تامینمالی ریسکپذیر در قلب تکنولوژی آمریکا
سیلیکونولیبیتردیدخاستگاهاستارتآپهایشناختهشدهجهانیوغولهایتجاریبوده،هرچندخیلییا شیهرهاا یزا 
برلینیالندندرصددندبتوانند چنینپایگاهیرادراروپابنیانگذاریکنند،بااینحال،ایندرهتکنولوژیکهمچنیانپناهگیاه
امنایدهپردا انومالکانکسبوکارهاینوپااست.موفقیتسیلیکونولیبه نوانمنطقهنوآورانیهپیگیگاددرجهیانبیهطیور
تصادفیرخندادهاست.اگرچهرشدشغلیوتولیداقتصادیدراینمنطقهبیگترا سایرمناطقنوآورانهبیودهوایینب یزا 
طوریکههرماهدوهزارنفربهاینمنطقهمیآیند.بیاایینحیال،ایینرونیدبیدون

آمریکاهمچنانبرایمرددجذاباستبه
اقداماتآگاهانهومتفکرانهکهبا ثنوآوریوایجادفرصتهاییبرایکارفرمایان،کارکنانوجوامی مییشیود،ادامیهن واهید
یافت.
دهدموفقیتمداوداینمنطقهیکدادهیافرضنیستچراکهسرمایهگذاری  VCبرایاولیین


الئزهگداردهندهنگانمی
بارطیچندسالگذشتهکاهزیافتهاست.هزینههایمسکنو مانرفتوآمددراینمنطقیهیکییا بیایتریننیرخهیادر

کگوراست .شکافدردستاوردآمو شیهمچنانادامهداردومنجربهکزشدنتعداددانزآمو انفارغالتحصیی بیادانیزو
مهارتهایی دمانند بانانگلیسیو لودریاضیبرایشرکتدراقتصادنوآوریآمریکاشدهاست.برایپاسی دادنبیهایین
چالزها،درسیال،5102گیروهرهریریسییلیکونولییوبنییادسییلیکون ولییبیهمنریورتوسیعهپیروژهرقابیتونیوآوری
سیلیکونولی )(SVCIPمتحدشدندتایکاستراتژیاقتصادیجام وکلیدیرابرایتقویتمزایایرقابتیسیلیکونولییدر

نوآوریشناساییکردهواطمینانحاص کنندکهساکنانسیلیکونولیبهفرصتهایشغلیورفاهمرترطبارشیددرصینای 
کلیدیدسترسیدارند.گزارش5102اینتیزشام بررسیشاخصهایجدییددربیارهکیارآفرینیوآمیادگیدانیزآمیو ان
دبیرستانمنطقهبرایورودبهکالجیابا ارکارواستفادها آخریناطال اتموجودا سال5102و5102است.

وضعیت سرمایهگذاری در استارتآپها
درسیلیکونولیبینسهماههسودسال5102تا5102بالغبر25درصدکاهزیافتهاست.

گذاریریسکپذیر )(VC


سرمایه
گذاریشرکتها

آپها،ار ش
هادرمرحلهتولیدمحصولاستارت 

اینکاهزبرایاولینبارا سال5105رخداد.سرمایهگذاری
الهای5102تا5102کاهزیافتهدرحالیکیهسیرمایهگیذاریدرمراحی ابتیداییو
و رضه مومیاولیه ) (IPOsبینس 
گذاریهایاولیهبرایشک گییری


،سرمایه
گیریاستارتآپرشدکردهاست.درمقایسهباکاهزک سرمایهگذاریVC

شک 
سرمایهگذاریسری A

آپ(مانندفرشتگانسرمایهگذار)درسیلیکونولی،سیات وشهرنیویورکافزایزیافتهاست .


استارت
ایافزایزیافته)وسیلیکونولی(کهدرمقایسیهبیاسیایر

دراکثرمناطقنوآوری،بهاستثنایبوستون(کهبهطورقاب مالحره
مناطقنسرتبهسایرنقاطپایینبود)،شدیداکاهزیافت .الوهبراین،میزانسرمایهگذاری  VCا سهماههسود5102تیا
سهماههسود5102درک روندنزولیداشتهوتنهادرسهماههاولسال5102رشدکردهاست .




ولینیزکاهزیافتهاست.درحالیکهسرمایهگیذاری  VCاخییرادرسییلیکونولییو


درسیلیکون
تعدادسرمایهگذاری VC

ددرسطحملیبهطورقاب مالحرهایا سهسالپییزافیزایز

دیگرمناطقنوآوریکاهزیافته،میزانسرمایهگذاریموجو
هایاینمنطقهکهسرمایهگذاریاولیهسیرمایه ) (seedرادرسیال5102دریافیت

یافتهاست.حدود50درصدا استارت 
آپ
کردندباموفقیتسطحبعدیسرمایهگذاریسری ) (Aراتضمینکردنید .ایینرقیزدرسیال5105حیدود25درصیدبیود.

دریافتکردند،سرمایهگیذاریمرحلیه  Bرا

هاییکهسرمایهگذاریسری  Aرادرسال5102


درصدشرکت
همچنینتنها52
آپهیای
تضمینکردند.اینرقزدرسال5105حدود21درصدبود.درحالیکهپیگرفتسرمایهگیذاریکنیدبیود،اسیتارت 
ترروندسرمایهگذاری VC


کنند.بررسیدقیق
،سرمایهگذاریمراح اولیهراتضمینمی

سالهای5102و5102
بیگتریدر 
سرمایهگذاریدربرخیا صنای رشدکردهودربرخیکیاهزیافتیه

نگانمیدهدبینفص سود5102تافص سود5102
است.
درصددرنردافزارافزایزیافت.

سرمایهگذاری  VCحدود21درصددربیوتکنولوژیو2

بینسال5102تااواسطنوامرر5102
سرمایهگذاری  VCدرتجهیزاتپزشکیوس تافزارکامپیوترنیزدرایندورهروبهرشدبود.بااینحال،دستاوردهایبرخی

صنای ،کاهزتدریجیدرب زهایبزرگترینسرمایهگذاریهایصنعتیدرسیلیکونولی،رشدمنفیاینترنیت(24درصید)و
تلفنهمیراه ارتراطیاتراهدور(25درصید)،راجریراننکیرد.درسیال،5102اییندوب یز22درصیدسیرمایهگیذاریهیای
سیلیکونولیدرسال5102کمترا سال5102است.بااین

ولیرابهخوداختصاصداد.اگرچهسرمایهگذاری VC


سیلیکون
رهررسرمایهگذاری  VCاستوفاصلهقاب توجهیباسایرمناطقدارد.

حال،سیلیکونولیهنو


مزایای رقابتی سیلیکونولی
صنای نوآوریسیلیکون ولیشغ راباسر تبیگترینسرتبهدیگرمناطقنوآوریدرآمریکاایجادمیکند.صینای نیوآوری
سیلیکونولیبارشدهگتدرصدیدرسال5102همچناندرصدرجدولمناطقنوآوردرسطحملیقراردارد.رشدصینعت
نوآوریآستینحدودهفتدرصد،نیویورکچهاردرصد،بوستونسهدرصد،سیات وکالیفرنیایجنوبیدودرصدبیود.تولیید
صنای نوآوریسیلیکونولیا سال5101دوبرابرشدهاست.صنای نوآوریهمچناندراقتصادسیلیکونولیقراردارند.تولید
نرد افزارمنطقه،خدماتاینترنتواطال یات،تولییدفنیاوریاطال یاتوارتراطیات،خیدماتنیوآوری
ناخالصداخلی ) (GDP
ت صصیودیگرب زهاینوآورانهتقریرادردههگذشته021درصدافزایزیافتودرحالیکهسایرب یزهیایاقتصیادی
سیلیکونولیکمترا 21درصدرشدداشت .سیلیکونولیهمچنینبیگتریننسرتنیرویکاردرصنای نوآوری(52درصید)
رادرمیانمناطقنوآوریآمریکادارد.درواق 52،درصدا مگاغ سیلیکونولیدرسال5102درصنعتنوآوریبودکیها 
52درصددرسال5102افزایزیافتهاست.






الوهبراین،سهزاینمنطقها کارکنانصنای نوآوریبانرخیسری ترا دیگرمناطقنوآورانیهدرحیالرشیداسیتوبیین
سالهای5102تا5102افزایز8درصدیداشتهاست.نردافزارهنو بزرگترینصنای نوآوریسیلیکونولیاستوبیگترین
نقزرادرایجادشغ دربینصنای نوآورداشتهاست.بهدنرالآن،بیگترینمگاغ مربیوطبیهصینای فنیاوریاطال یاتو
ارتراطات)، (ICTخدماتنوآوریت صصیوخدماتاطال اتوخدماتاینترنتیاست.تراکزنیرویکارحو ه لیز،فنیاوری،
درسیلیکونولیسهبرابربیگترا میانگینملی،دوبرابیربوسیتونوبییزا ییکونییزبرابیر

مهندسیوریاضی )(STEM
آستینوسیات بود.سیلیکون ولیهمچناندراستعدادیابیوپیرورشآنقیویاسیت،امیادییلییبیراینگرانییوجیوددارد.
سیلیکونولیبیگترینسهزا مگاغ نیرویکارمحوردرحو ه  STEMوبزرگترینسهزا نیرویکارخارجیدرمقایسهبا

نههای  R&Dدانگگاهبراینوآوریمهزهستند ،یراآنهیافرصیتهیایی دبیرایریسیکو
دیگرمناطقنوآوریرادارد.هزی 
کنند.درکگور،هزینههای  R&Dدانگیگاهبیینسیالهیای5112تیا5102افیزایز02درصیدی


هارافراهزمی

اثراتایده
داشته،امابرخیمناطقبهمراتببهتر م کردندوهزینه  R&Dدراینمنیاطقرشیدکیردهاسیتننیوییورک(28درصید)،
بوستون(22درصد)وسیات (52درصد).
دانگگاههایسیلیکونولیدرطولایندوره01ساله05درصیدافیزایزیافیت.درسیال5102و،5102

هزینههای R&D

سیلیکونولینسرتبهمیانگینملیسری تررشدکرد.همچنینثرتاختراعنگیانمییدهید

هزینههای  R&Dدانگگاههای

تعدادایدههایجدیدتولیدشدهدرسیلیکون ولیدرمقایسهباسایرمناطقنوآورانه،درطولدههگذشتهگسترشچگمگیری
داشتهاست .درسال5102م تر انسیلیکونولی8822ایدهکامپیوتر،پردا شدادههیاوخخییرهسیا یاطال یاتراثریت
کردند.هیچمنطقهنوآوریدیگریدرآنسالبیزا 2111ثرتنداشتهاست.درحالیکهشیماراخترا یاتثریتشیدهدر
سیلیکونولیبرایاولینبارا سال5112تاسال5102کاهزیافتهاست،دیگرمناطقنوآورنیزکیاهزمگیابهیراتجربیه
دهاند.
کر 

چالشهای سیلیکونولی
ولیاست.هزینههایتیامینمسیکندرسییلیکونولییبیا


هایساکنانسیلیکون
خریدیااجارهمسکنیکیا بزرگترینچالز
نرخیبایترا سایرمناطقنوآوری،افزایزیافتهبه طوریکهسالگذشتهدرمیانمناطقنوآوری،تنهاقیمتمسکنواجیاره
سیات بانرخبیگترا سیلیکونولیافزایزیافت .مانسفرا سال5101بیزا 02درصدافزایزیافتیه،درحیالیکیهدر
دیگرمناطقنوآوری2تا00درصدافزایزیافتهاست.آمارمربوطبههزینههایشهرینگانمیدهدمتوسطقیمیتمسیکن
درسیلیکونولیدرنیمهاولسال5102بهسر تدرحالافزایزاست.درواق ،متوسیطار شمسیکندرایینمنطقیهبیا
افزایز4درصدیا مر 422هزاردیرگذشتکیهبییزا متوسیطار شخانیهدرسانفرانسیسیکو(244هیزاردیر)بیود.
ماهانهسههزارو082دیربود.

همچنینمتوسطاجارهیکآپارتماندوخوابهدرسیلیکونولیدرنیمهن ست5102






اگرچهقیمتاجارهخانهدرنیویورک(سههزارو224دیردرماه)ودربوستونحدودسههزارو024دیردرهرماهبیود.بیا
اینحال،میزانافزایزاجارهدرسیلیکونولیدرمیانمناطقنوآوریبایترینبود.چیالزدیگیرسییلیکونولییبیهمهیارت
دانزآمو انبرمییگیردد.بییزا نیمییا (22درصید)دانیزآمیو انسیالآخیردورهمتوسیطهسییلیکونولییدرر اییت
استانداردهایدولتیدرریاضیاتویکسود(22درصد)دراستانداردهای بانانگلیسیموفقنرودند.برایمثال،دانزآمیو ان
نسالآخیرسییلیکونولیی(22درصید)بودنید81،درصید

اسپانیاییویتیندرسال5102بزرگترینگروهقومیدانزآمو ا
استانداردهایدولتیدرریاضیاتر ایتنکردندوتقریرانیمیا آنهادر بانانگلیسیموفقنرودند.سیلیکونولیتعداد یادی
ا جوانانرابدونمهارتبرایشرکتدرصنای نوآوریمنطقهروانهبا ارکاریاکالجمیکند.
درحالیکهصنای نوآوریومراکزاستعدادیابیخارجیسیلیکونولیهمچنانباهرمعیاریقویهسیتند،ممکیناسیتایین
طوریکهسرمایهگذاری  VCا یکسالگذشته،بهویژهدرمراح انتهایی)، (later stageحدود21

تواناییا بینبرود.به
ولیمیآیند،اماافزایزهزینهتامینمسکن ،مان

درصدکاهزیافتهاست.افرادبااستعداددرسراسرجهانهنو بهسیلیکون
هایروبهرشددردیگرمناطقنوآورانه،ساکنانرامرددمیکند.بههرحال،بیاتوجیهبیه

طوینیدرمسیررفتوآمدوفرصت
مگارکتهایگذشتهاینمنطقهبهبهروداقتصادیورشداقتصادیآمریکاتری دی شیده،ایینییکضیرورتملییاسیتکیه
سیلیکونولییکیا رهرراناقتصادینوآوریباشد.


