ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﺎردر؛ ﻗﺎﺗـﻞ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ

آﯾﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﻣﺮگ ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ
اﺳﺖ؟

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨﺎوری ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺴﺒﻮک و آﻣﺎزون را ﻧﺪارﻧﺪ ،زﯾﺮا
آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﻗﺪرت و ﺛﺮوت ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در
ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪی را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ رخ دﯾﮕﺮان ﺑﮑﺸﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺷﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪدﻗﺖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ وﯾﺪﯾﻮ ﭼﺖ ﻫﺎوسﭘﺎرﺗﯽ ) (Housepartyرا زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دارد .اﯾﻦ
اپ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎرتآپ  Life On Airﮐﻪ در ﺳﺎنﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ واﻗﻊ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ ﻗﺸﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺮای ﺟﺬب آنﻫﺎ از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ
درﯾﻎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

آنﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ اﯾﻦ رﻗﯿﺐ ﮐﻮﭼﮏ و ﺣﺘﯽ دﻋﻮت از ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی
ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ،2016ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ راهاﻧﺪازی اﺑﺰار وﯾﺪﯾﻮ ﭼﺖ ﻣﺨﺼﻮص
ﺑﻪﺧﻮد در داﺧﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﻨﺠﺮ ﺷﺪﻧﺪ .در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری ،آنﻫﺎ از ﮔﺮوﻫﯽ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در
دﻓﺘﺮ آنﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه در ازای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرتﻫﺎی  275دﻻری آﻣﺎزون ﺑﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک
ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﭼﺮا از اپﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮ ﭼﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺎه ﺟﻮﻻی ،ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ اپ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺎوسﭘﺎرﺗﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﺑﻮنﻓﺎﯾﺮ از ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻮدﯾﻢ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ
اﯾﻦ اپ در اﺑﺘﺪا در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در داﻧﻤﺎرک ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ.
ﺳﯿﻤﺎ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻫﺎوسﭘﺎرﺗﯽ ،در ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ﮔﻔﺖ» :ﻓﯿﺴﺒﻮک
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎ در ﺟﺬب اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ در ﺣﺎل ﺗﻼش ﻫﺴﺘﯿﻢ «.اﻣﺎ
وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺳﯿﻄﺮه ﺧﻮد ﺑﺮ دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ً اﯾﻦ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﺳﺨﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺑﯿﺎنﮔﺮ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ و ﻧﻮآوری ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻃﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻮد در ﻃﻮل  30ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﺑﺮﺧﯽ
اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن اﻧﮕﺸﺖ اﺗﻬﺎم را ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻨﺎوری ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ،آﻣﺎزون و اﭘﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﻣﯽرﺳﺪ و اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﮐﺎر اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ را در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﺎﻣﺶ ﻓﺎش ﺷﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻧﺎﺗﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ روزی آﻣﺎزون رﻗﯿﺐ آنﻫﺎ ﺷﻮد .اﮔﺮ اﺳﺘﺎرتآپ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺎرتآپ ﺑﻮد
رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ اﺳﺘﺎرتآپ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﺎزون ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزی را ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻓﺮض ﮐﺮد«.
ﺣﺘﯽ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻨﭗ )ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر اﺳﻨﭗﭼﺖ( در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻏﻮلﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
زﯾﺎدی روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﯿﺐ ﺟﺪی ﺑﺮای ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ .در اﺑﺘﺪا ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
اﺳﻨﭗﭼﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﺮﯾﺪ داد .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و واﺗﺲاپ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺟﻮاب داد .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ اﺳﻨﭗ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را رد ﮐﺮد ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺗﻤﺎم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺳﻨﭗﭼﺖ را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﺮد و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  510ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻری ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻬﻢ اﺳﻨﭗ از ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺑﺎز ﻫﻢ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪراﺣﺘﯽ از ﭘﻮل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻠﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮل اﺻﻠﯽ ﻧﺰول اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﻧﺎم ﺑﺮد .از ﯾﮏ ﻃﺮف ،وﺟﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ
اﺳﺘﺎرتآپ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ
راه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻧﻮآوریﻫﺎی ﺗﺎزه ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮﻣﺎژ ﺗﻮﻧﮕﺎز ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮ ،ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮن )ﺑﺎﻟﻦﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ( ،ﻓﯿﺒﺮ )اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ( و واﯾﻤﻮ
)ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻋﻈﯿﻢ آنﻫﺎ ،ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺟﺪﯾﺪ
اﺳﺖ .ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮی ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ آنﻫﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺰرﮔﯽ را ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ در ﻗﻠﻤﺮو اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ«.

ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ در ﻃﻰ ﺳﺎل ﺟﺎرى ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻮد در ﻃﻮل 30
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﺑﺮﺧﻰ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن اﻧﮕﺸﺖ اﺗﻬﺎم را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى ﺑﺰرگ ﻓﻨﺎورى ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ،اﻧﮕﯿﺰه و ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺗﺮک ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺑﺰرگ و راهاﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺎر
در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را ﺑﻪﻋﻨﻮان راﻫﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ.
اﯾﺎن ﻫﺘﻮی اﻗﺘﺼﺎددان ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺮوﮐﯿﻨﮕﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺷﻤﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ روزی ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﮔﻮﮔﻞ در ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ،
در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﺗﺤﮑﯿﻢ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدهاﯾﺪ «.ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن ﻓﺮاﻧﮑﻞ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬار اﺳﺘﺎرتآپ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮس از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلﻫﺎ
ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ آﻣﺎزون ،آنﻫﺎ را ﻣﺠﺎب ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  5.6ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری در ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﮐﺮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﻫﯿﺠﺎنزده و
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد .اﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻣﺎزون دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺻﻮت ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ »اﮐﻮ ﺷﻮ«
را روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ،ﻫﯿﺠﺎن وی ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪ؛ ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﯽﻧﻘﺺ از ﻣﺤﺼﻮل »ﻧﻮﮐﻠﺌﻮس«.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ در ﺷﺮوع ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﻮﭘﺎ
 6اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺘﺪاول در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ راهاﻧﺪاری ﯾﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ
در واﻗﻊ ،ﻧﻮﮐﻠﺌﻮس ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻟﮑﺴﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ آن روی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻮد .وﻟﯽ در
ﮐﻨﺎر آن اﻫﺪاف دﯾﮕﺮی ﻫﻢ داﺷﺖ؛ ورود ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ دﯾﮕﺮ .اﻣﺎ آﻣﺎزون ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﻮ
ﺷﻮ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ،ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺮﮐﺰ آن را روی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﺬاﺷﺖ و از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﯾﺎ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد .ﻓﺮاﻧﮑﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺧﻮدداری ﮐﺮد .اﻣﺎ در اواﯾﻞ
ﺳﺎل ﺟﺎری در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ  Recodeﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﮔﻔﺖ» :اﯾﺪه آنﻫﺎ دﻗﯿﻘﺎ ً ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﺪه ﻣﺎ اﺳﺖ .ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻤﺎن اﺳﺐ
ﺗﺮواﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻗﻮام ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻤﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﯾﮏ
ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ آﻣﺎزون و ﻣﺎ وﺟﻮد دارد .ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻨﺸﺎن ﺳﺎدهﺗﺮ و
راﺣﺖﺗﺮ ﺷﻮد«.

ﻣﻦ در ﺟﻠﺴﺎت زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﯾﮑﯽ از ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ داﺋﻢ از
ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ آﻣﺎزون ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟ و ﻣﻦ در
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ آﻣﺎزون ﻫﺮ ﮐﺎری را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ،اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮاری دادن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺷﺪه و ﮐﺎر اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺑﺮای
ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی روﺑﻪرو ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺳﻮی آﻣﺎزون در
واﻗﻊ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ» .در ﭘﺎﯾﺎن روز ،آﻣﺎزون ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻫﺮ
ﮔﻮﺷﻪ دﻧﯿﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ «.وی اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻣﻦ در ﺟﻠﺴﺎت زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﯾﮑﯽ از
ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ داﺋﻢ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ آﻣﺎزون ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟ و ﻣﻦ در ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ آﻣﺎزون ﻫﺮ ﮐﺎری را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ«.
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨﺎوری ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﺷﻮد .از ﺳﺎل  1980ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ
ﺳﺎل ﻋﻤﺮ دارﻧﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻧﺼﻒ ﺷﺪه و از  15درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ  8.1درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﺳﺎل  2015راهاﻧﺪازی ﺷﺪﻧﺪ 414 ،ﻫﺰار ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  558ﻫﺰار اﺳﺘﺎرتآپ در ﺳﺎل  ،2006ﯾﻌﻨﯽ
ﭘﯿﺶ از دوره رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺟﺎن دﯾﺮی ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارد دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ اﻓﺖ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .او در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً زﯾﺎدی ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮل اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮآوریﻫﺎی
ﻣﺨﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از دو اﺗﻔﺎق ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اول آﻧﮑﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ در ﯾﮏ ﺳﯿﺮ
ﻧﺰوﻟﯽ روﻧﺪی درازﻣﺪت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و دوم آﻧﮑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﺳﺘﻪ رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  3درﺻﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ،دﻧﯿﺎ
از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد«.
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