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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.

جلـب شـود. مـا زمانـی آنهـا را شـناخته ایم کـه تقریبا بـه قله هـای موفقیت 
نزدیـک شـده اند امـا واقعیت این اسـت آنهـا راه دشـواری را در گمنامی طی 
کرده انـد تـا بـه اینجا برسـند. مـرور تاریخچه آنها نشـان می دهـد اولین گام 
در موفقیـت همانـا جـذب سـرمایه گذار بـوده اسـت. احتمال اینکـه صاحبان 
ایـده خـود صاحبان سـرمایه هم باشـند احتمال ضعیفی اسـت. ممکن اسـت 
برخـی  اسـتارتاپ های بـر اسـاس روابـط دوسـتانه یـا خویشـاوندی موفق به 
جـذب سـرمایه های جزیـی اولیـه شـوند و برای همین اسـت در کشـورهای 
در حـال توسـعه کسـب و کارهـای خانوادگـی موفق تـر می باشـند.اما ایـن 
راه حـل اساسـی نیسـت. سـرمایه و ایـده بایـد در یـک بسـتر قانونـی و نـه 
شـخصی و خانوادگـی بـه یکدیگـر برسـند. بـرای اینکـه در اکـو سیسـتم 
کارآفرینـی موفـق شـد نیـاز به اصـالح قوانین و مقـررات و ایجـاد الگوهایی 
بـرای اتحـاد سـرمایه با اندیشـه اسـت. در هر جامعـه ای خصوصـا در جوامع 
در حال توسـعه سـرمایه های سـرگردان و ایده های سـرگردان زیـادی وجود 
دارنـد. جـدای از معامـالت مسـکن و طـال و... در واقـع افـراد زیـادی وجود 
دارنـد کـه سـرمایه های خـود را بـدون داشـتن ایـده بـه بانک ها می سـپارند 
چـرا کـه زمـان و تخصـص الزم بـرای بهـره وری آن را ندارند. کافی اسـت 
بسـتری بـرای اتحـاد ایده های سـرگردان بـا سـرمایه های سـرگردان ایجاد 
شـود. ایـن می توانـد مهمتریـن گام در ایجـاد اکوسیسـتم کارآفرینـی باشـد. 
یکـی از موانـع سـرمایه گذاری، فقـدان یا ضعـف دیدگاه مدیریـت اقتصادی 
اسـت. ایـن مدیریـت بـا کمبـود علـم، تجربـه و کارآمـدی رو به رو اسـت و 
صرفـا سـعی می کنـد کـه فقـط خـود و منصـب خویـش را حداقل یـک روز 
بیشـتر حفـظ کنـد و در تمیز بیـن بد و بدتر، خـوب و خوبتر، تمیـز بین زمان 
حـال و آینـده و تفـاوت بیـن دولتـی و غیردولتی، با دشـواری روبه رو اسـت 

و از مجمـوع امکانـات نمی توانـد سـود جوید.

کشورهای پیشرفته چه کرده اند؟
اپـل،  آمـازون،  گـوگل،  هسـتند:  آشـنا  مـا  بـرای  همـواره  نام هـا  ایـن 
تویتـر،  اینتـل،  اسـکایپ،   ،eBay بـوک،  فیـس  سیسـکو،  مایکروسـافت، 
زینـگا و... از طرفـی  موفقیـت جوانـان ۱۸ تـا ۲٥ سـاله و میلیـاردر شـدن 
در  بسـیاری  جوانـان  توجـه  جلـب  باعـث  سـال  چندیـن  عـرض  در  آنهـا 
جـای جـای جهـان و پرورانـدن آرزوهایـی اینچنیـن شـده اسـت. بیشـتر 
ایـن  اسـتارتاپ های یـک خصیصـه مشـترک دارنـد. محـل رشـد اکثـر ایـن 
شـرکت ها دره سـیلیکون یا همان Silicon valley بوده اسـت. به سـختی 
Sili�  مـی شـود در حـوزه فنـاوری اطالعـات اسـتارتاپ موفـق خـارج از 

con Valley  پیـدا کـرد. ایـن واقعیـت برایمـان سـرنخی موشـکافانه برای 
ریشـه یابی دالیل موفقیت  اسـتارتاپ های شـد. بررسـی دقیق تر سرگذشـت 
تشـکیل  اولیـه  مراحـل  همـان  در  می دهـد  نشـان  موفـق   اسـتارتاپ هایی 
اسـتارتاپ سـرمایه گذاری هـای هنگفتـی در آن انجـام شـده اسـت. اصـوال 
صنعتـی بـه نـام »صنعـت کارآفرینی و سـرمایه گـذاری در  اسـتارتاپ های« 
وجـود دارد کـه تمـام خاصیت هـای یـک صنعـت را دارد، بـا میلیاردهـا دالر 
گـردش سـرمایه و میلیون هـا شـغل در آن و صدها شـرکت سـرمایه گذاری 

و هـزاران اسـتارتاپ تحـت حمایت، و فـوران خالقیت و ایده هـای جدید! در 
اکـو سیسـتم کارآفرینـی آمریکا شـبکه ای به هـم تنیده از سـرمایه گذاران و 
کارآفرینـان ایجـاد شـده اسـت. انواع قواعـد و قوانیـن مکتوب بـرای ارتباط 
دادن مطمئـن و امـن سـرمایه گـذار بـا کارآفرین ایجاد شـده اسـت. مراحل 
مختلـف سـرمایه گـذاری در  اسـتارتاپ های تعریـف مشـخصی دارنـد. یـک 
کسـب و کار نوپـا در همـان روزهـای اولیـه ایجـاد خـود می توانـد مسـیر 
مشـخصی بـرای جـذب سـرمایه تعریـف کنـد و ایـن در واقع جـزو بدیهیات 
می باشـد کـه اسـتارتاپ در همـان ابتـدای کار بـه فکر جـذب سـرمایه گذار 
باشـد. انـواع مختلـف سـرمایه گذار از »سـرمایه مرحله کشـت ایـده« گرفته 
تـا شـرکت های سـرمایه گذاری )VC( همـواره در کنار آن کسـب و کار قرار 
دارنـد و در ایـن مسـیر کسـب و کار را بـا پشـتیبانی های مالـی و مدیریتـی 

خـود حمایـت می کننـد.

سرمایه گذاری و کاشت ایده
اولیـن حامـی  اسـتارتاپ های سـرمایه گـذاران مرحله کشـت ایده می باشـند. 
یـک کارآفریـن می توانـد بـا یـک جسـتجوی محلـی و یـا اینترنتـی افـراد 
مختلفـی بـرای سـرمایه گـذاری پیـدا کنـد. در ایـن مرحلـه سـرمایه گـذار 
طبـق قوانیـن و فرمت هـای پذیرفته شـده در بازار بخشـی از سـهام شـرکت 
نوپـا را خریـداری می کنـد. شـرکت، ارزش گـذاری اولیـه می شـود و سـپس 
سـرمایه جـذب می شـود. سـرمایه seed بـه معنـی دانـه گـذاری اسـت. 
یعنـی سـرمایه گـذار بـه کسـب و کار کمـک می کنـد تـا بـه درآمـد اولیـه 
 seed برسـد یـا اینکـه بـرای سـرمایه گذاری هـای بعدی آماده شـود. پـول
می توانـد شـامل کمـک دوسـتان و فامیـل و یـا افـراد خّیـر و یـا سـرمایه 
گـذاران جمعـی )Crowd Funding( هـم بشـود. پـول )Seed( یـا همان 
کاشـت ایـده می توانـد بـرای فعالیت هـای اولیـه ماننـد تحقیقـات بـازار یـا 
توسـعه محصـول هزینـه شـود. خـود کارآفریـن هـم می توانـد از سـرمایه 
گـذاران اولیـه باشـد. سـرمایه اولیـه کارآفریـن می توانـد پـس انـداز یـا وام 
باشـد. سـرمایه اولیـه می توانـد تـا ٥۰ هـزار دالر را در بـر گیرد. ریسـک در 
سـرمایه گـذاری  Seed باالتـر از بقیـه اسـت چراکـه پـروژه کامـال بـرای 
سـرمایه گـذار مشـخص نشـده اسـت تـا بتوانـد آن را ارزش گـذاری کنـد. 
سـرمایه گذاری Seed یک سـنت شـناخته شـده در کشـورهای پیشرفته ای 
نظیـر آمریـکا اسـت و حتـی در صنایع دیگـر هم معنـا دارد از جملـه صنعت 
سـینما، موسـیقی، کمپین هـای سیاسـی و ... سـرمایه گـذار Seed بخشـی 
از سـهام شـرکت را طلـب می کند. سـرمایه گـذاران اولیـه Seed عموما در 
قالـب شـبکه ای غیر رسـمی و مردمـی فعالیت می کننـد. برخـی از آنها افراد 
شـناخته شـده ای می باشـند و بـرای خود برندی محسـوب می شـوند. ممکن 
اسـت از کارآفرینـان قدیمـی باشـند یـا سـرمایه گـذاران ریسـک پذیری که 
همـه جـا وجـود دارنـد. یـک کارآفرین بـا چند جسـتجوی کوچـک می تواند 
بسـیاری از آنهـا را پیـدا کنـد و از طرق مختلـف از جمله ایمیل، وب سـایت، 
تلفـن و یـا مراجعـه بـه دفاتـر کار آنهـا با سـرمایه گـذاران مالقـات کند. در 
آمریـکا اصـالح  Fund Raising یا جمع آوری سـرمایه بـرای یک فعالیت 
خـودش بـه صـورت جداگانـه یـک فعالیت شـناخته شـده اسـت. این نشـان 
می دهـد مسـئله سـرمایه گـذاری مرحلـه Seed در بیـن مـردم جـا افتـاده 
اسـت و بـه صـورت بخشـی از فرهنـگ کاری درآمـده اسـت. تـا جاییکـه 
اصطـالح دیگـری بـرای جمـع آوری سـرمایه از عمـوم مـردم ایجـاد شـده 
اسـت بـه نـام Crowd Funding کـه در ادامـه بـه آن پرداختـه می شـود.

سـرمایه گذاری به صورت دسته جمعی
»قطـره قطـره جمـع گـردد، وانگهـی دریـا شـود!« شـاید بتـوان گفـت این 
ضـرب المثـل جانمایـه این روش جذب سـرمایه اسـت. اهمیـت جمع آوری 
سـرمایه بـرای ایده هـای نوپـا و حمایـت عمومـی از آن  باعت ظهـور پدیده 
دیگـری بـه نـام crowd funding یـا “گـردآوری جمعـی سـرمایه” و یـا 
اصطالحـا »کمک هـای مردمی« شـده اسـت. روش کار به صـورت خالصه 
بـه ایـن گونـه اسـت کـه کارآفریـن یـا هر شـخصی بـا هـر هدفی بـه وب 
سـایت های مربوطـه مراجعـه کـرده و هدفـش و هزینه هـای رسـیدن بـه 
هدفـش را تعییـن می کند. هـدف می توانـد کارآفرینانه، اجتماعـی، اقتصادی 
و... باشـد. سـپس عمـوم مـردم بـرای آن هـدف پـول می پردازنـد. ممکـن 
اسـت انتظـاری از بازگشـت سـرمایه خود نداشـته باشـند. گاهی تـا ۱۰ برابر 
سـرمایه مـورد نیـاز بـرای هدفـی یا ایـده ای پـول جمـع می شـود. نمونه ای 
دیـد  می تـوان    gofundme سـایت  در  را   Crowd Funding انـواع  از 
بـه عنـوان مثـال خریـد کفـش بـرای بلندقدتریـن فـرد آمریـکا و یـا تامین 
هزینـه سـفر تفریحـی بـرای یـک بیمـار سـرطانی در ٦ مـاه آخـر عمـرش 
می باشـد. کـراود فاندینـگ بـرای حمایـت از هنرمنـدان،  اسـتارتاپ های و 
صاحبـان ایـده وکسـب و کارهـای نوپا مناسـب اسـت. در یک پـروژه کراود 
فاندینـگ کارآفریـن یـا صاحـب ایـده، ایـده خـود را مطـرح کـرده و کمپین 
خـود را راه انـدازی می کنـد و افـراد و گروه هـا از طریـق حمایت هـای مالـی 
خـود سـرمایه مـورد نیـاز وی را تامیـن می کننـد. جـذب سـرمایه جمعـی یا 

Crowdfunding بـه سـه شـکل صـورت می پذیـرد:
 سـرمایه گـذاری پاداشـی: کارآفرینـان محصـول پیـش سـاخته خـود را بـه 
فـروش می رسـانند تـا ازایـن طریق هزینـه راه انـدازی کسـب و کار خود را 

بـدون تقسـیم سـهام بـه مرحلـه اجرا برسـانند.
دونیشـن یـا کمـک بالعـوض: در این حالـت سـرمایه ای که افـراد پرداخت 

می کننـد بـه منزلـه کمک اسـت و بازگشـت مالی برای سـرمایه گـذار انجام 
نخواهـد شـد. این روش بیشـتر برای کارهـای خیریه کاربـرد دارد.

سـرمایه گـذاری سـهامی: در سـرمایه گـذاری سـهامی افـراد و گروه ها پس 
از اهـدای سـرمایه مشـمول دریافـت سـهم از کسـب و کار سـرمایه گذاری 

شـونده می شـوند.
در سـال های اخیـر کراودفاندینـگ در دنیـا بـه عنـوان یـک روش جـذب 
سـرمایه بـه صورت جـدی مـورد توجه قـرار گرفته اسـت و بسـیاری ایده ها 
از ایـن طریـق بـه مرحلـه راه اندازی رسـیده اند. تـا جایی که در سـال ۲۰۱٣ 
مجموعـا ٥/۱ میلیـارد دالر در دنیـا از ایـن طریق بـرای کمپین های مختلف 

جمع آوری شـد.

نمونه هایی که موفق شده اند
اصلی تریـن  از  کـه  اسـتارتر  کیـک  سـایت  بـزرگ  موفقیت هـای  از  یکـی 
سـایت های جذب سـرمایه برای  اسـتارتاپ های می باشـد، سـاعت هوشـمند 
pebble اسـت کـه در طـی ٣۷ روز توانسـت بیـش از ۱۰ میلیـون دالر 
سـرمایه جـذب کنـد. ایـن سـاعت مجهزبـه سیسـتم عامـل پبـل اسـت و 
قابلیـت ارتبـاط بـا دسـتگاه های android و ios را از طریـق بلوتـوث دارد. 
از  اولیـن سـری از سـاعت های هوشـمند خـود را ۱۰ مـاه بعـد   Pebble
کمپیـن کراودفاندینگـش بـه افـراد تحویـل داد. کنسـول بـازی اویـا یکـی 
دیگرازمـوارد موفـق کـراود فاندینگ اسـت کـه از طریق کیک اسـتارتر و در 
مـدت ۲٩ روز ۸/٥ میلیـون دالر بـرای انجـام پروژه خود به دسـت آورد. اویا 
۱۰ مـاه بعـد از جـذب سـرمایه کنسـول های بـازی را کـه به عنـوان پاداش 
بـه حامیانـش وعده داده بـود به آنها تحویـل داد. در حال حاضر سـایت های 
موفـق کراودفاندینـگ متعـددی بـرای تامیـن منابـع مالـی کارآفرینـان و 
اسـتارت آپ هـا وجـود دارنـد کـه تاکنون بـرای اسـتارت آپ های زیـادی در 
کشـورهای اروپایـی و آمریکایـی جـذب سـرمایه کرده اند. اسـتارت آپ هایی 
کـه بـا جـذب سـرمایه از همین طریـق از یک ایـده اولیه به کسـب و کاری 
موفـق تبدیـل شـده اند و دربـاال بـه تعـدادی ازآن ها اشـاره شـد. تعـدادی از 

معروف تریـن ایـن سـایت ها عبارتنـد از:
Kickstarter, Indiegogo, Crowdfunder, Rockethub,
Crowdrise, Somolend

در کیــک اســتارتر هرکســی کــه ایــده خالقانــه ای داشــته باشــد می توانــد 
پــروژه ای ایجــاد کنــد، آن را بــه جهــان معرفــی کنــد و در صــورت جــذب 
ــچ  ــایت هی ــن س ــد. ای ــق کن ــا خل ــد ی ــی را تولی ــول نهای ــرمایه، محص س
دخالتــی بــر روی پروژه هــا نــدارد و هرکــدام از آن هــا بــه صــورت مســتقالنه 
ــد. یکــی از دالیــل موفقیــت کیــک  فعالیت هــای خــود را مدیریــت می کنن
اســتارتر در مقابــل پایگاه هــای مشــابه ایــن اســت کــه بــرای هــر پــروژه در 
قبــال پرداخت هــای باالتــر، یــک یــا چنــد پــاداش در نظــر گرفتــه می شــود. 
ــن  ــون آنالی ــروژه ایجــاد تلویزی ــه پ ــال اگــر شــخصی ٣۰ دالر ب ــرای مث ب
خاصــی کمــک کنــد، در صــورت بــه حــد نصــاب رســیدن ســرمایه، یــک 
تی شــرت بــا طــرح ایــن اســتارتاپ بــرای ایــن کاربــر ارســال خواهــد شــد. 
ــذب  ــوب ج ــای محب ــزو پایگاه ه ــو ج ــام ایندی گوگ ــه ن ــری ب ــایت دیگ س
ــی  ــر روی پروژه های ــز خــود را ب ــه بیشــتر تمرک ــی اســت ک ســرمایه مردم
بــا اهــداف خیریــه و انسان دوســتانه معطــوف کــرده اســت. پــروژه گوشــی 
هوشــمند اوبونتــو edge نیــز در ایــن ســایت بــه جــذب ســرمایه مردمــی 
پرداخــت کــه البتــه در آخــر موفــق بــه جــذب کامــل ســرمایه نشــد و پــروژه 
در کل لغــو شــد. در پایــان ســال ۲۰۱۲ بیــش از ۴٥۰ پایــگاه جــذب ســرمایه 
ــی  ــی و برخ ــا عموم ــیاری از آن ه ــت، بس ــود داش ــان وج ــی در جه مردم
ــوب  ــایت های کراودک ــدند. س ــوارد تخصصــی معطــوف می ش ــه م ــر ب دیگ
ــغول  ــا مش ــرکت های نوپ ــرای ش ــع آوری ســرمایه ب ــه جم ــیدرز ب و س
ــرکت را ازآن  ــهمی از آن ش ــی، س ــک مال ــران در ازای کم ــتند و کارب هس
ــیقی و  ــای موس ــن گروه ه ــرز بی ــالبند م ــگاه س ــا پای ــد. و ی ــود می کنن خ
ــه  ــورت ک ــن ص ــه ای ــت، ب ــرده اس ــر ک ــو نازکت ــا را از م ــداران آن ه طرف
کاربــران می تواننــد بــه آلبــوم جدیــد گــروه موســیقی محبــوب خــود کمــک 
ــه  ــد. نکت ــوردار باش ــری برخ ــت باالت ــی از کیفی ــار نهای ــا آث ــد ت ــی کنن مال
ــه  ــذاری ب ــرمایه گ ــزم س ــه مکانی ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــه وج ــی ک جالب
ــق  ــده خــود  اســتارتاپ هایی موف ــه در آین ــف شــده اســت ک ــه ای تعری گون
ــزرگ در  ــه ای ب ــتارتاپ های و وزن ــی  اس ــن حام ــوند بزرگتری ــود می ش خ
ــد و ایــن یعنــی  آن صنعــت چــرا کــه خــود بیشــترین ســود را از آن برده ان
ــی  ــک دور دائم ــگان و ی ــرورش یافت ــان پ ــان از می ــتمر حامی ــر مس تکثی
بهــره وری. بــه عنــوان مثــال شــرکت گــوگل حامــی کارآفرینــان می شــود. 
یاجــک دورســی  بنیانگــذار توئیتــر در اینســتاگرام ســرمایه گــذاری می کنــد. 
فیســبوک بــه خریــد شــرکت های دیگــری نظیــر واتــس اپ و اینســتاگرام 
در شــرایطی دســت می زنــد کــه همــه ایــن شــرکت را بــه عنــوان یکــی از 
غول هــای اصلــی جــوان فنــاوری می شناســند و بــا کمــک مالــی خــود بــه 
ــد اینســتاگرام تنهــا در  ایــن شــرکت ها باعــث می شــوند کــه شــرکتی مانن
ــن شــرکت های  ــن و محبوب تری ــه یکــی از بزرگ تری ــد ســال ب عــرض چن
ــرادی  ــم اف ــا ه ــور م ــدون شــک در کش ــود. ب ــل ش ــاوری تبدی ــان فن جه
هســتند کــه بــه دنبــال حمایــت از صنعــت کارآفرینــی هســتند امــا مــا در 
ــای  ــه ضعف ه ــرمایه و اندیش ــاد س ــرای اتح ــاختار ب ــه و س روش و ضابط
ــق،  ــرداری مناســب از کشــورهای موف ــا الگوب ــد ب ــه بای ــم ک بســیاری داری

ــازیم. ــرف س ــا را برط ــن ضعف ه ای
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