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:مقدمه 

در این راستا شرکتها و سازمانهاي بزرگ ناگزیر خود را دربرابر .دنیاي امروز ، دنیاي تغییروتحوالت است

با توجه به این .این تغییرات می بینند که گاهی بصورت فرصت و گاهی بصورت تهدید، نمود پیدا میکنند

.برابر این چالشها مصون نگاه دارندامر سازمانها نیاز دارند تا خود را در 

فرهنگ مدیریت طی دو دهه گذشته ، مزیت و اهمیت تفکر استراتژیک در بین مدیران و سازمان ها به 

سبب ایجاد موقعیت برتر رقابتی و حفاظت در برابرتغییرات محیطی را مورد تأکید قرار داده است و 

ریزي استراتژیک را آغاز کرده و یا در دستور کار خویش بدین رو، بیشتر سازمان ها بهره گیري از برنامه

.قرار داده اند

مدیریت و برنامه ریزي استراتژیک ، در دنیاي امروز تنها رویکردي می باشدکه میتواند در جهان سیال و 

با پیچیده و متغیر کنونی راهی براي رشد و شکوفایی سازمانها بازکرده و آنها را در دستیابی به اهدافشان

.در نظر گرفتن ارزشها و اصول علمی و تجربی  همراهی کند 

:مدیریت استراتژیک 

.آنچه که مدیران براي توسعه استراتژي سازمان انجام میدهند 

:استراتژي 

.تصمیم و عملی که عملکرد بلندمدت یک سازمان را تعیین می کند

:اهمیت هاي مدیریت استراتژیک 

دیران به صورت منظم سازمان را مورد بررسی قرار دهند و آن را با تغییرات نیازمند این است که م- 1

.محیط کسب و کار تطبیق دهند

.مدیریت استراتژیک در فرایند تصمیم سازي مدیریتی بسیار نقش دارد- 2

.در نمودار زیر فرایند مدیریت استراتژیک را مشاهده می نماییم 
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: در گام اول 
.هداف و استراتژي هاي کنونی سازمان استشناسایی ماموریت و ا

:گام دوم 
)تمرکز بر فرصت ها و تهدید ها(انجام آنالیز خارجی 

:گام سوم 
)تمرکز بر نقاط قوت و ضعف(انجام آنالیز داخلی 

SWOTهمان ماتریس : گام دوم و سوم 

: گام چهارم 
:فرموله کردن استراتژي ها شامل 

ي استراتژیکتوسعه و ارزیابی آلترناتیوها
انتخاب استراتژي مناسب براي تمام سطوح
تطبیق نقاط قوت سازمان با فرصتهاي محیطی
تصیح نقاط ضعف و مقابله با تهدیدها

:گام پنجم 
پیاده سازي استراتژي ها 

:گام ششم 
ارزیابی نتایج 

:سطوح استراتژِي هاي سازمانی 
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تاریخچه گروه بهمن

هزار 600با سرمایه اولیه )) شرکت سهامی ایران خلیج کو((حت عنوان ت1331گروه بهمن در سال 

هاي تجاري العمل کاري نمایندگیریال با نوع فعالیت حمل و نقل از جمله حمل و نقل دریایی و حق

.کار نمودتاسیس و شروع به

د و سپس در کیلوگرم نمو200اقدام به مونتاژ وانت سه چرخ مزدا با ظرفیت 1338این شرکت از سال 

.هاي مزدا تغییر دادبا افزایش سرمایه، حوزه فعالیتش را به ساخت و مونتاژ انواع وانت1350سال 

وانت مزدا 1363بعد از آن در سال . سازي مزدا تغییر یافتدر این سال نام شرکت به کارخانه اتومبیل

1600ccوانت تغییر یافتننیز به انواع تولیدات شرکت اضافه شد و نام شرکت به ایرا .

در پی 1372پرداخت و از اواخر سال·		1800cc،شرکت به مونتاژ وانت مزدا65-66		·هايسال	در

وجود آمد و هاي شرکت بهدر روند فعالیتايمالحظهونی قابلواگذاري سهام به بخش خصوصی ، دگرگ

مزدا و هايتاژ انواع وانتبخشی در تولید محصوالت، به ساخت و مونحوزه فعالیتش، با هدف تنوع

.تغییر یافت·خودروهاي سواري مزدا 

العاده صاحبان سهام و با تغییر اساسنامه، و بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق28/4/1378در تاریخ 

نقطه عطف دیگري براي شرکت محقق شد و با تغییر نام آن به گروه بهمن، به عنوان یک هلدینگ، 

.گذاري گسترش دادهاي تولیدي، بازرگانی و سرمایهه حوزههایش را بحوزه فعالیت
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با . بوس،سنگین، سنگین و مینیهاي سبک، نیمه، گروه بهمن با هدف تولید کامیون1383در سال 

خودروهاي	هایی تحت برند ایسوزو ژاپن پا در عرصه تولیددیزل و تولید کامیونتتاسیس شرکت بهمن

نظیرافتخاراتیوگرفتاختیاردرراتجاريخودروهاينوعاینبازارهیکوتامدتازوپسنهادتجاري

.کردکسبراکشوربرترشرکت100ازیکیونمونهسازخودرو

اندازي خط مونتاژ خودروي سواري پاجرو دو دیفرانسیل تحت برند ، گروه بهمن با راه1384در سال 

گروه بهمن به منظور نوسازي 1385ر سال شد و دSUVمیتسوبیشی ژاپن وارد بازار خودروهاي 

.ناوگان حمل و نقل کشور اولین سري از خودروهاي ون مسافربري با نام نارون تولید نمود

در راستاي توسعه و گسترش محصوالت خود همگام با فناوري روز جهان، 1386گروه بهمن در سال 

بخشی به سبد محصوالت، با تأسیس مرکز عدر همان سال و به منظور تنو. را آغاز کرد3تولید مزدا 

.هاي ایسوزو را در دستور کار قرار دادسازي، طراحی و تولید انواع کاربري کامیونتکاربري

دو گروه بزرگ صنعتی کشور، گروه بهمن و . شرکت سیبا موتور تاسیس شد1386در سال 

هاي تک محور د و فروش انواع کشندهتولی. باشندتراکتورسازي ایران، سهامداران شرکت سیبا موتور می

.سنگین از محصوالت این شرکت استهاي سنگین و نیمهو جفت محور و کامیون

مدلدودر	کاپرا رادوکابینموفق شد وانت1388گروه بهمن در ادامه روند رو به رشد خود، در سال 

مزدا1389سالدروکندولیدتراسحرنامباژاپنایسوزوبوسمینیهمچنینودیفرانسیلدووتک

.کردارائهبازاربهجهاندیگرکشورهايباهمگامراجدید3

ها و اقدامات به موقع، رشد و توسعه خود را گروه بهمن با تمام تالش سعی دارد با استراتژي، سیاست

از کشور و اندازي خطوط تولید انواع مختلف خودروهاي مورد نیدر همین راستا با راه. تضمین نماید

گري، انواع موتورسیکلت، دوچرخه و انجام هاي صنعتی و ریختهمنطقه، انواع شاسی، تولید قطعه

.نظیري گردیده استگذاري مختلف، موفق به اخذ رکوردهاي کمهاي بازرگانی و سرمایهفعالیت
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ر و سایر فرآورده گروه بهمن با احداث پروژه احداث پاالیشگاه نفت فوق سنگین قشم به منظور تولید قی

همچنین در حوزه سرمایه گذاري هاي مالی با شرکت در . هاي نفتی پا به عرصه صنعت نفت نهاده است

مالیگریهايواسطهدرموثرحضوروبنیادینعرضه هاي اولیه سهام جدید و خرید سهام شرکت هاي

.برمیداردگامنذینفعامنافعکردنبرآوردهجهتخودفعالیتبهباالسودآوريکسببا

الزم به ذکر است گروه بهمن اولین شرکت خودروساز در کشور است که موفق به اخذ لوح سبز از 

آلمان DQSاز شرکت ) سیستم یکپارچه مدیریت(IMSنامه سازمان حفاظت محیط زیست و گواهی

.شده است
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منشور اخالقی گروه بهمن

.سازمانی و رعایت آنهااحترام به قوانین و ضوابط 

.صداقت در کردار، گفتار، رفتار

.حفظ اسرار و عدم ارائه اطالعات محرمانه سازمان به دیگران

.رسانی به دیگرانهاي گروهی و یاريمشارکت فعال در پیشبرد امور شرکت، تعهد به فعالیت

نافع شخصی و دفاع از وفاداري و احساس مسئولیت نسبت به سازمان، ترجیح دادن منافع شرکت به م

.حریم شرکت در جامعه

.داشتن وجدان کاري و بکاربردن تمام سعی و توان خود براي انجام وظائف محوله

مقابله با شایعه سازي و پرهیز از تهمت، غیبت، خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد میان 

.کارکنان را تضعیف نماید

.هایی که موجب هتک حرمت دیگران شودجتماعی و منع حرکترعایت نزاکت و ادب در برخوردهاي ا

.رعایت نظم، انضباط و آراستگی

.رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی به منظور حفظ سالمت خود و دیگران

)نژادي، قومی، خویشاوندي، مذهبی، جنسی(عدم تبعیض 

.اي تجاري شرکتهپرهیز از اخذ هرگونه هدیه غیرمتعارف، وجه نقد و یا تسهیالت از طرف

.برقراري توازن و اعتدال بین کار و زندگی خانوادگی

.عدم استفاده شخصی غیرمجاز از دارائیهاي شرکت

.اعتماد و احترام متقابل میان افراد

.ممنوعیت استفاده از دخانیات در محل کار و عدم مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی

.رشدهاي مقامات ارعایت دستورات و راهنمائی

.حفظ حریم شخصی و آزادي دیگران
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.ممنوع بودن داد و ستدهاي شخصی در محل کار

.تالش در جهت کسب رضایت مراجعین و مشتریان شغلی خود

ساختار گروه بهمن

:باشد که عبارتند ازبخش اصلی می4ساختار گروه بهمن شامل 

راس راهبردي- 1

ستاد تخصصی و عمومی- 2

ضاهاي فعالیتف- 3

مراکز تابعه و وابستهها وشرکت- 4
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حوزه هاي فعالیت گروه بهمن 

خودرو و قطعات- 1

بخش خودرو و قطعاتی که این شرکت در آن فعالیت مینماید شامل بخش هاي مختلفی می 

: شود که شامل 

 بهمن موتور

 بهمن دیزل

شاسی ساز

 مزدا یدك

 بهمن لیزینگ

صنایع ریخته گري

عصر بهمن

خ ایران دوچر

 طراحی و ساخت قطعات صنایع

پارس بوشونگ

سیبا موتور

نیروي محرکه ایران

بازرگانی و خدمات- 2

بهینه سازان بهمن

 سروش بهمن

آژانس رسپکت
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 2000آژانس آسیا

سرمایه گذاري- 3

سرمایه گذاري ایران

سرمایه گذاري بهمن

بیمه ملت

شرکت هاي سرمایه گذاري منطقه ایی

یان سایپا ، نفت وگاز پارسیان ، سیمان غرب ،سیمان بانک تجارت ،لیزینگ را

سپاهان،توسعه اقتصادي آرین ، گروه فن آوا

انرژي و پتروشیمی- 4

گروه انرژي آریا دانا

مدیریت حفاري آریا دانا

نیک صنعت پارسیان
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از سایت کدال1393براي سه ماه اول سال بهمنگروهرهیمدئتیهگزارشبرگرفته از

شم انداز گروه بهمن چ

هولدینگ چند رشته ایی معتبر ،کارآمد و متعهد به ذي نفعان که با شناسایی و بهره گیري حداکثري از 

فرصتهاي اقتصادي و حداکثرسازي هم افزایی در شرکتهاي زیرمجموعه از منظر شاخص هاي بازدهی در 

.میان ده شرکت برتر ایران قرار کیرد

ماموریت

نوان یک هولدینگ چند رشته ایی با خلق ارزش در زنجیره هاي کسب و کار خود در گروه بهمن به ع

راستاي کسب سود پایدار و بازدهی اقتصادي مطلوب با بهره برداري از مزیت هاي نسبی و ایجاد و 

توسعه مزیت هاي رقابتی به تامین رضایت بلند مدت کلیه ذي نفعان دست می یابند ؛به همین 

حضور در کسب و کارهاي ذیل را که در آنها داراي مزیتهاي فعلی وآتی می باشد،در منظور،اشتغال و 

:محوریت برنامه هاي خود قرار داده است 

خودرو

نفت و پتروشیمی

بازار سرمایه

اهداف کالن 

افزایش بازدهی دارایی ها و سرمایه گذاري ها- 1

رشد سودآوري پایدار- 2

ا جایگاه برندحفظ و توسعه سهم بازار و ارتق- 3

جهت گیري هاي استراتژیک 

تبدیل دارایی هاي گروه به مزیت رقابتی در جهت افزایش بازدهی دارایی ها- 1
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افزایش رضایت ذي نفعان د رگروه- 2

ارتقا بهره وري در زنجیره تولید- 3

حفظ و توسعه سهم بازار همسو با نیاز بازار- 4

...و - 5

ولدینگ اهم دستاوردهاي گروه در حوزه ه

بازنگري ، اصالح و بهینه سازي ساختار سازمانی گروه با تبدیل وضعیت مرکز بهمن موتور به -

شرکت بهمن موتور

مدیریت هزینه ها و افزایش سود عملیاتی و سود خالص در کلیه شرکت هاي تابعه-

نیل به بودجه پیش بینی شده سود هر سهم-

ي خودرویی از جشنواره ملی بهره وريرتبه اول شاخص هاي بهره وري در بخش شرکت ها-

اهم اقدامات پیش رو 

تولید کامیونت و وانت با حداکثر ساخت داخل در جهت تولید محصول با برند گروه بهمن-

بهینه نمودن سبد سرمایه گذاري ها-

اصالح ساختار گروه بهمن در جهت تبدیل شدن به هولدینگ چندرشته ایی-

ر از نفت فوق سنگین در قشمراه اندازي پاالیشگاه تولید قی-

در جهت پوشش ظرفیت هاي خالی تولیدي) خودرو(افزایش تیراژ تولید محصوالت -

ورود به بازار واردات خودرو-

حوزه هاي کسب و کار 1393برنامه هاي سال 

:گروه بهمن 

ورود شرکت هاي بهمن دیزل و بهمن لیزینگ به فرابورس
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ساختار گروهکسب مجوز از سازمان بورس جهت تغییر

تدوین پیشنهاد افزایش سرمایه

فروش شرکتهاي سرمایه گذاري منطقه ایی

شفاف سازي ساختار پورتفوي سهام به جهت تسهیل در ارزش گذاري شرکت

برخی برنامه ها در حوزه خودرو 

تولید وانت کارو

تولید وانت بهمن با قواي محرکه جدید

 ر محوطه آکاممترمربع د10000احداث انبار به مساحت

کاهش نمره منفی محصوالت تولیدي

فروش لیزینگی خودروهاي طرح دست دوم

برخی برنامه ها در حوزه  بازار سرمایه و سرمایه گذاري مالی

شناسایی و استفاده از فرصت هاي سرمایه گذاري سودآور

تحصیل سود با استفاده از مدیریت وجوه نقد در اختیار و گردش نقدینگی شرکتها

 کاستن از حجم سرمایه گذاري هاي غیر بورسی با واگذاري بخشی از سهام شرکت هاي منطقه

ایی

برنامه هاي حوزه نفت و پتروشیمی 

 تمرکز کلیه فعالیت ها بر روي تکمیل و راه اندازي پاالیشگاه تولید قیر از نفت فوق سنگین در

قشم
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برنامه هاي سایر حوزه ها 

ات اساسی در خصوص بهینه سازي وضعیت امالك و مستغالتبرنامه ریزي مدون و اقدام

:در بخش هاي تولیدي ذکر شده برخی از محصوالت گروه بهمن
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مفهوم صنعت

آالت و تجهیزات ساخته با استفاده از ماشینخدماتو کاالهاي اقتصادي را که با تولید اگر تمام فعالیت

اي از این کل است که ، زیرمجموعهصنعتدست بشر سر و کار دارد، به عنوان یک کل تصور کنیم، هر 

شودمیهاي مشابه را شاملتعداد زیادي از فعالیت

:تعریف مهم براي صنعت

به مجموعه تمام واحدهایی که در تولید، توزیع یا مصرف یک محصول یا یک دسته از محصوالت مشابه 

. در مورد تعریف دقیق صنعت، اختالف نظرهاي زیادي وجود دارد.شودکنند صنعت گفته میفعالیت می

ساس قابلیت جایگزینی محصوالت، فرآیند ها و تعبیرهاي متفاوتی است که بر اصنعت داراي تعریف

: کند، صنعت را چنین تعریف میمایکل پورترطور مثال به. اندهاي جغرافیایی ارایه شدهتولید و محدوده

هایی که محصوالت آنها جایگزین نزدیکی براي هم صنعت عبارت است از گروه شرکت«

و مجید جهانگیريترجمه.رقباهاي تحلیل صنعت واستراتژي رقابتی تکنیک.مایکل پورتر(«.هستند

).43. 1384موسسه خدمات فرهنگی رسا، : تهران. چاپ اول.عباس مهرپویا
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تاریخچه صنعت خودرو

اولین اتومبیل سواري که وارد ایران گشت یک اتومبیل فورد بود که در اوایل قرن بیستم بدستور 

شد به این اتومبیل که دود زیادي از آن خارج می. قاجار از کشور بلژیک خریداري شدمظفرالدین شاه

هجري 1300بدنبال گسترش شهرنشینی میزان واردات خودرو از سال.معروف بود"کالسکه دودي"

اغلب اتومبیلها در آن سالها از کشورهاي آمریکا و انگلیس وارد . افزایش یافت)میالدي1920(شمسی

بود که در شرکت سهامی عام "پیکان"اولین اتومبیل ساخته شده در ایران اتومبیل .شدمی

1346تحت لیسانس کارخانه تالبوت انگلستان ساخته و در سال "صنعتی ایران ناسیونالکارخانجات"

.بوس، اتوبوس نیز بتدریج در سالهاي بعد در این کارخانه شروع شدتولید وانت، مینی. وارد بازار شد

سواري 1347نیز در کارخانه پارس خودرو و در سال "شاهین"و"آریا"هاي در همان سال سواري

با تبدیل کارخانه پارس خودرو به 1351در سال . در کارخانه سایپا تولید و به بازار عرضه گشت"ژیان"

) اپل(اي شورولتتولید اتومبیلهاي آریا و شاهین متوقف و تولید سواریه"جنرال موتورز ایران"شرکت 

"شورولت نوا"و "کادیالك"، "بیوك"سی سی همچنین تولید سه نوع اتومبیل سواري 2800و2500

ادامه 1360تولید این نوع سواریها تا پایان سال . تحت لیسانس جنرال موتورز آمریکا شروع گردید

که "5رنو"تولید سواري تولید سواري ژیان در کارخانه سایپا متوقف و بجاي آن 1359در سال . داشت

.در کنار تولید ژیان آغاز گشته بود ادامه یافت1354از سال 

دوره صنعت خودرو از مونتاژ تا صادرات با برند ملی5

با وجود گذشت حدود یک قرن از ورود اولین خودرو به کشور، رویکرد اصلی به صنایع خودروسازي به 

سیس اولین کارخانه مونتاژ خودرو به صورت محدود آغاز با تا1336مفهوم صنعتی وامروزي آن از سال 

دوره 3با نگاه به پیشینه صنعت خودروسازي در کشور و روند رشد آن، . گردید و به تدریج توسعه یافت

:متمایز در گذشته و دو دوره نیز در حال و آینده براي آن قابل تشخیص می باشد
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 گیري صنعت مونتاژ لدوره شک) 1359تا 1336از سال : (دوره اول

این دوره عمدتا دوران شکل گیري صنعت مونتاژ خودرو در ایران بوده و صنایع خودروسازي توسط 

.بخش خصوصی و با همکاري شرکتهاي خارجی و با هدف سودآوري تاسیس گردید

 دوره پس از انقالب شکوهمند اسالمی وسپس دوران جنگ ) 1371تا 1359از سال : ( دوره دوم

این دوره پس از پیروزي انقالب اسالمی آغاز شده و در بدو آن صنایع خودوسازي ملی میلی تح

شده و اهداف و مبانی آن در چارچوب اهداف جمهوري اسالمی ایران تبیین شد که به دلیل وقوع 

.جنگ تحمیلی و مشکالت موجود، صنعت خودروسازي دچار رکود شدید گردید 

 شکوفایی و توسعه صنعت خودرو با راهبرد جایگزینی) 1382سال تا 1371از سال :(دوره سوم

در این دوره پس از پایان جنگ و تصویب قانون خودرو، برنامه خودکفایی و افزایش واردات 

هاي خودروسازي قرار گرفت، بطوریکه در پرتو آن سایر مسائل از ساخت داخل در سرلوحه برنامه

.حتی قیمت تا حدودي در حاشیه قرار گرفتندقبیل کیفیت، مصرف سوخت، آالیندگی و 

 رقابتی شدن صنعت خودرو با هدف ایجاد و توسعه ) 1384تا سال 1382از سال :( دوره چهارم

فرصتهاي صادراتی در دوره حاضر رقابت پذیر شدن صنعت خودرو و حضور در عرصه رقابت بین 

ایجاد و توسعه فرصتهاي صادراتی به المللی و تولید محصول با استانداردهاي بین المللی با هدف

.عنوان برنامه تعیین گردیده است

جهانی شدن صنعت خودرو با هدف رهبري بازار منطقه ) به بعد1384از سال : (دوره پنجم

برنامه آتی صنایع خودروسازي کشور، جهانی شدن صنعت خودرو ایران در کنار خودروسازان 

نی با برند ملی می باشدبزرگ جهان و ورود به بازارهاي جها
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تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی

ناخالص داخلی تولید . استاقتصادهاي اندازه گیري در یکی از مقیاسGDPیا تولید ناخالص داخلی

در برگیرنده ارزش مجموع کاالها و خدماتی است که طی یک دوران معین، معموالً یک سال، در یک 

در این تعریف منظور از کاالها و خدمات نهایی، کاال و خدماتی است که در انتهاي .شودکشور تولید می

.شوندیداري نمیاند و خود آنها براي تولید و خدمات دیگر خرزنجیر تولید قرار گرفته

) :بر اساس تعاریف عمومی، تولید ناخالص ملی به انگلیسی Gross National Product)

شود، ارزش بازاري همه کاالها و خدمات تولیدي توسط نیروي کار و خوانده میGNPکه به اختصار

.شده توسط ساکنان یک کشور استهاي عرضهدارایی

از آن به .ع ارزش کاالها و خدمات ساالنه تولیدي یک کشور استدر حقیقت تولید ناخالص ملی مجمو

.شودعنوان میانگین درآمد شهروندان یک ملت یاد می

مثالً (و افزایش کمی کاالها ) هامثالً افزایش سرعت پردازش رایانه(تولید ناخالص ملی بین بهبود کیفی 

در نظر » رشد اقتصادي«را به عنوان اشکال شود و هر دو تمایز قائل نمی) هاي تولیدشدهتعداد رایانه

.گیردمی
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هولدینگ ها

(Bussiness Dictionary)؟هولدینگ چیست

در نفوذوکنترل،برايآنرانیمدو) parentنامبه(شرکتکیبهکهاستسازمانکاروکسبینوع

بانگیهولدشرکتکییقانونفیتعر. دهدیماجازهرا)تابعهيهاشرکتنامبه(گریديهاشرکت

يراحق) درصد100(کلایو) درصد80(تیاکثربهازینهولدینگ. استمتفاوتیحقوقستمیس

. استدرصدپنجتر ازکمبهازینانگریدکهیحالدردارد 

Small Business)تفاوت بین شرکت هولدینگ و شرکت مادر چیست ؟ )

کهیحالدر. استیقانونسوالکینگیهولدشرکتکیومادرشرکتنیبيهاتفاوتازسوال

کهیحالدردارد،وجودیکميهاتفاوتکهاستکینزدتیواقعنیابهیکمیاللفظتحتفیتعر

.است"یشخصنگیهولدشرکت"واژهداردوجودکهيداریمعنتفاوت.ستیننگونهیا

Holding Company

دیباشرکتنیا. استتابعهيهانامبهگریديهاشرکتشاملکهاستسازمانکینگیهولدشرکت

ورانیمد. دهدارائهبهاداراوراقوبورسونیسیکموخودگذارانهیسرمابهرایقیتلفیماليصورتها

متحده،االتیادر. هستنددارعهدهرارمجموعهیزيشرکتهاازکنترلوحفظیکلطوربهرهیمداتیه

یاتیماليایمزاگونههرافتیدرمنظوربهسهامدارانيرأحقازدرصد80ازشیبدیباتهاشرکنگونهیا

.داردنگهرا

Parent Company

قیطرازراتابعهيشرکتهامعموالمادر. استیمعنهمنگیهولدبابایتقرف،یتعرلحاظمادر،ازشرکت

شرکت،گریديهاشرکتازياریبسایآوردمی دستبهشرکتچنديآورجمعقیطرازایوادغام

:منظورهبراکوچکتريها

رقابتکاهش
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خوداتیعملگسترش

خودیاتیعملخالصدرآمدشیافزا

اتیمالشتریبيایمزاافتیدر

راخاصاقالمدیتولبامرتبطيهانهیهزتواندیممربوطهسازمانکیدیخر. کنندیميداریخر

کیبهیوابستگقیطرازیمالمنابعشیافزاایوهانهیهزکاهشبازینعهتابيشرکتها.دهدکاهش

.شوندیممندبهرهبزرگترشرکت

Personal Holding Company

کهنفرپنجحداکثربایشرکتکی،یشخصنگیهولدشرکتکیکا،یآمرمتحدهاالتیابهتوجهبا

حقاجاره،شاملدرآمدنوعنیا. شودیمیناشيرگذاهیسرماایخاصاموالتیمالکازآن از درآمد

شرکتعمر،مهیبيهاشرکتتواندینمیشخصنگیهولديهاشرکت. استبهرهوسهامسوداز،یامت

راوامویمالموسساتازياریبسایویخارجيهاشرکتضامن،يهاشرکتات،یمالازمعافيها

.شوندشامل

کنند؟یمارکنگیهولديهاشرکتنیاچگونه

سهام،مانندهایی يگذارهیسرمايداراعوض،دردهند،ینمانجامیخاصکارشخصهبههاشرکتنیا

یکپشده،ثبتاختراع،يهنرآثار مستغالت،وامالكنقره،طال،متقابل،يهاصندوققرضه،اوراق

.ارزشبازیچهربایتقرایو،یخصوصکاروکسبمجوز،ت،یرا

ودارندفهیوظکیواقعدرهاشرکتنیاکه گرفتهنشئتنجایاازواقعدرنگیهولديهاتشرکواژه

.خوديهايگذارهیسرما"حفظ": همآن

:ماننداستسرشارزیانگشگفتيهاشرکتنگونهیاازییهانمونهباخیتار

Allegheny, Loews, Berkshire Hathaway, The Marcus Corporation, Cascade

Investment, and Walton Enterprises.
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يهاشرکتکایامريمرکزبانکایوکیالکترجنرالجملهازروزمدرنيهاشرکتازياریبس

مثال،عنوانبه. اندکوچکيکارهاوکسبازدستهکی،خودآنهاکهلیدلنیابههستندنگیهولد

شرکتریساسهامکنترلبهکهاست ،بانکنگیهولدشرکتکیواقعدرکهکایامريمرکزبانک

اوراق،ییداراتیریمديهاشرکتمه،یبکاروکسب،eponymousبانکجملهازیخصوصيها

.پردازدیم... ورهیپذبهادار

Berkshireمتحده،االتیادرنگیهولديهاشرکتنیترموفقونیبزرگترازی دیگرکی

Hathaway،بافتوارنشخصی به نام بهاستمتعلقکه.

شرکتم،یکنیميداریخرراوركیوینبهاداراوراقبورسدرکایامريمرکزبانکازسهامماکهیزمان

وکنترلآنقیطرازکهاست کانالکیصرفانیا. ستینخوديخودبهيزیچچیهدیخرحالدرما

. استیاساسکاروکسبسهامصاحب



27
www.hajarian.com

تراست ، کارتل و تفاوتش با هولدینگ : اراتی همچون آشنایی با عب

:کارتل - 1

عبارت است از توافق چند  سازمان که فعالیت مشترکی را انجام می دهند و در برخی از زمینه ها با 

.یکدیگر به توافق می رسند ولی در بقیه زمینه ها توافق کامل دارند 

:تراست - 2

عضا شخصیت حقوقی خود را از دست می دهند و کامال تابع هسته به نوعی توافق اطالق می شود که ا

مرکزي خود می شوند ، بنابراین اعضا در تراست جاي هیچ مانوري ندارند و تصمیم گیرنده شرکت 

.است و در واقع تراست را به عنوان قیم شرکت هاي کوچک می دانند» مادر«

:تفاوت کارتل و تراست 

اقتصادي ولی تراست منافع سیاسیکارتل بیشتر به دنبال منافع

حیطه فعالیت کارتل بین المللی است ولی تراست در بازار هاي محدود

در کارتل زمینه فعالیت مشترك است ولی در تراست ممکن است مشترك یا مکمل باشد.

شرکت هولدینگ همان طور که در قبل  هم مطرح کردیم این گونه نیست ، شرکت مادري است که 

. ت ها را زیر پوشش خود قرار می دهد بقیه شرک

تفاوت اصلی با تراست در آن است که در تراست همه سهام شرکت ها به شرکت مادر واگذار می شود ، 

.اما در هلدینگ بخشی از سهام شرکت ها به تملیک شرکت یا سازمان بزرگ در می آید
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:علل پیدایش هولدینگ ها 

 سطح پایین سودآوري بنگاه ها

دم استفاده موثر از منابع انسانی و مالیع

وجود اهداف چندگانه

 دستیابی به اهداف کالن سازمان

حفظ ارزش ذخایر

 ایجاد تعادل و توازن بین منابع و مصارف

 اجراي تعهدات سازمان

.و عواملی از این دست سبب ضرورت ایجاد سازمانهایی به نام هولدینگ شد 

:در ایران نیز 

یع فناوري تغییرات سر

 رقابت شدید بازارهاي داخلی و جهانی

زیاد شدن دامنه عمودي و افقی کارها

 ماهیت صنعت و پویایی

:شرکت هاي هولدینگ در هر کشوري می تواند نقش اساسی در موارد ذیل داشته باشد 

موثر بر سطح اشتغال کشور- 1

اثرگذار بر مقوله صادرات و تسهیالت بانکی - 2

ار بر درصد قابل توجهی از توجهی از تولید ناخالص ملی تاثیرگذ- 3

درصد سود را در اقتصاد تحت تاثیر فعالیت هاي خود قرار می دهد- 4
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براي مثال ایران و کره . بخشی از موفقیت اقتصادي کشور ها مدیون فعالیت این گونه شرکت هاست

.عیت نسبتا مشابه قرار داشتندمیالدي از نظر توانمندي هاي اقتصادي در وض60جنوبی در دهه 

شرکت هاي داراي سرمایه هاي کوچک و امکانات محدود هستند ، قدرت مانور و تاثیر گذاري ضعیفی 

دارند ، در حالی که اگر زیرمجموعه یک هولدینگ قرار گیرند ، می توانند در عرصه فعالیت هاي 

و سهم مطلوبی از بازار مورد نظر را اقتصادي داراي قدرت تصمیم گیري و ریسک پذیري بیشتري شوند 

.جذب نمود

)Small Business(:مزایا هولدینگ ها

ودهدیمکاهشصاحبانيبراراموجوديهاسکیرزانیمنگیهولديشرکتهاساختارنیا.1

شرکتکار،نیاانجامدر. کندیمفراهمرامختلفيهاشرکتازيتعدادکنترلوتیمالک

گرفتهارزشويرأحقباهمراهتیمالکدرصداساسبرخاص،اتیمالازمعافسودتواندیم

.آورددستبه،شرکتنیاتوسطشده

بهنسبتراهاییداراازيشتریبتنوعبزرگتر،نگیهولدشرکتکیهیسرماشیافزاهنگام.2

.استترآسانهیسرماشیافزاباعثکه،دارديفرديهاشرکت

يهاییداراباراوامتواندیمشرکتدهد،قرضپولتابعهيکتهاشربهنگیهولدشرکتاگر.3

درراشرکتنیاکهدارقهیوثوامکیجادیاجهینتدربخشد،تیامنیفرعيهاشرکت

.دهدیمقراریورشکستگاتیوضعدراولتیموقع

بدونتابعهيهاشرکتتمامدرراشرکتيهااستیسمجموعهتواندیمنگیهولدشرکت.4

.کندمیتنظرارمجموعهیزيشرکتهاازيفردتیریمدباالتدخ
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:معایب 

ازيتعدادکنترلآوردندستبهيبرايترراحتیقانونراهواستترارزانشرکتساختار.1

وینسببودنیرسمریغوسهولتعلتبهحال،نیابا. کندیمفراهمرامختلفيهاشرکت

استفادهدراریاختدولت،نگیهولديهاشرکتاجاتیاحتاز،ینموردیاطالعاتپروندهلیتشک

.نگیهولديهاشرکتبستهمنظوربهکردنوادارمنظوربهرا"تراستیآنت"نیقواناز

تیاذوآزارایويدستکاريبراردیگقراراستفادهموردتواندیمتراستضدنیقوانچهاگر

یدرستبهسازماننیاکهکردنحاصلنانیطماموارد،ازیبرخدرنگیهولديهاشرکت

ضدمسائلآنازپسخاص،صنعتکیدرمنافعکنترلبرکندیمتمرکزوافتهیساختار

.استدیبعتراست

:1مراحل ایجاد یک هولدینگ 

:1مرحله

ییهابازاريبراجستجو.دیکنتمرکزآنيروبردیخواهیمکهیعیصنادیکننییتعودیریبگمیتصم

مثالعنوانبهکهدیابیبراکوچکيهابانکازيتعداداستممکنشما. استدهیرستیتثببهکه

وهانهیهزکاهشجهینتدررا،خوديادارکارکنانگذارنداشتراكبهوشوندبیترکتوانندیم

دیباشماکهیعیصنادرهاشرکتآوردندستبهمناسبيراهکارهاگرید. دارندرایدهسودشیافزا

.راییباالرشدکنندیمتجربهکهشدهینیبشیپعیصناایود،یباشداشتهآندرموفقتجربه

:2مرحله

. کندیمفیتعرراخودکسبياستراتژوضوحبهکهاستbusiness planکیتوسعهوهیته

بیانگر. شودبزرگندهیآسالپنجتاسهطولدرنگیهولدشرکتکیچگونهنکهیايبرااهدافمیتنظ

.يآورجمعبهازینموردهیسرمامقدارینیبشیپو،است ازینمورد نکارکناتعداد

١ http://smallbusiness.chron.com/start-holding-company-٢٢٨٩.html
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:3مرحله

نیادرراشماتواندیمکهاستيحسابدارویحقوقيهاشرکتحفظ. شرکتتیموجودکیجادیا

مطمئننکهیاوهاندیفراکسبندیفرالیتسهيبرادیکنبنارايساختارچگونهکهکنندتیهداراه

يهاشرکتبهمربوطدهیچیپیاتیمالمقرراتوبهاداراوراقنیقوانباکاملتطابقدرشماکهدیشو

.ندیفرآادغاموبیترکنهیزمدرتجربه،بایمشاورانانتخاب. باشدیمنگیهولد

:4مرحله

دیخریمالنیتاميبرایکافهیسرمايداراامکهيموارددرمگر. یمالمنابعصورت میتنظوبیترت

نیازمند آن است که بالقوهسهاميشرکابهخودکاروکسبطرحارائه،در غیر آن صورتمیباشخود

.به آنان تضمین کافی ارائه شود 

:5مرحله

و شرکتدیخرهاي تیاولوبراي ارائه تیساوبکیجادیا. هافرصتکردندایپيبراییاشبکه

. راه هاي ارتباطی با شرکت وحیطه کاري

آوردندستبهقصدشماکهيهاشرکتباکهيحسابداريهاشرکتویحقوقيهاشرکتبادارید

يبراخودنگیهولدشرکتياندازراهاعالمشدهمنتشراخبارارسال. کنندیمکاردیداررااسیمقآن

معامالتارساليبراشود،یمدهینامکاروکسبرگزارانکاواسطه ها ،اوقاتیگاهها،واسطهقیتشو

.شمابه
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استراتژي هلدینگ ها و سبکهاي تعامل با شرکتهاي تابعه

هاي تابعه، عمال کنترل و مدیریت بر شرکتشرکت مادر یا شرکت هلدینگ، شرکتی است که با هدف ا

باید توجه داشت که شرکت . گیرداکثریت یا اقلیت سهام در یک یا چند شرکت را در اختیار می

هاي تابعه را داراست، ولی گاه به دلیل پراکنده بودن سهامداران، با هلدینگ نوعا اکثریت سهام شرکت

به این ترتیب، مشخص است که . پذیر استعه امکانهاي تابمالکیت اقلیت سهام نیز کنترل شرکت

هاي شرکت هلدینگ سهام کند و داراییعرضه نمی) کاال یا خدمت(شرکت هلدینگ، مستقیما، محصول 

هاي تابعه است، بنابراین، باید در حقیقت شرکت هلدینگ ستاد فرماندهی شرکت. هاي تابعه استشرکت

هاي تحت فرمان خود را در هاي تابعه باشد تا بتواند شرکتکار شرکتوداراي بینشی وسیع از کسب

.طور کارآمد هدایت و رهبري کندافزایی بهو همآفرینی مسیر ارزش

هلدینگ؛ هم بزرگ هم منعطف

ها با شناخت برخی از شرکت. اصوال مقصود از تاسیس هر شرکتی ارتقاي ارزش صاحبان سهام است

هایی که در زنجیره ارزشی قرار دارند، ضمن تملیک درآوردن شرکتکارها و به وزنجیره ارزشی کسب

هاي از چهره» انسف«به اعتقاد . شوندافزایی میهلدینگ شدن، موجب کاهش ریسک و منجر به هم

:وجود داردافزاییسرشناس مدیریت استراتژیک، چهار نوع هم

افزایی فروشهم- 1

افزایی عملیاتیهم- 2

گذاريافزایی سرمایههم- 3

هاي مدیریتی افزاییهم- 4
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البته در برخی موارد . ها را ایجاد کندتواند این هم افزاییهاي تابعه میکه هلدینگ با راهبري شرکت

ممکن است اهداف دیگري همچون رشد کاذب شرکت و ایجاد حاشیه امنیت براي مدیران، انگیزه 

.حرکت به سمت هلدینگ شدن باشد

و به ) منابع آزاد(ها هاي هلدینگ امکان استفاده از منابع بین شرکتتواقعیت این است که در شرک

پذیري باال خصوصا جویی در مقیاس و در عین حال قدرت انعطافها، صرفهاشتراك گذاشتن توانمندي

. اندبهرههاي دیگر از آن بیهاي هلدینگ تخصصی، مزیتی است که در شرایط برابر، شرکتدر شرکت

پذیري و واکنش در برابر تغییرات محیطی بستگی به سبک ارتباطی هلدینگ با طافالبته قدرت انع

توان عنوان کرد که هلدینگ همزمان دو هدف به ظاهر متناقض را دنبال پس می. هاي تابعه داردشرکت

. هم دوست دارد بزرگ باشد و هم انعطاف پذیر: کندمی

هاي سازمان کوچک یعنی نابع وسیع و هم از مزیتهاي سازمان بزرگ مانند مبه عبارتی هم از مزیت

.بردپذیري باال، بهره میانعطاف

(corporate strategy)استراتژي در سطح هلدینگ

کاره است، پس مدیران آن مدام باید پورتفوي واگر بپذیریم که هلدینگ یک شرکت چند کسب

کاهنده ارزش را از پورتفوي خود خارج و کار خود را مورد ارزیابی قرار دهند تا کسب وکارهاي وکسب

بنابراین مدیران هلدینگ با تجزیه تحلیل شرایط حاکم بر .هاي ارزش زا را توسعه دهندکاروکسب

.هاي خود را مشخص سازندکاروهاي کلی کسبگیريتوانند جهتهاي خود میکاروکسب

ها ران براساس نتایج این تجزیه تحلیلشود و مدیدو گروه تجزیه تحلیل در سطح هلدینگ انجام می

:نسبت به 

رشد

 تثبیت

کارهاوانقباض کسب
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هاي هدایتی ها در استراتژينتایج این دو گروه تجزیه تحلیل. گیرنداز پورتفوي خود تصمیم می

.شودظاهر می) رشد،تثبیت و انقباض(هلدینگ 

تجزیه تحلیل در سطح هلدینگ

در سطح هلدینگ دو گروه تجزیه و تحلیل جهت مشخص شدن استراتژي چنانکه پیشتر اشاره شد 

:شودهدایتی هلدینگ انجام می

):(portfolio strategy)استراتژي پورتفولیو(تجزیه و تحلیل پورتفولیو- 1

)(parenting strategyاستراتژي مادريیا تجزیه تحلیل مادري- 2
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):(portfolio strategy)استراتژي پورتفولیو(لیوتجزیه و تحلیل پورتفو-1

هاي چند در شرکتآفرینی استراتژي شرکت، ارزش«کمبل، گولد و الکساندر نویسندگان کتاب 

گویند براي طراحی استراتژي در سطح هلدینگ باید به دو سوال اساسی پاسخ داده می» وکارهکسب

:شود

ي باید دنبال شود و چرا؟کاروچه کسب-

تواند متضمن عملکرد قابل اي میچه نوع ساختار تشکیالتی، فرآیندهاي مدیریتی و فلسفه-

شود؟) واحدهاي تجاري استراتژیک(هاي تابعهمالحظه شرکت

هاي فوق، جذابیت صنایع مختلف و هاي پورتفولیو در تالش براي پاسخگویی به پرسشتجزیه و تحلیل

اي که بهترین عملکرد تضمین شود، مد استراتژیک را به گونهمدیریت جریانات نقدي واحدهاي تجاري 

هاي جا افتاده ها معموال مصرف درآمد حاصل از فعالیتدر همین حال این نوع تحلیل. دهدنظر قرار می

اما تجزیه تحلیل پورتفولیو . کندآور توصیه میهاي جدید سودکار وگذاري روي کسبرا براي سرمایه

کار یا واحد تجاري وهاي هلدینگ نظر دارد و هر کسبکاروامور مالی به کسبصرفا از دیدگاه 

تر تجزیه تحلیل به بیانی ساده. کندگذاري قلمداد میاستراتژیک را یک فرصت مستقل براي سرمایه

. کندافزایی هلدینگ است، توجهی نمیهاي تابعه که منشا همپورتفولیو بر ارتباط و همکاري بین شرکت

هاي گیري مستقل در مورد تک تک شرکتگونه نتیجه گرفت که تصمیمتوان ایناین ترتیب میبه

.معروف استاستراتژي پورتفولیوتابعه، به 

):(parenting strategyاستراتژي مادريیا تجزیه تحلیل مادري-2

کار ها، پاسخ وی بین کسبهاي احتمالافزاییتجزیه تحلیل مادري به دو سوال اخیر با در نظر گرفتن هم

ها و فعالیت ها را در پورتفوي این استراتژي چگونگی تخصیص منابع و نحوه مدیریت قابلیت. دهدمی

با مالحظات ) استراتژي پورتفولیو(در حقیقت اگر تجزیه تحلیل پورتفولیو. دهدکار نشان میوکسب
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طور کلی در استراتژي به. ستراتژي مادري نام نهادتوان آن را اکارها انجام شود، میوافزایی بین کسبهم

:شودگیري میمادري موارد زیر ارزیابی و در خصوص آنها تصمیم

یک از واحدهاي تر کدامکارها در اولویت تخصیص منابع قرار دارند؟ به عبارتی سادهوکدام کسب.1

باید مورد توجه بیشتري قرار گیرند؟) هاي تابعهشرکت(کار وکسب

کار چیست و ودر هر کسب(Critical Success Factors-CSF)امل حیاتی موفقیتعو.2

تواند از آنها استفاده کند؟شرکت به چه نحوي می

)ها را در زنجیره ارزشی هماهنگتوان فعالیتچگونه می.3 Coordinate) کرد؟ به عبارتی به

افزایی به شود تا همبادله میکار موها در میان واحدهاي کسبها و توانمنديچه نحوي قابلیت

وجود آید؟

کار مطلوب است؟وتا چه میزان ادغام واحدهاي کسب.4

را شکل ) استراتژي هلدینگ(شود، استراتژي مادري تصمیماتی که در چهار حوزه اخیر اتخاذ می

.دهدمی

طور ي مادري، بههاتوان عنوان کرد که با انجام تجزیه و تحلیلبا استنباط از آنچه که گفته شد، می

تر از تر، تجزیه تحلیل مادري جامعبه عبارتی ساده. پذیردضمنی تجزیه تحلیل پورتفولیو نیز صورت می

در این قسمت به یکی از ابزارهاي مهم تجزیه تحلیل مادري یعنی .تجزیه تحلیل پورتفولیو است

.شودپرداخته می(Matrix Ashrigde)ماتریس اشریج

ادري ماتریس م

بر اساس تناسب میان ) شرکت مادر(کار هلدینگ واین ماتریس به تحلیل و بررسی پورتفوي کسب

کار و عوامل کلیدي وهاي مادري هر کسبهاي شرکت هلدینگ با فرصتها، منابع و ویژگیمهارت

.پردازد، می(CSF)کاروموفقیت هر کسب
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دهد که کدام یک از طریق ماتریس مادري، نشان میهاي هلدینگ ازکاروتجزیه تحلیل پورتفوي کسب

این ماتریس گویاي این است . هاي هلدینگ قرار گیرندگیريجهتکار باید در اولویت وواحدهاي کسب

کار از یک وهاي شرکت مادر با عوامل کلیدي موفقیت در آن کسب، منابع و ویژگیهاکه اگر بین مهارت

هاي مادري در واحد کسب وکار از طرف هاي شرکت مادر با فرصتع و ویژگی، منابهاطرف و بین مهارت

.یابداي افزایش میدر هلدینگ به طرز قابل مالحظهآفرینی دیگر، تناسب باالیی برقرار باشد، ارزش

CSF: منظور از عوامل کلیدي موفقیت

براي مثال ممکن است . دارندکننده و کلیدي کار نقش تعیینوعواملی هستند که در موفقیت هر کسب

منظور از . حجم باالي منابع مالی، یک عامل کلیدي موفقیت محسوب شده و منشا مزیت رقابتی باشد

هاي تابعه است که شرکت مادر هایی در شرکتهاي مادري در هر کسب وکار، وجود خال و فرصتفرصت

هاي تابعه براي مثال ممکن است یکی از شرکتهاي خود خال را پرکند، بتواند با اتکا به منابع و مهارت

صورت شرکت هلدینگ با انتقال نیروهاي فروش از مهارت فروش ضعیفی برخوردار باشد که در این

.تواند خال مهارتی را از بین ببردمتخصص خود از یک شرکت به شرکت تابعه دیگر می

هاي چهارگانه به اختصار خانههاي مادري،با مشخص شدن مفهوم عوامل کلیدي موفقیت و فرصت

:شودماتریس مادري تشریح می

)کسب وکارهاي اصلی(قلمرو محوري- 1

اي که در گوشه سمت راست ماتریس هاي تابعهاز دیدگاه کمبل،گولد و الکساندر کسب وکارها یا شرکت

این ناحیه هایی که درکاروکسب. گیرند باید محور اصلی آینده هلدینگ محسوب شوندمادري قرار می

به عالوه شرکت مادر . کنند تا به اصالح آنها بپردازدهایی را فراهم میقرار دارند براي شرکت مادر فرصت

هایی براي فهمد و راهکارها یا واحدهاي تجاري را به خوبی میوهم عوامل کلیدي موفقیت در این کسب

هاي هلدینگ گیريجهتها در اولویت گر فعالیتکارها باید نسبت به دیواین کسب. پرداختن به آنها دارد

.باشند
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حوزه تعادل و آرامش- 2

هاي شرکت مادر تناسب دارند، هاي این ناحیه از نظر عوامل کلیدي موفقیت با منابع و مهارتکاروکسب

که هایی را براي شرکت مادر فراهم سازندتوانند فرصتنمی) به دلیل عدم رشد بازار(ها اما این شرکت

توانند به عنوان منبع نقدینگی هاي این ناحیه موقتا میکاروکسب. بتواند در آنها بهبود ایجاد کند

کارها را به دیار غربت وهلدینگ قلمداد شوند، ولی از آنجا که ممکن است تغییرات محیطی این کسب

توقع جریانات نقدي شود که هلدینگ به محض دریافت قیمت بیش از ارزش مورد سوق دهد، توصیه می

.آتی، نسبت به واگذاري یا فروش آنها اقدام کند

دیار غربت- 3

به عالوه . سازندهایی را براي ارتقا یا بهبود فراهم نمیهاي این ناحیه براي شرکت مادر فرصتکاروکسب

واحدهاي هاي شرکت مادر، و عوامل کلیدي موفقیت آنها تناسبی وجود ندارد، بنابراین جزو بین مهارت

هاي مدیران ارشد گذشته این واحدها معموال کوچک و باقیمانده برنامه. شوندکاهنده ارزش محسوب می

پذیرند، اما احتماال نداشتن خریدار، است، هرچند مدیران هلدینگ ناچسبی آنها را به مجموعه می

متعدد دیگر، حفظ کار و مسائلواحساس تعهد مدیران هلدینگ نسبت به مدیران این واحدهاي کسب

کارها واز طریق همکاري هلدینگ با این کسبآفرینی از آنجا که ارزش. کندموقت آنها را توجیه می

.متصور نیست، باید قبل از نابودي کامل واگذار شوند

دام ارزشی- 4

هاي خوبی را براي شرکت هلدینگ جهت توسعه و اصالح آنها وکارهاي واقع در این ناحیه فرصتکسب

تواند عوامل کلیدي موفقیت این واحدها را درك کند یا درك کند، اما شرکت مادر نمیراهم میف

هاي شود و راهدر اینجاست که شرکت مادر دچار بزرگترین اشتباه خود می. نادرستی از آن عوامل دارد

طرف شرکت هاي فراهم آمده ازکارها را فرصتودهی و ارتقاي جایگاه رقابتی این کسبافزایش سود

.کندتابعه تلقی می
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هایی تردید ناپذیر دارد، تالش براي مثال با توجه به اینکه شرکت مادر در تولید در سطح جهانی مهارت

کننده با معیارهاي جهانی تبدیل کند، غافل از آنکه این کند تا شرکت تابعه را نیز به یک تولیدمی

ي یک بخش محدود بازار کسب کرده است و فعالیت در شرکت موفقیت اولیه خود را در اثر تولید برا

شوق کسب سود فوري شرکت مادر را کور . بخش کوچکی از بازار عامل کلیدي موفقیت این واحد است

.گیردهاي واحد موفق به کار میکند و توان آن را در جهت نابودي ارزشمی

(Directional strategies)هاي هدایتیاستراتژي

هاي مادري انجام شد، مدیران هلدینگ هاي پورتفولیو و تجزیه تحلیله تجزیه تحلیلبعد از اینک

، تريهاي هدایتی به شکل ملموسکار خود را از طریق استراتژيوگیري کسبتوانند جهتمی

آورد که مدیران هلدینگ هاي ماتریس مادري، مبنایی را بوجود میدر حقیقت تحلیل. سازندمشخص

هاي طور کلی استراتژيبه. گیري کنندهاي تابعه خود تصمیم، تثبیت یا انقباض شرکتنسبت به رشد

:هاي، در قالب سه گروه استراتژي)هاي کلیگیريجهت(هدایتی 

(growth strategies)رشد- 1

(stability strategies)هاي تثبیتـــیاستراتــــژي- 2

(retrenchment strategies)هاي انقباضیاستراتژي- 3

به اختصار به مفاهیم هرکدام پرداخته که در ابتدا آنها را به صورت فهرستی مطرح نموده و سپس  

:شودمی

: هاي رشداستراتژي) الف

:استراتــژي ادغــام عمودي-

:(horizontal growth)استراتــژي رشـــد افقــی-

(related or concentric diversification)استراتژي تنوع مربوط-

(unrelated or conglomerate diversification)راتژي تنوع نامربوطاست-
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: هاي تثبیتیاستراتژي)ب

:(pause and then proceed)استراتژي توقف و حرکت-

:(no change)استراتژي عدم تغییر-

:(Grab profits while you can)استراتژي سود سوزآور-

: نقباضیهاي ااستراتژي) ج

:(Turnaround)استراتژي احیا-

:(captive company strategy)اســتراتـــژي اســـارت-

:(sell out)فروش-

:(Liquidation and bankruptcy)انحلــال و ورشکســتــگی-

:بندي هستنددر چهار گروه قابل طبقههاي رشداستراتژي

:استراتــژي ادغــام عمودي.1

(vertical integration)کننده مواد هاي تامین، شرکتدر این حالت هلدینگ در زنجیره ارزش خود

. آوردکنندگان نهایی محصول را به تملیک خود در میاولیه یا عرضه

اولیه، استراتژي ادغام به پسکننده موادهاي تامینتملیک شرکت(backward

integration)

سازندگان نهایی محصول را استراتژي ادغام به پیشیاکنندگانتملیک توزیعintegration)

(forward

.نامندمی

:(horizontal growth)استراتــژي رشـــد افقــی.2

هاي بازار یا افزایش طیف این استراتژي شامل توسعه محصوالت موجود به سایر بخش

در حقیقت در . رکیبی از هر دو استمحصوالت مرتبط با محصوالت قبلی به بازارهاي جاري یا ت
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اي از تملیک رقبا نمونه. این استراتژي، توسعه بازار یا توسعه محصوالت مورد تاکید است

.استراتژي رشد افقی است

:(related or concentric diversification)استراتژي تنوع مربوط.3

هاي خود ل است و فعالیتدر این استراتژي، رشد شرکت در راستاي صنعتی است که در آن فعا

هاي توزیع ، مشتریان، کانالهاي تکنولوژيدهد تا بتواند از مزیترا در صنایع مرتبط توسعه می

.هاي دولتی حاکم بر صنعت فعال کنونی استفاده کندو سیاست

:(unrelated or conglomerate diversification)استراتژي تنوع نامربوط.4

کارهاي جاري بی وشود که با کسبکارهایی میوي، شرکت وارد کسبدر اجراي این استراتژ

و پایان یافتن چرخه عمر محصوالت کنونی و از طرفی ارتباط است، کاهش رشد صنعت کنونی

مربوط را براي مدیران جذاب کارهاي غیروانگیزه کاهش ریسک، دالیلی است که ورود به کسب

کنند کار میواندازي خطوط جدید کسبداخلی اقدام به راهها یا از طریق منابعشرکت. کندمی

هاي ، وارد حوزههاها، ادغام و خرید سهام سایر شرکتیا از طریق منابع خارجی و ایجاد شراکت

.شوندکار میوجدید کسب

: هاي تثبیتیاستراتژي-ب

طور کلی به. تر استدر برخی شرایط، حفظ موقعیت کنونی به جاي اتخاذ استراتژي رشد مناسب

:هاي تثبیتی سه نوع هستنداستراتژي

:(pause and then proceed)استراتژي توقف و حرکت.1

بینی محیط متغیر است، بنابراین در این حالت محیط از حالت تالطم برخوردار است و پیش

حتیاط و در این حالت بهتر است الگوي هلدینگ با ا. خرامان است-هاي خراماننیازمند حرکت

.باره آینده محیط رخ دهدتغییر یا شفافیتی دررعایت محافظه کاري حفظ شود تا
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:(no change)استراتژي عدم تغییر.2

در این حالت محیط شرکت با ثبات است و تغییري در پورتفوي شرکت ضروري به نظر 

.کار موجود، رضایت بخش استودرحقیقت پورتفوي کسب. رسدنمی

:(Grab profits while you can)سوزآوراستراتژي سود.3

شود وضعیت بد شود چرا که در این استراتژي تالش میطور کلی این استراتژي توصیه نمیبه

. هاي تابعه از طریق سودهاي مصنوعی، خوب جلوه داده شودکارها و آینده تاریک شرکتوکسب

با شگردهاي متعدد و ترفندهاي بندند و ها میدر این استراتژي مدیران چشم بر واقعیت

سازمان این استراتژي کارکرد موقتی دارد و نهایتا. کنندحسابداري، سودهاي تصنعی ایجاد می

ورشکستگی شرکت انرون در آمریکا نتیجه . را به مرز اضمحالل و نابودي تمام خواهد کشید

معامالت چرخشی در الزم به ذکر است که . اتخاذ استراتژي سود توسط مدیران آن شرکت بود

تواند مثال خوبی از استراتژي ها میهاي تابعه هلدینگبورس اوراق بهادار تهران توسط شرکت

.سود سوزآور باشد

: هاي انقباضیاستراتژي) ج

:باشدهاي پورتفوي کسب وکار مربوط است و چهار نوع میها به حذف یا کاهش فعالیتاین استراتژي

:(Turnaround)استراتژي احیا.1

کنند و با سازي اقدام میکند مدیران در جهت کوچکوقتی فروش شرکت سیر نزولی طی می

این استراتژي دو . سازندها سعی دارند روند منفی فروش و سودآوري را مثبتکاهش هزینه

سازي و است که شرکت سعی در کوچک(contraction)مرحله دارد مرحله اول، انقباض 

است که شرکت کوچک شده (consolidation)و مرحله دوم، تثبیتکاهش هزینه دارد

.تثبیت شود تا مجددا وارد مسیر رشد و توسعه شود
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:(captive company strategy)اســتراتـــژي اســـارت.2

کار یا شرکت تابعی که در یک وتوان انتظار داشت که در خصوص کسباز مدیران هلدینگ نمی

اما . کند، از استراتژي احیا تمام عیار استفاده کندبا جذابیت کم فعالیت میصنعت رو به افول و 

کاري که در این موقعیت قرار دارد دست رو دست بگذارد، با کاهش فروش، واگر مدیریت کسب

صنعتی که با رشد آهسته، عدم رشد و رشد منفی . رو خواهد شدزیان و نهایتا ورشکستگی روبه

آورد، کاستن از قلمرو ت خود و ادامه زندگی به هر گریزگاهی روي میمواجه است، براي نجا

تواند مفري می) هابراي کم کردن هزینه(اي مانند عملیات بازاریابی عملیات واحدهاي وظیفه

براي شرکت باشد و تالش براي یافتن گریزگاهی مناسب، آن را به صورت بنگاهی در اسارت 

درصد وابستگی 80-70ر این حالت شرکت ضعیف به قیمت د. دهدیک یا دو مشتري قرار می

. کندبه معدودي خریداري قوي، براي خود اطمینان خاطري جهت ادامه حیات کسب می

توان به عنوان کننده موتور اتومبیل در آمریکا است را میشرکت صنعتی سیمون که یک تولید

شرکت صنعتی . اند، ذکر کردگرفتههایی که این نوع استراتژي را در پیش اي از شرکتنمونه

کننده انحصاري موتورهاي مورد سیمون در اثر درماندگی و براي آنکه بتواند به عنوان تامین

هاي آنها استفاده شرکت جنرال موتورز عمل کند، به آن شرکت اجازه داد تا تجهیزات و حساب

، جنرال در مقابل. ها ارزشیابی کندهاي کارکنان را با مصاحبه و سایر آزمونرا بازرسی و توانایی

درصد از محصوالت شرکت سیمون را 80داد دراز مدت خرید حدود موتورز نیز طی چند قرار

، شرکت زندگی ذلت بار را به امید بهبود اوضاع در در حقیقت در این استراتژي. تضمین کرد

.کندآینده تحمل می
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:(sell out)فروش.3

ساز نیست؛ احتماال تنها گزینه پیش قبلی نیز براي حیات آن کارشرکتی که دو استراتژي

کار خود را بفروشد و خود را ورویش پیدا کردن خریداري خواهد بود که تمام یا بخشی از کسب

.سازدکار خارجواز کسب

:(Liquidation and bankruptcy)انحلــال و ورشکســتــگی.4

بلی همچنان ناموفق است، تنها گزینه پیش روي خود شرکتی که از طریق سه استراتژي ق

انحالل داوطلبانه نسبت به ورشکستگی از مزیت رعایت حقوق . انحالل و اعالم ورشکستگی است

مدیره به تدریج و از ، هیاتصاحبان سهام برخوردار است به این معنی که در استراتژي انحالل

کرده و در صورت باقی ماندن وجه اضافی، به ، دیون شرکت را پرداخت هاطریق فروش دارایی

هاي شرکت از طریق مراجع کنند، اما در استراتژي ورشکستگی، داراییسهامداران پرداخت می

شود که ممکن است منافع سهامداران در قیاس با استراتژي انحالل قانونی به فروش گذاشته می

.به علت شرایط اضطراري، به خوبی رعایت نشود

هاي اجراي سیستم کنترل شیوه( هاي تابعه تعامل هلدینگ با شرکتهايسبک

)استراتژیک

هاي تابعه مشخصشرکت هلدینگ یا شرکت مادر باید شیوه تعامل و سبک رفتاري خود را با شرکت

هاي تابعه از ، نحوه تعامل با شرکتگیري کلی هلدینگدر حقیقت بعد از تعیین جهت. سازد

هاي تعامل هلدینگ از این حیث مهم است که اطمینانی معقول از شیوه. داردهاي باالییحساسیت

هاي گیري کلی هلدینگ در شرکتهاي تابعه و حرکت در راستاي جهتحسن انجام امور در شرکت

.تابعه بدست آید
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هاي تابعه از سه سبک مختلف استفاده ، ایجاد ارتباط و کنترل شرکتهاي هلدینگ براي تعاملشرکت

ریزي استراتژیکبرنامه-1: کنندمی

کنترل استراتژیک - 2

کنترل مالی- 3

.می پردازیم در اینجا به اختصار به بررسی هرکدام به صورت جداگانه

: ریزي استراتژیکسبک برنامه-1

کند و عالوه بر تدوین استراتژي کلی در این شیوه تعامل، هلدینگ کامال به صورت متمرکز عمل می

هاي در حقیقت تفویض اختیاري به شرکت. کندهاي تابعه را نیز تدوین میاستراتژي شرکت،هلدینگ

اساس استراتژي مدونی که هلدینگ براي آنها تهیه کارهاي تابعه باید بروگیرد و کسبتابعه صورت نمی

هلدینگ با . نندارائه ک) هلدینگ(کرده است، حرکت کرده و گزارش عملکرد خود را به ستاد فرماندهی 

هایی که از هلدینگ. برگزاري جلسات متعدد بودجه و استراتژي، بر عملکرد اجراي استراتژي نظارت دارد

کنند باید از مدیران و کارشناسانی در ستاد مرکزي بهره بگیرند که از تخصص این شیوه استفاده می

در این روش هلدینگ خود را مغز . شندهاي تابعه برخوردار باهاي فعالیت شرکتبسیار باالیی در حوزه

این . کندقلمداد می(doers)هاي تابعه را بصورت اجرا کنندگان محضو شرکت(thinkers)متفکر

وکارها کارهایی که جدید هستند و مدیریت آنها شناخت کافی از شرایط کسبوسبک تعامل براي کسب

هاي تژیک با سبک دستوري یا آمرانه در تئوريریزي استراسبک برنامه. ندارد، احتماال مناسب باشد

.رهبري مترادف است

:سبک کنترل مالی- 2

امور مربوط به کند و تقریبا تمامی متمرکز عمل میدر این شیوه تعامل، هلدینگ به صورت کامال غیر

ي هاي تابعه باید استراتژالبته شرکت. شودهاي تابعه به خودشان تفویض میتدوین استراتژي شرکت

مدیران هلدینگ در .تدوین کنند) هاي هدایتیاستراتژي(گیري کلی هلدینگ خود را در راستاي جهت
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طور به(action plan)هاي ساالنهمدت تاکید دارند و از طریق بودجهآوري کوتاهاین شیوه بر سود

ت ممکن است در این حال. هاي بودجه متناسب با استراتژي نظارت دارندمستمر نسبت به تحقق شاخص

هاي سودآور آینده را با منافع کوتاه مدت مبادله کنند و حتی وسوسه هاي تابعه برخی از فرصتشرکت

.استفاده از استراتژي سود را نیز داشته باشند

دهد که مدیران هلدینگ اعتقاد بسیار قوي نسبت به تخصص و مهارت مدیران این شیوه تعامل نشان می

هاي تابعه هاي شرکتهاي ستاد مرکزي را کمتر از مهارتیا اینکه مهارتهاي تابعه دارندشرکت

.هاي رهبري مترادف استسبک کنترل مالی با سبک تفویضی در تئوري. دانندمی

:سبک کنترل استراتژیک- 3

هاي مدیریتی از حالت صفر یک خارج ورود مبحث فازي به علم مدیریت موجب شده است که نگرش

این سبک تعامل، نه کامال دستوري و نه کامال تفویضی . قطعی به خود بگیردو غیرشده و شکل فازي 

.به عبارتی حالت مشارکتی دارد. گیرداست، بلکه در بین این دو قرار می

هاي تابعه با هم مشارکت و به صورت در سبک کنترل استراتژیک، ستادي مرکزي هلدینگ و شرکت

.کنندکار میتیمی 

ها و این شیوه تعامل، نگاه مدیران هلدینگ بر این فرض مبتنی است که مهارتدر حقیقت در

. هاي تابعه توزیع شده است، صرفا در ستاد مرکزي نیست بلکه در سراسر هلدینگ و شرکتهاتخصص

گیري کلی هلدینگ تدوین اساس جهتهاي تابعه شخصا استراتژي خود را بردر این سبک شرکت

.کننداري جلسات متعدد با ستاد مرکزي هلدینگ از استراتژي خود دفاع میکنند و با برگزمی

گیري کلی هلدینگ با اساس جهتدر جلسات دفاعیه استراتژي، مدیران و کارشناسان هلدینگ بر

ها و نظرات خود در یک پردازند و با اعالم دیدگاهوگو میهاي تابعه به بحث و گفتنمایندگان شرکت

البته برگزاري . دهندهاي تابعه را مورد تایید قرار میستراتژي پیشنهادي شرکتفضاي صمیمانه ا

هاي تابعه مبادرت به ، شرکتبا تایید و تصویب استراتژي. جلسات ممکن است چند جلسه طول بکشد
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کنند هاي عملکردي خود را در حین اجراي استراتژي به هلدینگ ارائه میکنند و گزارشاجراي آن می

هاي تابعه عملکرد ارزیابی و در تنظیم جلسات ارزیابی و با حضور نمایندگان هلدینگ و شرکتکه با

شود این سبک تعامل مترادف با سبک چنان که مالحظه می. شودصورت نیاز استراتژي بازنگري می

. هاي رهبري استمشارکتی در تئوري

هاي بسیار باالیی در سطح شرکت الزم به یاد آوري است که سبک کنترل استراتژیک از کاربرد

افزایی به مراتب بیشتري وجود دارد، اما هلدینگ برخوردار است و چنانچه در این حالت احتمال هم 

کدام از سه سبک را بهترین سبک معرفی کرد و براساس نگرش توان هیچنباید فراموش کرد که نمی

سازمانی بر دیگري اساس شرایط محیطی ویک از سه سبک بر، ممکن است هراقتضایی در مدیریت

.ارجحیت یابد

فرایندهاي استراتژیک در سازمان هاي هلدینگ

از آنجایی که سازمان هاي هلدینگ در رشته هاي مختلف کسب وکار فعالیت می کنند و با واحد ها و 

استاي تحقق اهداف فرایند هاي گوناگونی سر و کار دارند، برنامه ریزي، کنترل و هدایت این اجزا در ر

از طرف دیگر ماهیت . شودهلدینگ از چالش هاي بسیار مهم این دسته ازسازمان ها محسوب می

وجودي سازمان هاي هلدینگ ایجاد ارزشی مازاد بر مجموع ارزش تک تک واحدها و فرایند هاي آن 

ود عملکرد واحدهاي چرا که در غیر این صورت، با منحل کردن هلدینگ انتظار می ر. است) هم افزایی(

اي استراتژیک را به عنوان یک بر این اساس، می توان طراحی و پیاده سازي فراینده. تابعه بهبود یابد

.اساسی در اداره سازمان هاي هلدینگ قلمداد کردگام :هلدینگسازمانیکدراستراتژیکفرایندهايانواع	

:حوزه بین کسب و کار- 5

گبنچ مارکینیا الگو برداري -7- 1
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تقویت همکاري در زنجیره تامین-8- 1

فروش بین واحدي-9- 1

مدیریت دانش- 10- 1

دیریت برندم- 11- 1

مدیریت ادغام- 12- 1

.مدیریت ارتباطات و فناوري اطالعات- 13- 1

:حوزه مالی-6

مدیریت سرمایه گذاري-5- 2

مدیریت مالی-6- 2

مدیریت ریسک- 7- 2

.مدیریت سبد سهام- 8- 2

:حوزه پشتیبانی-7

مدیریت حقوقی-5- 3

مدیریت اداري-6- 3

منابع انسانی-7- 3

ت برنامه ریزيمدیری-8- 3

مدیریت تحقیق و توسعه-9- 3

حوزه مشتریان-8

انتخاب-1- 4

جذب-2- 4
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حفظ-3- 4

رشد-4- 4

.پردازیمدر ادامه به تشریح هر یک از فرایندهاي مذکور می

:بنچ مارکینگیا الگو برداري -1- 1

در سازمان هلدینگ به علت وجود چندین رشته فعالیت و تعداد زیادي واحد هاي کسب و کار، می

به این. بایستی عملکرد هاي موفق در هر گروه شناسایی و بهترین تجارب کسب شده تسهیم شود

گذاري می وسیله هم شیوه هاي کار آمد و تجارب موفق به دیگران منتقل می شود و هم براي هدف

.تواند مالك مقایسه قرار گیرد

:فرایند بنچ مارکینگ از مراحل زیر تشکیل یافته است

ی شرکتهاي موفق داخلیشناسای- 1

تسهیم بهترین تجارب شرکت هاي موفق- 2

		تحلیل فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب- 3
:تقویت همکاري در زنجیره تامین-2- 1

هدف اصلی مدیریت زنجیره تامین هماهنگ سازي جریان هاي مواد و اطالعات بین واحدهاي موجود 

.است

:فروش بین واحدي-3- 1

ین واحدي می تواند به عنوان استراتژي براي کلیه واحد هاي تحت در یک شرکت هلدینگ فروش ب

به این ترتیب آنها ملزم به این خواهند بود تا در کنار محصوالت خود محصوالت . پوشش مطرح شود
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دیگر واحدهاي شرکت را نیز تا حد امکان عرضه دارند تا به این وسیله سهم سبد و هزینه مشتري از 

.سازمان افزایش یابد

:این فرایند از دو جزء اساسی تشکیل یافته است

معرفی محصوالت جانبی دیگر واحدها در کنار محصول اصلی- 1

. معرفی مشتریان یک واحد تابعه به واحد دیگر- 2

معرفی محصوالت در کنار محصول اصلی به این معنی است که می توان همزمان با ارائه محصوالت یک 

مثال در کنار فروش موتور سیکلت می . واحد هاي دیگر نیز ارائه شودواحد تابعه محصوالتی مرتبط از

معرفی مشتریان به سایر شرکت ها . توان کاله ایمنی را نیز به عنوان محصول شرکت دیگر عرضه کرد

بدین ترتیب است که با ارائه لیست مشتریان یک واحد به واحد هاي دیگر می توان سهم خرید هر یک 

مثال یک واحد فروش محصوالت لبنی می تواند مشتریان واحد فروش مواد غذایی . داداز آنها را افزایش

		.را شناسایی و با فرستادن کاتالوگ محصوالت خود را نیز معرفی کند
:مدیریت دانش-4- 1

از آنجایی که شرکت هاي زیر مجموعه هلدینگ نسبت به فرصت ها، تهدیدات، نقاط قوت و ضعف خود 

دینگ هستند، مدیران این واحد ها از قابلیت بهتري براي تصمیم گیري در مورد آگاه تر از مدیران هل

بنابراین می بایستی دانش این پرسنل استخراج و به مدیران هلدینگ براي . واحد خود برخوردارند

.تصمیم گیري اثربخش منتقل شود

:دیریت برندم-5- 1

	:موارد اساسی در مدیریت نام تجاري عبارتند از
م هاي تجاري شرکتهاي تحت پوشش تقویت نا- 1

توسعه و عرضه محصوالت تحت یک نام تجاري معتبر- 2

فروش نام تجاري- 3
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:مدیریت ادغام-6- 1

یابی به منافع مشترك از طریق هم افزایی و کاهش توان دستاز مزیت هاي عمده مدیریت ادغام می

که بسیاري از ادغام ها به علت شود اهمیت این هدف از آنجایی مشخص می. ریسک تجاري را نام برد

هاي اطالعاتی شکست می ها و سیستمنبود همسو سازي و تلفیق مدیریت ها، فرهنگ ها، استراتژي

. خورند

:مدیریت ارتباطات و فناوري اطالعات-7- 1

از جمله اطالعات مورد نیاز در بین واحدهاي یک سازمان هلدینگ به عنوان یکی از مهمترین اقدامات 

به عنوان بخشی از پورتفوي ITمدیریت. هش هزینه هاي دسترسی به اطالعات مطرح استبراي کا

:مدیریت فناوري اطالعات و ارتباطات از دو جزء زیر تشکیل شده است. خدمات استراتژیک مطرح است

تهیه و پردازش داده ها و ارائه اطالعات مورد نیاز: 1

هاي اطالعاتی و شبکهتدوین نظام اطالعاتی و پشتیبانی از سیستم: 2

:حوزه مالی-2

:مدیریت سرمایه گذاري-1- 2

شرکت هاي هلدینگ داراي این مزیت هستند که می توانند با شناسایی چرخه عمر محصول ارائه شده و 

کنند، سود برخی از واحد ها را براي هدفی که در منظر مالی خود با توجه به این مورد تعیین می

:مدیریت سرمایه گذاري وظایف زیر را برعهده دارد. دهاي دیگر به کار برندسرمایه گذاري در واح

شناسایی فرصتهاي موجود- 1

مطالعات راهبردي و بررسیهاي اقتصادي- 2

.تهیه طرح تجاري- 3
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:مدیریت مالی-2- 2

تجزیه و تحلیل صورتهاي مالی، مدیریت ورود و خروج سرمایه و وجوه نقد هلدینگ در این فرایند مد 

نحوه نگهداري حسابهاي شرکت هاي مالک و شرکت هاي اصلی که داراي یک یا . نظر قرار می گیرد

چند شرکت فرعی می باشند همچون سایر شرکت ها می باشد و هیچ فرقی نخواهد داشت و صرفاً در 

پایان دوره گزارشگري مالی براي تهیه صورتهاي مالی این نوع شرکتها می بایست عملکرد شرکت هاي 

فرعی را با حساب هاي شرکت اصلی تلفیق نموده و به گونه اي صحیح تر مالکیت بر شرکت هاي فرعی 

را در صورت هاي مالی شرکت اصلی گزارش نمائیم و آن بخش از ارزش ویژه شرکت هاي فرعی که در 

.مالکیت شرکت اصلی نیست را در حسابی تحت عنوان حقوق سهامداران اقلیت گزارش کنیم

:ریسکمدیریت -3- 2

جداي از رویکرد ادغام، فعالیت هاي دیگري نیز مثل طراحی ابزارهاي مالی براي کاهش انواع ریسک در 

.شرکته ا وجود دارد

:مدیریت سبد سهام-4- 2

مدیریت سبد سهام یا مدیریت پورتفولیو با رویکرد خرید و فروش سهام به منظور کنترل واحدهاي 

متاسفانه در ایران اکثر شرکتهاي . ودآوري انجام می گیردو همچنین س) سهام مدیریتی(تحت پوشش 

هلدینگ از این فرایند براي سود دهی استفاده می کنند و خود را از قید و بند کنترل شرکت هاي خود 

.رها می سازند

:اهم وظایف مدیریت سبد سهام عبارتند از

اقتصادي واحدهاي تحت پوشش- تجزیه و تحلیل هاي مالی- 1

هاي ترکیبی براي تعیین نوع سهام هاي موجود در سبد بر اساس ریسک و از مدل استفاده - 2

	بازده
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:حوزه پشتیبانی-3

:مدیریت حقوقی-3-1

بنابراین این فرایند نیز در . یکی از واحد هاي ستادي سازمان هاي هلدینگ می تواند واحد حقوقی باشد

فرآیندهاي فرعی زیر جهت مدیریت . استمنظر فرایند هاي داخلی یک شرکت هلدینگ لحاظ شده

:حقوقی پیشنهاد می گردد

oحل اختالفات

oطرح و اقامه دعاوي و دفاع از حقوق

oدعاوي و قرارداد هاي بین المللی

oنگهداري و حفاظت اسناد و پرونده هاي حقوقی	
:و منابع انسانی مدیریت اداري-2- 3

ند پشتیبانی نه تنها در یک سازمان هلدینگ بلکه در فرایند مدیریت منابع انسانی به عنوان یک فرای

:اما تفاوت این فرایند در هلدینگ با شرکتهاي دیگر آن است که. بسیاري از شرکت ها نیز مرسوم است

. در هلدینگ ارائه این خدمات به تمامی واحد هاي تحت پوشش به صورت یکپارچه انجام می گیرد

بلکه . وظیفه جذب پرسنل هر واحد تابعه بعهده هلدینگ می باشدالبته این بدان معنی نیست که مثال

.بیشتر سطوح مدیریتی را تحت تاثیر قرار می دهد

بعنوان مثال در شرکت هلدینگ جنرال الکتریک مدیران ابتدا در واحد هاي کوچک سازمان مشغول 

ل درآمد عملیاتی سازمان می شوند به گونه اي که موفقیت و یا شکست در این واحد ها روي سه رقم او

تر دست می سپس با توجه به توانمندي هایشان به پست هاي باالتر و کلیدي . تاثیري ایجاد نمی کند

.یابند



54
www.hajarian.com

:مدیریت برنامه ریزي-3- 3

فرایند برنامه ریزي در هلدینگ در نهایت به تهیه و تدوین برنامه هاي کالن سازمان و حداکثر تا سطح 

برنامه ریزي در سطح واحد هاي تابعه توسط خود آنها انجام می شود، . منجر خواهد شدرشته فعالیت ها 

:این فرایند می تواند شامل زیر فرایند هاي ذیل باشد. ولی در نهایت باید به تایید ستاد هلدینگ برسد

تدوین نظام سنجش عملکرد برنامه و بودجه- 1

تدوین و تلفیق برنامه و بودجه- 2

کنترل بر اجراي برنامه و بودجهنظارت و - 3

تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل هاي تخصصی مورد نیاز- 4

تدوین و بهسازي نظام بهره وري و نظارت کالن بر اجراي آن- 5

:مدیریت تحقیق و توسعه-4- 3

: انجام می شودزیر تحقیق و توسعه در هلدینگ به منظور

oتحقیق و توسعه در شرکتهاطراحی و ایجاد سیستم مدیریت

o سیاست گذاري در خصوص نوآوري در محصوالت و فرایند هاي تولیدي

oمدیریت تکنولوژي.

:حوزه مشتریان-4

:فرایندهاي این حوزه عبارتند از

:انتخاب-1- 4

oشناسایی مشتریان براي بنگاه

o تنظیم ارزش قابل ارائه براي جلب این مشتریان

oجاري که مشتریان مورد نظر را به محصول یا خدمت شرکت جلب کندخلق تصویري از نام ت.
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:جذب-2- 4

oانتقال پیام به بازار

oیافتن مشتري احتمالی و تبدیل آن به مشتري.

:حفظ-3- 4

oتضمین کیفیت

o تصحیح اشکاالت

oارتقاي رضایت مندي مشتریان.

:رشد-4- 4

oشناخت از مشتري

o ایجاد ارتباط با ایشان

oدن سهم شرکت از خریدهاي مشتریان باال بر.

: در نهایت میتوان گفت 

:که شرکت هلدینگ به سه سبک 

ریزي استراتژیکبرنامه

 کنترل استراتژیک

 کنترل مالی

.هاي تابعه تعامل داشته باشدتواند با شرکتمی

کنندگان محض جراهاي تابعه را اریزي استراتژیک، هلدینگ خود را مغز متفکر و شرکتدر سبک برنامه

. کندقلمداد می

شود و چنانچه مدیر یک طور کامل به خودشان تفویض میها بهدر سبک کنترل مالی امور شرکت

. شوددرنگ از طریق هلدینگ کنار گذاشته میآفرینی کند بیشرکت تابعه نتواند ارزش
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طوري که گیرد بهی قرار می، حالت تعادلی وجود دارد و بین دو سبک قبلدر سبک کنترل استراتژیک

.برندهاي تابعه با همفکري و مشارکت کارها را پیش میهلدینگ و شرکت

:راهکارهاي ارزش آفرینی 
براي دستیابی به باالترین سطح ارزش آفرینی در سطح ستادي در هولدینگ ها چهار راهکار اصلی وجود 

:دارد 
نفوذ انفرادي - 1
نفوذ اتصالی- 2
اتی و خدماتی مرکزينفوذ عملی- 3
نفوذ توسعه ایی- 4

:البته براي تحقق هر یک از این راهکار ها  و ارزش آفرینی، شرایط خاصی مورد نیاز است از جمله  
ایجاد فرصت براي خلق ارزش
خصوصیات ستاد
 اجراي درست راهکارها
داشتن قابلیت و مهارت
شتالش هولدینگ براي خالقیت و  نوآوري نسبت به رقبای

:هم افزایی در سازمان هاي هولدینگ 
:هم افزایی 

اگر اثر ناشی از همیاري یا تعامل دو یا چند عنصر از  مجموع اثرهایی که هر کدام از آن عناصر به طور 
.جداگانه توانایی ایجاد کردن آن را داشتند، فراتر رود ، پدیده هم افزایی رخ داده است

نی قوي و مشارکتی پویا می توان فعالیت هاي هم افزایی را میان در واقع با ایجاد یک فرهنگ سازما
.شرکت هاي تابعه و شرکت مادر گسترش داده و از نتایج آن بهره برداري نمود

:البته شایان ذکر است که براي بروز این پدیده شرایطی الزم است از جمله 
پذیرش و حمایت واقعی مدیران شرکت ها
 فرهنگ همکاري
خدمت کارکنانآموزش ضمن
مشارکت منابع انسانی در فعالیت ها
 توجه به خالقیت و نوآوري در سازمان هاي تابعه
 کار تیمی
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 تصمیم گیري جمعی
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)SPACE(مدل ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک 

در نهایت برنامه ریزي در دنیاي مدیریت استراتژیک ، مدلهاي گوناگونی براي تجزیه و تحلیل شرایط و 

:استراتژیک سازمان مطرح شده است که انواع آن را میتوان اینگونه مطرح نمود 

مدل فیلیپس

 مدل اسپیس)SPACE(

 مدل فریمن)Freeman(

مدل رونالد روسن

مدل پورتر

مدل پرو

هاي پورتفولیو مدل)BCG وGE(

.پرداخته خواهد شد ) SPACE(ژیک در ادامه به توضیح مدل ارزیابی موقعیت و اقدام استرات

عنوان شکل توسعه بهSPACEهاي موجود، مدلهاي روشمنظور غلبه بر محدودیتبهدر حقیقت 

و در جهت تکمیل و رفع نقاط ضعف موجود به وجود استارائه شدهBCGتري از مدل ماتریسیافته

.آمده است

ي دو بعد درونی و بیرونی صنعت دهندهک نشانمحورهاي ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژی

صنعت بوده 	هاي اصلی عوامل داخلیاز جمله شاخص(CA)و مزیت رقابتی(FS)توان مالی . باشدمی

هاي اصلی عوامل نیز از جمله شاخص(IS)و توان یا استحکام صنعت(ES)دو عامل ثبات محیطو

.باشندخارجی می

قوت و توان مالی(FS):

بازگشت سرمایهنرخ
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میزان سرمایه

میزان سرمایه در گردش

هاي مالی و قدرت نقدینگینسبت

جریان نقدینگی

سهولت خروج از بازار

پذیري تجارتو میزان ریسک.

مزیت رقابتی(CA):

شامل سهم بازار

کیفیت تولیدات و محصوالت

ي عمر محصولدوره

میزان وفاداري مشتریان

ظرفیت رقابتی

دانش فنی

کنندگان میزان کنترل بر منابع کاال و توزیع

ثبات محیط(ES):

شامل تغییرات تکنولوژیک

روند تغییر تقاضا

نرخ تورم

قیمت محصوالت رقبا

موانع ورود به بازار

فشارهاي رقابتی
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کشش قیمتی تقاضا

استحکام و توان صنعت(IS):

شامل پتانسیل رشد و سودآوري

ثبات مالی

کنولوژیکآگاهی ت

سرمایه و منابع مورد استفاده

سهولت ورود به بازار

هاي موردو ظرفیت.

پس از ارزیابی هر یک از عوال فوق ، آنها را به صورت کمی تبدیل نموده و ارزش متوسط هر گروه از 

منتقل نموده و در SPACEسپس مقادیر به دست آمده را به نمودار . عوامل را محاسبه می کنیم 

بر حسب اینکه این موقعیت در کدام یک از مناطق . جه موقعیت استراتژیک شرکت مشخص میشود نتی

:چهارگانه مدل مدل ایجاد شده اند ، چهار استراتژي زیر پیشنهاد می شود 

 تهاجمی)Aggresive(

  رقابتی)competitive(

 محافظه کار)conservantive(

 تدافعی)Defencive(

:یم موقعیت هر کدام را به دقت مشاهده نماییم در شکل زیر می توان
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)SPACE(نحوه تهیه ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک 

:گام زیر را انجام داد 6براي اجراي این ماتریس باید 

متغیر هاي هر یک از شاخص هاي اصلی قوت مالی ، مزیت رقابتی ، ثبات محیط ، و استحکام - 1

.یم صنعت را لیست کن

( 6+تا ) بدترین ( 1+به متغیر هاي شاخص هاي قوت مالی و استحکام صنعت ؛ نمراتی از - 2

.را تخصیص دهید ) بدترین ( 6-تا ) بهترین ( 1-و به دو مشخه دیگر . بدهید ) بهترین 
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مقادیر هر یک از متغیر هاي شاخص هاي فوق را با هم جمع نموده و بر تعداد متغیر ها تقسیم - 3

، ) مزیت رقابتی(IS، ) شاخص هاي اصلی قوت مالی(FSد تا میانگین شاخص هاي اصلی نمایی

CA)ثبات محیط ( ،ES)به دست آید )استحکام صنعت ،.

، ) شاخص هاي اصلی قوت مالی(FSمیانگین شاخص هاي SPACEبر روي محور هاي نمودار - 4

IS)مزیت رقابتی ( ،CA)ثبات محیط ( ،ES)ا قرار دهید ر) استحکام صنعت.

ESو میانگین شاخص هاي ) ثبات محیط(CA، ) مزیت رقابتی(ISمیانگین شاخص هاي - 5

.را با هم جمع کنید ) شاخص هاي اصلی قوت مالی(FS،)استحکام صنعت(

خط حاصل نشان دهنده نوع استراتژي سازمان می . از مبدا مختصات به این نقطه وصل کنید - 6

.اجمی ، رقابتی ، تدافعی ، محافظه کارانه باشد باشد که میتواند به صورت ته
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:توضیح استراتژي ها 

:باشد استراتژي سازمان تهاجمی هنگامی که نوع 

نشان دهنده آن است که سازمان در بهترین شرایط ممکن قرار دارد  و می تواند با استفاده از نقاط 

ا نماید ، نقاط ضعف خود را بر طرف نماید و جلوي قوت خود ، از فرصتهاي موجود حداکثر استفاده ر

.تهدید هاي خارجی را بگیرد 

:بنابراین سازمان در شرایط تهاجمی با استراتژي هاي

 رسوخ در بازار

 توسعه محصول

 یکپارچگی عمودي به پایین

 یکپارچگی عمودي به باال

 یکپارچگی افقی

 تنوع همگون

 تنوع نا همگون

قی یا استراتژي ترکیبی که بستگی به شراط خاصی دارد ، مواجه می شود تنوع اف.

:قرار گیرد سازمان در منطقه محافظه کار هنگامی مختصات ارزیابی 

بدین معنی است که سازمان باید نقاط قوت و شایستگی هاي کلیدي خود را حفظ نماید و خود را در 

:راتژي هاي محافظه کارانه شامل تمهیدات الزم براياغلب ، است. معرض ریسک هاي بزرگ قرار ندهد 

 ارتقاء بهروري

 رسوخ محدود در بازار

می باشد ... افزایش محدود ظرفیت تولید و.
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. شرکت باید نقاط ضعف خود را بر طرف نموده و جلوي تهدید هاي محیطی را بگیردتدافعیدر حالت 

:استراتژي هاي تدافعی شامل

مشارکت

کاهش

ريواگذا

انحالل

استراتژي مشارکت

اقدام به مشارکت ) سهامی عام(هنگامی که یک موسسه خصوصی با یک شرکت عمومی .1

.نماید

.هنگامی که یک شرکت محلی بتواند با یک شرکت خارجی مشارکت تشکیل دهد.2

:هم افزایی توانمندي هاي شرکت هاي رقیب.3

این . رقیب می تواند در هم ادغام شودهنگامی که شایستگی ها و ویژگی هاي برجسته دو شرکت

البته توجه داشته باشید که این ویژگی ها باید مکمل . موقعیت پدیده اي کامل به وجود می آورد

.یکدیگر باشند نه اینکه صرفا مشابه باشند

:هنگامی که یک طرح به صورت بالقوه بسیار سودآور است.4

ا به منابع بسیار سنگینی نیاز دارد و داراي ریسک تصور کنید که طرح توجیهی مناسبی تهیه شده ام

توصیه . منطقی باشید و وسوسه سود زیاد را از خود دور کنید. هاي جدي و مخاطرات بسیار زیادي است

.می شود که هم سود و هم زیان احتمالی ناشی از تحقق یافتن ریسک ها را با دیگران قسمت کنید

توان رقابت با یک شرکت بزرگ را نداشته باشندهنگامی که دو یا چند شرکت کوچک تر .5

هنگامی که در بازار به شدت احساس نیاز می شود که باید نوعی فن آوري جدید به سرعت .6

:عرضه شود
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در صورتی که شما توان مالی، مدیریتی و تکنولوژیکی تهیه یا ایجاد فن آوري جدیدي را ندارید از راه 

.مشارکت آن را به دست آورید

تژي کاهشاسترا

هنگامی که یک سازمان داراي یک ویژگی بسیار مشخص و متمایز می باشد و کامیاب نبوده .1

است

.هنگامی که در یک صنعت، سازمانی از نظر رقابت در وضعی بسیار ضعیف قرار دارد.2

سازمانی بدون نقاط قوت و با نقطه ضعف هاي زیاد.3

و یا مسائل درونی از نظر سرمایه دچار هنگامی که سازمان براي رویارویی با عوامل بیرونی .4

کمبود باشد

:هنگامی که رشد سازمان داراي چنان سرعتی بوده است که ناگزیر به کاهش می گردد.5

همیشه به دلیل شرایط نامناسب نیست که باید کاهش را برگزینید، بعضی مواقع آنقدر سازمان به 

روند توسعه را قدري کنترل کرد و آن را سرعت در حال رشد کردن و بزرگ شدن می باشد که باید

.منطقی نمود تا بتوان ابعاد مختلف رشد و توسعه سازمان را متناسب نمود

استراتژي واگذاري

هنگامی که سازمان از استراتژي مبتنی بر کاهش استفاده کرده است ولی در این راه ناتوان .1

.مانده و نتوانسته به هدف هاي اصالحی مورد نظر دست یابد

.هنگامی که یکی از بخش هاي شرکت به منابع زیادي نیاز دارد.2

هنگامی که یک بخش شرکت، مسئول عملکرد ضعیف کل شرکت قلمداد شود.3

هنگامی که یکی از بخش هاي شرکت با بقیه سازمان سازگار نباشد، یعنی وصله ناجور باشد.4

باشدهنگامی که شرکت به سرعت، نیاز به مقدار زیادي پول نقد داشته.5
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استراتژي انحالل

هنگامی که یک سازمان به صورت همزمان از دو استراتژي کاهش و واگذاري بخش هایی از .1

شرکت استفاده کرده است

.و این در حالی است که هیچ یک از این دو، به تنهایی موفق نبوده اند

ستگی کندهنگامی که تنها راهی که براي شرکت باقی مانده است این است که اعالن ورشک.2

هنگامی که سهامداران شرکت چنین بپندارند که از طریق فروش دارایی هاي شرکت، زیان .3

حاصل به کمترین مقدار ممکن خواهد رسید

:، سازمان باید استراتژي هاي رقابتی شامل حالت رقابتیو سرانجام در 

یکپارچگی عمودي رو به باال

 یکپارچگی عمودي رو به پایین

 افقی یکپارچگی

رسوخ در بازار

 توسعه بازار

 توسعه محصول

تشکیل مشارکت

.را اجرا نماید 

: استراتژي هاي یکپارچگی عمودي •

این امکان را براي شرکتها فراهم می آورد تا بتوانند تسلط بیشتري بر روي موارد زیر اعمال نمایند که 

:شامل 

پراکندگی ها-
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تامین کنندگان-

رقبا-

:یکپارچگی رو به پایین•

. این اقدام باعث افزایش مالکیت و یا کنترل شرکت بر روي توزیع کنندگان و یا فروشندگان میشود

:راهنماي یکپارچگی رو به جلو 

 زمانیکه توزیع کنندگان گران قیمت ، غیر قابل اعتماد، ناتوان در برآوردن نیازها می باشند ، از

.میشوداین روش استفاده 

زمانیکه توزیع کنندگانی با سطح کیفیت محدود در دسترس است.

زمانیکه شرکت در رقابت خود با صنعتی رو به رو می باشد که رشد سریعی دارد.

زمانیکه مزیت تولید ثابت و پایدار باال باشد.

زمانیکه توزیع کنندگان از حاشیه سود باال برخوردار باشند.

یکپارچگی رو به باال:

در این حالت تالش بر آن است که بتوانند بر روي تامین کنندگان تسلط بیشتري بیابند

:راهنماي یکپارچگی رو به عقب 

 ، زمانیکه تامین کنندگان گران قیمت ، غیر قابل اعتماد، ناتوان در برآوردن نیازها می باشند

.از این روش استفاده میشود

کم و رقبا بسیار زیاد هستندزمانی که تعداد تامین کنندگان.

 یکپارچگی افقی:

».تالش براي افزایش مالکیت و یا تسط بر رقباي موجود در صنعت« 

:راهنماي یکپارچگی افقی•

زمانی که رقابت در صنعت در حال رشد باال باشد.
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یکی از مزایاي مهم رقابتی ، افزایش مقیاس باشد.

 و ضعف مدیریتی و یا نیاز به منبع خاصضعف در فعالیتها به دلیل مشکالت.

نفوذ در بازار

نهایت تنوع محصوالت، افزایش کیفیت و در. هاي جدید استراهکار جالب ، اجراي افکار و ایده

ها هایی است که مدیران متبحر از آنتبلیغ براي فروش محصوالت جدید از جمله تکنیک

.کننداستفاده می

توسعه بازار 

راتژي به دنبال بازارهاي بکر و دست نخورده که عموماً در اطراف ما وجود دارد ولی در این است

کشف . به دلیل شیوه نگرش کانالیزه شده ما نسبت به بازار دیده نمی شوند، می گرددغالباً 

آنچه مسلم است این . باشدبازارهاي تازه و نفوذ در آنها الگویی موثر براي این استراتژي می 

زیدن این استراتژي نیازمند تیم تحقیقاتی بازار و یا حداقل تیم بازاریابی بسیار است که برگ

.قوي است که فرصتهاي بازار را کشف نماید

توسعه محصول

 براي این که مشتریان بیشتر محصول را خرید کنند و در نتیجه فروش ما را افزایش دهند

میزان استفاده مشتریان را با روندي صعودي دچار تغییر ل،می توان با رهیافت توسعه محصو

کشف کاربردهاي جدید از محصول که نیازهاي : کتیکهایی چوننمود در حقیقت با استفاده از تا

جدیدي را ارضا کند، کاهش دادن حاشیه سود و فروش اضافی محصول، در دسترس قرار دادن 

می توان باعث ایجاد انگیزه خرید ... اسب و بسته بندي و تبلیغات منو عرضه دایمی آن،

.مضاعف را ایجاد نمود
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تشکیل مشارکت

شرکتها از تمام صنایع و تمام دنیا نوعی از پیمانها و مشارکتهاي راهبردي را جهت تکمیل نقاط •

قوت و افزایش میزان رقابت پذیري خود در بازارهاي رقابتی در بازارهاي داخلی و بین المللی 

امروزه استفاده از این مشارکتها رونق بیشتري یافته به این دلیل آنکه میتوانند بر . ده اندبرگزی

)188، 1997دیوید، (شبکه هاي ارتباط ،فعالیت و شبکه هاي رایانه اي خود بافزایند 
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SPACEحاالت مختلف در ماتریس 

سازمان در کسب و کاري که فعالیت میکند، : 1لت حا

.ز توان مالی خوبی برخوردار استا

سازمان دچار مشکل مالی است ولی در کسب وکاري : 2حالت 

که فعالیت میکند داراي رشدي پایدار میباشدو میتواند مزیت 

.رقابتی باالیی را براي خود ایجاد نماید

سازمان در کسب وکاري پایدار که در مسیر رشد قرار دارد: 1حالت 

.خوبی برخوردار است، از توان مالی

زیاد استکسب و کاري است که رقابت بسیار سازمان در: 2حالت 

.در نتیجه فروش سازمان روند نزولی دارد

سازمان در کسب و کاري ناپایدار قرار دارد: 1حالت 
.و همچنین از نظر مالی با مشکل روبه رو میباشد

اراي رشدسازمان در حالتی به سر میبرد که د: 2حالت 
منفی بوده و از نظر رقابتی در وضع بدي میباشد

سازمان در کسب و کاري ناپایدار و نسبتا : 1حالت 
.خوب به رقابت می پردازد

سازمان در کسب و کاري که رشد سریعی داردو از مزایاي : 2حالت 

ES

کارا
نھ

١حالت 
تدافعی

٢حالت 

C
A

کار
انھ

تھاجم
ی

٢حالت 

١حالت 

fs

is

٢حالت 

محافظھ کارانھ١حالت 

C
A

FS
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.خوبی برخوردار است فعالیت مینماید

ES
کاران

ه

١حالت 

رقابتی

٢حالت 

IS
کارا

نھ
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لیل صنعتفرایند تح

هاي الزم عبارتند از گام :

درنگ فهرستی ابتدایی از فعاالن صنعت عاقالنه است که بی:چه کسی در صنعت حضور دارد-

فهرستی از رقباي کلیدي براي یافتن سریع دیگر . هاي پیشروویژه از شرکتفراهم آید، به

.مطالب و اسناد شرکت سودمند است

قبال باشد، ممکن است مطالعه صنعتی نسبتاً جامعی یا اگر شخصی خوش ا:مطالعات صنعتی-

.گیرند در دسترس باشداي را در بر میتعدادي مقاالت که دامنه گسترده

شوند، طور عمومی اداره میهایی وجود دارند که بهاگر در صنعت شرکت:هاي ساالنهگزارش-

رش ساالنه به تنهایی اندکی از یک گزا. هاي ساالنه مراجعه کردطور زودهنگام به گزارشباید به

.  سازداطالعات را آشکار می
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شرکت خودروسازي بهمن : مطالعه موردي 

حال با توجه به آشنایی با هولدینگ ها و سبک هاي مدریت استراتژیک در آنها و ابزاري به نام ماتریس 

SPACE که یک شرکت خودروسازي بهمن یا مدل ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک ، از آن در

هولدینگ می باشد ، که در ابتدا با تاریخچه این شرکت آشنا شدیم ،استفاده می کنیم و این ماتریس را 

:در چهار صنعت 

پتروشیمی

 خودرو

 بورس

سیمان

.در شرکت مذکور بررسی می کنیم 

:شرایط موجود در شرکت بهمن براي چهار صنعت 

بورس پتروشیمی سیمان خودرو صنعت

متوسط رو به باال  متوسط متوسط متوسط توان مالی

متوسط کم ندارد متوسط مزیت رقابتی

دارد دارد دارد دارد جذابیت 

صنایع
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:تجزیه تحلیل مربوطه و نمودار ها 

. داده هاي در دست ، حاصل بررسی پرسشنامه هایی است که به پیوست تقدیم می گردد

.براي چهار صنعت مورد بررسی قرار گرفت که 

حاصل از این چهار صنعت به شرح زیر است و نیز در ادامه تحلیل مربوط به هر SPACEنمودار هاي 

.کدام

:پتروشیمی -1

CA IS SUM

-3.95 4.08 0.13

FS ES SUM

3.85 -3.91 -0.06
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:خودرو- 2

.مودار ، بیانگر استراتژي رقابتی استبا توجه به ن

: استراتژي رقابتی 

فاکتور جذابیت صنایع و ثبات محیطی فضایی ایجاد میشود که با عنوان استراتژي رقابتی 2از تالقی 

این رویکرد زمانی توصیه میشود که کسب و کار امتیازهاي خوبی در این دو محور . شناخته شده است 

انیکه با توجه به تجزیه و تحلیل داده هاي به دست آمده از صنعتی، نمودار در زم.گفته شده داشته باشد

داخل این فضا قرار گیرد سازمان مستعد به کارگیري استراتژي هاي رقابتی میباشد تا بتواند هم زمینه 

. رشد را براي خود ایجاد نماید و هم در دنیاي کسب و کار سهم بیشتري را به دست آورد

مشخص میشود که با توجه به پتروشیمی و خودروآن در تجزیه و تحلیل صنعت مصداق عملی 

صنعت پتروشیمی یکی از . SPACEپرسشنامه هایی که ارائه شد و بعد بررسی آنها از طریق مدل 

سرمایه بر ترین صنایع می باشد که به واسطه درآمدي که در این حوزه می توان کسب نمود مورد توجه 

پس از بررسی داده هاي به دست آمده و تبدیل آنها به اعداد معنا دار و . واقع می شود سازمانهاي بزرگ

شرکت این امکان را . پیکان در فضاي رقابتی قرار گرفته است SPACEبعد ترسیم آن بر روي نمودار 

استهاي دارد که  با شرکتهاي ارائه کننده مواد و تجهیزات مورد نیاز و یا حتی گروههاي پخش کننده سی

همکاري را بنا نهد و یک زنجیره تامین یکپارچه را ایجاد نماید که با مدیریت صحیح آن میتواند بسیاري 
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از هزینه هاي اضافه را کاهش دهد و اطمینان حاصل نماید که تمام تجهیزات و امکانات و شرایط پخش 

اید نیازمند ایجاد بازارهاي براي اینکه شرکت بتواند در این حوزه پیشرفت نم. به خوبی مهیا میشود

.جدید و یا ورود پیدا کردن به بازارهاي خاص در داخل و یا خارج از کشور میباشد 

شرکت میتواند با باالبردن ارزش سهام خود یا حتی وامهاي بلند مدت اقداماتی انجام دهد یا حتی ادغام 

از جهتی . سیار مناسب می باشد با شرکتهایی که وجوه نقدي غنی دارندکه به دنبال توسعه هستند ب

شرکت باید به دنبال کاهش هزینه هاي ثابت و متغیر خود باشد البته به شرط آنکه ضرري به اقدامات 

مطمئنا این کار باعث افزایش سهم آن در داخل کشور و شناخته شدن در مجامع .رقابتی نداشته باشد

.خواهد ساخت بین المللی خواهد شد که وجه بسیار خوبی براي سازمان

در شرایط . هر چند این اقدام نیازمند به کارگیري تجهیزات مدرن و افزایش کیفیت محموالت می باشد

در چهار 12و 16و 15تولید محصوالت پتروشیمی به دلیل وارد مدار شدن چهار ترین فازهاي کنونی 

این موضوع را .ایش یافتماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از پنج درصد افز

نکته . میتوان زمینه پیشرفت در این حوزه در نظر گرفت ، که میزان امید در این حوزه را افزایش میدهد

اي که باید در نظر گرفته شود آن است که سیاستهاي دولت چه تغییراتی خواهد کرد یا چه قوانینی به 

چون میتواند بر روي تصمیم شرکت براي ورود تصویب رسیده یا در مدتی دیگر به تصویب خواهد رسید 

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در همین راستا . یا عدم ورود به آن تاثیر بگذارد

با بیان این که با افزایش خوراك، تولید مجتمعهاي ) شانا(در گفتگو با شبکه اطالع رسانی نفت و انرژي 

به تازگی واحدهاي جدید مانند، پتروشیمی ایالم و : می یابد، گفتپتروشیمی کشور به زودي افزایش

.پلیمر کرمانشاه وارد مدار تولید شده است

تولید محصوالت متنوع در این سطح و تالش براي ایجاد محصوالتی با خالقیت باالتر و مخصوصا تقویت 

هدف از . ل ایجاد نماید بخش تحقیق و توسعه می تواند زمینه اي را براي این پیشرفت و حضور فعا

.استراتژي رقابتی سودآوري و تقویت ترازنامه مالی میباشد
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:براي مثال 

هولدینگ خلیج فارس

این شرکت در تولید محصوالت مختلف فعالیت مینماید و به صورت فعال در حوزه بورس اقدام مینماید 

ساس بررسی دقیق نقاط قوت و ضعف این هولدینگ چشم انداز و ماموریت و استراتژي هاي خود را بر ا. 

:داخلی و خارجی تعیین نموده است که در ادامه ارائه میشود 

:چشم انداز 

سودآورترین هلدینگ پتروشیمی کشور با اعتبار جهانی

ماموریت

سرمایه گذاري تخصصی و توسعه اي کارا و اثربخش در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی و 

این راستا هایبادرنظرگرفتننیازهایجاریوآیندهذینفعانبهمنظورارزشآفرینیدرارزشآنوبازارهایسرمای	زنجیره

تالش خواهیم نمود با سرمایه گذاري ،مشارکت هاي استراتژیک و مدیریت منابع سازمان بصورت 

.اثربخش سهم خود را در بازارهاي داخلی ، منطقه اي و جهانی افرایش دهیم 

ا و قابلیت هاي موجود و توسعه آنها ، برقراري تعامالت سازنده و مابرآنیم به بهره گیري از توانمندي ه

.وبهبودمستمرعملکردوارزشآفرینیپایداررامحققسازیم	تکیه بر مدیریت علمی و تفکر سیستمی ،ارتقاء

ما معتقدیم با تکیه بر ارزش هاي انسانی و اخالقی ، خالقیت و نو آوري ،پاي بندي به مسئولیت هاي 

توسعه همه جانبه و متوازن ،شکل دهی سازمان دانش بنیان و ارتقاء سطح اجتماعی در جهت

.رضایتمندي ذینفعان گام برداریم 

اهداف کالن شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

ارتقاء رضایتمندي و وفاداري ذینفعات

									توسعه سرمایه گذاري و شراکت هاي داخلی و خارجی
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									بد سرمایهافزایش کمی و کیفی س

									افزایش سهم بازار

									دستیابی به سازمانی یادگیرنده و دانش بنیان

									توسعه زنجیره ارزش با صیانت از محیط زیست

این هولدینگ تفکیک خاصی را توانسته در حیطه استراتژیهاي خود ایجاد نماید که در ادامه به آنها 

:اشاره خواهد شد 

شرکت	کلیاستراتژي هاي 

	توسعه و سودآوري پایدار
منظر روش ارزیابی متوازن4استراتژیها در 

سودآوري پایدار: منظرمالی 

ارزش آفرینی مستمر: منظر ذینفعات و بازار

توسعه متوازن فرایندها:منظر فرآیندها 

مدیریت علمی:منظر رشد و یادگیري

استراتژیهاي کلی خلیج فارس

مدیریت سبد سهام 

دآوريرشد سو

ارتقاء بهره وري

تقویت برند شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

ارزش آفرینی براي ذینفعان 

افزایش سهم بازار

اجتماعیبهمسئولیتهاي	تعهد
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توسعه خالقیت و نو آوري

تفکر اقتصادي در فرآیندها

توسعه همه جانبه و متوازن 

مدیریت مشارکتی و غیرمتمرکز

توسعه سازمان دانش بنیان

توسعه سیستم هاي اطالعاتی جامع

صیانت از کرامت انسانی

تفکر سیستمی

		ارتقاء دانش و مهارت کارکنان
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:تجزیه و تحلیل سیمان- 2

.استدافعیتبا توجه به نمودار ، بیانگر استراتژي

:همان طور که قبال هم بیان نموده ایم 

. ا بر طرف نموده و جلوي تهدید هاي محیطی را بگیردشرکت باید نقاط ضعف خود رتدافعیدر حالت 

:استراتژي هاي تدافعی شامل

، کاهش یا حذف بعضی از فعالیتها

 فروش یا واگذاري بخش هاي زیان ده سازمان

انحالل

 تنوع همگون

ترین صنایع موثر در یکی از این صنایع بسیار مهم و پرشتاب صنعت سیمان است که یکی از مهم

هاي توسعه صنعتی مورد توجه و رشد صنعتی هر کشور بوده و امروزه به عنوان یکی از شاخصتوسعه

.تواند به عنوان یکی از معیارهاي رشد صنعتی در نظر گرفته شودقرار گرفته و مصرف سرانه آن می

تعیین از آنجا که کاالي سیمان به عنوان یکی از نهاده هاي تولید در فعالیت هاي عمرانی،نقش بسیار

.کننده اي در نیل به اهداف مذکور دارد، در نتیجه آن را کاالیی استراتژیک می دانند 
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:براي نمونه استراتژي شرکت سیمان آبیک 

 ارائه ي کیفیتی برتر بر اساس خواسته هاي مشتري

 افزایش سهم بازار

اهتمام در نصب و راه اندازي پروژه طرح توسعه و صرفه جویی در انرژي

الش در جهت حفظ و ایجاد محیط زیستت

:براي نمونه استراتژي شرکت سیمان سفید ارومیه 

استراتژي کاهش قیمت تمام شده

توسعه منابع انسانی

حضور فعال تر در بازارهاي صادراتی

سازماندهی شرکت

افزایش و تسلط بر بازارهاي داخلی

:براي نمونه استراتژي شرکت سیمان تهران 

ام شدهکاهش قیمت تم

توسعه منابع انسانی

حضور فعال تر در بازارهاي صادراتی

ساماندهی شرکت

افزایش و تسلط بر بازارهاي داخلی

اي به وضعیت سیمان از گذشته تاکنوناشاره

با ظرفیت 1312دي ماه 8برداري از اولین کارخانه سیمان ایران در صنعت سیمان کشور از زمان بهره

هاي بسیار بلندي را در جهت در شرکت سیمان ري تاکنون گام) تن در سال03000(تن در روز 100
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میلیون تن در سال 8اي که ظرفیت تولید از ارتقاي جایگاه این صنعت در جهان برداشته است؛ به گونه

اي در کمتر از رسیده است و با طی یک دوره فعال توسعه1391میلیون تن در سال 70به بیش 1357

به جایگاه چهارم جهان و اول 2000جهانی در سال 16همت و تالشی مثال زدنی از رتبه سال با 10

میلیون تن در این سال به رتبه اول 8/13از منظر تولید و از منظر صادرات با 2012منطقه در سال 

.انداز جمهوري اسالمی ایران استجهان دست یافته است که مطابق با چشم

و 91کارخانه در سال 69و 80کارخانه در سال 36به 57کارخانه در سال 15از ها نیز تعداد کارخانه

میلیون تن 70و 80میلیون تن در سال 6/26به 1357میلیون تن در سال 8میزان تولید سیمان از 

940و 80کیلو در سال 415به 57کیلو در سال 9/227و میانگین سرانه تولید نیز از 91در سال 

.سال اخیر شاهد هستیم11درصد رشد تولید سیمان را در 163رسیده است که 91در سال کیلوگرم 

سیمان و بورس سهام

به طور خالصه امروز . اي که این صنعت دارد ارزش آن در بورس رو به کاهش استبه رغم تمام سرمایه

شود؛ اما این هزینه میمیلیارد تومان 400تا 380اگر یک کارخانه سیمان را بخواهید بسازید، بین 

ده هاي تولیدي جدید سیمان زیانکارخانه. میلیارد دارد100کارخانه در بورس قیمتی به میزان زیر 

ها گذاري با فروش، این کارخانهاند و در بورس اوراق هم به دلیل عدم تطابق حجم سرمایهشده

نشان بدهندتوانند سودي به سهامدارانمی

.
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براي صنعت سیمان ، میتوان استراتژي با توجه به استراتژي تدافعیاینگونه بیان کرد حال می توان

هاي زیر را مورد استفاده قرار داد البته شایان ذکر است که وضعیت رقبا و شناخت بازار و بررسی آن 

.بسیار مهم است

:براي مثال 

ش یا حذف بعضی از فعالیتها ،میتوان تنوع محصول و افزایش کیفیت را مورد توجه قرار داد کاه

و هم چنین بهینه سازي مصرف انرژي را که امروزه بسیار مهم و خود عاملی رقابتی میان کمپانی هاي 

یک سري از فاکتورها در صنعت سیمان وجود دارد که باید آنها را مدنظر .بزرگ است را مد نظر قرار داد

این . تصمیمات استراتژیک تاثیر گذار خواهد بود قرار داد به دلیل آنکه بر روي عملکرد شرکت و 

میزان نوسانات نرخ رشد مصرف سیمان در جهان ، نوسانات نرخ ارز ، سیاستهاي : فاکتورها شامل 

به این عوامل نشان دهنده آن است که نمیتوان تنها. داخلی و مصوباتی که مجلس بر روي صنایع دارند

.و تحلیل شرایط باید تمام جنبه ها را مدنظر قرار دادچند عامل توجه نمود بلکه براي تجزیه

اتخاد سیاستهاي انقباضی دولت و کاهش بودجه هاي عمرانی نیز موجب کاهش تقاضا و در نتیجه 

رقابتهاي داخلی بین تولید کنندگان شد که مناقشات منطقه اي و کاهش مصرف سیمان در منطقه نیز 
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اما چون این حوزه پتانسیل باالیی دارد .قرارداددر سطح نازلیبه امر دامن زد و قیمت هاي فروش را 

استفاده نکند و با استراتژي درست تالش کند در این حوزه باقی بهتر است شرکت از سیاست انحالل 

.بماند و بیشتر به کاهش و حذف فعالیتهاي بی بازده روي آورده و یا به دنبال تنوع همگون باشد
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:بورس تجزیه و تحلیل -4

با توجه به داده هاي جمع آوري شده از طریق پرسشنامه ، مشاهده می نماییم که در منطقه ایی قرار 

.می باشداستراتژي تهاجمیگرفته که داراي 

تنوع با توجه به بررسی ها و مطالعات انجام شده ، از میان استراتژي هاي تهاجمی میتوان 

.را پیشنهاد داد توسعه محصولیا ررسوخ در بازا،همگون

: همان طور که قبال بیان شد 

نشان دهنده آن است که سازمان در بهترین شرایط ممکن قرار دارد  و می تواند با استفاده از نقاط قوت 

خود ، از فرصتهاي موجود حداکثر استفاده را نماید ، نقاط ضعف خود را بر طرف نماید و جلوي تهدید 

.ی را بگیرد هاي خارج

:بنابراین سازمان در شرایط تهاجمی با استراتژي هاي

 رسوخ در بازار

 توسعه محصول
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 یکپارچگی عمودي به پایین

 یکپارچگی عمودي به باال

 یکپارچگی افقی

 تنوع همگون

 تنوع نا همگون

.شود تنوع افقی یا استراتژي ترکیبی که بستگی به شراط خاصی دارد ، مواجه می 

:در ابتدا آشنایی با بورس 

به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش » بورس اوراق بهادار«

ها یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات سهام شرکت

اندازها و ن از صاحبان پسمشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانو. شودخاصی انجام می

.هاي راکد و الزامات قانونی براي متقاضیان سرمایه استسرمایه

بازار اوراق بهادار در واقع مکمل بخش بانکی در تأمین نیازهاي مالی بنگاههاي خصوصی و دولتی 

خصیص تواند در تبازار عمل کند میوجود یک بازار اوراق بهادار که در چارچوب مکانیزم. باشدمی

تکامل ) بورس(شاهد مدعا اینکه کشورهایی که داراي بازار سرمایه. بهینه منابع مالی و کاراتر عمل نماید

سیستم بانکی نیز با استفاده از مکانیزم . اند رشد اقتصادي زیادتر داشته باشنداند، توانستهتر بودهیافته

.تکافوي سرمایه خود را بهبود بخشدرده وتواند نقدینگی مورد نیاز خود را بدست آواوراق بهادار می

:مزایاي بورس اوراق بهادار

مزایاي بورس اوراق بهادار از دیدگاه اقتصاد کالن-الف

.هاي جزئی و پراکنده و انباشت آن براي تجهیز منابع مالی شرکتهاآوري سرمایهجمع- 1

.ت و مؤسساتاندازهاي راکد در امر تولید و تأمین مالی دولبکارگیري پس- 2
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).مشارکت(کنترل حجم پول، نقدینگی و تورم از طریق انشار سهام و اوراق قرضه- 3

.رشد تولید ناخالص ملی، افزایش اشتغال و کمک به حفظ تعادل اقتصادي کشور- 4

.افزایش درجه نقد شوندگی ثروت افراد- 5

)پذیرهاي سرمایهشرکت(مزایاي بورس اوراق بهادار از دیدگاه واحدهاي اقتصادي-ب

سهولت در تأمین مالی از طریق انتشار سهام و سایر اوراق بهادار- 1

افزایش اعتبار داخلی و خارجی و تأمین مالی با به وثیقه گذاردن سهام شرکت در بازارهاي مالی - 2

داخلی و خارجی

سهولت در تغییر ترکیب سهامداري و انتقال مالکیت- 3

هاي مالیاتیبرخورداري از معافیت- 4

انداز فعالیت شرکت در آینده و ارزیابی عملکرد شرکتتبیین چشم- 5

ارتقاي سطح اعتماد عمومی و استفاده از مشارکت عمومی در توسعه شرکت- 6

گذارانمزایاي بورس اوراق بهادار از دیدگاه سرمایه-ج

ل تورمخرید سهام و اوراق بهادار براي کسب بازده مناسب و پوشش درمقاب- 1

گذاري بدلیل شفافیت اطالعاتاطمینان از گزینه سرمایه- 2

قابلیت نقد شوندگی اوراق بهادار و سهولت نقل و انتقال سهام و استفاده از معافیتهاي مالیاتی- 3

گیري براي اداره شرکتهامشارکت در فرآیند تصمیم- 4

.نمایدمدت را فراهم میلندمدت و کوتاهگذاري بایجاد یک بازار دائمی و مستمر که امکان سرمایه- 5

گذاران کوچک و احساس مشارکت در امور تولیدي و تجاريحمایت از سرمایه- 6

هاي بازار سرمایهنامهنظارت مضاعف بر فعالیت شرکتها درچارچوب استانداردها وآئین- 7
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که به پیوست 1393سال شرکت فعال در سه ماه اول50بر اساس گزارش اداره آمار  و اطالعات اسامی 

با توجه به اینکه .(البته ما در اینجا فقط چند شرکت اول را مورد بررسی قرار داده ایم . تقدیم می شود 

شرکت هاي مذکور در صنعت پتروشمی فعالیت دارند ، در اینجا فقط از بعد فعالیت در بورس مد نظر 

.)بوده است 

نام شرکتنمادردیف

تروشیمی خلیجصنایع پ1فارس 1

گسترش نفت و گاز1پارسان 2

پاالیش نفت بندرعباس1شبندر 3

فوالد مبارکه اصفهان1فوالد4

:معرفی 

.شرکت ردیف اول در قسمت پتروشیمی توضیح داده شده است

شرکت گسترش نفت و گاز : ردیف دوم 

برگرفته از سایت رسمی شرکت 

فت و گاز پارسیان، تبدیل شدن به بزرگترین هلدینگ مهمترین هدف بلند مدت گروه گسترش ن

پتروپاالیشگاهی در ایران و حوزه خلیج فارس است که البته این هدف در ایران و با سرمایه گذاري هاي 

به منظور دستیابی به این . جدیـدي کـه در حوزه پاالیشگاهـی صـورت پذیرفتـه، محقـق گشته است

:ده براي این گروه بشرح زیر می باشدآرمان بزرگ، اهداف کمی تعریف ش

 میلیون تن متانول و کسب رتبه اول در خاور میانه10دستیابی به ظرفیت تولید.
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 میلیون تن اوره و تثبیت رتبه اول خاور میانه براي یک دوره حداقل 8دستیابی به ظرفیت

.ساله10

 هزار بشکه نفت خام در روز500فرآورش روزانه.

کارهاي این گروه براي دستیابی به اهداف فوق، حول پنج محور اساسی ذیل مشخص و سیاست ها و راه

:بطور جدي در دستور کار مدیران آن قرار گرفته است

 توسعه سرمایه گذاري و حضور فعال در صنایع باالدستی با اتکا بر مزیت هاي نسبی موجود در

.کشور

بازار سرمایه کشورفراهم نمودن مقدمات الزم براي حضور فعال گروه در.

 توجه ویژه به سرمایه هاي انسانی موجود در این صنعت و جذب آنها به منظور ارتقا بهره وري

.سرمایه

 توسعه فعالیت ها در حوزه تولید برخی از محصوالت استراتژیک، به منظور ارتقا ضریب نفوذ و تاثیر

.در بازارها

مشارکت هاي خارجیحضور پررنگ و فعال در عرصه بین المللی و جذب.

:در ادامه نقشه استراتژیک هولدینگ 
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شرکت فوالد مبارکه اصفهان: ردیف چهارم  

برگرفته از سایت شرکت

ماموریت شرکت فوالد مبارکه

ایفاي نقش محوري در توسعه صنعتی، اقتصادي و ارتقاي سطح فناوري صنعت فوالد، به عنوان سازمانی 

ترازجهان

از شرکت فوالد مبارکهاندچشم

از سهم تولید داخل به عنوان سازمانی سرآمد در ٪45پیشتاز در صنعت فوالد کشور با حفظ حداقل 

سازي، و حضور مداوم در بازار جهانیتولید اقتصادي، کیفیت، فناوري و بومی

ارزشهاي سازمان

ارزشهاي اسالمی و انسانی

کار ایمن، با کیفیت و به موقع

ود مستمر و اصالح الگوي مصرفتعالی، بهب

یادگیري، نوآوري، مشارکت سازمانی و کار گروهی

مشتري مداري ، تکریم همکاران و ذي نفعان
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GEمدل جنرال الکتریک 

مدل BCGمیالدي پژوهشگران تصمیم گرفتند براي رفع نواقص موجود در مدل ماتریس 70در دهه 

تعیین .شهره یافت) جنرال الکتریک(GEعدها این مدل به نام ماتریس جدیدتري را ارائه نمایند که ب

یک هدف مناسب براي یک واحد کسب وکار استراتژیک نمی تواند صرفاً توسط جایگاه آن در ماتریس 

سهم افزوده تا بتواند –ا به ماتریس رشد عوامل دیگري رجنرال الکتریک. سهم تعیین شود–رشد 

جذابیت بازاردر این مدل هر فعالیت بر حسب دو معیار اصلی . نمایدرا ارزیابیفعالیتهاي گسترده خود

در معیار جذابیت بازار عالوه بر نرخ رشد بازار بعنوان بخشی از . درجه بندي میشودتوانمندي شرکتو 

:جذابیت بازار 

 اندازه بازار

 نرخ رشد ساالنه بازار

سود آوري

شدت رقابت

يضروریات تکنولوژ

آسیب پذیري تورمی

ضروریات انرژي

 تأثیر زیست محیطی، اجتماعی، سیاسی و قانونی

نیز مورد توجه قرار گرفته است

:، عواملی چونسهم بازاردر معیار توانمندي شرکت عالوه بر .

رشد بازار

کیفیت محصول

شهرت نام تجاري
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شبکه توزیع

اثر بخشی تبلیغاتی

ظرفیت تولید

 تولیدبهره وري

هزینه ها

 عملکرد تحقیق و توسعه

سطح دانش کارکنان سطح مدیریت

.مد نظر قرار گرفته است

توسط جنرال الکتریک و مک کنزي توسعه GE، مدل BCGبه منظور رفع محدودیتهاي ماتریس 

. یافت 

یار جهت ارزیابی قوتها و ضعف هاي هر کسب و کار تنها یک معیار محیطی ویک معBCGدر مدل 

چندین عامل ، GEبه کار می رود ؛ در صورتی که در "سهم بازار "و "رشد بازار "سازمانی یعنی 

.مورد استفاده قرار می گیرد 

از نه خانه استفاده می شود تا ارزیابی دقیقتري بین BCGبه جاي چهار خانه ماتریس GEدر مدل 

مبتنی بر پارادایم تجویزي ابزار مناسبی GEوش بنابراین ر. موقعیتهاي واحد کسب و کار پدید آید 

براي تجزیه و تحلیل استراتژي ك شرکتهایی که داراي بخش هاي مختلف تولیدي یا عملیاتی هستند ، 

عوامل رقابتی "در دراز مدت و "شدت جاذبه بازار "این ماتریس با مبنا قرار دادن . به شمار می رود 

یکبار چهار GEهمچنین مدل .نه بخش ارائه داده است تقسیم بندي دقیقتري در"موسسه 

استراتژي کلی جهت چگونگی سرمایه 9استراتژي کلی جهت چگونگی سرمایه گذاري و یک بار دیگر 

.گذاري و یکبار دیگر نه استراتژي را براي هر یک از خانه هاي نه گانه پیشنهاد می کند
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:ر نظر گرفته شده استچهار استراتژي اصلی براي مناطق نه گانه د

سرمایه گذاري و توسعه فعالیت - 1

رشد انتخابی- 2

برخورد احتیاطی و گزینشی- 3

) استراتژي هاي عقب نشینی و انحالل( حذف سرمایه - 4

:2و 1در واقع در جدول فوق استراتژي هاي خانه هاي شماره -

یابی می شوند و هنگامی که استراتژي هایی هستند که در آن امکانات رشد جهت سودآوري باالترر ارز

و افزایش ظرفیت تولید R&Dدر سازمان توسعه تکنولوژي ، توسعه کاال ، توسعه بازار ، توسعه واحدهاي 

.و خدمات صورت پذیرد ، با توجه به حفظ برتري رقابتی موسسه این استراتژي ها اجرا می شوند

بردن سودآوري منابع موجود در استراتژي است که مبتنی بر باال: 3استراتژي خانه شماره -

سازمان و افزایش قابلیتها و توانمند تر کردن موسسه می باشد و و هدف آن ، حفظ سهم بازار با توجه به 

.حفظ سرمایه گذاري هاي موجود است 
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استراتژي هاي حذف سرمایه و یا انحالل و فروش می باشد و بافروش : 4استراتژي خانه شماره -

هیزات و واحدهاي زیان ده و بیکار ، کاهش هزینه ها از تنوع به سمت تمرکز در تولید ماشین آالت و تج

.کاالها و خدمات ، کاهش سرمایه در گردش ، و سایر موارد مشابه اجرا میشود

هایی که در SBUبراي BCGبر خالف مدل GEبا توجه به موارد فوق ، مشخص می شود که مدل 

زار قرار دارند، نیز استراتژي هایی را پیشنهاد میکند ، ولی همچنان سطح متوسط وضعیت رقابت و با

محدودیتی که وجود دارد این است که استراتژي هاي پیشنهادي سطح متوسط ، آن چنان که باید به 

.صورت کامل و دقیق پیشنهاد نمیشود

مقابل جاذبه بازار ارائه در جدول زیر گزینه هاي مختلف استراتژیک موقعیت رقابتی سازمان در بازار ، در 

. شده است 
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:ویژگی هاي این مدل

 مدلGE بر سرمایه گذاري و الویتهاي آن تاکید میکند.

 از ویژگی هاي مهم دیگر مدلGE ضمن امکان ارزیابی تولید و بازارهاي موجود که موسسه در آن

فی است که شرکتها هنوز به آنها وارد فعالیت می کند ، توان تجزیه و تحلیل بازارها و و حوزه هاي مختل

.نشده ولی اندیشه ورود به آنها را دارا می باشند

GEکاربرد مدل 

به کارگیري این روش در یک فرایند هشت مرحله اي مربوط به تجزیه و تحلیل شرایط موجود و شرایط 

داراي عواملی رکن اصلی جاذبه بازار و موقعیت شرکت ، هر یکGEدر مدل .آینده خالصه می شود 

این . می باشند که باید بررسی شده و توسط فرم هایی که در ادامه معرفی می شوند ، وزن دهی گردند

:عوامل شامل 

: جاذبه بازار 

محیط اقتصادي و تکنولوژیک - 1

محیط سیاسی- 2

محیط اجتماعی و فرهنگی- 3

محیط صنعتی- 4

:موقعیت رقابتی 

قابلیت مقاومت - 1

نقاط قوت- 2

تصور نمایید می خواهیم براي یک سازمان فرضی تولیدي ، ماتریس GEماتریس براي درك بهتر

GEرا ایجاد نماییم.
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در ابتدا پارامترها و عوامل نشان دهنده جذابیت صنعت را فهرست نموده ، سپس وزن هر عامل را 

د صاحب الزم به ذکر است که غالبا وزن دهی به پارامتر ها بر اساس خبرگی افرا. مشخص می نماییم 

در ادامه وضعیت هر عامل در .نظر انجام می پذیرد و جمع اوزان انجام شده ب عوامل باید برابر یک شود 

داده می 5تا 1به صورتی که به هر عامل نمره اي بین . صنعت مورد نظر مورد بررسی قرار می گیرد 

رمول زیر میزان جذابیت صنعت سپس امتیاز وزن دار هر عامل را محاسبه نموده و با استفاده از ف. شود

.را محاسبه می نماییم

پس از محاسبه میزان جذابیت صنعت ، عوامل کلیدي موفقیت در شرکت یا عوامل رقابتی  موسسه را 

جمع اوزان در اینجا نیز باید برابر .فهرست نموده ، آنگاه وزن هر عامل را در صنعت مشخص می کنیم 

را براي شرکت مورد نظر به نمرات  تا  مشخص نموده و در نهایت سپس امتیاز هر عامل. یک شود 

امتیاز وزن دار هر عامل را محاسبه نموده و در ادامه میزان عوامل رقابتی تا توان شرکت به دست می 

.آید

GEپس از مشخص شدن نتایج ارزیابی ها مقادیر کمی و یا کیفی به دست آمده بر روي ماتریس 

قرار گیري هر دایره بر روي ماتریس ، موقعیت شرکت را نشان دهنده اندازه محل. منعکس می شود 

معموال قطاعی از دایره را نیز به منظور نمایش سهم بازار به شکلی متناسب هاشور می . بازار می باشد 

.زنند
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ا حال به منظور پیش بینی روند هر یک از عوامل محیطی و درونی مانند مراحل قبل عمل می شود ، ب

در آخرین مرحله ارزیابی ها . این تفاوت که در این مرحله ارزیابی ها بر اساس پیش بینی انجام می گیرد

در چنین حالتی امکان مقایسه وضعیت حال و آینده نیز امکان پذیر . بر اساس پیش بینی انجام میگیرد

د ، امکان فرموله کردن در آخرین مرحله با توجه به اطالعات و جداولی که حاصل می شو. خواهد بود 

.استراتژي و تدوین ان به وجود خواهد آمد

BCGهر دو مدل , GEهایی هستند از جملهداراي محدودیت:

هاي بازار و محصول خدماتآسان نبودن تعریف بخش) 1

.هاي استاندارد که ممکن است غیر قبال اجرا بوده و یا فرصتها را از دست بدهنديپیشنهاد استراتژ) 2

بدلیل ذهنی بودن قضاوت، ممکن است در واقعیت، جواب درست ندهند و یا مدیران از خطاهاي ) 3

.آمده غفلت کنندپیش

ها داراي بار ارزشی هستند و ممکن است مدیران را نسبت به موقعیتBCGنامها، به ویژه در ) 4

.بفریبند و یا دچار خوش بینی غیر واقع بینانه بکنند

شود یا محصول و ه مشخص نیست چه چیزي موجب جذابیت یک صنعت میدر عمل همیش) 5

.خدمات در کدام مرحله از چرخه حیات خود است
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) :BCG	(سهم بازار/ماتریس گروه مشاوران بوستون یا ماتریس رشد 

یک سازمان  را بوجود میآورند که آنرا مجموعۀ دارائیهاي شرکت مینامند ، بخش یا واحد هاي مستقل 

.که اغلب براي هریک از این بخشها باید یک استراتژي جداگانه ارائه کرد 

ن و ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی به گونه اي طرح ریزي شده اند که به وماتریس گروه مشاوران بست

.سازمانهائی که داراي بخشهاي متعددي هستند امکان تدوین استراتژي هاي گوناگون را میدهد 

روي محور عمودي به طور اخص نرخ رشد سالیانه بازاري را نشان میدهد که واحد فعالیت نرخ رشد بازار

اگرچه میتواند دامنه .درصد تغییر میکند20این نرخ از صفر درصد تا . اقتصادي در آن عمل می کند

هم س. درصد ، نرخ رشد باال تلقی میشود10تغییر باالتري هم براي آن درنظر گرفت ، نرخ رشد بازار 

نسبی بازار که روي محور افقی اندازه گیري میشودبه سهم بازار فعالیت استراتژیک متعلق به شرکت ، 

.برابر فروش قوي ترین رقیب بعدي در بازار است10پیشرو است و حجم فروش آن 

این ماتریس که بصورت نمودار رسم می شود میتواند سهم نسبی بازار هریک از بخش ها و نرخ رشد 

ماتریس مزبور این امکان را میدهد که از طریق بررسی سهم نسبی بازار شرکت و . را نشان دهد صنعت 

.مجموعه دارائیهاي متنوع را اداره نماید ،نرخ رشد صنعت هریک از بخشها 
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مقصود از سهم نسبی بازار ، نسبت سهم بازار یک بخش در یک صنعت خاص به سهم بازاري است که 

.یب در همان صنعت دارد بزرگ ترین شرکت رق

ن این است که باعث می شود شرکت مادر به واحداهائی که بوستوفایده اصلی ماتریس گروه مشاوران 

. هستند توجه نماید و به نیازهاي واحد هاي گوناگون پی ببرد گاو شیرده

:باگذشت زمان این تقسیم بندیها تغییر میکند 

 )) یآیند به صورت عالمت پرسش در م)) سگ ها

 )) سگ (( تبدیل به )) عالمت هاي پرسش ((

تبدیل به گاوهاي شیرده سگ

 )) شوندمی )) ستاره (( تبدیل به )) گاوهاي شیرده

سازمان ها باید با گذشت زمان ،. در برخی از سازمان ها نمی توان هیچ نوع چرخه اي  مشاهده کرد 

.میباشند )) ستاره (( به صورت بکوشند در واحد هائی سرمایه گذاري کنند که

هائی براي انتخاب استراتژیکراهنمائی

، بسیار مناسب است چرا که شرکت درباره ادامه تزریق پول در این واحد باید عالمت سوال

ممکن است که به نفع . شرکت نباید واحدهاي زیادي را در این ماحیه داشته باشد. سخت باندیشد

یع منابع پولی بین واحدهایی که در این حوزه قرار داردو تالش کند که یک شرکت باشد که به جاي توز

.یا دو عالمت سوال وجود داشته باشد

یک . ،اگر واحد عالمت سوال با موفقیت روبه رو شود به ستاره تبدیل خواهد شدستاره ها

ریان نقدي مثبتی را یک ستاره نباید لزوما براي شرکت ج. ستاره در یک بازار با رشد باال پیشتاز است

شزکت براي ادامه کار همراه با رشد باال و مقابله با حمله رقبا به منابع مالی قابل مالحظه اي . ایجاد کند
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بخشها یا محصوالتی هستند که بسرعت در حال رشد میباشند ، به پول زیادي احتیاج دراند .نیاز دارد

. را بعهده دارند و پول زیادي هم تولید میکنند تا موقعیت خود را حفظ کنند ، در رشته خود رهبري 

.گردش نقدي در حالت توازن است و بهترین فرصت را براي توسعه ارائه میدهد

درصد سقوط کند در صورتی که ستاره 10اگر نرخ ساالنه رشد بازار به کمتر از،گاوشیرده

یک گاو شیرده . دیل میشودهمچنان از بزرگترین سهم نسبی بازار برخوردار باشد به گاو شیرده تب

در این صورت شرکت به منابع مالی جهت . وجوه نقدي فراوانی را براي شرکت به ارمغان می آورد

استفاده از طرفیت اضافی نیازي ندارد، زیرا که نرخ رشد بازار در این مرحله کند شده استو از آنجا که 

ویی هاي مقیاس و درصد سود باالیی بهره مند پیشتاز بازار ، ابتکار عمل را در اختیار دارداز صرفه ج

ولی سهم بازار بسیار میبشند بعلت سهم ، محصوالت یا بخشهائی است که داراي رشد اندك . میشود

چون رشد اندك است ، هزینه سرمایه گذاري . بازارشان ، هزینه کمی دارند و پول زیادي تولید میکنند 

آنها ستونهاي مؤسسه هستند و لذا ثبات براي آنها . مجدد براي بقیه مؤسسه را فراهم میکنند 

.استراتژي خوبی است 

واحدهایی هستند که در بازارهاي با رشد کم از سهم بازار ضعیفی برخوردار ،هاسگ

اگرچه این واحدها احتماال مقداري نقدینگی ایجاد میکننداما به طور کلی ایجاد کننده سود یا .میباشند

الت یا بخشهائی هستند که داراي رشد کم و سهم بازار کم میباشند و بنابراین محصو.ضرر کمی هستند

سگها را . آنها ممکن است براي ادامه حیات نیاز به پول داشته باشند . سود اندکی حاصل می نمایند 

به حداقل رسانید عالمت سؤال محصوالت یا بخشهائی را نمایش کاهش سرمایه یا انحاللباید از طریق 

این محصوالت یا بخشها بدترین وضعیت را دارند . سهم بازار کم میباشند ، د که داراي رشد زیادمیده

اگر بحال خود رها شوند تبدیل . ، چونکه نیازشان به پول بسیار زیاد است اما پول اندکی تولید می کنند 

عالمت سؤال راحت تر از آنجا که رشد زیاد است ، سهم بازار براي . به یک اژدهاي پول خوار میشوند

بنابراین عالمت سؤالها را باید تبدیل کرد به ستاره ها و سپس به گاوهاي . بدست میآید تا براي سگها 
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این استراتژي در کوتاه مدت پول جذب می کند ، اما در بلند مدت در آمد خوبی ایجاد مینماید . شیرده 

.آلترناتیو دیگر کاهش سرمایه گذاري است . 

این مدل اینست که سهم بازار زیاد براي محصوالتی که بسرعت رشد می نماید معموال به فرض اصلی 

از سوي دیگر در صورتیکه محصوالت مؤسسه اي در . سود دهی و وضعیت رقابت ثابتی نایل می شود 

بنابراین مدل . باشند ، افزایش سهم بازار معموال هزینه بسیار زیادي دارد داشته بازار ما رشد کمی 

BCG توصیه می کند که سرمایه را از این بخش یا محصوالت ، حتی به بهاي از دست دادن سهم بازار

.برداشت و بجاي دیگري منتقل نمائید 

این مدل بر تصمیم گیري مدیران وتحقیقات پژوهشگران تأثیرات فراوانی داشته است اما بکار بردن 

نوآوري و ارائه محصوالت جدید گردد چونکه بعضی از توصیه هاي آن ممکن است موجب جلوگیري از

.در طبقه سگ ها یا عالمت سؤال شروع میشوند بنابر تعریف محصوالت جدید معموال

این روش در زمره روشهاي مبتنی بر پارادایم تجویزي ، رویکرد محتوایی مبتنی بر چرخه عمر محصول 

آن مدل براي تعیین استراتژي اصلی در قابلیت کاربرد. بوده و براي شرایط رقابتی طراحی شده است

.هاي مختلف استSBUشرکتهاي چند محصولی و براي 

در این روش تالش میشود با حداقل اطالعات ممکن ، تصویري کلی از موقعیت و جایگاه هر یک از 

فعالیتها ، کاالها و خدمات سازمان در محیط خاص و با توجه به رقباي هر یک از کاالها و خدمات 

.سیم شودتر

هر یک از کسب و کارها و یا محصوالت "سهم نسبی از بازار"و "نرخ رشد بازار: در این روش تاکید بر 

این مدل ضمن فرموله کردن استراتژي هاي مختلف بر حسب نوع رشته سرمایه .تولیدي می باشد

ندگان منابع موسسه را گذاري مورد استفاده  ، تجزیه و تحلیل استراتژیک تولید کنندگان و استفاده کن

.سهولت بخشید
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براساس منطق منحنی چرخه عمر استوار می باشد که ماموریتهاي سازمان بر حسب سهم BCGمدل 

نسبی عملکرد یا بازار و نرخ رشد عملکرد یا بازار در سلول خاص خود قرار می گیرندو هر سلول نمایانگر 

.ت و بقا سازمان خواهد بودماهیت استراتژي مناسب سازمان براي تحقق ماموری

:مقادیر رشد بازار و سهم بازار نسبی شرکت را می توان از طریق روابط زیر به دست آورد 

=

=

براي شرکتهایی که داراي فعالیتهاي متعدد هستند مورد استفاده قرار میگیرد و می BCGوش ر

تواند موقعیت چند محصول یا خدمت را به طور مقایسه اي مورد ارزیابی قرار داده و بعد از تعیین 

.محل آن در ماتریس ، استراتژي مناسب آن را مشخص نمایید

ن دهنده مبناي مقایسه است و نمایانگر بخشی از شرکت است که ها نشاXبر روي محور 1معموال عدد 

متوسط سهم رقبا را در % 50سهم نیمی از سهم بازار شرکت پیشرو در صنعت مورد نظر یا بیش از 

محورها نشاندهنده نرخ رشد .البته مقیاس این محور به صورت تصاعد هندسی افزایش میابد. اختیار دارد

20تا مثبت 20ها می تواند بین منفی Yدرصد نرخ رشد بر روي محور . ندصنعت از بعد فروش می باش

نرخ رشد بازار 
Nمحصول در سال 

nارزش کل فروش محصول در سال –nارزش کل فروش محصول در بازار در سال 

n-1ارزش کل فروش محصول در سال 

نرخ رشد بازار 
صول در سال مح

N جمع امتیازات
متوازن ردیف 
هاي مختلف 

nفروش محصول توسط شرکت در سال 

تھاجمیnمتوسط فروش محصول توسط رقبا در سال 
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البته سازمانهاي خاص می توانند از مقادیر . فرض شود و عدد صفر بر بر روي این محور عدد میانی است

.عددي دیگري هم براي مندرج نمودن محورها استفاده نمایند
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