آﻣﺮﯾﮑﺎ دﯾﮕﺮ ﯾﮑﻪﺗﺎز اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاریﻫﺎی ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد در
ﺣﻮزهی اﺳﺘﺎرﺗﺎپ و ﻧﻮآوری را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﮐﺰ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﻧﻮآوری در ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻠﯿﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﮐﻢ دارﻧﺪ
ﻓﺎﺻﻠﻪﺷﺎن ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﻫﺎی ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮ ﯾﺎ ﺟﺴﻮراﻧﻪ و  ۱۰۰ﻫﺰار ﻗﺮارداد از ﺳﺎل
 ۲۰۰۵ﺗﺎ  ،۲۰۱۷ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ دﯾﮕﺮ ﯾﮑﻪﺗﺎز ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﻄﺮ ﭘﺬﯾﺮ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﺎ ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
از ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ روز ﺑﻪ روز ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ..

اواﺳﻂ دﻫﻪ ﻧﻮد ﻣﯿﻼدی ۹۵ ،درﺻﺪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ و رﯾﺴﮑﯽ دﻧﯿﺎ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﺑﻪ  ۷۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ

ﺳﻬﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺮﺗﺒﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪ و ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺗﻨﻬﺎ  ۵۰درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﻃﯽ ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺰان ﻇﻬﻮر اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﻄﺮ ﭘﺬﯾﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ روز ﺑﻪ
روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و در ﻣﺠﻤﻮع از  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ  ۱۷۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨﺪ و

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺟﺰو ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪه در آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺳﻬﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﺎی ﺧﻄﺮ ﭘﺬﯾﺮ ﯾﺎ ﺟﺴﻮراﻧﻪ ۳

ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﻨﯿﻢ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و
اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﻠﯿﺞ ﺳﺎنﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ )(Bay Area
ﻓﻌﺎﻟﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪی زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﻫﺎی ﺧﻄﺮ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻧﯿﻮﯾﻮرک ،ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ و ﺑﻮﺳﺘﻮن ﻫﻤﮕﯽ ﺟﺰ ده ﺷﻬﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در آﻧﻬﺎ رخ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﻟﯿﺴﺖ  ۲۰ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﺣﻮزهی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﻫﺎی ﺟﺴﻮراﻧﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ  ۶ﺷﻬﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
وﺟﻮد دارد و  ۱۴ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و اروﭘﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :اوﻟﯿﻦ وﯾﺪﯾﻮ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﭘﻞ ﭘﺎرک در ﺳﺎل 2018
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