمایه ،تعییین اهیدا اقت یادی ،مداخلیه بیرای اصی ح کیارای  ،ارزییاب

ریسیک مجیدود میشیود ،در ایین مید شیرکتها بیا آزادی کامیی بیه رقابیی بیا یدیدیگر

پرداخته و مجیوز جیذب سیرمایه هیای خیار از سیازمان را در اختییار دارنید .در ایین سیاک میدیریت
کیه افراطی تیرین نیوع تهیوی

اختییار بیه شیمار مییرود اهمییی کمی

بیرای شییوه هیای تولیید و

بازاریاب در شرکتهای تابعه قائی شده اسی.
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تجربیه نشیان داده در سیازمانهای کیه در بازارهیای پاییدار بیا فناوریهیای پیشیرفته فعالییی نمیوده و
همچنیین در جیای کیه زنجییره ت یمیمگیری بسییار کوتیاه وسیاده اسیی ،ایین رو
دارد .بیا توجیه بیه ایندیه هییچد
بنیابراین نوآوریهیا مجیدود بیه م یر

مسیئو پیرور

کیاربرد مناسیا

نیوآوری و ییادگیری سیصل سیازمان

نیسیی،

میااشید،زیرا سیتاد سیازمان نیروهیای باکهاییی بیرای ایجیاد

فرآیندهای الزم را در اختیار ندارد.

-3مدل کنترل استراتژیک:
مید کنتیر اسیتراتژیک ماننید پیی ارتایاط مییان برنامیه رییای اسیتراتژیک و کنتیر میال بیوده و
بیین دو مید قالی قیرار میگییرد .در ایین مید کیه بیشترسیازمانهای دنییا از آن اسیتهاده میدننید
ستاد سازمان به عنوان شدی دهنده اسیتراتژیها عمیی میدنید .عی وه بیر ایین مید کنتیر اسیتراتژیک
سیازمان میادر نقی

ویژهیای در تعرییم و کنتیر

سیاسیتهای سیازمان  ،پیرور

یادگیریهیای سیازمان  ،تعرییم و شیدلده اسیتراتژیهای کی ن سیازمان  ،مشیخ

نوآوریهیا و

نمیودن فعالیتهیای

متعیاد بیرای شیرکتها و شیرح مممورییی آنهیا و درنهاییی تعرییم اسیتانداردها و ارزییاب بهیره وری
شرکتهای تابعه ایها میدند.
این مد براسا

فرآیند تواف بر برنامه هیای اصیل طراحی شیده توسی سیتاد سیازمان اسیتوار بیوده

و دیگیر از ییک برنامیه اصیل

کیه وظیایم شیرکتها را تعییین میدنید ،خایری نیسیی .در کنتیر

اسیتراتژی سیتاد سیازمان بیه شیدلده رفتارهیای شیرکتها و ایجیاد زمینههیای کیاری مناسیا بیرای
فعالیی مدیران پرداخته وتوجه کمتری به ایجاد وظیهه برای شرکتها و بخشهای مختلم دارد.
کارآی این مد در بدسیی آوردن مااییای بیشیتر از طریی هیم افاایی در سیازمان اسیی ،ضیمن آندیه
با استهاده از فرآیند مجک زن سع در افاای

سصل دان

7

سازمان دارد.

www.hajarian.com

ارزش آفرینی در سازمانهای هلدینگ:
اگر یه در سیازمانهای هولیدینگ موفی هیر ییک از سیتادها روشیهای متهیاو و گونیاگون را بیه کیار
گرفته اند ،اما همه آنها از الگوی یدسان استهاده میدنند که بر اسا

سه اصی زیر استوار اسی:

-1بینش ارزش آفرینی:
آفرینی بیرای سیازمان هولیدینگ امیری ضیروری

دارا بیودن ییک اصیی و دییدگاه وییژه جهیی ارز
اسی.
-2ویژگی متمایز ستاد:

سیازمانهای هولیدینگ خ وصییا خیود را حیو بیین

مشخ ی تاییین میدننید .بیرای تجلییی ایین

خ وصیا پنج گروه مرتا به هم بررس میشوند:
 مدلهای ذهنی :این مدلها که از تجربیه ناشی شیده و بیا تع یا همیراه اسیی تعییین کننیده
نجوه تهسیر و تعایر اط عا میااشد.
 ساختار سیستم و فرآینددها :نظامهیای سیازمان بیا تشیوی اهیدا مشیخ
خا

بیر رفتارهیای

تمثیر میگذارد.

 عملیات ،خدمات مرکزی و منداب :عیوامل اسیی کیه میدیران کسیا و کیار را بیرای ارز
آفرین حمایی میدند و شامی نام شیرکی ،رابصیه بیا سیازمانهای دولتی و دسترسی بیه منیابخ
و دارای های کمیاب میااشد.
 افراد و مهارتها :وجیود افیراد خیا
استهاده از آنها ارز

بیا مهارتهیای منج یر بهیرد باعی

میشیود تیا سیتاد بیا

ایجاد نماید.

 موارد عدم تمرکز :در برخی از میوارد سیتاد بیا اعصیای آزادی عمیی بیه واحیدها دسیی آنهیا
را در کسا و کار باز گذاشته و خود از طری شیوه-های گوناگون نظار میدند.
-3کانون تجارت:
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هر سازمان هولیدینگ جهیی سیازمانده فعالیتهیا ییک مجیور تجیار مشیخ
نموده و ت

میدند در خار از آن تا حد امدان سرمایه گذاری ندند.

تعامی این سه استراتژی با یددیگر باعی
و در نگر

را بیرای خیود تعرییم

میشیود تیا مییاان ت یمیم گییری هیا کنتیر و هیدایی شیده

مدیران ستاد در شرکتهای تابعه تمثیرگذار باشد.

راهکارهای ارزش آفرینی:
برای رسیدن بیه بیاالترین سیصل ارز

آفرینی در سیصل سیتادی سیازمانهای هولیدینگ هیار راهدیار

اصل وجود دارد:
-1نفدوذ انفدرادی :در ایین راهدیار سیتاد تی

میدنید بیا گیاین

و راهایری میدیران و تنظییم و

ت ویا بودجه ساالنه بر واحدهای تابعه اثرگذاری نماید.
ستاد با تدوین برنامیه اسیتراتژیک بیرای خیود و شیرکتهای تابعیه و همچنیین سیرمایهگذاری و خریید و
فرو

شرکتها باع

ایجاد همافاای در آنها

میشود.
-2نفدوذ اتصدالی :سیتاد بیا ایجیاد سیازوکارهای ات یال

در بیین کسیا و کارهیا باعی

تقوییی

همافاای در مجموعه میگردد.
-3نفوذ عملیاتی و خددماتی مرکدزی :سیتاد جهیی اثربخشی در کسیا و کارهیا خیدما میوثری
از نظر هاینهها و کمدهای اجرای ارائه مینماید.
-4نفوذ توسعهای :در برخی میوارد سیتاد بیا تتیییر ترکییا کسیا و کارهیا ،فعالیتهیای مجموعیه را
توسعه داده و باع

اعت بخشیدن به هم افاای کی گروه میشود.

الاته برای این که ارز

آفرینی در هیر ییک از راهدارهیای فیو اثیر بخی

باشید شیرای خاصی نییا

الزم اسی .ایجیاد فرصیی بیرای خلی ارز  ،خ وصییا سیتاد و در نهاییی اجیرای درسیی راهدارهیا و
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داشیتن قابلییی و مهیار الزم از عیوامل هسیتند کیه بیرای ارز

آفرینی در سیازمان الزم میااشیند .

سازمانهای هولدینگ برای موفقییی بایید نسیای بیه رقایای خیود بیشیتر خ قییی و نیوآوری داشیته تیا
ارز

آفرین نمایند.

هم افزایی در سازمانهای هلدینگ
زمان که دو یا ند عن یر ییا عامیی بیا یدیدیگر همییاری ییا تعامیی داشیته باشیند ،معمیوالا اثیری بیه
وجیود میآیید .اگیر ایین اثیر از مجمیوع اثرهیای کیه هیر کیدام ازآن عناصیر بیه طیور جداگانیه توانیای
ایجیاد کیردن آن را داشیتند ،فراتیر رود ،در این یور پدییده هیم ا فاایی رخ داده اسیی کیه معمیوالا
ازطری مشارکی در دان

و منابخ به منظور حذ یا کاه

دوباره کاری ها حاصی میشود .

اسیتهاده از قیدر اتجیاد بیرای تجمییی خواسیته هیا و همیاهنگ اسیتراتژی هیای ماننید تقسییم بیازار
رقابی در بیین واحیدها اثیربخ

برای کاه

تابعه از یددیگر باع
اگر ه در ظاهر ارز

میااشید .همیین امریعنی اسیتهاده از امدانیا شیرکتهای

بهره وری از حداکدر ظرفیی فعل واحدها میگردد .
آفرینی در سیازمان آسیان بیه نظیر میرسید امیا تجیارب ناخوشیایند در برخی از

سازمانها نشان میدهد کیه وجیود برخی از مسیائی باعی

شدسیی ایین شیرکتها شیده اسیی .خوشیاین

در مورد فعالیتها و قابلیتهای سیتاد و فرهنیگ تماییی بیه قایو ت یمیما میدیران ارشید سیتاد از ایین
مسائی هستند
.در بسییاری از میوارد نییا عیوامل

نظییر نادییده گیرفتن خصیرا

همینصور مجاور کردن مدیران به هم افاای باع

و خوشیاین

بیه هیم افاایی

و

بروز مشدی در شرکتها میشود.

اگر یک سازمان هولدینگ بخواهد از فرصتهای هیم افاایی نهاییی اسیتهاده را بایرد بایید بیه ندیا زییر
توجه نماید:
-پذیر

و حمایی واقع مدیران شرکتها

-فضای آزاد ستاد برای ماادله اط عا و تشوی مدیران به ابراز نظر واقع
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فرهنگ همداری و اقدام متقابی با جو تهاهم بین مدیراناستقرار نظام پادا-آموز

و ترفیخ ضابصهمند که باع

تشوی همافاای میشود.

ضمن خدمی کارکنان

مشارکی منابخ انسان در فعالیتهاتوجه به خ قیی و نوآوری در سازمانهای تابعهت میمگیری جمعمدیریی مشارکت بین ستاد و صم-کار تیم

یک شرکی با کسا و کارهای متنوع دارای دو سصل استراتژی اسی:
 )0استراتژی رقابت یا استراتژی سصل کسا و کار که به این سئوا پاسل م دهد
 در هیر کیدام از کسیا و کارهیای کیه شیرکی در آن مشیتو

فعالییی اسیی ،گونیه

مایی رقابت ایجاد م شود.؟
)9استراتژی هولدینگ که به دو سوا پاسل م دهد
•شرکی هولدینگ در ه کسا و کارهای مشارکی داشته باشد؟
•شرکی هولدینگ گونه باید ساد کسا و کار خود را مدیریی نماید؟
م توان گهیی اسیتراتژی هولیدینگ عیامل اسیی کیه باعی
ارز

می شیود ارز

کیی هولیدینگ از جمیخ

تک تک واحدهای کسا و کار بیشتر باشد.

بدین ترتیا م توان گهیی مسیائل ماننید ایجیاد کسیا و کیار جدیید توسی منیابخ داخلی  ،ادغیام و
ت یاحا شیرکی هیای خیار از گیروه و فیرو

واحیدهای فعلی در حیصیه اسیتراتژی هولیدینگ قیرار

م گیرند.
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مصالعا تجربی نشیان می دهنید کیه عملدیرد گذشیته اکدیر شیرکی هیا در اسیتراتژی بنگیاه نیدان
مناسا ناوده اسی.

فروض و آزمون های استراتژی هولدینگ
ییک سیری از فرضییا بنیا شیده اسیی کیه قابیی

هر استراتژی هولیدینگ کیه موفی اسیی بیر اسیا

تتیییر نیسیتند و در نظیر نگیرفتن آن هیا بیه شدسیی اسیتراتژی هولیدینگ منجیر خواهید شید .ایین
فرضیا عاارتند از:
 رقابیی در سیصل واحیدهای کسیا و کیار رخ می دهید :شیرکی هیای هولیدینگ بیا یدیدیگر
رقابی نم کنند و فق شیرکی هایشیان بیا هیم رقابیی می کننید .ییک اسیتراتژی هولیدینگ
کیه تمرکیا خیود را بیر حماییی تیک تیک واحیدهای کسیا و کیار نگیذارد ،شدسیی خواهید
خیورد .ییک اسیتراتژی هولیدینگ موفی بایید خیار از اسیتراتژی رقیابت و بیه طیور مسیتقی
رشد کند و آن را تقویی نماید.

 تنیوع بخشی بیه کسیا و کیار منجیر بیه افیاای

هاینیه و ایجیاد مجیدودیی بیرای کسیا و

کارهای قال خواهد شد.

 سیهامداران خیود بیه سیهولی می تواننید از طریی بیازار سیرمایه بیه سیاد سیهام خیود تنیوع
بخشند و سرمایه گذاری مورد نظرشان را انجام دهند.
بیرای ایندیه اسیتراتژی ییک شیرکی هولیدینگ در زمینیه ورود بیه کسیا و کیار جدیید ارز

افیاوده

ایجاد نماید بایست از سه آزمون سر بلند بیرون آید:
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-1آزمدون جداابی

:صینعت کیه بیرای ورود انتخیاب می شیود حتمیا بایید بیه لجیا سیاختاری

جذاب باشد و یا قابلیی جذاب شدن را داشته باشد.
ید از رو

های معتار بیرای مجیک زدن جیذابیی ییک صینعی اسیتهاده از آنیالیا پینج نییروی پیورتر

اسی .آنالیا ییک سیازمان بیر اسیا

ایین مید می توانید بیه درك سیاختار صینعی ،ییافتن و مجدیم

کردن جایگاه استراتژیک سازمان در جای که سودآوری بیشتر و آسیا پذیری کمتری دارد،
کمک نماید .ایین مید بیه طیرز موشیدافان هیای مجیی صینعت و سیاختار سیودآوری آن را آنیالیا م
ینماید .الاته باید توجه داشی که استهاده از این مد
تنها بر پایه داده ها و شاخ

های کم قابی اعتماد ،توصیه م شود.

.وقت صنعت جذاب و )  (ROICدر بلند مد شاخ

نرخ بازگشی سرمایه بدارگرفته شده

آن باال باشید ،ورود بیه آن کیار مشیدل خواهید بیود .همچنیین تیامین کننیدگان و مشیتریان از قیدر
انه زن متوسیص برخوردارنید ،کاالهیا و ROICخیدما جیایگاین مجیدود انید و رقابیی بیین رقایا
در حالت ثابی قرار دارد.
از  ROICتنوع بخشییدن بیه کسیا و کیار بیرای سیهامدار خلی ارز

نخواهید کیرد مگیر در حیالت

کیه صینعی جدیید سیاختار مصلیوب داشیته باشید و بیشیتر باشید .اگیر نیرخ بازگشیی در صینعی از
هاینیه فرصیی سیرمایه بیاالتر نااشید ،هولیدینگ بایید قیادر باشید کیه سیاختار ) WACCهاینیه
فرصی) صنایخ مختلم در بازه  ROICشود.

-2آزمدون هزینده ورود :هاینیه ورود بیه ییک صینعی ناایید از ارز

فعلی تمیام سیودهای کیه

شرکی جدید در آینده ن یا شیرکی میادر می کنید بیشیتر باشید .بایید در نظیر داشیی کیه بیه طیور
طایع هر قیدر ییک صینعی جیذاب تیر باشید هاینیه ورود بیه آن بیشیتر خواهید بیود .در انجیام ایین
آزمون باید در نظیر داشیی هاینیه ورود بیه صینعی و ییا خریید شیرکی جدیید بیه گونیه ای باشید کیه
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ارز

فعل عایدی آتی بیشیتر از هاینیه صیر شیده بیرای خریید و سیایر هاینیه هیای میرتا ماننید

هاینه یدپار ه سازی دو شرکی باشد.
با شرکی مادر به مایی رقابت دسی یابد و یا برعد .

واحد جدید حتما باید از ارتااط

 :(Better-off test) -3آزمون مزی
اصل که شیرکی هیا ایین تسیی را انجیام نمی دهنید اینسیی کیه اغلیا میدیران بیار
شرکی را با خل ارز

شیدن حجیم

برای سهامداران اشتااه م گیرند.

مدل های استراتژی هولدینگ
به صور کل

هار مد شناسای شده اند کیه بیا بیه کیار گیرفتن آن هیا ،هولیدینگ هیا توانسیته انید

از طری آنها از آزمون هیای گهتیه شیده سیربلند بییرون آینید ،بیرای سیهام داران خلی ارز

نماینید و

در نهایی با موفقیی استراتژی خود را اجرا کنند .این مد ها عاارتند از:
1.مدیریی ساد شرکی ها
2.ساختارده مجدد
3.انتقا مهار ها
4.اشتراك گذاری فعالیی ها
در ادامه توضیل مخت ری راجخ به هر کدام داده م شود.
-1مدیری

سدبد شدرک

هدا :تعرییم اکدیر سیازمان هیا از اسیتراتژی هولیدینگ همیان میدیریی

ساد شرکی هاسی کیه تیا حید زییادی بیر پاییه ادغیام و ت یاحا بنیا شیده اسیی .کیه در آن شیرکی
هولیدینگ شیرکی هیای مناسیا را شناسیای

و خرییداری می
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ازهدفگذاری مال دخیالت در میدیریی آنهیا نیدارد .بیا وجیود ایندیه شیرکی هیای کیه خرییداری می
شوند لاوما نااید در راسیتای کسیا و کیار سیایرواحدهای کسیا و کیار باشیند ولی میدیران موفی در
زمینه مدیریی ساد کسیا و کیار عمومیا دامنیه کسیا و کارهیا را بیا توجیه بیه تیوان تخ
در هولدینگ به رو

ی موجیود

های مختلیم مجیدود می کننید .اتدیا بیه ایین اسیتراتژی نییاز بیه توانیای هیای

فو العاده مدیریت دارد بیه گونیه ای کیه هولیدینگ قیادر باشید بیه درسیت وضیعیی سیهام و ریسیک
شرکی ها را تخمین بانید و بیا خریید و فیرو

بیه موقیخ باعی

ایجیاد ارز

بیرای سیهامداران گیردد .

الاته به شرط که خود سهامداران شیرکی بیه طیور شخ ی نتواننید سیرمایه هیای خیود را ایین گونیه
مدیریی نمایند
این اسیتراتژی معمیوال در کشیورهای کیه از بیازار هیای سیرمایه قیوی برخیوردار نیسیتند بهتیر جیواب
م دهد.
-2ساختاردهی مجدد :این مید نییا ماننید مید او بیر ادغیام و ت یاحا بنیا شیده اسیی بیا ایین
تهاو که در آن شرکی مادر نق

فعا تری ایهیا می کنید .در اینجیا ارتایا کسیا و کیار جدیید بیا

کسا و کارهای فعل مهیم نیسیی بلدیه ییای کیه اهمییی دارد پتانسییی هیای کشیم نشیده کسیا
وکار جدید و امدان تتییر ساختار در آنها اسی.
-3انتقال مهارت هدا :در ایین مید  ،بیا ایندیه هیر واحید کسیا و کیار ییک زنجییره ارز
دارد ،دان

جداگانیه

و دانیای نجیوه انجیام فعالییی هیا بیین واحیدهای کسیا و کیار انتقیا می یابید .در ایین

مد ارتاا میان شرکی های داخل هولدینگ برای خل هم افاای  ،عن ری کلیدی اسی.
فرصی برای انتقا مهار وقت به وجود م آید که واحدهای کسا و کار:
 فعالییی هیای ارز

زای مشیابه ماننید ارتااطیا بیا دولیی و تیامین تجهییاا  ،داشیته

باشند.
 شااهی در پیدر بندی زنجیره ارز

داشته باشند.

 مهاهیم مشابه استراتژیک در کسا و کار ها جاری باشد برای مدا رهاری هاینه
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-4به اشدترا

گدااری فعالید

برای ند مج و و ییا سیروی
سصل تمایا باع

هدا :بیه اشیتراك گیذاری فعالییی هیا ،کیه در آن از ییک فرآینید
اسیتهاده می گیردد ،اغلیا از طریی کیاه

هاینیه و ییا بیاال بیردن

ماییی رقیابت شیرکی می گیردد .بیه عنیوان مدیا شیرکی فعیا در زمینیه

افاای

اق م م یرف بیه خ یو

در زمینیه دارو ،اقی م بهداشیت و بهداشیی فیردی )ییک سیسیتم مشیترك

توزیخ را با نیروهای مشترك فرو

بیرای تعیدادی از مج یوالت

بیه کیار گرفتیه اسیی .در ایین مید

نیا ارتاا میان شرکی های داخل هولدینگ برای خل هم افاای  ،عن ری کلیدی اسی.

نتیجه گیری
با توجه به منص استراتژیک و بررس های بیه عمیی آمیده بیر روی شیرکی هیا در دهیه هیای گذشیته
به نظر م رسد ییک سیازمان زمیان می توانید از طریی تنیوع بخشی  ،بیرای سیهامداران

روز

ارز

افاون خل کنید کیه از اسیتراتژی میدیریی سیاد شیرکی هیا بیه سیمی اسیتراتژی بیه اشیتراك گیذاری
فعالییی هیا پیی
مهیار

رود .علیی ایین امیر ایین اسیی کیه اسیتراتژی هیای بیه اشیتراك گیذاری و انتقیا

هیا نییاز بیه ب ییر

وییژه و اسیتدنای و مهروضیا سیوا برانگییا در زمینیه قابلییی هیای

سازمان ندارنید و بهتیرین راه بیرای خلی ارز

هسیتند .همچنیین بایید توجیه داشیی ایین اسیتراتژی

ها را م توان بیه طیور همامیان اتخیا نمیود .مید ییک شیرکی هولیدینگ کیه سیاختار دهی مجیدد
م کند م تواند از انتقا مهار ها نیا کمک بگیرد.
باید در نظر داشیی وقتی شیرکت دارای توانیای داخلی بیرای ایجیاد ییک کسیا و کیار اسیی ،ایجیاد
یک شرکی بیا منیابخ داخلی شیرکی نسیای بیه اکتسیاب ییک شیرکی خیار از گیروه و سیپ
کار داشتن با معض

سیر و

یدپار ه سازی ،راه مصمئن تر و کم هاینه تر اسی به نظر م رسد.
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امروزه سازمان ها برای حهظ بقای خود باید با یک هنیی جهان به سمی فضای رقابت حرکی کنند .در
این راستا باید با شناخی نقا قو  ،ضعم ،فرصی ها و تهدیدها ،موازنه ی تجاری را به نهخ خود برهم زده و
از توانمندی های خود با خردورزی اقت ادی و هوشمندی ،بصور کامی استهاده کنند .برای این منظور معموالا
شرکی های کو دتر از طری هم افاای توانمندی های خود را به اشتراك گذاشته و ضعم های یددیگر را
پوش

م دهند .سازمان های هلدینگ م توانند از طری ادغام مراکا تجقی و توسعه ،مدیریی نام

تجاری ،حذ دارائ های مضاعم ،انتقا خصو به منظور ارزان سازی ،تمرکا بر
شایستگ های رقابت ،مایی رقابت و...از منافخ ناش از هم افاای بهره مند گردند.
هم افاای م تواند در بخ

های مختلم سازمان از قایی مج و  ،بازار ،مواد اولیه و  ...رخ دهد .در زمینه

ی مج و شرکی های تابعه ی هلدینگ م توانند از طری به اشتراك گذاری امدانا خود از قایی واحد
طراح  ،آزمایشگاه و خ تولید که معموالا هاینه های زیادی را برای شرکی ها ایجاد م کنند سود مشترك
خود را افاای

دهند .در خ و

بازار نیا از طری همداری در ورود به یک بازار جدید و یا مصالعا بازار در

مراحی مختلم و یا حت مدیریی یک بازار مشترك که معموالا پرهاینه اند به نتایج سودمند و قابی توجه
دسی یابند.
.در زمینه ی بازار مواد اولیه نیا به ویژه مواد پرم ر  ،هم افاای و رویدرهای مشترك بسیار موثّر اسی .
بصور مدا ید از دالیی موفقیی ین در کاه

قیمی ها خرید مشترك برای شرکی های تابعه اسی .

همچنین در کنار موارد ایجاد کننده ی هم افاای در سازمان های هولدینگ که در فو به آن ها اشاره شد،
سازمان های هولدینگ م توانند از طری توسعه ی ماادال بین شرکت (از طری انت اب اعضای هیئی
مدیره ی،انتقا دان

از طری نشسی های مشترك ،مستندسازی و نشر تجارب و خدما مشاوره ای در

زمینه ی مالیا ،برنامه ریای راهاردی ،تامین منابخ مال و  ...منافخ جمع خود را ارتقاء بخشند.
بررس ها نیا نشان م دهد که اهم مشد
خدما مشاوره ای فقدان نیروی متخ
این سازمان ها کندا

سازمان های هلدینگ در ایران در زمینه ی توسعه و گستر
یا مشاوران مجرب اسی ،که این مهم باید به عنوان یک گلوگاه در

و رفخ گردد.
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