
سقوط آزاد برای نوکیا
سال ۲۰۰۱ میالدی بود که سود نوکیا بعد از آنکه عنوان پرفروش ترین تولید کننده 
موبایل در دنیا را به خود اختصاص داد، افتی قابل توجه پیدا کرد. البته این مسئله 
در وهله نخست به رکود کلی بازار موبایل باز می گشت و این بدبیاری ظاهرا عمر 
کوتاهی داشت اما سه سال بعد یعنی در سال ۲۰۰4، با وجود آنکه نوکیا 35 درصد 
از سهم بازار جهانی موبایل را در اختیار داشت و همچنان پیشتاز بود، مدیران آن از 
کاهش تدریجی سهم بازارشان خبر دادند. سکته دوم در سال ۲۰۰7 رخ داد، یعنی 
زمانی که این شرکت مجبور شد 46 میلیون باتری موبایل معیوب را از سطح بازار 
جمع آوری کند. بدتر از همه اینکه باتری های یاد شده در سال های ۲۰۰5 تا پایان 
۲۰۰6 در طیف وسیعی از محصوالت نوکیا مورد استفاده قرار گرفته بودند و این 
یعنی بخش انبوهی از محصوالت این شرکت تحت تاثیر این اتفاق قرار می گرفتند. 
در سال ۲۰۰۸ میالدی، یعنی همان سالی که نسخه ۱/۰ اندروید معرفی شد، سود 
سه ماهه سوم نوکیا نیز افتی سی درصدی پیدا کرد و 3/۱ درصد از فروشش هم 
کم شد. در مقابل اما، آیفون فروش بسیار خوبی را تجربه می کرد که در همان بازه 
برابر با 33۰ درصد عنوان شد. در سال ۲۰۰9 میالدی، نوکیا ۱7۰۰ نفر از نیروهای 
خود در سرتاسر دنیا را اخراج کرد و چندی بعد، مدیران آن تایید کردند که اندکی 
دیر به تغییرات بازار واکنش نشان داده اند و به همین خاطر بوده که نام هایی نظیر 
اپل و بلک بری آنها را جا گذاشته اند و تازه واردهایی مانند سامسونگ، اچ تی سی 
و ال جی توانسته اند بر کسب و کار آنها اثر بگذارند. یک سال بعد استیون ایلوپ 
که پیشتر مدیریت واحد نرم افزارهای کاری مایکروسافت را بر عهده داشت به 
عنوان مدیرعامل تازه نوکیا منصوب شد. او همچنین نخستین مدیر غیرفنالندی 
نوکیا به شمار می رفت. با وجود آنکه سود این کمپانی در سال ۲۰۱۰ روندی اندک 
صعودی به خود گرفته بود، حذف موقعیت های شغلی و اخراج ها در آن همچنان 
ادامه داشت. ایلوپ اما به خاطر سخنرانی تندی که سال ۲۰۱۱ برای کارکنان نوکیا 
انجام داد به شهرت رسید. او در صحبت هایش جایگاه شرکت در بازار را با مردی 
مقایسه کرد که روی یک سکوی در حال سوختن ایستاده است. در واقع منظورش 
این بود که اوضاع شرکت مرتب در حال بدتر شدن است. نوکیا که خروج از بحران 
برایش به آرزویی بدل شده بود و توان رقابت با حریفان قدرش را نداشت چندی 
بعد از همکاری استراتژیکش با غول نرم افزاری دنیا یعنی مایکروسافت خبر داد که 
به موجب آن توافق بنا شد نوکیا ویندوز فون را به عنوان سیستم عامل اصلی در 
تلفن های همراه تولیدی اش مورد استفاده قرار دهد. به دنبال انتشار این خبر، شایعه 
شد که مایکروسافت در حال مذاکره برای خرید کمپانی فنالندی است. با این همه، 
در آن برهه، ایلوپ آن شایعات را »بی پایه و اساس« خواند. در عین حال در سه 
ماهه دوم سال ۲۰۱۱، اپل جایگاه نخست از نظر میزان فروش اسمارت فون را به 
خود اختصاص داد و نوکیا را به کناری راند. اولین میوه های همکاری مایکروسافت 
و نوکیا لومیا ۸۰۰ و لومیا 7۱۰ بودند که در سال ۲۰۱۰ میالدی از راه رسیدند و به 

ترتیب به بازار محصوالت پرچمدار و اقتصادی عرضه شدند.

تعطیل شدن کارخانه و اخراج نیروها
نوکیا ظرف تنها چند هفته توانست بیش از یک میلیون از موبایل های مذکور را به فروش 
برساند و می توان گفت که موفق عمل کرد با این همه اخراج نیروهایش همچنان ادامه 
داشت. عالوه بر این، شرکت مورد بحث برای پایین آوردن هزینه هایش، در اقدامی دیگر 
اعالم کرد قدیمی ترین کارخانه تولیدی اش در فنالند را تعطیل می کند و فرایندهای 
تولیدی را به آسیا انتقال می دهد که در آن زمان بزرگ ترین بازارش به شمار می رفت و 
همه اینها در اوایل سال ۲۰۱۲ رخ دادند. موبایل های ویندوز فونی جدید، علیرغم فروش 
اندک موفقی که داشتند نتوانستند اوضاع نوکیا در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۲ را چندان 
تغییر دهند و آنطور که در گزارش مالی این شرکت آمده بود، زیان عملیاتی آن برابر با ۱/3 
میلیارد دالر اعالم شد. در ادامه دور تازه اخراج ها در نوکیا آغاز شد و حدودا ده هزار نفر از 
کارکنان آن از کار بیکار شدند. اواخر همان سال لومیا 9۲۰ با پشتیبانی از ویندوز فون ۸ از 
راه رسید که با نقدهای متفاوتی روبرو شد. بسیاری آن را به خاطر ابعاد بزرگ و حجیمش 
مورد انتقاد قرار می دادند. در نوامبر سال ۲۰۱۲، این اسمارت فون عنوان پرفروش 
ترین های هفته آمازون را به خود اختصاص داد اما نتوانست اوضاع نوکیا را دگرگون کند. 

آیا خبر خوشی در راه است؟
در نهایت سال ۲۰۱3 از راه رسید که حاوی خبرهای خوبی برای نوکیا بود چراکه 
شرکت فنالندی بار دیگر به سوددهی رسید. با این همه درآمدهای آن به خاطر عدم 
حضور موفقش در بازار اسمارت فون افت قابل توجهی پیدا کرد.  در ادامه شرکت 
HMD که در ماه می ۲۰۱6 به همت جمعی از کارکنان سابق نوکیا شکل گرفته 
بود اعالم کرد کسب و کار تولید موبایل های غیرهوشمند مایکروسافت را که در واقع 
جایگزینی برای واحد موبایل نوکیا محسوب می شد، خریداری می کند. HMD در 
زمینه تولید موبایل های اقتصادی، اسمارت فون و انواع تبلت های اندرویدی با برند 
نوکیا فعالیت دارد. گفتنی است که نوکیا مستقیما در HMD سرمایه گذاری نداشته اما 
در هیئت مدیره این شرکت نماینده دارد و حق امتیاز پتنت هایش را هم از آن دریافت 
می کند. به هر روی، شواهد حکایت از عزم جدی نوکیا برای ورود دوباره اما با شکوه 
به بازار موبایل دنیا را دارد. اینکه گفته های شرکت فنالندی تا چه اندازه با واقعیت 
همخوانی دارد، مساله ای است که صرفا گذر زمان آن را مشخص خواهد کرد.

نیز به شمار می رفت. در سال ۲۰۰3 این شرکت، نوکیا ۱۱۰۰ خاطره انگیز را به کاربرانش 
عرضه کرد؛ محصولی مقرون به صرفه که بالغ بر ۲5۰ میلیون دستگاه از آن در سرتاسر دنیا 
به فروش رفت و در نتیجه عنوان پرفروش ترین موبایل و کاالی الکترونیکی مصرفی دنیا 
را به خود اختصاص داد. البته اضافه کنیم که نوکیا ۱۱۰۰ برحسب تصادف در سال ۲۰۰5 
رکورد جدیدی را به نام خود ثبت کرد و یک میلیاردمین دستگاه فروخته شده از سوی نوکیا 
N� لقب گرفت. سال ۲۰۰3 همچنین شاهد ارائه دستگاهی با ظاهر عجیب و متمایز به نام

Gage از سوی نوکیا بودیم کهSymbian OS 6.1  را اجرا می کرد و همزمان نقش 
موبایل و سیستم گیمینگ همراه را برای کاربرانش ایفا می نمود. البته N�Gage محصول 
تجاری موفقی نبود و تنها سه میلیون دستگاه از آن به فروش رفت. سال بعد موبایل 
»ماتیکی« نوکیا 7۲۸۰ به بازار عرضه گردید که در اصل بخشی از سری موسوم به »فشن 

فون« این شرکت با تمرکز روی مد بود و در فهرست برترین محصوالت مجله فورچون 
جای گرفت. اواسط دهه ۲۰۰۰ میالدی بود که نوکیا موبایل های سری N خود شامل 
N70، N90 و N91 را معرفی کرد. پرچمدار این سری البته N8 بود که در سال ۲۰۱۰ 
از راه رسید. در سال ۲۰۰۸ میالدی و بعد از آنکه اپل اولین نسل از آیفون را معرفی کرد )در 
سال ۲۰۰7( و آغازگر گرایش فزاینده کاربران به موبایل های بهره مند از نمایشگرهای تاچ 
شد، نوکیا نخستین سری از اسمارت فون های تماما تاچ خود را معرفی نمود. آن موبایل که 
5۸۰۰ اکسپرس موزیک نام گرفتT نخستین تلفن همراهی به شمار می رفت که نسخه تاچ 
سیستم عامل سیمبین را اجرا می کرد. اکسپرس موزیک تقریبا موفق ظاهر شد چراکه نوکیا 
توانست حدودا ۸ میلیون عدد از آن را به فروش برساند اما چون تجربه تاچی که در اختیار 

کاربر قرار می داد با آیفون برابری نمی کرد نتوانست حرف اول را در بازار بزند.

نوکیا،دوبارهواردمیشود

و انعطاف باالتری برای پذیرش فناوری ها و تکنولوژی های جدید از خود نشان می دهند. این گونه شد که بیشتر مردم به جای اعتماد به شرکت فنالندی 
نوکیا به شرکت سامسونگ اعتماد کردند و از دست دادن تعداد زیادی از مشتریان برای نوکیا به یک فاجعه تبدیل شد. شرایط به حدی برای این شرکت 
بغرنج شد که حتی بزرگان دیگری نظیر مایکروسافت هم نتوانستند این شرکت را نجات دهند. زمانی مایکروسافت تصمیم گرفت تا به صنعت تولید 
تلفن همراه وارد شود و نام برند نوکیا را در کنار خود داشته باشد، بسیاری از مردم فکر کردند شاید روزنه امیدی برای این شرکت پیدا شود تا دوباره به 
روزهای اوج خود بازگردد اما این تالش هم نه برای مایکروسافت و نه برای نوکیا، هیچ نتیجه ای را در بر نداشت. در نهایت بسیاری از کارشناسان اعالم 
کردند که وقت آن فرا رسیده تا نوکیا قبول کند که به هیچ عنوان جایی در میان تولید کننده های دیگر ندارد و باید به طور رسمی از حوزه فعالیتی خود 
خداحافظی کند. اما ظاهرا این شرکت برای سابقه ای که دارد بیشتر از این ها ارزش قائل است و تمایل دارد به هر طریقی که ممکن است شکست های 
خود در سال های اخیر را جبران کند. این روزها از گوشه و کنار می شنویم که نوکیا برای ورود مجدد خود به بازار تلفن همراه، برنامه ویژه ای دارد و 
ابن بار با اعتماد به نفس بیشتر و برنامه ریزی دقیق تری تصمیم به بازگشت گرفته است. به همین بهانه در موضوع ویژه این هفته تصمیم داریم تا 
نگاهی به سابقه نوکیا و اتفاقاتی که برای این شرکت به دلیل تصمیم گیری های نادرست مدیریتی در عرض چند سال اخیر رخ داد، داشته باشیم.

9

 گلسا ماهیان- سعید طباطبایی

ســال دهم/شــمـاره چهارصد و پنجاه و یک /چهـارشنبـه 11 اسفند 1395
1 March 2017 /  www.Khorasannews.com


