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معرفیاستارتآپها

دولت ها و استارت آپ  ها

در اقتصـاد آزاد همـواره تاکیـد بـر آن بوده اسـت که نقش دولـت تنها به سیاسـت گذاری 
کارا و موثـر ختـم شـود و ایـن رویکرد در روند توسـعه کشـور ها در بخش هـای گوناگون 
اقتصـادی هـم به خوبـی دیـده می شـود. دولت هایـی کـه آموزه  هـای اقتصـاد آزاد را در 
دسـتور کار خـود دارنـد معمـوال نقش خـود را بـه سیاسـت گذاری محـدود می نمایند اما 
آیـا ایـن در مـورد اسـتارت آپ  هـا نیز صـدق می کنـد؟ بـا نگاهی بـه کشـور هایی مانند 
آمریـکا کـه از پیشـگامان حـوزه اسـتارا آپی هسـتند، می تـوان بـه وضوح مشـاهده کرد 
کـه دولـت حداقـل دخالـت و مقررات گـذاری را در ایـن زیسـت بـوم بر عهـده دارد. در 
ایـن کشـور در واقـع ایـن بخـش خصوصی اسـت که کامـال سـکاندار پیشـرفت فضای 
کسـب و کار اسـتارت آپ هاسـت. حال آیـا این رویکـرد در تمامی اقتصاد هـای آزاد نیز به 
همیـن گونـه اسـت؟ بـه نظر می رسـد پاسـخ به این سـوال بـه میـزان بلوغ زیسـت بوم 
اسـتارت آپ  هـا در هـر کشـور متفاوت اسـت. بـا این کـه کشـورهایی مانند کـره جنوبی، 
سـنگاپور، هنـگ کنـگ و حتـی کشـور های اتحادیه اروپـا از پیشـرو های اقتصـاد آزاد به 
شـمار می رونـد امـا در مـورد اسـتارت آپ  ها رویکـرد کمـی متفـاوت اتخـاذ کرده اند. به 
 Infocommعنـوان مثال در سـنگاپور صندوق  های سـرمایه گذاری جسـورانه ای ماننـد
و Golden Gate بـا حمایـت دولـت در حـال فعالیـت هسـتند. در هنـگ کنـگ فضای 
کاری مناسـب بـرای فعالیت اسـتارت آپ  هـا با حمایت دولـت به نـام Cyberport ایجاد 
شـده اسـت. در انگلسـتان، صندوق های سـرمایه گذاری جسـورانه در حمایت برنامه  های 
EIS و SEIS دولـت هسـتند کـه ایـن طرح  هـا در واقع ارائه دهنـده مشـوق های مالیاتی به 

ایـن شـرکت ها هسـتند. نکتـه مهم دیگـر در اتخـاذ رهیافت مناسـب از سـوی دولت ها، 
میزان درک آن ها از چیسـتی اسـتارت آپ هاسـت. اگـر تعریف عملیاتی یک اسـتارت اپ 
بـه درسـتی تفهیم نشـود حمایـت از آن نیـز به درسـتی انجام نخواهد شـد. ایـن حقیقت 
کـه در ذات اسـتارت آپ هـا بنگاه هـای اقتصـادی متفاوتـی هسـتند و ویژگی هـای آنها 
لزومـا با خصوصیات شـرکت های سـنتی یکی نیسـت باعث لـزوم درک و نـگاه متفاوتی 
خواهـد شـد. دولتمـردان الزم اسـت بـا مطالعـه و تعامـل بـا ایـن بنگاه هـا بـه جزئیات و 
ویژگی هـای غالبـا متفـاوت و منحصـر به فرد این شـرکت های نـو بنیان پـی ببرند. نکته 
جالـب این اسـت که در بسـیاری از موارد مطالعه صـرف نمی تواند درک کامل و درسـتی 
بـه مسـئوالن ارائـه دهـد، بلکه ایشـان الزم اسـت بـا تعامـل مداوم بـا بازیگران زیسـت 
بـوم اسـتارت آپی کشـور به چالش هـا، فرصتها، مقتضیـات و خصوصیات این شـرکت ها 
بیشـتر آشـنا شـوند. به طور کلـی می توان نتیجـه گرفت که با بالغ شـدن فضای اسـتارت 
آپـی هـر کشـور، دولت هـا عمدتـا از فضـای حمایتـی مسـتقیم به سـمت تمرکز بیشـتر 
بـر روی سیاسـت گذاری  های کارا و موثـر بـرای جامعـه اسـتارت آپ ها حرکـت می کنند 
امـا در مـورد رویکرد هـای دولت ایـران باید ابتـدا به یک موضـوع زیربنایی اشـاره کنیم. 
به طـور کلـی بهینـه کاوی و مطالعـه رفتـار دولت هـا در کشـور های مختلـف می توانـد 
شـاخص  های خوبـی را بـرای هر دولـت پدیـد آورد اما به هیـچ عنوان توصیـه نمی گردد 
کـه هیـچ دولتـی بـدون مطالعـه و توجه بـه ویژگی  هـای منحصـر به فرد فضای کسـب 
و کار و زیسـت بـوم اسـتارت آپ  های آن کشـور، تنها دنبالـه روی یکـی از الگو های اجرا 
شـده در دنیـا باشـد. بـا این حال بایـد مراقب بـود که دچار حالـت عکس ایـن موضوع نیز 
نشـویم. بـه ایـن معنی کـه از دیگر مشـکالت دولت و شـرکت های ایرانی این اسـت که 
ایشـان اغلـب اوقـات مایلند چـرخ را از اول اختـراع کننـد به طوری که اصرار بیـش از حد 
ایشـان بر توسـعه الگو هـای بومـی خود در فضـای خال، ایشـان را دچـار روند های مهلک 
سـعی و خطا می کند. مسـلما رویکـردی متعادل در این میـان بهترین گزینـه خواهد بود. 
بررسـی الگو هـا و بهتریـن عملکرد های دیگـر کشـور ها و دولت ها می تواند نـگاه خوبی 

بـه دولتمـردان و فعاالن ایـن حـوزه ارائه دهد.
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رمز جد    ول 450  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
(5 افقـی و 4 عمـودی) - (9 افقـی و 10 عمـودی) - (11 افقی و 9 عمـودی) - (2 افقی و 1 عمودی) 

- (1 افقـی و 6 عمـودی) - (8 افقی و 4 عمودی)
  

طراح جد ول: شاد ی طباطبایی رمز جد    ول  449: فیلتر

عمـودی:

بایت به 2 نفر »یک نفر از مشهد     و یک نفر از شهرستـــان« از کساني که رمز جد    ول نشریه را ارسـال کنند    ، جوایزي 
به رسم یــاد    بود     اهد    ا خواهد     کرد    . رمز جد    ول باید     از طریق ایمیــل )د    ر صورت تمایل به د    رج نام تان( و یا پیـــامک 
به شماره 2000999 قبــــل از چاپ شمــاره بعد    ي به د    فتر بــایت ارسال شود    . پیامک هاي ارســالي فقط باید     د    ر 

قالب زیر ارسال شوند     تا د    ر قرعه کشي شرکت د    اد    ه شوند    .
روش ارسال پیامک: کلمه »بــــایت« )د    ر آغاز متن پیامک(، شمـــــاره جد    ول، رمز جد    ول و حرف »م« یا »M« براي 
مشهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرستاني ها. از ذکر نام و نام شهرستــــان د    ر متن پیامک خود    د    اري کرد    ه و 

از حروف فــارسی استفاد    ه کنید    .
روش ارسال ایمیل: کلمه »بــــایت« )د    ر آغاز متن ایمیل(، شمـــــاره جد    ول، رمز جد    ول و حرف »م« یا »M« براي 
مشــهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرستاني ها را به نشــانی byte@Khorasannews.com ارسال 

نمایید    . د    رج نام و نام شهرستان د    ر متن ایمیل الزامی است.
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افقـی:

مشهد

شهرستان

1-یکی از شرکت های بزرگ فناوری در کره- رطوبت 2-از عناصر جدول 
تناوبی- یکی از محصوالت شرکت اپل 3-گل سرخ- نوعی بیماری تنفسی

4-از نرم افزارهای آفیس- کسی که کار بنایی می کند- ناله و آواز 5-از رنگ 
ها – همدم 6-یک مجموعه خاص از قوانین طراحی شده برای اجازه رقابت 
عادالنه در بازار هستند. 7-تاب و توان- ضلع روبرو به زاویه قائمه- سخن 
بیهوده 8-از انواع مارها که با حرکت خود صدایی تولید می کند- شــرکت 
سازنده ماشین های الکتریکی 9-از سایت های اینترنتی- از ماه های فصل 
زمستان- موی بلند گردن برخی حیوانات 10-واحد پول کشور ایتالیا- گندم 

آسیاب شده 11-شرکت فناوری اکتشافات فضایی
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