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ب و کارهای نوپا
ب سرمایه برای کس

ش های جذ
 استارتاپ  ها و رو

بی مایه فطیر است
 گلسا ماهیان- سعید طباطبایی

بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری، و سرمایه گذاران کالن، راه های مشخصی هستند که 

ش هایی که نیازمند 
صاحبان ایده، برای جذب سرمایه مورد نیاز به آنها مراجعه می کنند. رو

عبور از مسیرهای سخت و بوروکراسی اداری است. مسیری که اگر با موفقیت طی شود، 

بازپرداخت این سرمایه کارشان را خیلی سخت تر خواهد کرد. مخصوصًا اگر یک استارتاپ یا 

ش استفاده کند، بازپرداخت سرمایه می تواند تمام موفقیت 
کسب و کار تازه، بخواهد از این رو

شرکت را تحت الشعاع قرار بدهد. با این اوصاف اگر کسی ایده بسیار خوبی داشته باشد ولی 

ش چه خواهد شد؟ حتما تا 
سرمایه ای برای پیاده سازی و اجرای طرح خود نداشته باشد، تکلیف

به حال بسیار خوانده اید که تعداد زیادی از شرکت های معتبر فناوری، با سرمایه ای اندک و از 

مکان هایی مانند گاراژ کار اولیه خود را شروع کرده و ایده خود را به اجرا درآورده اند. درست است 

ش به صورت اولیه اجرا شوند اما در نهایت برای 
که بسیاری از ایده ها ممکن است با این رو

همه گیر شدن و مطرح شدن آن ها، احتیاج به یک سرمایه گذار خواهد بود که از طرح حمایت 

کند. موضوع استارت آپ ها یک موضوع جهانی است. مخصوصا در دهه اخیر که شرکت های 

دات کام زیادی به موفقیت رسیدند اهمیت این ماجرا بسیار بیشتر از گذشته شده است. دلیل 

ص در 
اصلی توجه کنونی به  استارتاپ های موفقیت های چشمگیری بوده است که به خصو

س بوک که جزیی از زندگی 
حوزه فناوری اطالعات به دست آمده است. خدمات گوگل یا فی

روزمره بسیاری از مردم جهان شده است برآمده از  استارتاپ هایی کوچک محلی یا دانشگاهی 

بوده اند که ناگهان تبدیل به بزرگترین شرکت های دنیا می شوند. قضیه موفقیت شرکت های 

دره سیلیکون که از یک گاراژ خانگی بوده اند همه را شگفت زده کرده است. موفقیت چشمگیر 

 استارتاپ هایی برآمده از خوابگاه های دانشجویی یا گاراژهای کوچک باعث شده است این 

رویا برای خیلی ها امکان پذیر جلوه کند و لذا بسیاری از جوانان خالق و با استعداد همواره 

در پی راه اندازی  استارتاپ هایی موفق با رویای تبدیل شدن به شرکت های بزرگ می شوند. 

با کمی توجه به ماهیت  استارتاپ هایی موفق و ناموفقی که روزانه می خوانیم یا می شنویم یا 

می بینیم می توان نتیجه گرفت که اکثر آنها حول مسائل مربوط به فناوری اطالعات و اینترنت و 

ش به  استارتاپ هایی دات کام پتانسیل بسیار بسیار 
یا اصطالحا دات کام می چرخند. دلیل گرای

بزرگی است که فناوری اطالعات و دنیای اینترنتی بوجود آورده است.  استارتاپ هایی فناوری 

اطالعات نشان داده اند که به راحتی با نشستن در خانه و آشنایی با برنامه نویسی و سود بردن 

ش آسان و سریع اطالعات می توان خودی نشان داد. این قضیه 
از دموکراسی اینترنتی و گرد

ماهیتا خوب است چراکه فناوری اطالعات و جامعه اطالعاتی توانسته است به عنوان آخرین 

انقالب اطالعاتی بشر آنچنان پتانسیل بسیار عظیمی برای دسترسی به اطالعات و به اشتراک 

گذاری و به طور خالصه اتحاد نیروها ایجاد کند که نمونه مشابه آن هیچگاه در تاریخ وجود 

نداشته است. اما خطری که در این رابطه وجود دارد همانا توهم و ساده انگاری افراطی است 

که در این زمینه وجود دارد. بسیاری از نیروها و استعدادها با مشاهده الگوهای موفق سریعا 

اقدام به راه اندازی کسب و کار نموده اند که متاسفانه اکثر آنها قبل از متولد شدن شکست 

خورده اند. شاید به ازای هر استارتاپ موفق بتوان هزاران مورد ناموفق نام  برد که متاسفانه 

رویکرد خاصی برای تحلیل دالیل شکست آنها مشاهده نمی شود. در موضوع ویژه این هفته 

به  استارتاپ های و نحوه جذب سرمایه گذار برای کسب و کارهای نوپا خواهیم پرداخت.

پریدن بال می خواهد
یکـی از ریشـه های اصلـی بـه موفقیـت رسـیدن یـک ایـده، جذب سـرمایه 
گـذار می باشـد. بحـث جـذب سـرمایه بـرای موفقیت یـک ایده همـواره در 
کنـار سـایر دالیـل موفقیت یک اسـتارتاپ قرار داشـته اسـت و بـه آن توجه 
شـده اسـت. امـا واقعیـت این اسـت کـه بحـث سـرمایه مهمتر از آن اسـت 
کـه تصـور می شـود. تـا جایی که بـا جـرات می توان ادعـا کرد کـه مهمترین 
عامـل در موفقیـت یـک اسـتارتاپ همانـا جـذب سـرمایه می باشـد. در واقع 
فقـط سـرمایه اسـت کـه ماننـد بال های پـرواز بـرای یـک اسـتارتاپ عمل 
می کنـد. سـرمایه مهمتریـن تکـه بـرای پـازل موفقیـت اسـتارتاپ اسـت. 
ایـن مسـاله ممکـن اسـت بـرای  اسـتارتاپ هایی فناورانـه و مبتنـی بـر وب 
کمرنگ تـر جلـوه کنـد امـا واقعیـت این اسـت کـه سـرمایه برای اسـتارتاپ 
وبـی همانقـدر مهم اسـت کـه بـرای راه اندازی یـک کارگاه تولیـد لوله های 
پلـی اتیلـن. خوشـبینی بیـش از انـدازه بـه موفقیـت  اسـتارتاپ هایی وبـی و 
مشـاهده الگوهـای موفقیـت جهانـی باعث شـده اسـت که مسـاله سـرمایه 
بـرای وب-محورهـا کمتـر از سـایرین جلـوه کند. اما این درسـت نیسـت. با 
کمـی دقـت در موفقیـت کسـب و کارهـا دات کام هـای بزرگ دنیـا می توان 
نتیجـه گرفـت کـه آنها نـه تنها بر اسـاس ایده برخاسـته از گاراژ یـا خوابگاه 
بلکـه بـر اسـاس مـدل جـذب سـرمایه خـود موفـق شـده انـد. کـم سـن و 
سـال بـودن موسـس آنهـا و موفقیـت ناگهانـی آنهـا باعـث شـده اسـت که 
بیشـتر توجهـات بـه زندگی و عقاید موسـس کسـب و کارهای بـزرگ مانند 
گـوگل، فیسـبوک، eBay، آمـازون و... بـه عنـوان دالیـل موفقیـت آنهـا 
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