
درآمد خالص نوكيا در هر سه ماه: سود نوكيا از زمان 
ورود استفان الوپ (و حتى قبل از آن) بى وقفه در حال كاهش بوده است.

شكل2

اگرچه شــركت كانادايى RIM مى تواند با كوچك تر شــدن و تغيير ماهيت زنده بماند، به نظر 

مى رسد نوكيا به سوى سرنوشتى متفاوت پيش مى رود. گويى اين غول فنالندى با متوقف كردن 

ز دست داده است. اين 
كار روى سيستم عامل موبايل خودش و پذيرفتن ويندوزفون، هويت اش را ا

شــركت جايگاهش را به عنوان بزرگ ترين سازنده گوشى هاى موبايل به سامسونگ واگذار كرده 

ذشــته ميلياردها دالر ضرر كرده است و ارزش آن اكنون تنها 10 درصد 
اســت. نوكيا در سال گ

ارزشى است كه 5 سال پيش داشت!

د داشته باشيم كه اين شركت به تازگى طى مصالحه اى 
البته در سوى مثبت قضيه نيز بايد به يا

احب مقدارى پول نقد شده 
تراع انجام داده است، ص

كه با RIM بر سر يك دعواى مربوط به حق اخ

ى كند كه گوشى لوميا 920 
چاينا موبايل، كرير بزرگ چينى را راض

است و همين طور توانسته است 

يب به احتمال مى تواند سهم خوبى از بازار چين داشته 
ش برساند و به اين ترت

اين شركت را به فرو

ن الوپ مديرعامل اين شــركت در فوريه 2011 گفته بود كه اين شركت براى يك 
باشــد. اما استفا

كرده است و به نظر مى رسد كه وقت 
«دوره انتقال» دو ساله برنامه ريزى 

قيده اند كه براى نجات 
ست. بســيارى بر اين ع

او در حال تمام شــدن ا

ظر گرفتن اين نكته كه 
كناره گيرى كند. با در ن

يا، اســتفان الوپ بايد 
نوك

دولت فنالند امكان عرضه يك بسته نجات (به عنوان كمك مالى) براى 

كرده است، به نظر مى رسد اين شركت به چيزى بيش از 
نوكيا را رد 

شايد نوكيا بايد توسط شركت 
جديد نياز داشته باشد. 

يك مديرعامل 

ديگرى خريده شود تا بتواند 2013 را پشت سر بگذارد.

     پنج شركت فناورى 
كه ممكن  است
2014 را  نبينند

نويسنده: شون گاالگر
منبع: آرس تكنيكا

ترجمه: احمد شريف پور

شكل1 استفان الوپ، مديرعامل نوكيا

نوكيا

كسب و كار
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يكى از فروشگاه هاى بست باى شكل3

سـال 2012 براى بسـيارى از شـركت هاى فناورى، كم وبيش شبيه به 
پايان دنيا بود. با اين كه شـركت هايى مانند اپل، گوگل و سامسـونگ سال 
خوبى را پشت سر گذاشتند، به نظر مى رسيد ديگر شركت هايى كه زمانى از 
اركان اصلى دنياى فناورى بودند در حال زوال هستند. به خصوص آن هايى 

كه جزئى از حباب وب 2 دهه گذشته بودند، به سرعت افول كردند.
شـكاف ميان برندگان و بازندگان در بازار كنونى فناورى در حال زياد 
شدن است. نقدينگى شركت اپل به تنهايى از مجموع نقدينگى 5 شركت 
برتر سـازنده PC بيشـتر اسـت و ارزش گوگل 10 برابر ياهو شده است. با 
توجه به اين كه بى ثباتى هاى اقتصادى هنوز كامًال برطرف نشـده و سـهم 
شـركت هايى كه هنوز سـرپا هسـتند نيز روز به روز كمتر مى شـود، سال 
2013 ممكن اسـت سالى باشد كه «انتخاب طبيعى» و «بقاى قوى ترها» به 

آشكارترين شكل خود را نشان دهد.
برخـى از شـركت هايى كـه در سـال 2012 با مرگ دسـت وپنجه نرم 
مى كردند، ممكن اسـت بتوانند به زندگى بازگردند. سازنده بلك برى يعنى 
RIM به شركتى كوچك تر و سبك تر تبديل شده است، اما همچنان بدون 

سـود باقى مانده اسـت و آينده آن تنها در گرو يك ريسـك بزرگ است. 
آن ريسـك هم سيسـتم عامل موبايل بلك برى 10 اسـت. به لطف كاهش 
هزينه ها (و تعديل شـديد نيروها) حتى اگر بلك برى 10 نتواند دنيا را فتح 
كند، بلك برى زنده خواهد ماند اما بايد منتظر كاهش شـديد مشترى هاى 
سـازمانى براى سرويس هاى پيام رسـان و ايميل اش باشد. بسته به اين كه 
سـال 2013 براى اين شـركت چگونه پيش برود، ممكن اسـت اين شركت 
رتبه سـوم را در بازار تلفن هاى هوشـمند كسب كند يا ممكن است كار به 
جايى برسد كه مجبور شـود مجوز سيستم عامل اش را به ديگر سازندگان 
واگذار كند و كامًال از حوزه توليد خارج شود. به هر حال، اگر در سال 2013 
هيچ شـركتى RIM را نخرد، اين شـركت مى تواند سال 2013 را نيز پشت 

سر بگذارد.
اما به نظر مى رسـد بقيه شـركت ها به طور مستقيم مسير زوال را طى 
مى كنند. در ادامه، پنج شـركتى را معرفى مى كنيم كه در خطر مرگ قرار 
دارند يا ممكن اسـت مانند كسانى كه گرفتار «مرگ مغزى» شده اند، تنها 

زنده بمانند!

به تازگى به يكى از فروشگاه هاى بست باى سر 
زده ايد؟ ممكن است متوجه برخى تغييرات در چيدمان 
 Geek Squad آن شــده باشيد. اين شركت با خريد
MindShift Technologies و   2006 ســال  در 

 در سال 2011، تالش كرد كه ماهيتش را به چيزى 
بيــش از يك فروشــگاه بزرگ لــوازم الكترونيكى 
تبديل كند. پس از بســته شدن 50 شعبه شركت در 
ســال 2012، مديران اميد دارند كه فروشــگاه هاى 
كوچك تر بتوانند باقى مانده دارايى هاى اين شركت 

را نجات دهند.
اما رســوايى اخالقى مديرعامل ســابق يعنى 
برايان دان (Brian Dunn)، هزينه 1/7 ميليارد دالرى 
براى تنظيم دوباره حســاب هاى مالى بعد از بستن 
شــعبه ها، كاهش فروش و فقدان سود، سرنوشتى 
مشــابه Circuit City (رقيب ديرينه بســت باى) را 
نويد مى دهند. مگر اين كه بست باى بتواند از فروش 
امالك بزرگى كه در اختيار دارد درآمدى كسب كند. 

البته احتمال موفقيت پنجاه پنجاه است.

بست باى

حتـــى بدون در نظـــر گرفتن 
مشـــكالت به وجود آمده در ماه فوريه، 2012 سال 

خوبى براى بست باى نبود

شكل4
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مســئله اين نيست كه شركت «كوپن هاى اجتماعى» مســتقر در شيكاگو در چند مورد اشكال 
دارد، بلكه اين اســت كه در چه مواردى بدون اشــكال است! پاســخ البته چندان خوشايند نيست: 
مواردى بســيار اندك! پس از رواج گسترده كل كسب وكار كوپن هاى اينترنتى كه شركت را وادار 
كرد در ســال گذشته ســهامش را به صورت عمومى عرضه كند، گروپ آن 75 درصد ارزش اش 
را از دســت داده، 600 كارمند را اخراج كرده اســت و البته هنوز كارهاى زيادى بايد انجام دهد تا 
ســرپا بماند. سوددهى فوق العاده اين شركت در اواســط 2012 همه را تحريك كرده بود. البته تا 
پيش از اين كه شــركت مجبور شــود براى مصالحه در دعوايى حقوقى 8/5 ميليون دالر بپردازد 
و بخش اعظم مدل تجارى اش را تغيير دهد. مشــخص شد كه مدل مبتنى بر ضرب العجل «مصرف 
كن يا مى سوزد» كه در كوپن هاى اين شركت به كار برده مى شد، خالف قوانين اياالت متحده بوده 
است. البته فهرست كسب وكارهاى كوچكى كه از گروپ آن متنفر هستند، يا به دليل مدل تجارى اش 

نمى توانند با آن كار كنند نيز رو به افزايش گذاشته است.
به رغم بى كفايتى در كنترل برخى مســايل حسابدارى مربوط به IPO شركت و تعداد پرشمار 
بازاريابانى كه شركت را ترك مى كنند، هنوز اندرو ماسون، بنيان گذار و مديرعامل شركت توسط 
هيئت مديره اخراج نشــده است. البته كل كسب وكار معامالت اجتماعى دستخوش زيان شده است 
و به عنوان مثال نزديك ترين رقيب گروپ آن يعنى LivingSocial نيز مجبور به اخراج بســيارى از 
كارمندانش شده است. حتى آمازون نيز به واسطه زيان 274 ميليون دالرى اش در سال 2012 تحت 
فشار است. به همين دليل شايد تعويض مديران هم چندان مفيد واقع نشود. شايد دليل ديگر هم اين 

باشد كه هيچ كس ديگر حاضر نيست كاپيتان اين كشتى به گل نشسته باشد!

امســال به رغم نبرد ميان نســل جديد پردازنده ها (يا شايد 
درســت به همين دليل) براى اى ام دى سال سختى بود. از زمانى 
كه اين شــركت پردازنده هاى بولدوزر را در اكتبر 2011 عرضه 
كرد، بيشتر خودش را در تنگنا قرار داده است. شركت از فقدان 
نيروى مديريتى نيز رنج مى برد. در آخرين مورد مايكل گودارد 
(Michael Goddard) نايب رئيس مهندســى و طراحى محصول 
اين شركت تصميم گرفت به عنوان يك هديه كريسمس از اى ام دى 
جدا شده و به سامسونگ بپيوندد. هنوز محصوالت جديدى در 
صف توليد قرار دارند و شركت در حال بازسازى ساختار خود 
است و قصد دارد 15 درصد ديگر از نيروهاى خود را تعديل كند. 
اما با كنار رفتن از بخش توليد در سال 2008 و اخراج 1400 نفر 
از كارمندان در سال 2011 مديرعامل اين شركت يعنى روى ريد

 (Roy Reed) جاى چندانى هم براى كاهش هزينه ها ندارد.

گروپ آن

اى ام دى

برخى كسب وكارها واقعًا 
گروپ آن را دوست ندارند

شكل5

به يقين نمى توان آن دوره سوددهى را ناديده گرفت، اما در سال 2012 
اين شركت تنها 20 دالر مثبت بود

شكل6

اى ام دى به سيستم كنترل هزينه خاص خودش احتياج دارد و همچنين به يك 
استراتژى جديد!
شكل7
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دل ســعى دارد بــا تغيير رويه به يك شــركت 
تمامــًا تجــارى در صنعت PC تبديل شــود. حداقل، 
ميزان فروش شــركت كه اين را نشان مى دهند. اين 
شــركت به لحاظ تعداد دســتگاه هاى فروخته شده 
رتبه دوم عرضه كنندگان ســرورهاى سازمانى را به 
خود اختصاص داده اســت و فاصلــه اش با اچ پى را 
به طرز قابل مالحظه اى كم كرده اســت. البته بخشى 
از اين موضوع هم شايد مديون آشفتگى هاى درونى 
اچ پــى و فاجعه پردازنده هاى ايتانيوم باشــد. فروش 

محصوالت ســرور و شبكه دل در ســه ماهه مالى اخير نسبت به 
سال قبل 11 درصد رشد داشته است.

امــا اين ها خبرهاى خوب بود. خبر بد اين اســت كه با كاهش 
فروش PC ها ميزان كاهش درآمد اين شركت (به واسطه سهم بيشتر 
از بازار PC) نيز از رقبا بيشتر بوده است به گونه اى كه در سه ماهه 
مالى اخير دچار زيان شده است. همچنين تجارت تجهيزات قابل حمل 
اين شركت نيز كه شامل لپ تاپ ها و تبلت ها است با سرعت بيشترى 
در حــال كاهش اســت. درآمد اين بخش در ســه ماهه مالى اخير

 75 درصد درآمد آن در مدت مشبه سال 2011 بوده است.

شــركت دل بايد به شدت كار مى كرد تا تأثيرات كامپيوترهاى 
بدى كه ســاخته بود (به عنــوان مثال، Optiplex كــه نرخ خرابى 
آن 97 درصــد بــود) را از بيــن ببرد. شكســت اين شــركت در 
عرصه تلفن هاى هوشــمند نيز كاهش ســهم آن در بازار تجهيزات 
همــراه در برابر اپل و آندروئيد را تشــديد كــرد. اگرچه تمركز بر 
كســب وكارهايى با حاشيه ســود باالتر ممكن اســت كمك كننده 
باشــد و خريدهايى نظير SonicWall و Wyse انتخاب هاى بهترى 
نسبت به خريدهاى اچ پى هستند، اما چيزى در اين ميان بايد تغيير 
كنــد وگرنه دل نيز به راهــى خواهد رفت كه اچ پى پيموده اســت.

 البته با شدتى بيشتر!

دل

روش اى ام دى از زمان عرضـــه پردازنده هاى بولدوزر كاهش يافته 
است.

شكل8

دل به واســـطه مالحظات مربوط به درآمد و سود، عمًال كسب وكار مرتبط با 
مصرف كنندگان را تعطيل كرده است و انگار مشتريان هم زياد ناراحت نيستند!

شكل9

كاهش ارزش بازار دل با نزديك شـــدن ســـال جديد 
همچنان ادامه دارد.
شكل10
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