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 بررسی ادغام شرکت نوکیا و مایکروسافت
 آتنا سلطانی

 ندا عبدعالمی

 دانشگاه عالمه طباطبایی

 رشته مدیریت صنعتی / گرایش تولید

 
 چکیده

تر شدن فعالیتها ی شرکت می شودو از  ادغام وتحصیل نوعی رشد در فعالیتها وعملیات  شرکت به شمار می رود که باعث متنوع

امروزه  ها جهت افزایش موقعیت رقابتی و یک تصمیم مهم و استراتژیک در مدیریت مالی تلقی می شود .جمله استراتژیهای شرکت

 ٬رقابت در سطح جهانی چنان افزایش یافته که تکیه بر کارایی درونی و نقاط قوت بنگاه به تنهایی موجب دوام و رشد نمی شود

ری یکدیگر به صورت مشترک استفاده می کنند و با هم افزایی گروهی در شرکتها با اتخاذ روشهای ترکیب از منابع قابل بهره بردا

علم اقتصاد، پویایی ابزارهای ترکیب منابع و انجام معامالت ادغام و ترکیب را .مقابل تهدید های محیط رقابتی ایستادگی می کنند

و با بهره وری باال در سرمایه گذاری های توجیه  زیرا این امر نشانه جریان آزاد سرمایه می باشد که به صورت کارا ٬مفید می داند

این گونه  تصمیمات استراتژیکی ادغام و تحصیل  تنها سهامداران را تحت تاثیر قرار نمی دهد بلکه در شکل .پذیر تخصیص می یابد

ا بتواند با خرید ی اقتصادنیز  نقش چشم گیری دارد.از همین رو شرکت مایکروسافت در پی خرید سهام شرکت نوکیا برآمد تده

از روز اول روی سخت افزار و نرم افزار با هم کار کند، و از نظر تئوریکی آن به خواسته های خود مبنی بر داشتن این توانایی که 

عا به عالوه مایکروسافت ادبرسد. مسیر توسعه را بپیماید، یک تبلت یا تلفن جدید را با کارایی هر چه بیشتر بسازد و روانه بازار کند

می کند که با درک بهتر نحوه عملکرد سخت افزار و نرم افزار با هم، می تواند این دانش را به شرکای تجاری خود، کاربران و 

 توسعه دهندگان انتقال دهد.

 ادغام،نوکیا،مایکروسافت:کلمات کلیدی
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. این اقدامات به نوعی یک شودها گفته میشرکت 2اتحاد به فرآیندهای مربوط به ترکیب و 1هاطور کلی ادغام و اکتساب شرکتبه

و نیز مدیریت  3و موضوع بحث مدیریت مالی بنگاه دنشوبندی میطبقه تژیک هستند؛ به همین دلیل، در سطح شرکتاتصمیم استر

قابل بررسی کالن اقتصاد  سطحدر ها و هم شرکتدر سطح خرد یا هم گیرند. آثار ناشی از ادغام و اکتساب قرار می 4گذاریسرمایه

گیری راجع به ادغام و است.  بعضی مواقع نتایج مفید و مثبت و گاهی اوقات نتایج مخرب برای شرکت ها و اقتصاد دارند. تصمیم

شود که اکتساب، از تصمیمات استراتژیک و بسیار هنرمندانه و تخصصی مدیران مالی و سایر مدیران ارشد شرکت ها تلقی می

هایی را برای اقتصاد جهان و بسیاری از ها و البته  زیاناند ارزشدر سالهای اخیر این اقدامات توانسته .ای هستندو حرفهبلندمدت 

ها به ارمغان آورند که خود محل بحث و منازعه بسیاری از نظریه پردازان و نیز موضوع مطالعات و تحقیقات تجربی بسیاری شرکت

 .از محققین مالی بوده است

وکیا همیشه یک کارخانه تولید تلفن نبوده است. این کارخانه قبل از ورود به صنعت وایرلس، در زمینه کاغذ، کفش و الستیک ن

فعالیت داشته است. از امروز فصل جدیدی در تاریخچه این شرکت آغاز می شود چرا که بخش خدمات و ابزار آن توسط 

ده است. تغییرات بعدا برزو خواهند کرد اما مطالب کمی درباره تغیییرات صورت میلیون دالر خریداری ش 7مایکروسافت به ارزش 

گرفته پس از پیوند این دو شرکت در دسترس است. هیچ کدام از طرفین اجازه انتشار جزئیات معامله را به صورت عمومی نداده 

 است.

وان دو کمپانی مجزا عمل کنند. حتی با اینکه این دو مایکروسافت و نوکیا رفقای شفیق یکدیگر بودند اما مجبور بودند که به عن

جدا طی کنند: هر دو شرکت دفعات زیادی با هم همکاری کرده اند اما هنوز مجبور بودند که پروسه ی پیشرفت خود را جدا 

ا پیش می آورد. با خود، ابزار خود و رمز و راز های فرهنگی و تجارتی خود را داشتند که ناکارامدی های بسیاری ر کمپانی منابع

خانواده، ماکروسافت می تواند از روز اول هم روی نرم افزار کار کند و هم روی سخت افزار، که در تئوری،  نوکیا بهپیوستن 

به عالوه مایکروسافت ادعا دارد که با بدست .فرایند ساخت، تولید انبوه و فروش یک موبایل یا تبلت را بسیار مؤثر تر خواهد کرد

با دیگر کمپانی ها بسط  شهمی بهتر از کارکرد نرم افزار و سخت افزار با یکدیگر، می تواند این درک را به شراکتآوردن ف

در ابتدا به مطالبی پیرامون ادغام و ادبیات آن پرداخته شده،به چند نمونه از ادغام های دو شرکت اشاره گردیده و سپس در .دهد

 شده است.مورد ادغام این دو شرکت مطالبی بیان 

 ادغام-٢
 به هاشرکت ادغام تجارت قانون مقررات از کدامهیچ در. باشدمی هم چیزدر دو بردن فرو و فشردن هم در ادغام در لغت به معنای 

 در هاشرکت ادغام که است این آیدمی دست به حقوقدانان نظر مفهوم از آنچه ولی است، نشده تعریف آن اصطالحی معنای

تواند از طریق یکی ه معنای پیوستن دو یا چند شرکت به هم و تشکیل یک شرکت جدید است. این پیوستن میحقوقی ب اصطالح

 [1]شدن چند شرکت، یا پیوستن آنها به یک شرکت بزرگتر باشد.

شود. های بزرگ اقتصادی استفاده میاروپایی از این امر برای ایجاد یک قدرت اقتصادی برتر در جهت انجام پروژهدر کشورهای 

به طور کلی اختالط و ادغام  [2]باشد.ها و تعیین یک هدف مشترک میاز دیگر فواید این پیوستگی، تخصصی نمودن شرکت

 .کدیگر مورد قبول اکثر قوانین استها با یشرکت

 انواع ادغام-٣

                                                 

1 Merger And Acquisition (M&A)  

2 Consolidation   

3 Corporate Finance   

4 Investment Management   

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38112#_ftn1
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38112#_ftn2
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 تأسیس شرکت جدید ١-٣

ها نیز روند. به تبع، شخصیت حقوقی این شرکتخواهند با هم ادغام شوند منحل شده و به کلی از بین میهایی که میابتدا شرکت

توانند سهم نماید. پس از انحالل، شرکایی که با ادغام موافق نیستند میو دارایی آنها قابلیت تقسیم میان اعضا را پیدا میاز بین رفته 

را اخذ نموده، از شرکت خارج شوند. طلبکارانی که با ادغام شرکت موافق نیستند نیز مطالبات خود را  [4]شانیا سهام [3]الشرکه

 نمایند.دریافت می

های کوچکتر را به عنوان سرمایه قبول شود که دارایی همه شرکتتر، شرکت بزرگتری تاسیس میپس از انحالل شرکت کوچک

یابد. با این اختالط و های کوچکتر نیز با این انتقال دارایی به شرکت بزرگتر انتقال مینماید. طبعا دیون و مطالبات شرکتمی

دهد. های کوچکتر، یک شخصیت حقوقی جدیدی تاسیس شده، و به اعضای آن سهم الشرکه یا سهام جدید میپیوستگی شرکت

[5] 

رود، بلکه تر به طور کامل از بین نمیهای کوچکنکته مهم اینکه به نظر اکثر حقوقدانان پس از انحالل، شخصیت حقوقی شرکت

توانند گردد. به تبع چنین سهامدارانی میها مخالفند ایجاد میبا ادغام شرکتدر حقیقت قابلیت استرداد سهم الشرکه کسانی که 

 سهام خود را دریافت نموده و از شرکت خارج گردند.

 

 دیگر شرکت به پیوستن  ٢-٣

ی هاشوند بلکه برخی از شرکتخواهند با هم ادغام گردند، منحل نمیهایی که میدر این شیوه بر خالف روش اول تمام شرکت

های منحل شده از بین ماند. سپس به ترتیبی که در باال بیان گردید شخصیت حقوقی شرکتمزبور منحل شده و یکی از آنها باقی می

 شوند.ها به آن پیوسته در آن ادغام میماند که بقیه شرکتهای مزبور یک شرکت منحل نشده باقی میرود. از شرکتمی

های یابد که به تبع آن تمام حقوق و مطالبات شرکتل شده به شرکت باقیمانده انتقال میهای منحدر این حالت دارایی شرکت

 [6]گردد. مزبور نیز به شرکت اخیر منتقل می

های منحل دهد و به صاحبان سهام شرکتهای از بین رفته سرمایه خود را افزایش میهای شرکتشرکت باقیمانده با قبول دارایی

های منحل شده، شرکت باقیمانده موظف های شرکتشود. با قبول داراییشده، به جای سهام قبلی، سهام شرکت جدید داده می

ا اختالط را به حساب خود قبول نماید. برای انتقال های قبلی، و طلبکاران موافق بهای شرکتاست که عالوه بر مطالبات تمام بدهی

ها، باید های منحل شده به شرکت باقیمانده عالوه بر مشخص نمودن میزان سهم الشرکه نقدی هریک از شرکتدارایی شرکت

صراحت تبیین شده  ها نیز رعایت گردد. البته این امر در قانون تجارت بههای غیرنقدی شرکتمقررات مربوط به تقویم میزان آورده

 است.
 

 شرایط ادغام-٤
های ادغام شونده دارای یک هدف و موضوع بوده، و از ترین شرایط ادغام چند شرکت این است که، همه شرکتاصوال از اساسی

و های دارای سیستم و قوانین باشد، تنها شرکتهای مختلف متفاوت مییک نوع باشند. از آنجایی که قوانین مربوط به شرکت

به عنوان مثال ادغام یک شرکت تضامنی با یک شرکت سهامی بسیار دشوار [7]مقررات یکسان، قابلیت ادغام با همدیگر را دارند. 

ها ناشی ها و ساختارهای متفاوت این شرکتخاص خود را دارند که از سیستم ها قوانین و مقرراتاست زیرا هر یک از این شرکت

 شود.می

 ها ما باید دو دسته شرایط قانونی را بررسی نماییم:در ارتباط با ادغام شرکت

 شرکت انحالل به مربوط قانونی شرایط رعایت أ.

 .جدیدالتاسیس شرکت یک به پیوستن قانونی شرایط رعایت دوم دسته ب.

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38112#_ftn5
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38112#_ftn6
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38112#_ftn7
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38112#_ftn8
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38112#_ftn9
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 مبانی منطقی ادغام شرکت ها-٥
 از سوی مدیران مالی و نظریه پردازان برای ادغام شرکت ها دالیل مختلفی ذکر شده است که تعدادی از آن ها بدین شرح است: 

 هم افزایی ١-٥
و شرکت ج هدف اولیه اکثر ادغام ها, افزایش ارزش واحد تجاری حاصل از ترکیب است. اگر شرکت های الف و ب با هم ادغام 

را تشکیل دهند و ارزش شرکت ج از شرکت الف و ب بطور جداگانه بیشتر باشد در این صورت هم افزایی وجود دارد. چنین 

 هم افزایی می تواند از چهار منبع حاصل شود :  ادغامی برای سهامداران شرکت های الف و ب دارای منفعت است. 

 مدیریت ، بازاریابی، تولید یا رقابت ناشی می شود. که از صرفه جویی در  صرفه جوئی عملیاتی -١

 نظیر هزینه های معامالتی پایین تر وتجزیه و تحلیل بهترشرکت توسط تحلیل گران اوراق بهادار . صرفه جوئی مالی  -٢

دمندتر به بودن مدیریت یکی از شرکت هاست و دارایی های شرکت بعد از ادغام, سواکه نشان دهنده ناکار کارآیی تفاضلی -٣

 کار گرفته می شوند. 

 به دلیل کاهش رقابت .  افزایش قدرت تجاری شرکت  -٤

صرفه جوئی های عملیاتی و مالی می شوند  ازطریق  از نظر اجتماعی ادغام هایی مطلوب هستند که باعث افزایش کارآیی مدیریت

 [8]رقابت می شوند. و ادغام هایی نامطلوب و غیر قانونی, ادغام هایی هستند که باعث کاهش 

 مالحظات مالیاتی  ٢-٥
مالحظات مالیاتی عامل ایجاد برخی از ادغام هاست . مثالً شرکت دارای سودآوری زیاد و نرخ مالیات بر درآمد باال, می تواند 

ی بالفاصله قابل تبدیل شرکتی را تحصیل کند که زیان های مالیاتی انباشته زیادی دارد . این زیان ها, به جای انتقال به دوره های آت

 به صرفه جوئی مالیاتی است. همچنین ادغام ها می توانند خروجی مناسبی برای وجوه نقد مازاد فراهم کند . 

 شرکتی که با توجه به وجوه نقد خود, کمبود فرصت های سرمایه گذاری داخلی دارد می تواند این اقدامات را انجام دهد. 

 .بپردازد اضافی نقدی سود  .١

  کند گذاری سرمایه بهادار اوراق در  .٢

 کند بازخرید را خود سهام  .٣

 . کند خریداری را دیگری شرکت  .٤

یات آن را بالفاصله بپردازند. اوراق بهادار قابل خرید و فروش, مال مجبورند گذاران سرمایه بپردازد اضافی نقدی سود شرکت اگر 

وال نرخ بازده این اوراق کمتر از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران است. بازخرید روش خوبی برای پارک موقت پول است اما معم

  :سهام باعث ایجاد منافع سرمایه ای برای سهامداران باقیمانده در شرکت می شود، اما

  مجبور شرکت شودوبنابراینمی بازار تعادلی قیمت از بیشتر سهام قیمت افزایش باعث سهام بازخرید  .١

 .بپردازد سهام بازخرید برای بیشتری مبلغ شود می

 بررسی مورد( ها مالیات اداره) مالیاتی میزان سوی از اند شده طراحی نقدی سود پرداخت عدم منظور به که سهام بازخریدهای . ٢

و یا سهامداران قرار می گیرد. استفاده از وجوه نقد مازاد برای تحصیل شرکت دیگر, پیامدهای مالیاتی فوری برای شرکت خریدار 

 [9]آن ندارد و این موضوع انگیزه ای برای برخی از ادغام هاست . 

 خریداری دارایی ها کمتر از ارزش جایگزینی آنها  ٣-٥
 می قرار  گاهی اوقات به دلیل اینکه بهای جایگزینی دارایی های شرکت بیشتر از ارزش بازار آن است، شرکت هدف خریداری

 . گیرد
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ت باید بر اساس قدرت سودآوری آن باشد و قدرت سودآوری، ارزش اقتصادی دارایی های شرکت را نشان می ارزش بازار شرک

باشد( بنابراین ارزش بازار به جای ارزش دفتری، ارزش  ادهد. اگر شرکت منصفانه ارزش گذاری شده باشد )یعنی بازار کار

 اقتصادی دارایی های شرکت را نشان می دهد. 

   متنوع سازی ٤-٥
مدیران اغلب ادعا می کنند که متنوع سازی دلیلی برای ادغام است . آنها تأیید می کنند که متنوع سازی به ثبات جریان درآمد 

شرکت کمک می کند و بنابراین برای صاحبان شرکت منفعت دارد . ثبات درآمد مطمئناً برای کارکنان، تأمین کنندگان و مشتریان 

  ن از دیدگاه سهامداران مورد سوأل است. سهامداری که نگران نوسان های درآمدهای شرکت استشرکت مفید است اما ارزش آ

 در شوند ادغام هم با درآمد ثبات برای ب شرکت و الف شرکت باید چرا. کند سازی متنوع به اقدام شرکت از تر راحت تواند می

 سهام خرید برای آن منافع از و رسانده فروش به الف کتشر در را خود سهام از نیمی تواند می الف شرکت سهامدار که حالی

    . سهامداران در مقایسه با شرکت ها راحت تر می توانند متنوع سازی را انجام دهند .کند استفاده ب شرکت

را برای متنوع البته اگر شما مالک و مدیر شرکتی با مالکیت انفرادی باشید تقریباً برای شما غیر ممکن است که بخشی از سهام خود 

سازی به فروش برسانید چون این کار باعث رقیق شدن مالکیت شما شده و حتی برای منافع سرمایه ای، بدهی مالیاتی زیادی ایجاد 

 کند. 
 

 انگیزه های شخصی مدیران  ٥-٥
حالی که، بی  اقتصاددانان مالی دوست دارند فکر کنند که تصمیمات تجاری براساس مالحظات اقتصادی صورت می گیرد در

شک بعضی از تصمیمات تجاری و نه تجزیه و تحلیل های اقتصادی, براساس انگیزه های شخصی مدیران است. بسیاری از مردم از 

جمله رهبران تجاری دوستدار قدرت هستند و قدرت بیشتر، با اداره شرکت بزرگ همراه است نه یک شرکت کوچک . آن چه 

کند که خواسته شخصی وی دلیلی برای ادغام بوده است اما ناظران باتجربه معتقدند که  مسلم است هیچ مدیری اعتراف نمی

شخصیت افراد نقش مهمی در بسیاری از ادغام شرکت ها بازی می کند. همچنین مشاهده شده است که حقوق مدیران با اندازه 

بیشتر است . این موضوع می تواند در برنامه شرکت همبستگی زیادی دارد. هر چه شرکت بزرگتر باشد حقوق مدیران ارشد نیز 

های تحصیل جسورانه برخی شرکت ها نقش داشته باشد. در سال های اخیر خریدهای تملکی خصمانه زیادی اتفاق افتاده است و 

 [10]مدیران شرکت های هدف معموالً شغل و یا حداقل استقالل خود را از دست داده اند.

 

 پیشینه ادغام شرکت ها -٦
ن نخستین بار نیست که در دنیای فناوری ارتباطات و اطالعات شرکتی صاحب نام، همه یا بخشی از شرکت دیگری را خریداری ای

از  ٢٠٠١می کند و به زیرمجموعه خود می افزاید یا در قالب یک شراکت دوجانبه، شرکت جدیدی را شکل می دهد. در اکتبر

تاسیس شد. از « سونی اریکسون»تولیدکننده سوئدی تجهیزات مخابراتی، شرکت  «اریکسون»و « سونی»شراکت میان شرکت ژاپنی 

این شرکت یکی از پنج برند برتر تولیدکننده تلفن های همراه در دنیا بود، اما از این  ٢٠٠٧تا سال« سونی اریکسون»زمان تاسیس 

 ١/٨به تنها  ٢٠٠٧واحد در سه ماهه پایانی سالمیلیون  ٨/٠٣از « سونی اریکسون»اپل، عرضه محصوالت « آیفون»سال و با ورود 

  درصد از بازار جهانی موبایل شد.٦سقوط کرد و تنها صاحب  ٢٠١١میلیون واحد در سه ماهه نخست سال

 به را مشارکت این از اریکسون سهم سونی، ٢٠١١اکتبر در شد، متحمل سال ٥ مدت در «اریکسون سونی» که ضررهایی دلیل به 

 کامل ٢٠١٣ژانویه در و شد آغاز ٢٠١٢ژانویه از انتقال این. کرد خریداری( دالر میلیارد٤٧/١) یورو ردمیلیا٠٥/١ ارزش

 Xperiaو  Xperia Zبرلین، دو مدل تلفن همراه هوشمند  ٢٠١٣ی که در نمایشگاه محصوالت الکترونیک مصرفیطور به. شد

ZL  اشتراک گذاری فیلم و « هاست-وب سرویس»ه بود. فلیکر، روی آنها حک شد« سونی»درحالی رونمایی شدند که تنها برند
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توسط یاهو، دومین موتور جستجوگر دنیا خریداری شد. ٢٠٠٥تاسیس شد و در سال ٢٠٠٤عکس نیز شرکتی است که در سال
   

میلیون عضو ثبت شده و روزانه بیش از ٨٧گزارش داد که فلیکر در مجموع  The Verge تخصصی مجله ٢٠١٣مارس در

تاسیس شد اواخر ٢٠٠٥یلیون بارگذاری جدید عکس دارد. یوتیوب، وب سایت اشتراک گذاری ویدئو نیز که در فوریهم٥/٣

میلیارد دالر توسط شرکت گوگل، بزرگترین موتور جستجوگر دنیا خریداری شد. این سرویس ٦٥/١به ارزش  ٢٠٠٦سال

میلیارد ویدئوی دیده شده را به نام خود ثبت کرد. 14ش از درصد از بازار و بی٤٣در حدود  ٢٠١٠اشتراک گذاری ویدئو در می 

ساعت ویدئوی جدید روی این سایت بارگذاری می شود و تعداد کاربران آن بالغ ٦٠به گفته مقامات یوتیوب، در هر دقیقه حدود 

  میلیون نفر در ماه است.٨٠٠بر 

( نیز یکی دیگر VoIP) اینترنت راه از صدا خدمات و سویدئوکنفران چت، های سرویس دهنده ارائه اسکایپ افزاری نرم شرکت

میلیارد دالر خریداری شد و ارزش آن نسبت به ٥/٨توسط مایکروسافت به قیمت  ٢٠١١از شرکت هایی است که در اکتبر

« گروه خدمات و برنامه های جانبی»درصد افزایش یافت. درحال حاضر، اسکایپ تحت کنترل ٣٠٠به میزان  ٢٠٠٧سال

 سافت قرار دارد.مایکرو

 مایکروسافت و خرید نوکیا-٧
ها نظارت داشته باشد و متعهد شده که افزار گوشیافزار و هم نرمخرد که بتواند هم بر سختمایکروسافت به این دلیل نوکیا را می

 تر به فروش برسند.ها نیز ارتقا پیدا کنند و راحتشود خود تلفناین اقدام باعث می

دهد: ای جالب از یکپارچگی عمودی را نشان میاین معامله است، مایکروسافت نمونه سندی که نشانگر دالیل استراتژیکدر 

های بهتری خواهد است با خرید نوکیا گوشی کند. مایکروسافت مدعیافزار موبایل را با هم تولید میافزار و سختشرکتی که نرم

و « کارآمدی»شود. ادغام این دو شرکت همچنین افزار این دو شرکت مرتفع میافزار و سختمیان تیم نرم« شکاف»ساخت زیرا 

های هر دو شرکت ز بهترین سرویسدهد و مایکروسافت خواهد توانست یک دستگاه واحد را که ابازاریابی را ارتقا می« شفافیت»

 های نوکیا( به فروش برساند.بهره برده )اسکایپ، آفیس و سیستم نقشه

که نوکیا به  دهد. اکنون به ازای هر گوشی ویندوزیدر نهایت این یکپارچگی عمودی، مجموع درآمد مایکروسافت را افزایش می

تواند از اش کمتر از ده دالر است. هنگامی که صاحب نوکیا باشد، میافزاریرساند سهم مایکروسافت از الیسنس نرمفروش می

 یابد.افزاری نیز بهره ببرد. سود کمتر از ده دالر مایکروسافت به بیش از چهل دالر افزایش میسود سخت

هایی مجزا ساخته کتافزار جدا از هم در شرافزار و نرماستیو جابز برای مدتی طوالنی مخالف این ایده بیل گیتس بود که سخت

افزار دانست که اغلب کاربران کامپیوتر چیزی از سختشوند. در زمان کامپیوترهای خانگی، حق با بیل گیتس بود. گیتس می

، درایوها، صفحه نمایش و سایر اجزای فیزیکی یک توانستیم )و در واقع برایمان مهم نبود( که فرق میان پردازندهدانند. ما نمینمی

ها به درستی افزار کامپیوتر بدل شد به تجارتی دشوار که در آن مارکوتر خانگی را با دیگری بفهمیم. در نتیجه تولید سختکامپی

 ها بود و سودآور نبود.شدند، جنگ همیشگی بر سر قیمتشناخته نمی

کرد. داد و خودش را بر آنها سوار مین میافزار چهره خودش را به کاربران نشاافزار داستان دیگری داشت. نرماما در نظر گیتس نرم

افزار، نرم افزار هنگامی که شما یک ویندوز کامپیوتر را یاد گرفتید، تمام ویندوزهای کامپیوتری را خواهید فهمید. برخالف سخت

کند یت بیشتری پیدا میای دارد، هرچه کاربران بیشتری از ویندوز استفاده کنند، برای توسعه دهندگان، ویندوز جذابتاثیرهای شبکه

شود و قس علی دهند و همین باعث بیشتر شدن کاربران میهای مفید بیشتری پوشش میو در نتیجه کامپیوترهای ویندوزی را برنامه

توان آن را بینهایت بار کپی کرد و برای چندین افزار بسیار سود آور بود. پس از یکبار کدنویسی، میهذه. در آخر هم اینکه نرم

 آید.ای ندارد و به ازای هر نسخه از فروشش درآمد به دست میسال هیچ هزینه اضافی

http://www.microsoft.com/en-us/news/download/press/2013/StrategicRationale.pdf
http://www.microsoft.com/en-us/news/download/press/2013/StrategicRationale.pdf
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افزار اهمیت دارد. برخالف کامپیوتر خانگی که زیر میز تحریر های موبایل این محاسبات را تغییر دادند. امروز سختاما دستگاه

وزن تلفن یا حسی که در دستان شما دارد همگی مالحظات اش است. مندی یک تلفن همراه تحت تاثیر طراحیشد، فایدهپنهان می

افزار اقدام به خرید یک گوشی نخواهید کرد، حتی امکان دارد برای یک مهمی هنگام خرید گوشی هستند؛ شما تنها بر مبنای نرم

افزار تواند به اندازه نرممیافزار افزار بدهید. در دنیای موبایل، اپل ثابت کرد که سختدستگاه با طراحی خوب جداگانه پول نرم

 سودآور باشد.

کنند و ها از آن تقلید میتوانید بگویید به محض اینکه طراحی یک تبلت یا تلفن همراه خوب شناخته شود، بسیاری از شرکتمی

کند. زمانی می افزار دوباره به یک کاال تقلیل خواهد یافت. این جریانی است که اپل در حال حاضر با آن دست و پنجه نرمسخت

یا  1۵۵تواند به خوبی یک گوشی دالری می ۰۵شوند که یک موبایل رسد که اجزای موبایل به حدی با کیفیت و ارزان میفرا می

هایشان را بر مبنای قیمت انتخاب خواهند کرد و سود دالری ظاهر شود. هنگامی که این مساله تحقق یابد، مردم دوباره دستگاه 2۵۵

افزار به تجارت غالب صنعت افزار و نه سختفزار به صفر خواهد گرایید و مانند صنعت کامپیوترهای خانگی، نرمفروش سخت ا

 شود.موبایل بدل می

کند.( اما اگر افزار، کم شدن قیمت سهام اپل را توجیه میتمام این اتفاقات ممکن است رخ دهد )ترس از کاال شدن سخت

رسد افزار دوباره به شاخص تعیین کننده در انتخاب تلفن همراه بدل شود، به نظر نمیبدل شده و نرمافزار موبایل به یک کاال سخت

که مایکروسافت از این تغییر سودی ببرد. دلیل این امر این است که طی پنج سال گذشته در دنیای تکنولوژی یک نیروی 

 گسیخته و مخربِ سود ظهور کرده است و آن اندروید است.لجام

عاملی که طرفدارانش برای سالیان متمادی آرزو داشتند عامل لینوکس است )سیستمعامل موبایل گوگل که بر مبنای سیستمستمسی

خواهد از اندروید استفاده کرده و آن را تغییر طور که میتواند آنویندوز را نابود کند( رایگان است. هر تولیدکننده موبایلی می

( و این سهم به اندروید مزیت سیدیدرصد طبق آمار آی ۰۵حدود کننده اندروید از بازار است )خیره دهد. این مساله عامل سهم

دالر  1۵دهد؛ همان چیزی که زمانی بسیار به کار مایکروسافت آمد. نوکیا برای هر گوشی به مایکروسافت ای را میتاثیرات شبکه

خواهد میگوید که بعد از خرید نوکیا تواند اینستاگرام را اجرا کند. مایکروسافت میعاملی را بگیرد که حتی نمیداد تا سیستممی

ها چون همیشه گزینه اندروید را دارند )که توانایی کماکان الیسنس ویندوز موبایل را به سایر تولیدکنندگان نیز بدهد، اما آن

 ای دهند.رسد که تن به چنین معاملهدیگر را دارد( بعید به نظر می اجرای اینستاگرام و بسیاری برنامه

دهد. حاال تنها دو راه برای ام شدن دوره ویندوز به عنوان یک کسب و کار مستقل را نشان میبه همین دلیل است که خرید نوکیا تم

افزار یکپارچه شوند به امید اینکه یک محصول واحد و افزار و سختافزار وجود دارد؛ یا باید مثل اپل در دستگاه، نرمفروش نرم

افزار را به رایگان عرضه کرد به این امید که پلتفرم عظیمی ایجاد شود متوان نربسیار سودآور به فروش رسد یا اینکه مثل گوگل می

، می کندشود کاری را کرد که ویندوز شود رسید )در مثال گوگل از طریق تبلیغات(.اما نمیکه درآن به اشکال دیگری به سود می

لطف اندروید حاال کدنویسی یک کاال شده است  آور فروخت. بهافزار سودها، نرمافزارِ کاال شده سایر شرکتیعنی بر روی سخت

 .و ویندوز مرده

 دلیل ادغام  نوکیاومایکروسافت-٨
شدن این قرارداد نیز روابط نزدیک و تنگاتنگی را با یکدیگر داشتند. پس چه دلیلی برای این نوکیا و مایکروسافت پیش از بسته

بله با آن وجود دارد؟نوکیا و مایکروسافت، با وجود روابط تنگاتنگ، به شدن نوکیا در مقامیزان هزینه توسط مایکروسافت و تسلیم

ها به ناچار باید فون این دو را با یکدیگر پیوند داده بود، اما هر کدام از آنکردند. هر چند ویندوزعنوان دو شرکت مستقل عمل می

نیروها،منابع، فرهنگ و رازهای بخصوصی در خود ها، نمودند. هر یک از آنراه مخصوص خود را در توسعه محصوالتشان طی می

اما اکنون با ترکیب دو غول دنیای فناوری در یکدیگر،  ای جز ناکارآمدی برایشان به همراه نداشت.جای داده بودند که نتیجه

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24257413
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جدید را با کیفیت و ی یک تبلت یا تلفن هوشمند افزار از تولید، ارائهافزار و نرمتواند با کنترل همزمان سختمایکروسافت می

افزار و همچنین مایکروسافت اعتقاد دارد که درک بهتر و همزمان چگونگی پیوند و همکاری سخت سرعت بهتری به جلو براند.

ها و برداری از این اطالعات و استفاده از آن در روابطشان با دیگر شرکتها این اجازه را خواهد داد تا در بهرهافزار به آننرم

، Xمند گردند.همچنین طی خبری که در زومیت نیز آن را منتشر کردیم، الوپ اعالم نمود که به پشتیبانی از سری رها، بهرهاپراتو

آشا و لومیا ادامه خواهد داد. اگر بخواهیم این موضوع را با دقت بیشتری بررسی کنیم، بدان معناست که مایکروسافت همچنان 

های جدید ادامه خواهد داد. حتی اگر این استراتژی دوام چندانی نداشته باشد و دیگر ائه دستگاههایش را برای بروزرسانی و ارنقشه

خبری از محصوالت جدید در این سری نباشد، کاربران فعلی نوکیا نیازی به نگرانی در این رابطه نخواهند داشت.در طرف دیگر، 

شود که ناگهان مایکروسافت بود. در حال حاضر هیچ دلیلی دیده نمیفون نیز تغییرات محسوسی را شاهد نخواهند کاربران ویندوز

 های دیگر تولیدکننده محصوالت ویندوزفونی، قطع رابطه کند.طلسم ارتباطاتش را بشکند و با تمامی شرکت

باقی مانده است تا با مهر تایید سهامداران نوکیا برای رفتن کمپانی مطبوعشان زیر پرچم مایکروسافت، تنها تصویب مراجع نظارتی 

ی فناوری باشیم. اما سوالی که همیشه در این مورد مطرح های حاضر در عرصهکارترین کمپانیشاهد ادغام نوکیا در یکی از کهنه

سراغ نوکیا رفت در حالی که خود توانایی تولید بوده، دلیل تصاحب نوکیا توسط مایکروسافت است. چرا مایکروسافت به

 ت؟افزار را داشسخت

هوشمند را براساس پلتفرم ویندوزفون طی کند اما بهتر تنهایی روند طراحی و تولید یک تلفناکنون قادر است تا بهمایکروسافت هم

های هوشمند ویندوزی را در اختیار درصد بازار مربوط به تلفن ٠٠اکنون بیش از است در نظر بگیریم که محصوالت نوکیا هم

 میالدی هستند. ٢٠١٣ی پایای سال ماههمیلیون ابزار ویندوز فونی در سه ١٠ل دستیابی به رکورد دارند و رفته رفته در حا

مایکروسافت مدعی شده است که با خرید نوکیا، روند رشد اکوسیستم ویندوز فون سرعت بیشتری خواهد گرفت. اما شواهد 

براساس اقتضای بازار و نیاز کاربران و همچنین سیاست رقبا  دهد و تیم طراحی مایکروسافت در حال رشد و توسعهاینگونه نشان نمی

ها ناتوان است که عنوان یک شرکت مستقل قادر است تا اقدامات بیشتری را انجام دهد که مایکروسافت از انجام آناست. نوکیا به

ی هوشمند برای مناطق هاتلفن های هوشمند با سرعت بیشتر، تولیدها و تلفنتوان عرضه ی تبلتی این اقدامات میاز جمله

نویسان برای ور اختصاصی و پرداخت مبالغی به برنامههای جدید با استفاده از فریمها و ویژگیجغرافیای خاص، پشتیبانی از قابلیت

برای حفظ  خاطر شرایط بازار و همچنینعنوان یک شرکت مستقل مجبور بود بهها اختصاصی اشاره کرد. نوکیا بهی اپلیکیشنتوسعه

ی شرکت در آوری در محصوالت خود را همیشه رعایت کند چراکه آیندهی خود، بسیار زیرکانه عمل کرده و فاکتور نوآینده

کند، تبدیل شدن آن، گرو موفقیت محصوالت تولیدی بود. خطری که نوکیا را پس از تملک توسط مایکروسافت تهدید می

کرد، ازای هر فصل به نوکیا پرداخت میمیلیون دالر را به ٢٥٠هرچند مایکروسافت مبلغ  شرکتی با سرعت پیشرفت پایین است.به

عامل ویندوز، در اختیار مایکروسافت هوشمند، مبلغی را از بابت گواهی استفاده از سیستمازای هر تلفناما کمپانی فنالندی نیز به

ی گاه یک هزینهبصورت رسمی منتشر نشدند، اما مطمئنا این مبالغ هیچگاه مبلغ ردوبدل شده اینکه هیچداد. با توجه بهقرار می

 میلیاردی برای مایکروسافت نبود.

های موبایل و ی ابزارعنوان یک کمپانی ارائه دهندهرسد مایکروسافت یکی از بهترین تصمیمات را در مورد خرید نوکیا بهنظر میبه

بالمر از مایکروسافت بود. فارغ از وکیا در مایکروسافت، اعالم بازنشستگی استیوی ادغام ناخذ کرده است. شاید هزینهسرویس

گرین تر از جولیوالرسنها و اقدامات وی را بسیار کاربردیتوان سیاستالوپ، میسودای تصاحب سمت مدیرعاملی توسط استفان

های موبایل و سرویس ولیوالرسن مدیر بخش ابزاربه ذکر است که جها عنوان کرد.الزمهای موبایل و سرویسدر مدیریت ابزار

تواند در مبارزه با اندروید، یافته است که میهای نوکیا دستی پتنتمایکروسافت است. با خرید نوکیا مایکروسافت به گنجینه

 مایکروسافت را یاری کند.
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های تواند برعلیه اپراتوراری است که میدست آورده است، اهرم فشترین چیزی که مایکروسافت با تصاحب نوکیا بهاما مهم

هوشمند در آمریکا کار گیرد. هرچند ممکن است این مورد در سایر نقاط جهان آنچنان مهم نباشد، اما خرید تلفنهمراه بهتلفن

استفاه کنید، ی زمانی خاص بسیار به اپراتور مورد استفاده بستگی دارد. درصورتی که بخواهید از یک تلفن هوشمند در یک بازه

ها و پیشنهادات نبض بازار را با قیمت Verizonو  AT&Tشاید مجبور به تعویض اپراتور خود باشید. در بازار ایاالت متحده، 

قرار گرفته است،  at&tها است که انحصارا در اختیار مختلفی در قالب قراردادهای دوساله در اختیار گرفته اند. آیفون برای سال

دلیل محبوبیت باال، در اختیار سایر آرامی در حال تغییر است، چراکه در اقصی نقاط جهان آیفون بهین روند بهدر حالی که ا

های هوشمند اندرویدی سامسونگ نیز از این قاعده مستثنی نیستند. نوکیا نیز باید این سیاست را اپراتورها نیز قرار گرفته است. تلفن

کردند، اما مایکروسافت قدرت و پول ها فشارهایی را به نوکیا وارد میبه مایکروسافت، اپراتور در پیش بگیرد.شاید قبل از پیوستن

 همراه را دارا است.کافی برای مذاکره با اپراتورهای تلفن

این های خود را انجام دهند. برای حرکت سریع در همراه بروزرسانی تلفنهای تلفنی ویندوز باید مستقل از اپراتورتیم توسعه

های منتشر شده تری منتشر کند. بروزرسانیها را با سرعت و در فواصل زمانی کوتاهروزرسانیی ویندوز باید بهحوزه، تیم توسعه

برای ویندوز فون باید مستقل از عملکرد اپراتور مخابراتی و بصورت یکپارچه در تمامی نقاط جهان باشد. اپل این کار را انجام داده 

های سازی اکوسیستم و ابزارراحتی روت شوند. اگر هدف مایکروسافت یکپارچهتوانند بهاندرویدی نیز می هایاست، تلفن

 ویندوزی است، باید از سرویس بروزرسانی ویندوز استفاده نماید.

این مساله را عامل توان کنند که میهای همراه دیکته میی تلفنتولید کنندههایها تا حدودی نظرات خود را به کمپانیاپراتور

های های برای نمونهی تلفن عنوان کرد. همچنین اپراتورهای اعالم شده برای عرضه و تاریخ واقعی عرضهتفاوت در تاریخ

دهند که هزینه ی تمام شده برای تولید را تا حدودی افزایش روی تولید کننده قرار می قراردادی، درخواست تغییراتی را نیز پیش

ی تلفن های هوشمند نوکیا با همکاری اپراتور های مختلف در تواند از قدرت خود برای عرضهیکروسافت میدهد. مامی

جویی و ی نود میالدی را در قالبی جدید با ستیزهکشورهای گوناگون استفاده نماید. همگان انتظار دیدن مایکروسافت دهه

 طلبی قبل دارند.مبارزه

ها باشد، البته این مورد به مدیرعامل بعدی مایکروسافت نیز تواند بزرگترین امتحان برای ردموندیادغام نوکیا در مایکروسافت می

کند و سوال رفته قدرت بیشتری را کسب میمایرسون است که رفتهبستگی دارد. یکی دیگر از عوامل پیشرفت در این وادی تری

های سرفیس نیز باید با تیم زاری دارد یا نه؟ همچنین طراحان تبلتافهای سختاصلی اینجاست که آیا وی درکی از تجارت ابزار

ی میالدی ها است. مطمئنا در سال آیندهطراحی نوکیا همکاری نمایند. موفقیت این دو کمپانی در گرو نزدیک کردن طراحی ابزار

 بسیاری از سواالت پاسخ داده خواهند شد.  ی این ابهامات برطرف شده و همه

 به ادغام  واکنش ها-

میلیارد ١٥درصد برابر با بیش از ٦پس از اعالم خبر خرید نوکیا توسط مایکروسافت، ارزش سهام شرکت مایکروسافت به میزان 

دالر، کاهش یافت. این افت ارزش سهام نشان دهنده واکنش منفی و اعتراض سرمایه گذاران نسبت به خرید شرکتی بود که در 

 این همه وجود با هرچند، میلیارد دالر ضرر کرده است.٤بیش از  ٢٠١٢ر به حاشیه رانده شده و تنها در سالچهار سال اخی

 شرکت یک قالب در را مایکروسافت تا است تالش در مایکروسافت اجرایی مدیر ،«بالمر استیو» که رسد می نظر به ها، اعتراض

   .کند بازسازی است، شده نائل بدان اپل امروز که آنچه همانند خدمات و کاال تولیدکننده

گرداننده بخش نرم افزارهای تجاری مایکروسافت بود تنها ٢٠١٠، مدیر اجرایی نوکیا که تا سال«االپ استفان» دیگر، سویی از

درصورتی به آمریکا بازخواهد گشت و مدیر بخش تجاری دستگاه های موبایل مایکروسافت خواهد شد که هیات مدیره شرکت 



 11 

www.hajarian.com 

وی را به عنوان جانشین آینده بالمر مدنظر قرار دهد. درحقیقت، استیو بالمر در هفته آخر ماه جوالی اعالم کرد که قصد « وندردم»

   کناره گیری کند.« مدیر اجرایی مایکروسافت»دارد سال آینده از سمت خود به عنوان 

 تلفن فنالندی شرکت سلطه دادن دست از ویژه به متعددی های چالش با نوکیا بر ریاستش سال سه مدت در «االپ» که این رغم به

راه در بازار جهانی مواجه بود، به دلیل این که هنوز به عنوان یکی از معدود کسانی شناخته می شود که می توانند درک هم های

ا به عنوان یک جایگزین کاملی از وسعت امپراتوری مایکروسافت داشته باشند، همچنان در نظر هیات مدیره غول نرم افزاری دنی

   بالقوه برای مدیر اجرایی این شرکت باقی مانده است.

 عملکردی وی که معتقدند و کنند می مخالفت «االپ استفان» موضع با شدت به فنالندی های رسانه که برد یاد از نباید میان، این در

 در نوکیا، یعنی اروپا مانده باقی فناورانه قدرت چند از کیی کلیدهای گرفتن اختیار در با که طوری به دارد، «تراوا اسب» همانند

میلیارد دالر از سهم بازار را در اختیار داشت و درحال ٢٠٠تالش است تا این شرکت را که در طول یک دهه گذشته بیش از 

ت به مستعمره یک حاضر نیز در بخش های تجهیزات شبکه و صدور گواهینامه های فناوری از قدرت قابل توجهی برخوردار اس

که برخی از سرمایه گذاران مایکروسافت خواستار آن بودند که توافق نوکیا و  این وجود با اما  شرکت آمریکایی بدل کند.

مایکروسافت روی نقاط قوتی چون تجارت نرم افزار و خدمات تمرکز کند، به نظر می رسد که این توافق بیشتر بر تقویت هر دو 

 های همراه تاکید دارد. شرکت در بازار تلفن

 مایکروسافت موفقیت یا عدم موفقیت-١١
، «کارولینا میالنزی»بسیاری از تحلیلگران معتقدند که با خرید نوکیا، مایکروسافت درگیر چالش بزرگی شده است. به عنوان نمونه، 

شمند گام بردارد و این امید که سایر مایکروسافت نمی تواند در مسیر تلفن های همراه هو»تحلیلگر موسسه گارتنر معتقد است: 

فروشندگان از ویندوزفون حمایت می کنند نیز به سرعت درحال محو شدن است. بنابراین، مایکروسافت فکر می کند با خرید 

به نوکیا در زمان مناسبی وارد این بازار شده است. در بازار امروز، به روشنی نمایان است که یک ادغام عمودی برای شرکتی که 

دنبال موفقیت است می تواند به مسیری رو به جلو تبدیل شود اما در اینجا این سوال اساسی مطرح می شود که آیا مایکروسافت 

به عنوان عضوی از مایکروسافت، ریاست « استفان االپ»در گام نخست این توافق، « قادر خواهد بود به این هدف دست پیدا کند؟

شرکت ردموند را به عهده خواهد گرفت. این لحظه ای محوری برای مایکروسافتی خواهد بود  «دستگاه های»بخش تازه تاسیس 

درآمد عظیمی به دست می آورد، هرچند « ایکس باکس»و کنسول بازی « آفیس»که هنوز از سیستم عامل ویندوز، بسته نرم افزاری 

که تنها محصول موبایل متعلق به  Surfaceا ی« سطح»در بخش توسعه دستگاه های موبایل با شکست مواجه است و تبلت 

   مایکروسافت است در مدت یک سال عرضه نتوانسته است با توفیق باالیی روبه رو شود.

فکر می کنیم که با این شراکت »گفت: « وال استریت»یو بالمر در کنفرانس خبری اعالم خبر خرید نوکیا، خطاب به تحلیلگران است

سعه بسیار عالی برسیم. البته می دانیم که برای رسیدن به اهداف خود و دستیابی به تعادلی که هر دو جدید، به یک پیشرفت و تو

مایکروسافت در این کنفرانس خبری تاکید کرد که پس از خرید « طرف توافق بتوانند از آن بهره ببرند راه درازی در پیش داریم.

دالر سود کند، این درحالی است که درحال حاضر به سبب هزینه های ٤٠از نوکیا با فروش هر تلفن همراه هوشمند می تواند بیش 

دالر از فروش هر دستگاه تلفن همراه هوشمند است. ١٠نها برابر با تتوسعه و بازاریابی که به نوکیا پرداخت می کند این سود 

به دنبال نخواهد داشت و برای نیل به به طور کامل سوددهی  ٢٠١٦هرچند به گفته مقامات مایکروسافت این تجارت تا سال مالی

میلیون دستگاه تلفن همراه بفروشد. رقمی که رسیدن به آن با ٥٠در مدت یک سال باید بیش از « ردموند»این اهداف، شرکت 

 .میلیون اسمارت فون در سه ماهه نخست سال جاری دشوار به نظر می رسد٤/٧توجه به آمارهای نوکیا در فروش 

 و مایکروسافتآینده نوکیا -١١
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میلیارد دالری  ٧های تسلیم پیشنهاد به گردش در آمد تا در نهایت فنالندی نوکیاهای چرخ گردون آنقدر بر خالف خواسته

میلیارددالری که از تصاحب مایکروسافت بر بخش ٧آمدند. اما قرارداد  مایکروسافتها شدند و درپناه چتر پر قدرت ردموندی

پاسخ سؤالی که این روزها ذهن بسیاری از عالقمندان امپراطور سقوط  دهد، به چه معناست. یا به عبارت دیگرموبایل نوکیا خبر می

  سر نوکیا خواهد آمد؟کرده را به خود مشغول کرده چه خواهد بود: چه بر 

  

شاید برایتان جالب باشد که بدانید نوکیا از ابتدا تولیدکننده موبایل نبوده. صنعت کاغذ، پوشاک و تجهیزات رادیویی، بخش کمتر 

  دهند.ای را از کارنامه نوکیا شکل میشنیده شده

ای را در کارنامه پر فراز و نشیب غول تازههای این شرکت به مایکروسافت، مسیر حاال هم واگذاری بخش موبایل و سرویس

 نموده منتشر فنالندی باز نموده است. راهی که هنوز چندان روشن نیست. با این وجود مایکروسافت توضیحاتی در این رابطه را 

 .دهدمی قرار اختیارمان در را ترکیب این از بیشتری اطالعات که است

یا را تصاحب خواهد کرد. به همین راحتی. این بدان معناست که تمامی محصوالت های نوکمایکروسافت بخش موبایل و سرویس

، زین پس زیر پرچم مایکروسافت قرار خواهند Xهایی همچون آشا و سری های هوشمند لومیاگرفته تا موبایلخانواده نوکیا از تلفن

 حوزه هایشرکت دیگر با نوکیا کاری و تجاری روابط تمامی حتی و  جانبی لوازم تأمین، یزنجیره های طراحی،گرفت. تیم

  فناوری به همراه آزمایشات و مراحل تولید نوکیا، از این به بعد زیر نظر مایکروسافت صورت خواهد گرفت.

گرفته تا فروشگاه برنامه این شرکت و ... نیز به مایکروسافت تعلق  MixRadio های نوکیا، از سرویسهمچنین غالب سرویس

معرفی شده، به عنوان تجارتی مستقل از دست مایکروسافت خارج  Hereهای نوکیا که با نام البته هنوز سرویس نقشهگیرد. می

 مرکزی دفتر  همراه به شبکه بخش و هاپتنت اغلب همچنان نوکیا موارد، این حاشیه در شده و فعالً زیر پرچم نوکیا باقی مانده است.

CTO وکیا را نیز محفوظ نگاه داشته است.را در زیر سایه نام و برند ن 

در طرف دیگر، مایکروسافت مسئولیت و شاید بهتر است بگوییم قدرت کنترل هر گونه قرارداد نوکیا در رابطه با محصوالت 

با عامل سیمبیان و قراردادهمکاری نوکیا در اختیار خواهد داشت. بدتن ترتیب بی شک سیستم را های دیگراش را با شرکتموبایلی

  کوالکوم یا هر عضو دیگر، زیر نظر مایکروسافت خواهد بود.

داد به مایکروسافت تعلق گرفته است، بنابراین جای تعجبی ندارد که شدن قراراز آنجا که برند و نام آشا و لومیا با قطعی

نوکیا تاکنون در خط تولید خود رسد که هر آنچه مند شود. همچنین به نظر میمایکروسافت از مزایای کنترل خط تولید آن بهره

ماه آینده شاهد یک موبایل کامالً مایکروسافتی  ١٠نگاه داشته است، طی چند ماه آینده به بازار عرضه خواهد شد و حداقل تا 

  نخواهیم بود.

مایکروسافت  ی دستگاههااستفان الوپ، مدیر محبوب نوکیا نیز اکنون به جای مدیریت بر بخش موبایل نوکیا، سکان کشتی تمامی 

های مایکروسافت که عالوه بر را به دست خواهد گرفت. این بدان معناست که الوپ، به عنوان رئیس اصلی بخش دیوایس

، محصوالت جانبی و تمامی سبد Perceptive Pixel products باکس،محصوالت تبلت و تلفن هوشمند، شامل ایکس

، مدیر کل این شرکت، ((نادال))های مایکروسافت را زیر نظر ن به بعد بخش دیوایسگردد، باید از ایافزاری مایکروسافت میسخت

 .گرددمی نیز اندکرده پیدا مایکروسافت در را ایتازه خانه اکنون که نوکیا کارمند ٢٥٠٠٠ شامل رهبری کند. این موضوع

 نتیجه گیری-١٢
ای مختلفی برای ادغام وجود داردکه برخی از آنها عبارتند از ادغام و تحصیل باعث بزرگ تر شدن شرکت ها می شود و انگیزه ه

انگیزه های شخصی مدیران .ادغام  هم افزایی، مالحظات مالیاتی، خریداری دارایی ها کمتر از ارزش جایگزینی، متنوع سازی و

http://www.zoomit.ir/nokia
http://www.zoomit.ir/nokia
http://www.zoomit.ir/microsoft
http://www.zoomit.ir/microsoft
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و عمودی بیشترین هم ادغام های افقی  "شرکت ها به صورت افقی، عمودی، هم جنس و مخلوط طبقه بندی می شوند و معموال

 افزایی را ایجادمی کنند.

به نظر می آید در این ادغام نوکیا به دلیل سقوط ارزش سهامش و همچنین نداشتن توانایی الزم برای رقابت با دیگر برندهای 

با متوسل شدن به تجاری ناچار تن به این ادغام داده است و با این کار در تالش بوده که خود را در عرصه رقابت نگه دارد حتی 

می به معنی پایان یافتن فصلی از تاریخ نوکیاست، اما  ادغام به شرکت مایکروسافت هانگونه که می توان اشاره کرد که این ادغام

تا بتواند در اینده نیز در بازار  که این توافق شاید آخرین فرصت برای نجات شرکت باشد کردفکر  توان با دیگاه بهتری اینگونه

زایی داشته باشد و بتواند با عرضه محصوالت قوی تر خود را بازیابی بنماید و بتوانند رقابت تنگاتنگی با دیگر برندهای سهم بس

 تجاری داشته باشد.

مایکروسافت ادعا دارد که با بدست آوردن فهمی بهتر از کارکرد نرم افزار و سخت افزار با یکدیگر، می تواند اما از طرف دیگر 

و آنگاه با این ادغام دریچه های جدیدی از تکنولوژی را در اختیار دیگران .با دیگر کمپانی ها بسط دهد شرکایش به این درک را 

 قرار بدهند.

در مجموع تا این لحظه به نظر می رسد که این ادغام برای هر دو طرف معامله بسیار خوب بوده و هر دو بهره کافی از این ادغام 

ای خود را از خطر سقوط و محو شدن در بازار نجات داده و مایکروسافت نیز با در اختیار گرفتن تکنولوژی  برده اند.نوکیا به گونه

نوکیا سعی در قدرتمند کردن خود در بازار و ارائه محصوالت جدید دارد ولی باید دید با گذر زمان و کارکرد این دو شراکت با 

 به این سوال را آینده و گذشت زمان خواهد داد. هم چه اتفاقی خواهد افتاد بدون شک بهترین پاسخ
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