آیب سیٌشطی هبلی (ّن افضایی هبلی) سا هی ضٌبسیذ ؟
 .1هقذهِ
هثاحث صیادی ٍجَد داسد وِ تمشیثاً دس عَل صًذگی تشای ّوِ هْن ّؼتٌذ .تِ عَس ؿگفت آٍس ،اص اتتذایی تا
دتیشػتاى هثاحث اصدٍاجٍ ،الذیي ٍ اهَس هالی ؿخصی تغَس جذی آهَصؽ دادُ ًوی ؿًَذ! دس ًتیجِ هجثَس هی
ؿَین تا اؿتثاّات خَد یا یادگیشی اص اعشافیاى خَد ،آًْا سا یاد تگیشین.
تاگزؿت صهاى ٍ تِ هَاصات گؼتشؽ فؼالیتّای التصادی ٍ افضایؾ پیچیذگی آىّ ،ذفّا ٍ سٍؽّای اهَس
هالی تشای جَاتگَیی تِ ًیاصّای اعالػاتی ،تَػؼِ یافتِ اػت ٍ داًؾ هالی تا ػشػت صیادی تِ هٌظَس جَاتگَیی تِ
ًیاصّای اًؼاى دس هؼیش تىاهل ٍ پَیایی ّش چِ تیـتش لشاس گشفتِ اػت.
دس عَل ػال ّای اخیشداًؾ هالی تحَل جذی داؿتِ اػت .ایي حَصُ هغالؼاتی اص جولِ هْوتشیي
ضشٍسیات التصادی اػت .حَصُ هالی تاالخص سٍ ؿْای تاهیي هالی ٍ ػشهایِ گزاسی ٍ اسایِ گضاسؿات ؿفاف ٍ
تِ هَلغ ػولىشد ٍ ػایش هفاّین ایي ػشصِ اص هفاّیوی ّؼتٌذ وِ دس پیـشفت ٍ تَػؼِ وـَسّا ًمؾ اػاػی ٍ صیش
تٌایی ایفا هی وٌٌذ.یىی اص ایي ًَاٍسی ّای داًؾ هالی ّن افضایی هالی( ) financial Synergyاػت.
ّن افضایی تِ هؼٌای "ػول تشویثی "1اػت ٍ سیـِ آى دس ولوِ یًَاًی 2اػت وِ تِ هؼٌای ّوىاسی هـتشن
اػتّ .وچٌیي گلذ ٍ ووپل )ٍ (Goold & Campbell,1998اطُ ّن افضایی سا تِ هؼٌی "واس تا ّن" 3تؼشیف
وشدُ اًذ .ایگَس آًسَف ) )1965 (Igor Ansoffهفَْم ّن افضایی سا ٍاسد هذیشیت اػتشاتظیه وشدٍ .ی اصغالح
ّن افضایی سا تشای تَصیف ایي ًتیجِ تِ واس تشد وِ تاصدُ تشویثی یه ول تیـتش اص هجوَع تاصدُ لؼوت ّای هٌفشد
اػت (ً .)Knoll, 2008ظشیِ ّن افضایی ّن اوٌَى دس ػلَم عثیؼی (فیضیه ،ؿیوی ٍ غیشُ) ،التصاد ،جاهؼِ ؿٌاػی،
ؿشوتْای تَلیذی ٍ غیش تَلیذی تغَس گؼتشدُ ،تحث تشاًگیضتشیي ٍ جالة تشیي هَضَع اػت ( Yakimtsov,
.)2015
ّش چِ وِ ها ولوِ ّن افضایی ( )Synergyسا دس فشٌّگ جاهغ تیـتش واٍؽ وٌین ،ایي تؼشیف تا "ّوىاسی ٍ
هـاسوت تش اػاع هفاّین چَى " تالؽ تشویثی ،تالؽ تیوی ،واس گشٍّی ،اتحادٍ ،حذت ٍ واس تا ّن" هتشادف
اػت .صهاًی وِ دٍ یا چٌذ ػٌصش یا ػاهل تا ّنّ ،ن یاسی یا تؼاهل داؿتِ تاؿٌذ  ،هؼوَال اثشی تِ ٍجَد هی آیذ .اگش
ایي اثش اص هجوَع اثشّایی وِ ّش وذام اص آى ػٌاصش جذاگاًِ هی تَاًؼتٌذ تِ ٍجَد آٍسًذ  ،تیؾ تش ؿَد  ،دس ایي
صَست پذیذُ ّن افضایی سخ دادُ اػت  .اص لذین ًیض گفتِ اًذ ّ « :وىاسی ًتیجِ تْتشی هی دّذ » ٍ آى ًتیجِ تْتش
ّویي ّن افضایی اػت (.)Smith, 2011
دس حَصُ هغالؼات هذیشیت ٍ ػاصهاى ،تشای تیاى اثش فؼالیت گشٍّی ٍ افضایؾ تاصدُ واس گشٍّی تِ فؼالیت
ّای فشدی ٍ هؼتمل ،اص ایي ٍاطُ اػتفادُ هی ؿَد .تِ عَسی وِ گشٍُ ّا اػتؼذاد ّن افضایی سا فشاّن آٍسدُ ٍ
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واسوشدی تیؾ اص جوغ تَاًایی ّای ته ته اػضای خَد داسًذ  .لزا هَضَع ّن افضایی تشای هذت ّای عَالًی تِ
فشاهَؿی ػپشدُ ؿذ  ،اها تا فـاسّای ؿذیذ ػْاهذاساى ٍ ؿذت یافتي سلاتت ،هَضَع ّن افضایی هجذداً هغشح ؿذ.
ّن افضایی ًَػی هٌغك اػت وِ دسآى  ،جوغ ٍالؼی حاصل اص اجضا  ،اص جوغ جثشی آى تیـتش هی ؿَد .تِ ػثاست
دیگش ،دس ایي هٌغك فىشی ،جوغ  2+2ػذدی تیـتش اص ( 4فشضاً  )5اػت (.)Markides & Williamson, 1994
پذیذُ ّن افضایی اص ساُ تالؽ ّواٌّگ ٍ ػاصهاى یافتِ حاصل هی گشدد ٍ تالؽ ّای فشدی اػضا هٌجش تِ ػغحی
اص ػولىشد هی ؿَد وِ تیؾ اص هجوَع دسٍى دادّای فشدی آًْا اػت ّواًغَس وِ اًؼَف هغشح وشد  ،ایي اهش
ًیاصهٌذ اػتفادُ هٌاػة اص تَاًوٌذیْای اصلی یه ؿشوت اص فشصت ّای تَجَد آهذُ هی تاؿذ.
هٌافغ ّن افضایی سا هی تَاى اص هٌاتغ هختلف صیادی دسیافت وشد .یه ؿشوت تشویثی  ،هی تَاًذ تا صشفِ
جَیی دس همیاع ،داهٌِ ٍ واّؾ ّضیٌِ ّای اداسی اص عشیك ادغام داسایی ،4تشویة ػولیات فشٍؽ ٍ 5تَلیذ ؿشوت
ّای دس حال ادغام ،تِ اؿتشان گزاسی اعالػات ،واًال ّای تَصیغ ،ػالئن تجاسی ٍ حزف هٌاتغ ػولیاتی صائذ تَلیذ
ّن افضایی ًوایذ). (Alhenawi & Krishnaswami, 2015; Capron, 1999
اص هٌظش هالیّ ،ن افضایی سا هی تَاى تِ ػٌَاى "ػَد خالص 6افضایـی هثثت ًاؿی اص تشویة دٍ ؿشوت اص
عشیك ادغام یا اوتؼاب" تؼشیف وشد .تٌاتشایيّ ،ن افضایی تفاٍت هثثت تیي اسصؽ ؿشوت تشویثی ٍ هجوَع اسصؽ
ؿشوت ّا تِ ػٌَاى ًْادّای جذاگاًِ اػت .دس غیش ایي صَستّ ،ن افضایی تِ ایي ٍالؼیت اؿاسُ داسد وِ یه تشویة
ؿشوتی هی تَاًذ لثل اص اوتؼاب یا ادغام داسای اسصؽ تیـتشی ًؼثت تِ تخؾ ّای هختلف ؿشوت ّا تاؿذ
).( Bousquet, 2017
تش اػاع هاّیت ٍ هٌاتغ ،هی تَاى ّن افضایی ّا سا تِ سٍؽ ّای هختلفی دػتِ تٌذی وشد .اگشچِ ّن افضایی
ّا اص دِّ ّا لثل هَسد ػاللِ ٍ هغالؼِ تَدُ اًذ ،اها ٌَّص دس هَسد ایٌىِ سٍؽ هٌاػة تشای عثمِ تٌذی اًَاع ّن
افضایی چیؼت اتفاق ًظش ٍجَد ًذاسد ).( Sinkkonen, 2019
اص ایي سٍ ّن افضایی ،هٌافغ هالی اًگیضُ ادغام ٍ اوتؼاب سا فشاّن هی وٌذ .ایي ّن افضایی ّا ؿاهلّ :ن افضایی
ػولیاتیّ ،7ن افضایی هالیّ ،8ن افضایی هذیشیتی 9یا دسآهذی حاصل هی ؿًَذّ .ن افضایی ػولیاتی تِ دلیل واّؾ
ّضیٌِ ّا 10اتفاق هی افتذّ .ن افضایی هالی تِ دلیل واّؾ ّضیٌِ ػشهایِ اص عشیك واّؾ سیؼه ،افضایؾ اًذاصُ
ؿشوت ،افضایؾ جشیاى ّای ًمذی ٍ افضایؾ حاؿیِ ّای هالی 11اتفاق هی افتذ( ّ .)Sevenius , 2003ن افضایی
ّای هذیشیتی اص لاتلیت ّای هذیشیتی حاصل هی ؿًَذ وِ اوتؼاب ؿشوت تِ اسهغاى هی آٍسد ) Trautwein,
.)1990
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ّن افضایی هالی تِ چگًَگی تحت تأثیش لشاس گشفتي ّضیٌِ ػشهایِ 12تا ادغام یا اوتؼاب هشتَط هی ؿَد .تاٍس
ایي اػت وِ ّضیٌِ ػشهایِ تایذ پغ اص ادغام یا اوتؼاب واّؾ یاتذ .ایي ّن افضایی هوىي اػت ٌّگاهی اتفاق تیفتذ
وِ جشیاى ٍجَُ ًمذ اص ؿشوت ّای ادغام ؿذُ تِ ّن ستظ ًذاؿتِ تاؿذ ،تِ گًَِ ای وِ هَجة صشفِ جَیی دس
ّضیٌِ تا اػتفادُ اص اٍساق لشضِ 13اسصاى تش یا ّضیٌِ ّای هؼاهالت 14ؿَد ،یا تا تَلیذ اسص داخلی فشصت ّای ػشهایِ
گزاسی تْتشی پیذا وٌذ ).(DePamphilis2019
هحمماى حَصُ هالی ٍ حؼاتذاسیّ ،ن افضایی سا تِ ػٌَاى  ،اسصؽ خالص جشیاى ّای ًمذی 15وِ اص تْثَدّایی
ًاؿی اص تشویة ؿشوت ّا حاصل هی ؿًَذ ،تؼشیف وشدُ اًذ ) .(Eccles, &, et al, 1999هْوتشیي ّذف یه
ؿشوت تجاستی تِ حذاوثش سػاًذى اسصؽ ػْاهذاساى اػت ،اص ایي سٍ اسصیاتی ّن افضایی حاصل اص ادغام یا اوتؼاب
()M&Aضشٍسی اػت ،وِ هی تَاًذ اص عشیك اسصیاتی ػولىشد هالی یه ؿشوت اص صَست ّای هالی ػاالًِ لثل ٍ
پغ اص ادغام یا اوتؼاب حاصل ؿَد).( Khan & Jain, 2007
ایذُ ّن افضایی ایي اػت وِ ٍلتی دٍ ػاصهاى تا ّن تشویة هی ؿًَذً ،تیجِ ایي اػت وِ آًْا ػولىشد تْتشی
ًؼثت تِ هجوَع تخؾ ّای جذاگاًِ داسًذ .ایي تذاى هؼٌی اػت وِ ّن افضایی تاػث ایجاد اسصؽ 16هی ؿَد.
اػتذالل هی ؿَد وِ ّن افضایی هالی تحت ثاتیش اسصؽ ادغام ٍ اوتؼاب اػت وِ اص عشیك واّؾ ّضیٌِ ّای اداسی
ؿشوت تجاسی ،تْثَد فشآیٌذ(تٌَع ػاصی) ،افضایؾ دسآهذّا ،17افضایؾ ظشفیت تذّی ٍ 18هضایای هالیاتی 19سخ هی
دّذ.
 .2سبصٍسکبس ّبی ّن افضایی هبلی
دس ٍالغ اوثش ؿشوت ّا دس تالؿٌذ تا تِ ّنافضایی هالی (ٍ تا حذٍدی ّن افضایی هذیشیتی) ،دػت یاتٌذّ .نافضایی
اػتشاتظی هالی (ؿاهل؛ تٌاػة هحیظ تاصاس ،تٌاػة هحیظ ػشهایِگزاسی ٍ ػَد سلاتتی صٌؼت)ّ ،نافضایی هٌاتغ هالی
(ؿاهل؛ تخصیص هٌاتغ ،تخصیص داسایی ٍ تخصیص تَدجِ)ّ ٍ ،نافضایی ػَد هالی (ؿاهل؛ سضایت ریٌفغ،
سضایت واسهٌذ ،سضایت هـتشی ٍ سضایت تأهیيوٌٌذُ) ،ػِ ًیشٍی هحشوِ هْن ّنافضایی هالی گشٍُ ّای ؿشوتی
ّؼت وِ دس ؿىل  1اسائِ دادُ ؿذُ اػت.
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به منظور افزایش تأثیر
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گروه شرکتی

 سبصٍکبس ّن افضایی سِ بعذی هبلی ضشکت.1 ضکل
ُصهبًی ایي سِ ًیشٍی هحشک بب ّن تبثیش گزاسًذ کِ ّن افضایی هبلی گشٍُ ضشکتی بِ طَس کبهل ایجبد ضذ
 هوکي، ٌّگبهی کِ یک یب دٍ ًیشٍی هحشک عقب هی هبًٌذ یب ًقص آًْب هحذٍد هی ضَد، بب ایي حبل.ببضذ
ِ ٍقتی ّن افضایی هحیط هبلی ًقص اصلی سا داضت.است جْت ّنافضایی هبلی اص ّذف هَسد ًظش هٌحشف ضَد
 قبدس بِ تشکیب اسصش ّبی اقتصبدی ّن افضایی هٌببع، تب حذی حبکویت ّن افضایی هبلی گشٍُ ضشکتی،ببضذ
 بِ ّویي. صیشا دس بْبَد استحکبم سیستن ّن افضایی هتوشکض است،هبلی ٍ ّن افضایی سَد هبلی ًخَاّذ بَد
 حبکویت ّن افضایی اهَس هبلی گشٍُ ّبی، ٌّگبهی کِ ّن افضایی سَد هبلی ًقص اصلی سا ببصی هی کٌذ،تشتیب
 کِ ایي اهش ببعث هی ضَد جْت گیشی،ضشکتی تَجِ بیطتشی بِ هسئلِ ّوبٌّگی هٌبفع ریٌفعبى خَاٌّذ داضت
.)2112 ، Yu( ّن افضایی استشاتظی هبلی ٍ ّن افضایی هٌببع هبلی کبّص یببذ
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