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جغرافياي پولآفريني در دستان تکنولوژي است

ایدهها بسیار؛ شتابدهندهها اندک

شتابدهندهها
حيات بخش
اکوسيستم اقتصادي
مرتضي دانش

کارشناساقتصادي

عکس :رضا حسینی /وقایع اتفاقیه

چند سالي است که بهدنبال رسيدن به سطحي از
آويدهعلمجميلي
توسعهيافتگي هستيم و دم از وابستگي کمتر به نفت
خبرنگار گروه اقتصادي
ميزنيم اما به واقع کشورهاي توسعهيافته و صنعتي،
چگونه به اين ميزان توسعهيافتگي رسيدهاند؟ با مطالعه تاريخ اقتصادي و سياسي
کشورها درمييابيم که هيچ کشوري از روز اول توسعهيافته بهوجود نيامده بلکه پذيرش
ريسکها و تبديل تهديد به فرصت سبب شده کشورها مسير توسعهيافتگي را بهتر
طي کنند .يکي از مثالهاي خوب دراينزمينه ،کشور کرهجنوبي است« .سنگفرش
هر خيابان از طالست» عنوان کتابي است که «کيم وو چونگ» بنيانگذار شرکت
«دوو» نوشت .در مقدمه اين کتاب که خطاب به کارآفرينان و جوانان است ،آمده «کره
در سالهاي  ۱۹۵۰تا  ۱۹۵۳جنگ خانمانسوزي را تجربه کرد؛ جنگي که از تمامي
اين شبهجزيره تنها مخروبهاي بر جاي گذاشت اما عزم راسخ دولت کره بعد از جنگ
با همکاري صنعتگران ،کارآفرينان و مردم براي بازسازي اقتصاد و ايجاد امکانات جديد
موجب شکوفايي کره مدرن امروز و صنعتيشدن آن شد» .در اين چند خط ،سهم
کارآفرينان و مردم براي فرار از هرگونه چالش اقتصادي بيشازپيش نمايان است.
کارآفرينهايي که يک ايده کوچک را به شرکتي بزرگ تبديل کردهاند و حتي بهعنوان
شرکتهايي مطرح ميشوند که ميلياردها دالر ارزش دارند؛ در نيمه دوم سال 2015
«اکونوميست» در گزارش خود آماري از تحوالت ايجادشده در ارزش دالري شرکتهايي
که به آنها نوپا يا به عبارت بهتر استارتآپ ميگويند ،ارائه داد .طبق معمول شرکتهايي
مانند گوگل ،فيسبوک ،تویيتر رتبههاي برتر را از آن خود کرده بودند.

 20تا  50ميليون به شرکت نوپا تعلق ميگيرد تا ايده به کسبوکار تبديل شود .بعد
از اينکه مراحل شتابدهندگي طي شد و ايده توانست از فيلترهاي موجود رد شود،
شرکتهاي سرمايهگذاري جسورانه يا VCها به صحنه وارد ميشوند و حتي ممکن
است چند ميليارد روي يک ايده سرمايهگذاري کنند اما سرمايهگذاريهاي ميلياردي روي
ايدههايي انجام ميشود که مراحل پيششتابدهيشان را طي کرده باشند زيرا اين
کسبوکارها بررسي شده و مورد تاييد قرار گرفتند».
آجرلو مراحلي که يک استارتآپ بايد براي رسيدن به موفقيت طي کند را
اينگونه توضيح داد« :براي شروع يک کسبوکار نوپا نياز به ايده و تيم است .بعد
از اينکه کار در حد ابتدايي جلو رفت و مورد بررسي اعضاي تيم قرار گرفت و به اين
نتيجه رسيدند که ميتوان ايده را به مرحله اجرايي رساند ،براي تامين منابع مالي
اوليه به سراغ شرکتهاي شتابدهنده ميروند .اگر ايده مورد تاييد بود ،مراحل
پيششتابدهندگياش طي ميشود مانند تامين دفتر و لوازم اوليه براي شروع جدي
کار .بعد از اينکه ايده در شهر يا منطقهاي شناخته شد ،شرکتهاي سرمايهگذاري
جسورانه وارد گود ميشوند».
او در ادامه گفت« :گمان نميکنم شتابدهندههاي داخل کشور بيشتر از
25شرکت باشند .شتابدهندهها انواع مختلفي دارند؛ برخيشان دولتي است
مانند شتابدهندههاي دانشگاهها و سازمانهاي دولتي که در اين نوع شتابدهندهها،
کسبوکارهايي راهاندازي ميشود که در راستاي منافع شرکتها و شتابدهندههاي
خصوصي هستند».
آجرلو درباره ايدههايي که براي سرمايهگذاران جذاب است ،گفت« :ايدههايي جذاب
است که اگر قرار است یک ميليارد سرمايهگذاري انجام شود ،عدد باالتري برگشت
سرمايه داشته باشد .ايدهها ميتواند مختلف باشد .مثال ايدهاي ظرف يک سال به
نتيجه بهتري ميرسد و برخي ديگر تا چهار سال آينده در کشور شناخته ميشود ».او
در پايان درباره ورود به بازار استارتآپ گفت « :در دو سال اخير تبوتاب استارتآپي در
کشور باال گرفته و همه فکر ميکنند کار سادهاي است اما برندکردن يک مغازه راحتتر
از ترغيبکردن مردم به برندکردن يک اپليکيشن است .باوجود برخي مخاطرات براي
استفاده از اپليکيشنها ،اعتمادسازي در اين حوزه زمانبر است .بههميندليل براي
راهاندازي يک اپليکيشن بايد حتما مطالعه داشت و نمونههاي مشابه خارجي و رقيب
در داخل را بايد با دقت بررسي کرد .بعد از اينکه بازار بهدرستي تحليل شد ،حتما به
سراغ شتابدهنده بروند ».آجرلو درباره اينکه آيا استارتآپ در کشور ميتواند متقاضي
داشته باشد ،گفت« :گرايش به هوشمندسازي در کشور بهشدت باال رفته بهطوريکه
در روستا هم خريدهاي اينترنتي انجام ميشود و بههميندليل فعاليتهاي استارتآپي
ميتواند به نتايج خوبي برسد .استارتآپهاي تخصصي منطقهاي نيز بسيار مهم
هستند .اگر کسي در شهرهاي بزرگ نيست ،ميتواند با يک استارتآپ محلي،
کسبوکار با بازدهي خوب ايجاد کند .مثال در مشهد ،يک استارتآپ به توليد و فروش
زعفران پرداخته که توانسته جذب خوبي در بازار داشته باشد».
او در ادامه گفت« :بهتر است به جاي شعارهاي حمايت از توليد داخلي ،تبليغاتي
براي شناساندن استارتآپها صورت بگيرد».

دانش ،محور اصلي توسعه
در سالهاي اخير توجه به اقتصاد مبتنيبر دانش و فناوري به يکي از موضوعات
مورد بحث در محافل مختلف اقتصادي مبدل شده است .تغييرات شديد فناوري
موجب رقابت بين بنگاههاي اقتصادي براي ماندن در بازار ميشود .استارتآپها يکي
از مهمترين فعاليتهاي اقتصادي هستند که توان بالقوه تبديلشدن به شرکتهاي
بزرگ را دارند و حتي در شرايط سخت اقتصادي نيز ميتوانند ارزشافزودهاي براي
کشور داشته باشند.
اما در اين راه مخاطراتي نيز وجود دارد که منجر به شکست يک ايده استارتآپي
ميشود مانند قوانين دستوپاگير دولتي و فضاي کسبوکار کشور؛ البته در مسير
شکست فقط قوانين دستوپاگير و نبود حمايتهاي دولتي نيست که منجر به
زيان به استارتآپها ميشود .بررسيها نشان ميدهند خوشبيني بيش از حد
مديران استارتآپ درمورد پيشبيني هزينهها و نبود ديدگاه اقتصادي مناسب در
ميان سرمايهگذاران و فعاالن حوزه کسبوکار ميتواند از مهمترين داليل شکست
استارتآپ در کشور باشد .يکي از مهمترين داليلي که باعث ميشود بسياري از
استارتآپها به نتيجه نرسند يا نيمههاي راه بنيانگذارانشان آنها را رها کنند ،نبود
سرمايه مناسب است؛ مشکلي که چندسالي است با راهاندازي شرکتهاي جديدي با
عنوان «شتابدهنده» در حال حلشدن است.
شتابدهندهها ،يک مدل سرمايهگذاري براي راهاندازي کسبوکارهاي نوپا،
شرکتهاي کوچک با پتانسيل رشد بلندمدت است .اين نوع سرمايهگذاري ،منبع
بسيار مهمي براي راهاندازي کسبوکارهايي
شتابدهندههای برتر جهان
است که کوچکتر از آن هستند که بتوانند به
نام شرکت
کشور
بازار سرمايه يا بانکها دسترسي داشته باشند.
شتابدهندهها ،درواقع شرکتهايي هستند که
آمريکا
Startups ۵۰۰
پول سرمايهگذاراني که بهدنبال داشتن سهام
Y Combinator
آمريکا
در کسبوکارهاي نوپا و کسبوکارهاي کوچک و
Ameren
آمريکا
متوسط هستند و پتانسيل رشد بااليي دارند را
Angelpad
آمريکا
با ايجاد پرتفوي مديريت ميکنند.
استارتآپهاي منطقهاي ،درآمدزايي
تضميني
حسيـــــن آجــرلــو ،مديـــــــر وبسايــــت
«بياتخفيف» معتقد است ايدههايي ميتواند
سرمايهگذاريهاي کالن ميلياردي جذب کند که
قبال مراحل پيششتابدهندگياش را انجام
داده باشد .آجرلو در گفتوگو با «وقايعاتفاقيه»
گفت« :شتابدهندهها انواع مختلفي دارند؛
برخي به حمايتهاي فيزيکي مانند ايجاد دفتر
کار ميپردازند و برخي ديگر حمايتهاي مالي
ميکنند .در مرحله شتابدهندگي مبلغي بين
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فشرده سخن
استارتآپها مزيتهايي دارند که ذهن هر
کسي را به خود مشغول ميکند؛ کمبودن هزينه
اوليه سرمايهگذاري ،عدم نياز به فضاي فيزيکي
خاص و ايجاد يک کسبوکار با نفرات کم ازجمله
مزيتهاي ايجاد کسبوکارهاي نوپاست اما
اگر برترين استارتآپهاي جهان از نظر ارزش
دالري را بررسي کنيم ،پرواضح است که اين
استارتآپها در فضايي (منطقه جغرافيايي) شکل
گرفتهاند که سرمايهگذاري روي کسبوکارهاي
نو بسيار شايع است درحاليکه سرمايهگذاري در
فضاي استارتآپي در کشور با مشکالت عديدهاي
مواجه است و عمال جاي خالي شرکتهاي بزرگ
حمايتي در کشور بسيار حس ميشود .حال اينکه
اگر حمايتهاي مختلفي مانند ورود سرمايهگذاران
متخصص و سادهسازي قوانين و مقررات را چاشني
کار استارتآپها کنيم بدون شک شاهد تحول
شگرفي دراينزمينه خواهيم بود اما همچنان باوجود
فرصتهايي که فضاي استارتآپي دارد و حتي
ميتواند در سيکلهاي تجاري نيز موفق باشد ،لزوم
حمایت از آنها بيشازپيش حس ميشود.

90درصد استارتآپها در دنيا شکست
ميخورند و این چيز عجيبي نيست .در ادبيات
استارتآپي براي توصيف فضاي کسبوکار
يا استارتآپها از واژه «اکوسيستم» استفاده
ميکنيم .در اکوسيستم کارآفريني بخشهاي
مختلفي داريم .يک بخش ،حمايتهاي
دولتي است که بيشتر در حوزه سادهسازي
قوانين و مقررات ميتواند فضا را براي ظهور
و بروز استارتآپها فراهم کند .بخش ديگر
دانشگاهها است که هرکدام در پي جذب
ايدههاي برتر هستند .بخش ديگر شرکتهاي
خدمات دهنده هستند که خدماتي نظير ايجاد
دفتر و محل کار و ...را براي کارآفرينان ايجاد
ميکند .بخش ديگر نيز حمايتهاي مالي که
«»VCها در اين بخش قرار دارند و به شرکتهاي
سرمايهگذاري جسورانه معروف هستند؛ البته
در اين بخش شرکتهاي شتابدهنده نيز
حضور دارند که بررسي و تحليل ايده اوليه را
برعهده دارند.
بحث اصلي درباره شتابدهندهها است زيرا
اين شرکتها بررسي ايدهها را برعهده دارند
و بهتر ميتوانند ايده را از قوه به فعل درآورند.
ورود شتابدهندهها در مراحل ابتدايي يک ايده
است و هنوز آنطور که بايد و شايد شناخته
نشده است .به بيان ديگر يک استارتآپ بعد
از اينکه محصولي حداقلي قابل ارائه توليد کرد،
شتابدهنده به همسانسازي محصول با بازار
اقدام ميکند .بعد از اينکه ايده سر و شکلي
به خود گرفت ،به يک شرکت سرمايهگذاري
جسورانه سپرده ميشود تا بتواند در سطح
گستردهتري مشتري کسب کند.
اما نکته ديگر ،خدماتي است که شتابدهندهها
به تيمهاي استارت آپي ميدهند .حمايتهاي
مالي و معنوي از خدماتي است که به
شرکتهاي نوپا ميدهند؛ در اختيار قراردادن
فضا ،مربيگري و تحليل بازار براي تيم متقاضي
حضور در بازار و حمايت مالي حداقلي براي
ادامه حيات تيمهاي استارتآپي .درواقع
شرکتهاي نوپا در شتاب دهندهها و در سايه
حمايتهاي آنها رشد ميکنند پس لزوم توجه
و حمايت از شرکتهاي شتاب دهنده بسيار
مهم و ضروري است.
نکته بعدي اين است که چه حوزههايي براي
سرمايهگذاران کالن جذاب است .بيشتري
حوزهاي که سرمايهگذاران را به خود اختصاص
ميدهد ،زمينههاي فعاليتي مرتبط با اينترنت
است .هوشمندسازي در کشور را به افزايش
است و ازهمينرو فعاليتهايي که بهنوعي با
اينترنت س روکار دارد ،بسيار مهم است .مانند
فروشگاههاي آنالين و هر چيزي که سهولتي در
زندگي روزمره و احتياجات افراد ايجاد کند .حوزه
جذاب بعدي ،سالمت است .استارتآپهايي
که به نوعي به اين حوزه مربوط هستند
بهدليل اينکه مستقيما با سالمت و طول عمر
افراد در ارتباطند ،جذابيتهاي زيادي دارند.
حوزه ديگر،رباتيک و اينترنت اشيا است.
نکته ديگري که بايد به آن توجه کرد ،اين است
که بهدليل تازگي بازار استارتآپي در کشور،
شرکتهاي بزرگ به اکوسيستم استارتآپي
وارد نميشوند .اين بازار با وجود فرصتهاي
بسيار زيادي که در خود دارد ،همچنان جاي
خالي يک شرکت بزرگ در بازار کارآفرينان آن
احساس ميشود.
در اکوسيستم آمريکا شتابدهندهها بازار و
کسبوکار به فعاليتهاي شرکتهاي نوپا
ارائه ميدهند درحاليکه بهدليل تازگي فضاي
استارتآپي در کشور ،شرکتهاي بزرگ
مخاطرات حضور را نميپذيرند و از طرف ديگر،
بوتاب گرايش
برخي شتابدهندهها نيز در ت 
مردم به شرکتهاي نوپا شکل گرفتهاند.
بههمينخاطر برخي ايدهها به شکست منجر
ميشوند.

نگاهـي بـه تجـارب جهانـي ،نشـان دهنده
ضعـف بـزرگ ايـن حـوزه در کشـور اسـت.
بـا وجـود آشـنايي بـا صنعـت سـرمايهگذاري
ريسـکپذير بهنظـر ميرسـدکه هنـوز ابعـاد و
شـيوههاي فعاليـت ايـن حـوزه مـورد توجـه و
بـاور صندوقهاي دولتـي قـرار نگرفتـه اسـت
و بخـش خصوصـي آمادگـي و آگاهـي الزم
بـراي چنيـن فعاليتهايي را نيافتـه اسـت.
گرمشدن ايـن بـازار و حضـور گروههـاي مختلـف
سرمايهگذار در ايـن حـوزه ،بـه کاهـش ريسـک
ناشـي از ابهـام و کمرونـق بـودن ايـن صنعـت
کمـک خواهـد کـرد و راههـاي خـروج بـراي
سـرمايهها را متنـوع خواهـد سـاخت .بهعالوه،
ايـن صندوقها هسـتند کـه بايـد در پـي
فعالسازي و سـامانبخشــي به ديگــر انــواع
سرمايهگذاران حــوزه نوپاهــا باشــند .فعاليــت
يــک يــا دو صنــدوق در زمينــه شبکهسازي
سرمايهگذاران منفـرد و حمايـت از رويدادهايـي
کـه صاحبـان ايـده را بـا صاحبـان سـرمايه روبهرو
و آشـنا کنـد ،بـه تحقـق ايـن مهـم کمـک خواهـد
کـرد .پنهـان نيسـت کـه کشـور مـا سـرمایه
انسـاني بسـيار باال و ارزشـمندي بـراي
موفقيـت در حـوزه کارآفرينـي بهويژه حـوزه
نوپاهـا دارد .حجــم باالي فارغالتحصيــالن
دانشــگاهي ويــژه در رشــتههاي فنــي،
مهندســي و مديريــت و بازرگانــي از ســويي
و دسترســي آسـان و وسـيع بـه نرمافزارهـا
و فناوريهاي نويـن ،سـطح قابـل قبولـي از
دانـش فنـي و فناورانـه و دسترسـي و کاربـري
رسـانههاي ديجيتـال را رقـم زده اسـت .بـا
ايـن همـه متاسفانه کشـور از نظـر سـهولت
و فضـاي کارآفرينـي و قـدرت ريسـک جوانـان
و اعتمـادبـهنفـس آنها بـراي آغـاز کسـبوکار
جديـد در رتبه جهانـي باالي قـرار نـدارد.
همچنيـن بـا وجـود باالبودن تـوان ايدهپـردازي
و جذابيتهاي ايـن حـوزه بـراي جوانـان ،سـطح
دانـش مديريـت و بازاريابـي و روحیه کار تيمـي
در ميـان جوانـان مشـتاق بـه کارآفرينـي پاييـن
اسـت و بـه آموزشهـاي متناسـب و عملگـرا
نيـاز دارد .بـه نظـر ميرسـد ايـن نيـروي عظيـم
جوانـان کارآفريـن اسـت کـه بـا اقبـال بـه ايـن
حـوزه و پيگيـري و جديـت ميتوانـد شـرايط
را تغييـر داده و زمينه رشـد کسـبوکارهاي
مبتنيبر ارائه آموزشهـا و مشـاورههاي
تخصصـي در ايـن حـوزه را بـراي خـود عملـي
کننـد .بخـش سـرمايه در نـگاه جوانـان
کارآفريـن بـه يکـي از موانـع جـدي پيگيـري
ايدهها تبديـل شـده اسـت .آموزههاي حـوزه
اسـتارتآپ نشـان ميدهـد کـه چنيـن نيسـت
و ايـن رشـد اعتمـادبـهنفـس و فعاليـت نوپاهـا
اسـت کـه بـه ورود هرچـه بيشـتر سـرمايه در
پـي تحقـق هرچـه بيشـتر نمونههاي موفـق
کمـک خواهـد کـرد.
رشـد و تقويـت سـرمايهگذاري در حـوزه نوپاهـا
نيازمنـد بالندگـي اکوسيسـتم نوپاهـا ،فراگيـر
شـدن فرهنـگ توجـه بـه ايـده و اقـدام بــراي
عملياتيکردن آن در جامعــه و ســرانجام
فعــالپشــدن همه شــيوههاي ســرمايهگذاري
بهويژه فرشــتگان سرمايهگذار و ســرمايهگذاري
جمعــي بهعنوان پشــتيبانان نوپاهــا در
مراحــل کشــت ايــده و آغازيــن فعاليــت و
ســرانجام فراهــم شــدن بســترهاي خـروج
سرمايهگذار در مراحـل پيشـرفتهتر از نوپـا
اسـت بـراي ايـنکار هريـک از مجموعههاي
موثـر بـر فضـاي کسـبوکار نوپـا بايـد گامهـاي
مهمـي بـردارد.
پـارهاي از ايـن گامهـا نيازمنـد اهتمـام و همـکاري
چندبخـش مختلـف بـا يکديگـر اسـت؛ البته
دولتها نيز بايد از فضاي کسبوکارهاي
استارتآپي فاصله بگيرند و فقط به سادهسازي
قوانين و مقررات دست بزنند؛ البته اين قاعده
مختص ايران نيست بلکه در کشورهاي ديگر
هم دولتها از اين فضا فاصله ميگيرند تا نتايج
بهتري حاصل شود.
توصيه آخر به کساني است که ميخواهند
به اين حوزه وارد شوند .براي اينکه بتوان يک
استارتآپ را به نتيجه رساند بايد اصول اوليه
را مورد توجه قرار داد .اول انسجام تيمي است.
براي اينکه يک سرمايهگذار کالن را جذب کنيم،
بايد انسجام تيمي داشت .يک استارتآپ
با فعاليت يک تيم به نتيجه ميرسد .دوم
اينکه بايد نيازهاي بازار را در نظر گرفت .نبايد
بهسمت محصوالتي رفت که بازاري براي آنها
وجود ندارد .درواقع ارزش يک استارتآپ به
محصولي است که در بازار عرضه ميکند.
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