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Abstract 

 
Higher growth is a key goal of companies, governments, and societies. Economic policies often attempt to 
attain this goal by targeting companies of certain sizes that operate in specific industries and focus on a 
specific business activity. This approach to policy making has considerable shortcomings and seems to be 
less than fully effective in increasing economic growth. We suggest a new approach to policy making that 
stems directly from the entrepreneurial perspective. This approach examines a successful business 
strategy framework – the Blue Ocean Strategy – to discover conditions for high growth. We test the 
propositions on empirical data for two cases of successful high-growth business, namely Slovenian 
gazelles and Amazon.com. The results reveal a gap between the macro level of economic policy making 
to achieve higher growth and the micro level of business growth. The findings call for a change in the 
focus of economic policies on specific size companies, industries, and business activities to intraindustry 
cooperation, collaboration between companies of different sizes, value innovation, and creation of 
uncontested markets. 
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 ادي با استفاده از استراتژي اقیانوس آبیتصقارشد 

 
 حسین عظیمی

 علوم ترجمان عالی آموزش موسسه DBA آموخته دانش

 

 چکیده
 شرکت، سیاست هاي اقتصادي اغلب در تالش براي رسیدن به این هدف. دولت ها و جوامع است، هدف اصلی شرکت ها، رشد باالتر

را هدف قرار می  ،تمرکز دارند یو بر روي فعالیت هاي کسب و کار خاص می کنند کار یاندازه مشخص که در صنایع خاص با هایی
طور کامل موثر به و به نظر می رسد در افزایش رشد اقتصادي دارد کاستی هاي قابل توجهی  ،این رویکرد به سیاستگذاري. دهند
این رویکرد به بررسی . است یکه ناشی از دیدگاه کارآفرینرا نشان می دهیم  ما یک روش جدید براي سیاستگذاري. نیست

بر روي داده ما . می پردازدرشد باال  الزم برايبراي کشف شرایط  -استراتژي اقیانوس آبی  -چارچوب استراتژي کسب و کار موفق 
نتایج به . آزمایش انجام می دهیم، Amazon. com یعنی آهوي اسلونی و با رشد باال هاي تجربی براي دو مورد کسب و کار موفق
را نشان می کسب و کار خرد اقتصادي براي دستیابی به رشد باالتر و سطح رشد  کالن دست آمده فاصله بین سطح سیاست هاي

صنایع و فعالیت هاي کسب و ، اندازه خاص با شرکت هاي ازتغییر در تمرکز سیاست هاي اقتصادي  یک نشان دهنده ها یافته. دهد
 . است نوآوري ارزش و ایجاد بازارهاي بالمنازع، همکاري بین شرکت هاي با اندازه هاي مختلف و تعاونبه  اصخ کار
 

 اقتصادي سیاستگذاري، نوآوري، رشد، استراتژي اقیانوس آبین کلیدي: اواژگ

 

 مقدمه -1

این ایده یک . که فعالیت هاي کارآفرینی و نوآوري عناصر مهم سیاست هاي اقتصادي است ندبسیاري از دولت ها می دان، امروزه
رابطه مثبت بین نوآوري و کارآفرینی از یک طرف و رشد اقتصادي از سوي دیگر در اندیشه اقتصادي را تحمل کرده است از زمانی 

است که باعث ایجاد  معرفی کرده ت هاي کارآفرینیرا به عنوان یک نتیجه از فعالی "تخریب خالق" Schumpeter (1942)که 
ایده تحریک رشد اقتصادي با حمایت از . شودمحصوالت جدید و مدل هاي کسب و کار و ایجاد رشد اقتصادي در دراز مدت می 

شرکت ها و  SME) ( سطح باالیی از شرکت هاي کوچک و متوسط حمایت فعالیت هاي کارآفرینی تعهد عمیق دولتی براي ارائه
 . به کار ایجاد کرده است شروع درحال جدیدهاي 

دلیل این می تواند یک فقدان ) . Porter ،1990( نیستند دولت ها به طور کلی مجهز به ارائه مسیر دقیق اقتصادي، با این حال
تنها تعداد کمی از مطالعات به بررسی اینکه آیا اقدامات سیاست معرفی شده در واقع  باشد زیرا، بازخورد در نتایج مداخالت سیاسی

یکی دیگر از ) . Sheperd ،2009 و Patzelt. (هستند یا خیر پرداخته است فعالیت هاي کارآفرینی مطلوب بر رويداراي اثر 
 را و صنایع مختلف اياندازه ها را با هر شرکتتمام  و است ساختار زمینه کسب و کار امروز است که به سرعت درحال تغییر، دالیل

 . زنده بمانند در بازار خود را بازبینی کنند تا و شیوه هايمجبور می کند فرآیندها و به طور مداوم  سوق می دهد نوآوريسمت به 

. مجبور کرده استبحران مالی سیاست گذاران را به تجدید نظر در مسیر خود براي بازسازي اقتصادي ، در طول چند سال گذشته
این به این معنی است که سیاستهاي اقتصادي عمدتا شرکت . باقی مانده استسیاست اصلی نگرانی  همچنان به عنوان ایجاد شغل

این مسیر سیاست تا حدودي . مورد هدف قرار می دهندرا  خاص و شرکت هاي جدید هاي SME، یک اندازه خاص ي دارايها
را  مشارکت فعال در بازار کار، فراهم می کند یک راه حل سریع براي افزایش اشتغالکه معقول به نظر می رسد به دلیل آن 

تنها  پایین ارزش کار با ایجاد مشاغل، با این حال. را کاهش می دهد و اثرات منفی اجتماعی از دست دادن شغل، بازسازي می کند
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به نظر ، تمرکز بر رشد اشتغال. بیشتر یا کمتر تعویق می اندازد چه به زمان بعدرا  هر گونه مشکل زیرا، قابل اجراست در کوتاه مدت
 . ستموثر نی دولت به طور کامل در افزایش رشد اقتصادي موجود می رسد حاکی از آن است که سیاست هاي

نسبت به ایاالت با مقایسه و  1990 دهه تجزیه و تحلیل از منابع رشد اقتصادي در اتحادیه اروپا از اواسطمدارك و شواهد براي این 
مطالعه ما ابتکارات موجود در ، در این زمینه بهبودکشف براي ). 2011، و همکاران Timmer) بدست می آید متحده آمریکا

از ما . را معرفی می نماید و یک روش جدید براي سیاستگذاري مقایسه کردهرا ، سیاست گذاري با ویژگی هاي رشد کسب و کار باال
 . بررسی می کنیممحیط کسب و کار براي پایه و اساس سیاست هاي اقتصادي  يرا در فرصت ها ارزش، دیدگاه کارآفرینی

. اقتصادي در نظر گرفته شده استکه توسط ابزار سیاست هاي شروع می شود این مقاله با مروري مختصر از منابع رشد اقتصادي 

استراتژي "فعلی سیاستگذاري ادامه دارد و یک روش جدید بر اساس یک استراتژي کسب و کار به نام  روش آن با کاستی هاي

 یک نمونه موفق از اجراي تغییر به عنوان یک منبع مهم رشد کسب و کار باال BOS. را پیشنهاد می دهد) BOS) " اقیانوس آبی
در مقایسه با مدل هاي استراتژي مرسوم که به صراحت یا به طور ضمنی مبتنی بر )، O’Reilly ،1997و  Tushman( است

 و اسلونی يآهو، سپس از طریق دو مورد BOS چارچوب گزاره هاي به دست آمده از. تغییر مبتنی برو نه  هستند ثبات
Amazon. com  بودن براي تعیین متناسب يبه عنوان معیار، رشد کسب و کار باال در این موارد موفق. قرار گرفتمورد تحلیل 

که  میافته هاي ما بحث می کنیم تا ببینیما روي ، در بخش پایانی این مقاله. بکار می روند BOS ویژگی با شانویژگی هاي 
و جهت تحقیقات ن را گزارش داده مطالعه ما هايما محدودیت ، یاد بگیرند BOS چارچوب چگونه سیاست گذاران می توانند از

شرکت ها می . ما عمدتا براي سیاست گذاران در نظر گرفته شده است هاي توصیه. جهت گیري هایی را ذکر می کنیم، آینده
ند از درك نمی توا همچنیناما آنها ، ستیک چارچوب ایجاد شده براي آنهازیرا ، دنبه طور مستقیم استفاده کن BOS از توانند

 . ببرند نفع، پیامدهاي استفاده از آن براي سیاست گذاران

 

 گذاريسیاست رویکرهاي  نظریه رشد اقتصادي و کاستی هاي کنونی -2

منبع اصلی رشد  اقتصاددانان از تغییرات متعددي در چگونگی درك. رشد اقتصادي اولویت مداخالت سیاست هاي اخیر است
) Krugman ،1997( و رشد بهره وري Schumpeter ،)1942( کارآفرینیتا ) ]Smith ،1937 ]1776( از تولید، اقتصادي

بسیاري از دولت ها ، اگر چه در اصل رشد اقتصادي را می توان از طریق رشد بهره وري نیروي کار یا کار به دست آورد. وجود دارد
 . ساب باز می کنندحبهره وري  بر افزایش

 :. ) 11ص ، 1997( در یک راستا است Krugman مساله با جمله معروفاین 

زندگی در طول  هايتوانایی یک کشور براي بهبود استاندارد. تقریبا همه چیز است، اما در دراز مدت، بهره وري همه چیز نیست "

، وري نیروي کاربهره ، در واقع "بستگی دارد براي افزایش خروجی به ازاي هر کارگر آنتوانایی  هتقریبا به طور کامل ب، زمان
: کیفیت بدست می آید رشد بهره وري نیروي کار از سه منبع رشد. است) OECD ،2001( گسترده ترین اندازه گیري بهره وري

به عنوان ( که نشان دهنده میزان و ترکیب کاالهاي سرمایه اي، تعمیق سرمایه، است که منعکس کننده ترکیب نیروي کار، کار
، Stiroh و Steindel( چند عاملی و یا بهره وري کل املع بهره وري است ودر اختیار نیروي کار ) ياه سازهو  تجهیزات، مثال

توضیح داده  شده تواند با رشد ورودي اندازه گیريمی نکه  تسخیر می کند را چند عاملی رشد تولید باقی ماندهبهره وري ) 2001
است که عمدتا توسط  به همین دلیل. می شودو به طور معمول به پیشرفت فنی و دستاوردهاي بهره وري حاصل نسبت داده  شود

به عنوان یک عامل  همچنیننوآوري . یکی دیگر از انگیزه هاي مهم براي رشد هدایت می شود)، Jorgenson ،2009( نوآوري
 , Crespi and Zuniga( تاکید شده استخود می سازد  ملکرد اقتصاديبه بهبود عرا قادر  شرکت ها کمک کننده که مهم

و سیاست هاي خود را نسبت به صنایع و  ایجاد کرده اند حقوق مالکیت معنويسیستم دولتها ، به منظور ترویج نوآوري) . 2010
 . تنظیم کرده اند اندازه خاص با شرکت هاي خاص
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با حفاظت از را و رقابت و توسعه بازار  ارائه می کند اقتصادي براي فعالیت هاي نوآوريمشوق هاي ، حقوق مالکیت معنويسیستم 
و تعداد اختراعات  (R & D) تحقیق و توسعههزینه به افزایش شرکت ها را  بنابراین دولت، تحریک می نماید استعداد کارآفرینی
بخش ، و در سراسر کسب و کار را تولید کردهو پتانسیل رشد متفاوتی  این سیستم هاي نتایج عملکرد، با این حال. تشویق می کند

 و Furukawa ،2007 Andersen به عنوان مثال( آنها وجود داردر یاثتدر  هاییو تردیدشک ، کشوردر سراسر و ، ها
Konzelmann 2008 (ثبت شده اتختراعنه اااختیاري و آگاه به اشتراك گذاري پدیده هاي جدید مانند به خصوص تحت تاثیر 

 و Guellec مانند( معموال به عنوان شاخص شدت نوآوري حق انحصارى اختراعبا این حال ). Pisano , 2006( و حقوق معنوي
Pilat ،2008 (روش انجمن جهانی اقتصاد شامل نوآوري به عنوان یکی از ارکان شاخص رقابت ، براي مثال. استفاده شده است
و ثبت اختراعات هنوز هم یک موقعیت ، است نزدیک به فن آوري کامال، رکناز هفت شاخص در این  تااما شش ، است جهانی

مورد  شناسی و مسائل مربوط به روش، رویکرد مغرضانه، ریف ضعیفه تعزمین بدلیلاین شاخص به شدت ، البته. برجسته است
مفهوم رقابت ملی تبدیل ، با این حال.  (Lall, 2001( ی شودعلمی استفاده م مقاالتدر از آن و به ندرت ، است انتقاد قرار گرفته

 امکان به کشورهااستفاده می شود زیرا  گذاري و اغلب در سیاست) Krugman ،1996( شده است به یک وسواس خطرناك
اداره دولتی  یک، ذکر شده است، اقتصاد کالن و توسعه شاخص غالبا توسط موسسه تحلیل، اسلونیدر . تعیین معیار می دهد

 Kmet). فراهم می کند مستقل که پایگاه تحلیلی براي تصمیم گیري استراتژیک و اقدامات اقتصادي و توسعه سیاست
Zupancic ،2011 Brloznik ،2010 ( 

به نموده است را نیز ضمیمه ) ، OECD ،2009( و اطالعات جواز R & D هزینه هاي اطالعات دیگر در مورد نوآوري به تازگی
در کسب و کار به مدل یک نوع نوآوري در نوآوري . حذف نشده استطوري که بخش خدمات شرکت ها و شرکت هاي کوچک 

 تفاوت در برابر انواع دیگر نوآوري. تعریف شده استیک کسب و کار موجود  در کسب و کاراساسا متفاوت عنوان کشف یک مدل 
یک محصول و یا خدمات موجود را دوباره ، است که نوآوران مدل کسب و کار چیزي) به عنوان مثال نوآوري محصول و یا خدمات(

ایاالت متحده  نوآوري در مدل کسب و کار را می توان در. می دهندبه مشتري ارائه  را محصول یا خدماتو چگونه آن کرده تعریف 
 . پا محافظت نمودآن در اتحادیه ارو از می توانناما ، کرددفتر ثبت اختراعات ثبت اختراع  در

رشد بهره  مرکزگمان می رود در  است که (IT) سیاست براي اقدام در مورد صنایع خاص مانند فن آوري اطالعات دیگر عرصه یک

در تولید و رشد بهره وري را نقش فناوري اطالعات  (2007) و همکاران Jorgenson، براي ایاالت متحده. است قرار گرفته وري

، ایجاد شد ITتولیدي  صنایعدر  2000-1995 در سال چند عاملیبهره وري  قیام آنها نتیجه گرفتند که. دادندمورد بررسی قرار 
پس از سقوط  2005-2000 هايدر سال) قرار دارند بسیاري از آنها را در بخش خدمات( IT استفاده کننده از عایدر حالی که صن

 1990 دهه بر رشد بهره وري نیز در سایر کشورهاي صنعتی در IT تاثیر مثبت. وارد صحنه شدند 2000سال  دردات کام 
 است در مقایسه با ایاالت متحده به نظر می رسد که ضعیف شده آننظارتی  محدودتر محیط با وجود اینکه، ه استمشاهده شد

)Gust and Marquez , 2004 .(عالوه بر ، تمرکز تغییر کرده است، به تازگیIT ، فن آوري باالمینه هاي دیگر زترکیب دیگر، 
تاکید  به طور معمول بر اهمیت صنایع با تکنولوژي باالهااگرچه دولت . در حال ظهور هستند از جمله بیوتکنولوژي و نانوتکنولوژي

 .یی دست پیدا کنندند به رشد باالنمی توا، در بخش هاي مختلف در حال کارو ، مختلف طول عمرو  اندازه ها با شرکت هاي، دارند
)Smallbone 1995، و همکاران . ( 

الزم ، شوندخارج  در نتیجه از بی طرفیو ، بپردازندهاي خاص  هر زمان که سیاست ها به صنایع خاص و یا فن آوري، عالوه بر این
 ) . 2009، و همکاران Aghion( کاهش پیدا کند و رقابت نشودایجاد تحریف به طوري که در بازار  است به احتیاط

پس از ، اقتصاد در ایاالت متحده حث در مورد اهمیت شرکت هاي کوچک درب. هستندسیاست ها نیز به اندازه کسب و کار حساس 
اهمیت  که شرکت هاي کوچک براي رشد کار در ایاالت متحده کردادعا  1979با انتشار یک گزارش در سال  David Birchآنکه 

 اینگونه در نظر گرفته می شود معموال، 1980 دهه از آنجا که در اواسط) . Landstrom ،2005( بیشتري دارند آغاز شده است
و در نتیجه براي بیشتري دارند  يزیرا آنها انعطاف پذیر کنند رقابت ندکه شرکت هاي کوچک می توانند در برابر آنهایی که بزرگتر

این  ( Zeitlin 1985 و Sabel ؛Rothwell ،1989 ؛Sabel ،1984 و Piore( ها بهتر عمل می کنند نوآوري تطبیق با و ایجاد
 حمل و نقلبرو شرکت هاي مبتنی کوچک ایده حتی بیشتر نشان می دهد که اقتصاد ایاالت متحده باید به سمت صنایع دستی 
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)Robertson و Langlois ،1995 (گرایش پیدا کند . 
 بدست آوردن شغل هر دو از دست دادن و زیرا، ندارد ییاقتصاد پویاکه تعداد زیاد براي یک ند تنها اخیرا سیاستمداران متوجه شد

بسیاري از نویسندگان نشان داده اند که یک رابطه منفی ) Drnovsek ،2004( بسیار اتفاق می افتددر میان شرکت هاي کوچک 

، و در اتحادیه اروپا) Freeman ،1988به عنوان مثال ( بین رشد بهره وري نیروي کار و رشد اشتغال در ایاالت متحده آمریکا
هزینه رشد بهره وري نیروي  باالبته ، بسیاري ایجاد کند بازار کار در واقع ممکن است مشاغل انعطاف پذیري که در آن وجود دارد

 زیرا، مشکل به نظر برسد نیز ممکن است از منظر رشد یرشد در بخش خود اشتغال) . 2006، و همکاران Kleinknecht( کار
) . 2010، و همکاران Blanchflower ،2000 ،Jiang( ندارد نرخ رشد اقتصادي ی بامثبترابطه افزایش نرخ اشتغال خود لزوما 

ظهور شرکت هاي به سرعت در حال رشد تا حد زیادي به بحث سیاست هاي عمومی در مورد اهمیت بنگاههاي کوچک و متوسط 
براي افزایش بهره وري نیروي  توانمندي خود راشرکت هاي به سرعت در حال رشد . استدامن زده  يبه عنوان موتور رشد اقتصاد

بنابراین به طور موثر به ) 1995، و همکاران Smallbone( را افزایش می دهند نشان داده اند اشتغال زمانهم کار در حالی که
 . می کنند رشد اقتصادي کمک

که آن هم تا داشته باشند آگاهی، معایب بالقوه سیاست هاي اقتصادي معرفی شدهاز نشان می دهد که دولت ها باید  این بررسی
 رايب یتحت بررسی قرار گرفت چرا که ما پاسخ ها سیاستگذاري، است کیفیت و کمیت ناکافی داده هاي مربوطه بدلیلحدي 

 . مشتیندا روند سیاستگذاري و سرانجام آن وورودي  ارتباطابهامات 

 به طور کامل مورد بررسی قرار که هنوز هم براي اینکه، استاخیر  بتکاراتا معرفینتیجه ، دشوار ارزیابی، کارآفرینیسیاست براي 
نقش داده هاي تجربی در سیاستگذاري وجود  مقاالت کمی راجع بهحتی ). Cumming ،2007( بگیرد بیش از حد جوان است

 و سیاست هاي بهداشتی) Clark ،2008و  Holmes( در سیاست محیطیبرخی مطالعات به بررسی استفاده از شواهد . دارد

)Niessen اساس شواهد و  اي بر د که سیاستگذاري در این زمینه به طور فزایندهننشان دهپرداخته اند تا ) 2000، و همکاران
و به عنوان داده هاي پیچیده  می شوند دوره اي جمع آوريبطور محلی ، منطقه اي، اگرچه داده ها در سطوح ملی. مدارك است

بر روي داده هاي اقتصاد کالن تکیه تنها سیاست هاي اقتصادي ، استفاده می شوند در مدل اقتصاد کالن و شبیه سازي ياقتصاد
شاخص ، که کنگره دندنشان دا) Baumgartner (2005و  Jones، در بررسی سیاست هاي اقتصادي ایاالت متحده. می کنندن

که آیا  این است به دنبال بیشترو ) ، GDP( مانند یک تغییر در تولید ناخالص داخلی را به حساب نمی آورد، اقتصاديهاي عینی 
افکار  گنجاندنبه سادگی . استگالوپ توافق کردند که مسائل مربوط به اقتصاد کالن مهم ترین مشکل کشور  بررسیافراد در 

، دام مهم موجود در فرایند سیاستگذاري است، براي ارضاي خواسته هاي در حال تغییر راي دهندگان گذاري عمومی در سیاست
). Bikfalvi ،2007به عنوان مثال ( ی از متدولوژي دارند اتکاي بیش از حدي داردکه پشتیبانی ضعیف یبر روي شاخص های زیرا

، در همان زمان. ها هستندو اختالف داده ، مسائل پیچیده، از حد بیش این مسائل مشکل ذاتی روند سیاستگذاري به دلیل اطالعات
با این . پاسخ می گوید که چگونه یک سیستم بزرگ اقتصادي به ورودي هاي سیاست کنیم است که به سختی پیش بینی مشکل
می تواند عوارض جانبی با تاثیر منفی بر رشد اقتصادي  اقدامات سیاسی، تجزیه و تحلیل کنار گذاشتن ماهیت پیچیدهبا ، وجود

 . داشته باشد
 

 یک روش جدید سیاستگذاري براي رشد -3
که ناشی از دیدگاه کارآفرینی است و با  پیشنهاد می کند طراحی سیاست هاي رشد اقتصادي این مطالعه یک رویکرد جدید براي

استراتژي کسب و  یک این رویکرد به بررسی کاربرد. اطالعات تزریق می کنداستفاده از شواهد و مدارك به سیاست هاي اقتصادي 
 . می پردازدبه سیاستگذاري براي ایجاد شرایط براي رشد باال ، BOSبه نام ، کار

BOS  توسطW. Chan Kim و Renee Mauborgne ، استاد استراتژي درINSEAD ) در مطالعه )، اروپاانستیتو اداره امور
استفاده سال  100بیش از به مربوط نویسنده از داده هاي ، توسعه داده شد تعصن 30حرکت استراتژیک به شعاع  150خود از 

سرمایه  جدیدا درصد از کسانی که 86و کشف کردند که  انجام شد شرکت 108تجزیه و تحلیل کسب و کار جدید در . کرده است
اگر چه . ایجاد کرده بودند را جدید درصد بازارهاي جدید و یا صنایع 14بودند و تنها  توسعه دهنده خطوط کرده بودندگذاري 

از کل  ٪61مقایسه با در ، از کل سود را ٪39تنها ، داده بودند را به خود اختصاص درصد از درآمد کل 62 وطخط توسعه دهندگان
به  برجسته یکتاب به انتشارتحقیقات آنها منجر ). Mauborgne ،2004و  Kim( بدست آوردند سود بازارهاي جدید و یا صنایع
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و Kim نگاه کنید به( ادامه دهنده آن گردیدو مقاالت پژوهشی ) Mauborgne ،2005و  Kim( آبی استراتژي اقیانوس نام

Mauborgne ،1999 ،2004 .(سودمندي این رویکرد به عنوان یک مورد فوتی و فوري براي  در مورد بررسی هاي اجرایی
نیز  لی بلکه عملیوو به عنوان یک استراتژي است که نه تنها اص، غیر رقابتی، استراتژي کسب و کار خالق رویکرد یکبا پیگیري 
 . می گرددو منجر به نتایج قوي  هست

در حالی که مدل ، ایجاد شده است "اقیانوس آبی"برچسب  با در بازارهاي بالمنازعسازمان ارزش یک بر اساس ایده  BOSبنابراین 

بازار دوم به . دارند رقابت غلبه برسعی به  "اقیانوس قرمز"درون موجود تمرکز بر رقابت  با، کسب و کار متعارفاستراتژي هاي 
استراتژي هاي کسب و کار . مشخص شده اند در آن و به وضوح قواعد رقابت شده پذیرفته آن مرزهاي صنعت، خوبی تعریف شده
براي دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و موفقیت طوالنی مدت در مناطق ) Porter ،1990( و یا تمرکز، تمایز، در رهبري هزینه

 رقابت غلبه بربه دنبال  را دنبال می کنند یک استراتژي کسب و کار سنتیشرکت هایی که . شده است ایجاد انتخاب شده یا صنایع
آنها به طور ). باالنس ایجاد می کنند( ی کنندم معاملههزینه  و ارزش بینو  بهره برداري کرده در حالی که از تقاضاي موجود اند

این ، مثل هم عمل می کننداز آنجا که همه رقبا . افزایش می دهندو تالش هاي بازاریابی را  را کاهش داده مداوم هزینه هاي تولید
 . رویکرد معموال یک بازي با حاصل جمع صفر است

می چهار گزاره مربوط به سیاست هاي اقتصادي  سازي به تدوین و فرموله BOSما با استفاده از ویژگی هاي ، در مطالعه حاضر

براي اقیانوس آبی جستجو  کهساخته شده ، BOSمشخصه اصلی  مبنايگزاره اول بر . تمرکز دارند که بر روي رشد باال پردازیم
و یا پیگیري ارزش ، دیدگاه احاطه نوآوري ارزش BOSایده اصلی در پشت . فرصت هاي فوتی و فوري و بالمنازع فضاي بازار است

و و بر آنچه که مشتري نیاز دارد  هدف شده این دیدگاه منجر به تعریف جدیدي از مشتري. ستدر کاهش هزینه ها مشتري برتر
شرکت ها سعی به بازتعریف صنعت براي مشتریان جدید و ایجاد یک گزاره ارزش براي مشتریان جدید به . تمرکز دارد، می خواهد

که در آن کند ایجاد ، بالمنازع یک شرکت می تواند فضاي بازار، بنابراین. دارند جاي تکیه بر تقلید و یا بهبود افزایشی بیش از رقبا
ایجاد  ناشی از مقیاس اقتصاديبه سرعت می تواند  و موقت می دهد که به آن قدرت انحصار، است در بازار مورداین شرکت اولین 

بنابراین انتظار . شرکت است سرعت هد که این فرصتی براي رشد پرارائه می د، آن بهره برداري کند و از اثرات بازخورد مثبت کرده
به  باالتري و ارزش افزوده خالص شدهاز یک سهم بازار بزرگتر برخوردار  است ازاربه ب ارائه دهندهمی رود که یک شرکت که اولین 

یا  داده و باید مشتریان هدف خود را تغییر پیروي می کنند این استراتژي که از یشرکت های. کسب نماید ازاي هر کارمند
دوباره  است که بیشتر مربوط به نیازهاي مشتري هدف ترکیبی، با ارائه بهترین ترکیبی از ویژگیهارسانی به آنها را  استراتژي خدمت

شرکت ها باید ، براي انجام این کار. دستیابی به تمایز و هزینه پایین انجام می شود برايتمام فعالیت هاي شرکت . تعریف کنند
مفید  در طول زمان کهی این ممکن است به معناي از بین بردن مدل های. دنخود را تغییر دهتثبیت شده مدل هاي کسب و کار 

ایجاد ارزش و مدل هاي کسب و کار  بکار گرفتنظرفیت . باشد انددارایی هاي که زمانی بسیار ارزشمند بوده از بین بردن  یا و بوده
) 2000( Hamelو ) Cheristensen )1997که  ی استهاي جدید براي مشتریان و ثروت جدید براي سرمایه گذاران مفهوم

 می دانندرژیم هاي نوآوري  نمی دانند بلکه بینبین محصوالت یا خدمات رقابت  راکه رقابت در جهان معاصر ، توضیح می دهند
شکاف فرصتی را به عنوان یک نقطه شروع براي برنده شدن از طریق ، روشنیبه ) O’Rielly )1997و  Tushman، عالوه بر این

 و به جاي آن اختاللدارند رقابت بین شرکت ها و محصوالت  ي رويمترهمه این نویسندگان تمرکز ک. شناسایی کرده اندنوآوري 
گزاره اول مربوط به ایجاد فضاهاي ، بر این اساس. پیشنهاد می دهند به عنوان منبع سود هاي کارآفرینی را بازار) درهم ریختگی(

 . است یا اصال وجود ندارد کمبازار جدیدي است که در آن یک شرکت پیشگام است و رقابت 
 . ي می شودایجاد یک فضاي بازار جدید منجر به رشد باالتر. 1گزاره 

بازار  متفاوت است که همانقدرجدید در حال حاضر در صنایع  موفق مطالعات مختلف گزارش کرده اند که ایجاد یک فضاي بازار
 و صنعت شراب)، Mauborgne ،2004و  Kim( تئاتر فیلم)، Vaidyanathan ،2009و  Sheehan( اسباب بازي مخمل دار

در برخی از ، بنگریمخاص ی مقیاس در اقتصاد بهتفاوت بین صنایع قابل مشاهده است اگر ما ). Mauborgne ،2005کیم و (
در حالی که در بسیاري از  قوي عمل کرده است، و شاخه هاي خاصی از مواد شیمیایی، تولید خودرو، مانند آهن و فوالد، صنایع

این ما را به گزاره ). Langlois ،1995و  Robertson( خود شده اند شرکت هاي کوچک قادر به حفظ موقعیت قوي، موارد دیگر
به ( اقیانوس آبی را می توان در مرزهاي هر صنعتی یافت و به یک صنعت خاص، که بر اساس شواهد و مدارك، می رساند دوم

 . محدود نمی شود) بیوتکنولوژي و انرژي، نانوعنوان مثال صنایع با تکنولوژي باال مانند فناوري 
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 دیدرا می توان در انواع صنایع به سرعت در حال رشد  يشرکت ها. 2گزاره 
به  تنها که نوآوري هاي زیادي است که می دانیم دهه. نوآوري داشته باشیمکه  است ایجاد یک فضاي بازار جدید به این معنی
اقیانوس آبی مشخص شده  13از تا  10که  ندنشان داد) Mauborgne )2004و  Kim. محصوالت و فن آوري محدود نمی شود

از برخی از فن تا از آنها  3تنها و  – هعمدتا از طریق فن آوري هاي موجود ایجاد شد) و سینما، کامپیوتر، خودرو( در سه صنعت

در . ندارزش متمرکز شد ی درپیشگام رويو دیگران ، در فن آوري بود پیشگامتا  13از  1فقط . استفاده کردندآوري هاي جدید 

 ). Hisamitsu ،1999( را تشکیل می دهد از تمام اختراع ثبت شده در حال استفاده ٪33تنها ، نیروگاه تکنولوژي، ژاپن

 را تولید نکرده بودند يمتیازاهیچ حق  ٪97و بوده بدون مجوز  حق امتیازهااز  ٪95تحقیقات نشان داده است که بیش از 

)Landes  وPoster ،2003 .( تولید سود  براي دارندگان خود، از اختراعات ٪3و  ٪1مطالعه دیگري نشان داده است که تنها بین
 . می رسانداین ما را به گزاره سوم در به دست آوردن رشد از طریق نوآوري ارزش ). Myhrvold ،2010( کرده اند
فن  ی دراز طریق پیشگام فقطنه ، به رشد باال دست پیدا می کنند ارزش ی درطریق پیشگاماز شرکت ها . 3گزاره 
 . آوري
، ها در انعطاف پذیري با توجه به ایجاد یک فضاي بازار جدید SMEنشان می دهد که شرکت هاي بزرگ در مقایسه با  BOSایده 

در  سازمان ها بزرگترین در میان، به عنوان مثال( که متصدیان ندنشان داد) Mauborgne 2004و  Kim. (نقطه ضعف ندارند

تا را شرکت هاي تازه شروع به  3: را ایجاد کرده اند، اقیانوس آبی شناسایی شده در سه صنعت مجزا 13از تا  9) شانصنعت خود
با بسیاري  ها این یافته. ایجاد کردند اقیانوس را 1بزرگترین بازیکنان  آنها دیگر که در میان صنعت و یک بازیکن از یک، کار کرده

و ) Lazonick ،1990( هماهنگ است مهم باقی می ماند غالبامقیاس  اقتصاد هاي بر مبناياز نویسندگان که بر این باورند که 
که ، را می سازیم گزاره چهارم، بنابراین). Kenny ،1990و  Florida( عمودي مطلوب است یکپارچگیاین که یک درجه باالي 

 . رشد باالیی را ایجاد کنند، د با ایجاد فضاي بازار جدیدننشان می دهد که هر دو شرکت هاي بزرگ و کوچک می توان
 

 . رشد سریع مستقل از اندازه شرکت است. 4گزاره 
 

 ) متدولوژي( روش شناسی. 4
سریع و رشد  از که را انتخاب کرده ایمدو مورد  ما، براي سیاستگذاري با رشد باال BOS گزاره هاي پتانسیل تجربی براي ارزیابی

 . Amazon. comو  اسلونی: آهو بهره می برند شدید
خاص تجزیه و تحلیل موارد شدید می تواند منجر به یافته هاي ، می شود به طور کلی ترجیح داده يمطالعه چند موردک یاگر چه 

می  انجام) Wilkins ،1991و  Dyer( با همان مقدار از منابع ي راآنها تحلیل دقیق تر زیرا)، Patton ،1987( ي گرددمفید و
به ویژه مهم است که این موارد نشان دهنده یک تست فوق ، انجام شده است از آنجا که مطالعه حاضر بر اساس تنها دو مورد. دنده

تصادفی الزم نیست و حتی  انتخاب، در چنین رویکردي). 2003، یین، Scapens ،1990( هستند العاده از یک نظریه خاص
آهو هاي اسلوونی عمدتا ، و در مقابل نکرده ایمبراي مقایسه آنها انتخاب  را دو مورد این ما). Eisenhardt ،1989( نامطلوب است

، مقابلدر . می روندآنها اغلب در یک صنعت به کار ، آنهابا وجود گرایش شایعتر بین المللی ، دارد ریشه در محیط سازمانی اسلوونی
Amazon. com  ی ارائه و فرصت، است در عرصه صنایع مختلف، شرکت جهانی در بسیاري از محیط هاي مختلف سازمانییک

این آنها و تمام ، سترشد سریع مشخصه همه این شرکت ها، با این حال. براي کشف طیف گسترده اي از خالقیت و نوآوري میکند
 . همراه خود دارندرا براي حداقل یک دوره معینی از زمان  "آهو"برچسب 

به سرعت در حال رشد هستند که به لحاظ کیفی متفاوت از انواع دیگر شرکت هایی  ها غزال. رشد مشخصه یک شرکت غزال است
) Landstrom ،2005بزرگ؛ شرکت هاي ( و فیل ها) ندنمامی باقی که کوچک شرکت هاي کوچک ( یعنی موش ها، شرکت ها
 . هستند

Birch  با شروع از درآمد پایه برخوردار است در هر سال ٪20حداقل رشد فروش از که  يایجاد کسب و کار"غزال را به عنوان ،
 بیش از دو برابر می شود چهار ساله در هر دورهدر نتیجه فروش آن . تعریف می کند "، در سالدالر  000. 100حداقل 

)Henrekson از تصاحب چاالك است تا  این بدان معنی است که آهو به اندازه کافی، در شرایط کسب و کار). 2009، و جانسون
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سریع تر از هزینه هاي خود  خود را رشد درآمد تا سریع است و به اندازه کافی جلوگیري کند کوچک خصمانه توسط شرکت هاي
تجزیه و تحلیل متا از شواهد تجربی . شودقابل مالحظه می  بزرگ و دمی شو که سودآور سرعت همان و در نتیجه به، دهد افزایش

هر چند که به نظر ، و در تمام صنایع وجود داردایجاد می کند  را آهو نشان داد که آهو تمام یا سهم زیادي از مشاغل جدید خالص
و هستند ، و کوچکتر از سایر شرکت هاتر آنها جوان ، طور متوسطبه )، با تکنولوژي باالنه ( بیشتر فعالیت دارند می رسد در خدمات

تحقیقات قبلی نیز ارتباط . در ارتباط است) 2009، و جانسون Henrekson( با رشد سریع آنهابیش از اندازه کوچک  و سن جوان

 ). Audretsch ،1990و  ACSبه عنوان مثال ( را نشان داده شده است یک شرکت ي دربین رشد باال و نوآور

 با ها شرکت دراز هر همگروهی جدید  ٪10-3اما آنها مهم هستند چرا که ، ها نادرندکه آهوهستند موافق نیزپانل اخیر اروپا 

تحقیق ). Holzl 2008و  Autio( به پایان خواهد رسید در طول عمر خودهمگروهی از تاثیر اقتصادي جمعی  ٪80-50تحویل 

برابر گسترش  6. 5، 2007-2002آهو اسلوونی فروش خود را در دوره  500: را تایید می کند ها در مورد آهو اسلوونی این یافته

 ٪60 را نشان می دهند که درصد از همه کسب و کار گنجانیده شده در اسلوونی 5. 4رشد برتر در سرعت شرکت  5000و  دادند
یعنی چهار واحد ، را تولید کرده اند از تولید ناخالص داخلی ٪28و را ایجاد کرده اند 2007-2003تمام مشاغل جدید در دوره از 

گزارش دادند که ) 2008( Mueller و ACS، با این حال). Psenicny ،2008( درصد باالتر از سهم خالص شرکت هاي بزرگتر
نتیجه ) ، 2008( نو همکارا ACS. کسب و کار آشکار می کنند پس از حداقل مدت پنج سال شان رااثرات عمده اشتغال  هاآهو

و اکثریت ) از همه شرکت ها ٪3-2( هستندو نادر ) سال 25به طور متوسط ( گیري کرد که شرکت هاي با تاثیر باال نسبتا قدیمی
 . کمک می کنندرشد اقتصادي در بخش خصوصی به 

 
 

 آهو اسلوونی. 1. 4
دو منبع  بر اساساین مطالعه . می شوندآهو اسلوونی شناخته  هستند بعنوانکه معیار رشد شدید  هاییکسب و کار، در اسلوونی

آهو  512نمونه پژوهش شامل . GVIN. com: یک نظرسنجی از آهو اسلوونی و پایگاه داده انجام شده است داده در آهو اسلوونی
 استفاده از معیارهاي زیر استاندارداین مسابقه با . است 2007اسلوونی انتخاب شده به عنوان نامزد در مسابقه ساالنه غزال اسلوونی 

سود و نرخ ، دارایی نرخ رشد سودآوري، سرمایه نرخ رشد سودآوري، سود درآمد نرخ رشد، : نرخ رشد درآمد کلانجام شده است
داده ). DaBeg )Birch ،1987شاخص هاي کمی اضافی شامل شاخص احتمال بقاي یک شرکت و شاخص . رشد هر کارمند

، و غیره، یک شرکت آینده چشم انداز توسعه، قبیل میزان مسئولیت اجتماعی فعالیت هاي انجام شده توسط شرکتهاي کیفی از 
گذشته کاوش با صداي بلند و تفکر پرسشنامه در سه مصاحبه شناختی با استفاده از ترکیب بررسی . مکمل معیارهاي مالی است

توسط انجمن آمریکایی  RR6محاسبه شده با توجه به اندازه گیري ( ٪9. 27پاسخ به طور کلی  نرخ. پیش آزمایش شدنگر 
پاسخ هاي دریافت نشده برخی میان  از، در میان پاسخ هاي دریافت نشده تعصب میزانبراي تعیین . بود) تحقیقات افکار عمومی

 .GVINنمونه از پایگاه داده  هايآهو براي و متغیرهاي مکمل، جمع آوري شدبراي سه متغیر کلیدي بررسی اضافی  داده هاي
com جمع آوري شد . 

 

 را داده هاي این تحقیقما . است پیشرو در ارائه اطالعات مربوط به کسب و کار الکترونیکی در اسلوونی GVIN. comپایگاه داده 

بر  GVIN. com داده هاي. مطابقت دادیمبر اساس یک شماره شناسایی منحصر به فرد کسب و کار  GVIN. com با داده هاي
به عنوان مثال شکل ( که حاوي اطالعات اساسی در کسب و کار، ثبت کسب و کار اسلوونیمرکز دسترس عموم از  دراساس سوابق 

مطابق فعالیت هاي  و درآمد که باید بیانیه هاي ترازنامهبه عنوان مثال ( و گزارش هاي ساالنه) فعالیت اصلی، محل سکونت، قانونی
 . است بدست آمده است) Lesnjek ،2008( وندمنتشر ش شرکت

 تمایلمخالفان  هر چند، تشکیل داده اند با توجه به متغیرهاي مورد نظر ینمونه گروه نسبتا همگن هايآهو، با توجه به این تحلیل
). 2009، همکاران و Bavdaz( دارند به کارآفرینی داخلی) نیستند آماري به میزان قابل توجهی از لحاظاما به طور کلی ( کمتري

 . نمونه است هاياز آهو خوبی که داده ها نماینده یمبنابراین ما به این نتیجه رسید
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4-2- Amazon. com 

Amazon. com فروشی آنالین تبدیل به یکی از نقاط کلیدي براي خرید آنالین در  موفق شده است تا خود را از یک کتاب
و ) توزیع، به عنوان مثال انبارداري( و راه حل هاي کسب و کار، ينرم افزار هاي وارد بازار ارائه دهندگان راه حل و نیز، کند جهان

 داراي بسیاري از همچنیناما ، جدید است این شرکت نماینده نوعی از اقتصاد به اصطالح، عالوه بر این. شده است خدمات وب
این ، بنابراین). Niekerk ،2000( به شمار می آید درصد از منابع اصلی آن 70توابع سنتی . تویژگی هاي شرکت هاي سنتی اس

 Patton. وجود دارد هر دو اقتصاد سنتی و جدید درکه به طور معمول می سازد ی یشناسایی نوآوري هابه را قادر ما مورد 

ما را قادر به مورد انتخاب شده نیز باید . نشان می دهد که از آن می توان آموخت ي رامورد بهترین) 1995( Stakeو ) 1987(
موفق شده است تا در میان شرکت هاي بزرگ جهان  Amazon. com، در اینجا. نماید) Yin ،2003( موجود مقاالتمقایسه با 

را قادر به تجزیه و تحلیل نوآوري در  مساله ما این. را طی کنداز آغاز تا به توسعه  مسیر) 1جدول ( در کمی بیش از یک دهه
اغلب مورد استفاده  کسب و کار هايیکی از نمونه  Amazon. com، در دهه گذشته. می سازد مراحل مختلف چرخه عمر شرکت

که می تواند به ی مورد بررسی قرار گرفته است هاي مختلفو به این ترتیب در حال حاضر از دیدگاه شده است آکادمیک مقاالت در 
پیش بینی ها در  موردیک حالت افراطی و متناقض در  Amazon. com. کمک نمایدبهبود اعتبار یافته هاي تجزیه و تحلیل 

به جوجه اردك که چاپ گردد تا اینکسب و کار بزرگ  به عنوان اعم از اینکه بر روي جلد هر نشریه، است مورد آینده این شرکت
 . ملقب شود زشت

 Jeffry، و مدیر اجرایی ارشد، قبل از سقوط دات کام این شرکت به طور معمول به عنوان یک مدل نقش برجسته بود، در واقع
Bezos ، پس از سقوط دات کام حتی برجسته ترین اقتصاددان. انتخاب شد 1999حتی به عنوان فرد زمان در سال )Porter ،

 . اي تاریک و دلگیر خواهد داشتکه آینده  ندداشتن ویژگی هاي منفی به تصویر کشیده و پیش بینی کرد را بهاین شرکت ) 2001

 ین همچنین شاملا. پوشش می دهد 2008تا پایان سال  1994از تاسیس در سال ي فعالیت این شرکت را دوره تمام این مطالعه 
تا زمانی که آنها به عملیات شرکت به عنوان یک ) IMDB. com ،A9. com لبه عنوان مثا( Amazon. com شرکتهاي تابعه

ما شرکت هاي ، عالوه بر این. ها انجام نداده ایم از آن شرکت یاگر چه ما تجزیه و تحلیل دقیق، می نگریستند نیز می شود کل
در  Amazon. com با شانتنها در چارچوب همکاري هاي را ) "R" اسباب بازي، Drugstore. com به عنوان مثال( همکار

نامه مدیر ، گزارش هاي ساالنه، منتشر شده : اخباراستفاده نموده ایم شرکتاین از منابع داده مختلف مربوط به ما . نظر گرفته ایم
دانشگاهی و ررسی مقاالت بو ، اختراعات، صوت و فیلم هاي ضبط شده از کارکنان کلیدي، وبالگ ها، عامل شرکت به سهامداران
 تمام. را در نظر گرفته ایم 2006تا  1995ما همه اخبار منتشر شده در وب سایت این شرکت از سال . کسب و کار این شرکت

و ، وبالگ ها، نامه به سهامداران، ما گزارش هاي ساالنه. قرار گرفتند مورد بررسی اخبار منتشر شده به زبان انگلیسی و فرانسه 703
در نظر مهم شرکت براي سهامداران خود  ی کهبه اطالعات ی نسبتبراي به دست آوردن بینش هاي ضبط شده راو تصویر صوت

 از شرکت يمهم تردیدگاه انتقادي دانشگاهی و کسب و کار که جایگزین و  مقاالتاز ما ، عالوه بر این. بررسی کردیم گرفته است
 . ارائه می دهد نیز استفاده کردیم

 شاخص هاي رشد در تجزیه و تحلیل -4-3

را استخراج  به سرعت در حال رشد اسلوونی هاي شاخص عملکرد اصلی شرکت استفاده کردیم تاگزارش ساالنه آهو  ياز داده هاما 
 . کنیم

و کار از اندازه گیري نسبی ارزش افزوده خالص به ازاي هر کارمند به منظور تسهیل مقایسه میان اندازه هاي مختلف کسب ما 
به خصوص ، انتخاب شد دیگرامکان پذیر ارزش افزوده بیش از شاخص هاي ، پس از انجام تجزیه و تحلیل حساسیت. استفاده کردیم
را در ) 2009، و همکاران Meuleman( اندازه و جنبه هاي مربوط به رشد، سود به عنوان شاخص سودآوري مالی. فروش و سود
به طور گسترده استفاده  کسب و کار در تجزیه و تحلیل تجربیپر استفاده ترین شاخص رشد عنوانبه ، فروش شاخص. خود ندارد
خرید و فروش بر اساس ، یکپارچگی يفروش حساس به درجه  ولو اینکه ارقام) ، 2003، و همکاران Delmar( می شود
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پیشنهاد شده ) Majumdar ،2007( خروجی کسب و کار معیارخروجی ناخالص نیز به عنوان یک . مانند این استو ، کمیسیون
است و بنابراین براي مقایسه بین کسب و کار و در سراسر صنایع مناسب این حال آن نیز حساس به درجه ي یکپارچگی  با، است
 . نیست

بدست آوردن ، که مفهومی متناسب با هدف ما، می کند است که یک کسب و کار تازه ایجاد یارزش افزوده بیانگر ارزششاخص 
 . را امکان پذیر می سازدمقایسه کسب و کارهاي ناهمگن و صنایع مختلف  و. ارزش استدر ایجاد کسب و کار توزیع 

تولید ناخالص داخلی به . یعنی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است، لینک مستقیم به شاخص اصلی رشد اقتصادياین مساله 
در نظر گرفته شده  ناخالص تولید شده توسط تمام واحد هاي مقیم رسمی و سازمانی عنوان یک اندازه گیري جامع از کل ارزش

براي ). Hillinger ،2003( به خود جلب نموده استنیز را انتقادهایی با وجود این که )، 2009، کمیسیون اروپا و همکاران( است
از جمله به عنوان یک ، بدست آورد تنظیماترا می توان از ارزش ناخالص کسب و کار بعد از برخی  GDP، بخش کسب و کار

شده علیه  هزینه هاي پرداختدر حال توسعه و تنظیم رو به پایین از  براي نرم افزارهاي تنظیم رو به باال با هزینه هاي بزرگ
 ). 2000، سازمان ملل متحد( سرویس پرداخت براي واسطه گري مالی

مفهوم از طریق سیستم این دنیاي کسب و کار با ، عمولی براي شرکت نیستاگر چه ارزش افزوده یکی از شاخص هاي عملکرد م
خالص  یا ارزش افزوده را می توان به عنوان یک مبلغ ناخالص و. ستآشنا هاي پرداخت مالیات شامل مالیات بر ارزش افزوده

هزینه هاي ، ارزش دارایی هاي ثابت یک کاهش در زیرا، کرد اندازه گیري خالص باید آن را، امفهوم. کرداستهالك اندازه گیري 
ارزش افزوده ، با این حال) . 2009، کمیسیون اروپا و همکاران( نیست و در نتیجه بخشی از ارزش به تازگی ایجاد شده است تولید

استفاده هزینه هاي سرمایه ثابت در تولید  کردنمنعکس  براي مشکالت عملی در اندازه گیري استهالك بدلیل، است اغلب ناخالص
با ). 2000، سازمان ملل متحد( باشد منعکس کننده یک برنامه استهالك مجاز توسط مقامات مالیاتی اینکه به جايمی شود 

مهم تلقی می شد تا به اندازه کافی  Amazon. comتالش براي شناسایی تغییرات و نوآوري ، تجزیه و تحلیل اخبار منتشر شده
ثبت اختراع یکی از فرم هاي سنتی تر حفاظت از حقوق از آنجا که . گسترده آن مبادرت گرددبا مخاطبان برقراري ارتباط  به

 92در مجموع . شده نیز انجام شد اعطا ثبت شده و مجوز هاي از اختراعات یتجزیه و تحلیل، است مالکیت معنوي از نوآوري ها
نماینده و یا مدیر عامل  Amazon. com، در مجموع اختراع ثبت شده و برنامه کاربردي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و

 . مخترع بود Jeffrey P. Bezosشرکت 

 

 تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج -5

ما . ارائه کرده ایم 3 فرموله شده در بخش BOS از نتیجه شدهبا توجه به چهار گزاره  خود راما نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 
ما ارتباط بین ارزش متوسط . توضیحاتی داده ایمروي نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل حساسیت بر روي شاخص عملکرد اصلی  ابتدا

 به ازاي هر کارمندرا ) کسر( و درآمد قبل از بهره و مالیات، فروش به ازاي هر کارمند، به ازاي هر کارمند شرکت شدهخالص اضافه 
 . ه شرکت هاي اسلوونیبراي همآهو و هم به عنوان یک متوسط  براي هم، آزمایش کردیم، بر حسب صنعت

آهو  ارزش خالص اضافه شده به ازاي هر کارمند درمتوسط . دادیم کارکنان انجام دارايفقط براي شرکت هاي را ما این محاسبات 
، تغییر می کندر همان جهت دبه طور متوسط  و (EBIT )r = 0. 936مالیات  کسر درآمد قبل از بهره و صنعت و برحسب ها

ارزش متوسط ، به همین ترتیب) . r = 0. 530( به ازاي هر کارمند داردآهو کمتر با فروش متوسط  هماهنگی تا حدودي درحالیکه
تمام شرکت ها برحسب صنعت تغییر می کند بویژه شبیه درآمد قبل از بهره و کسر  خالص اضافه شده به ازاي هر کارمند در

شرکت ها به اما نه کامال هماهنگ و سازگار با فروش متوسط ، ر همان جهتدو به طور متوسط  (EBIT )r = 0. 998مالیات 
 ) . R = 0. 317( ازاي هر کارمند

تفاوت ). 2جدول ( مقایسه کرده ایم بین آهو و تمام شرکت هاي اسلوونی را کارمندارزش افزوده خالص به ازاي هر ما همچنین 
ارزش خالص به ازاي ، فرانک هزار 6. 50یک شرکت به سرعت در حال رشد ، به طور متوسط، وجود دارد: در اسلوونی حاديهاي 
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 فرانک هزار 8. 25 تنها اسلوونی به طور متوسط  هاي معمولی در حالی که شرکت، ورده استآبدست  2007هر کارمند در سال 
حتی هاي بیشترو  تفاوت، به ازاي هر کارمندبهره و مالیات فروش و کسر . به دست آوردند ارزش افزوده خالص به ازاي هر کارمند

 در هر شرکت؛ هزار فرانک 5. 125 فروش در هر غزال و فرانکهزار  8. 531( ي را نشان می دهدواضح تر
 ). هزار در هر شرکت 6. 10 در هر غزال و بهره و مالیات کسر فرانکهزار  1 .28

 
 . می شود ایجاد یک فضاي بازار جدید منجر به رشد باالتر :1گزاره  -5-1

بین ارزش و ) معامله( دید را با شکستن باالنسي جهاایجاد فضاهاي جدید بازار به معناي اجتناب از رقبا و ایجاد و گرفتن تقاضا
بر روي داده هاي  (ANOVA) و تحلیل یک طرفه واریانس تجزیه. را فراهم می کندشرکت امکان رشد باال  برايکه است ، هزینه

استفاده می شود: آهو د در میان سه گروه از آهوها به ازاي هر کارمن آنها اضافه شده بررسی آهو براي تست تفاوت در ارزش خالص
 .M=109( یک رقیب عمدهو آهو با )، هزار فرانک M= 62. 9( تعدادي رقیبآهو با )، هزار فرانک M = 54. 7( بسیار رقباي با
دیده  سه گروه بین اما تفاوت قابل توجهی در، می دهددر هر غزال جهت مورد انتظار را نشان ارزش  مقدار متوسط) هزار فرانک 2

 .  F (2,141) = 2. 43 , p=0. 09، نمی شود

به را  Amazon. comبرخی از نویسندگان  علی رغم اینکه. حمایت می کند 1گزاره  ازنیز  Amazon. com مطالعه موردي
 رد به بازاراو راحتیبه نه این شرکت در واقع )، Jhonson ،2000و  Mellahi( می شناسند بازارشده به عنوان اولین شرکت وارد 

 . بودکتابفروشی آنالین خود اولیه نه یکی از پیشگامان مدل  و، شد

 سه سال قبل از، 1991در سال ، دره سیلیکوناز شرکت کتابفروشی تخصصی فنی یک ، سواد آموزي کامپیوترکتابفروشیهاي 

، 1994در سال  و نامحدود تاسیس شد کتاب پشته، 1992در سال . شروع به فروش کتاب آنالین نمود Amazon. com تاسیس
، در مورد نویسندگان یی اطالعاتکتابفروشاین . کردافتتاح  هاي کاهش یافته قیمت باعنوان کتاب  000. 500یک کتاب فروشی با 

 . ارائه می کردخود آن کتابفروشی اخبار رادیویی و حتی ، انتخاب کتاب هاي الکترونیکی گسترده، انبررسی کاربر

 به صورت به مشتري رسانی براي خدمت آن از این شرکت ها معرفی روش هاي ابتکاري جدید Amazon. com وجه تمایز
براي ، مشترك استفاده می کرد تکنولوژي فیلتر کردنی بود که از اولین شرکت Amazon. com، مثالبه عنوان . آنالین است

یادآوري و رهگیري سفارش از  خود برنامه هاي و براي اولین بار به مشتریان، را توسعه داد اولین بار یک برنامه تنها با یک کلیک
خود را ثبت اختراع  با یک کلیکتنها  برنامهبا وجودي که این شرکت ) . 1998، و همکاران Hof( ارائه داد موسیقی، طریق تصویر

این ). Jhonson ،2000و  Mellahi( استفاده می کند اختراعاین از تجارت الکترونیکی در حال حاضر تقریبا هر شرکت ، نمود
آن ایجاد در چگونگی  بلکه، نه در گزاره ارزش شده است مدل کسب و کار خود تمایز درنشان می دهد که این شرکت موفق به 

کارکند:  کمتر هزینه هاي عملیاتی این امکان را ایجاد می کرد که با، بودمستقیم سپارش که شامل ، مدل کسب و کار اولیه. ارزش
دیگر این  یديکل تفاوت. ایجاد کردیک مدل توزیع متمرکز ، در همه آنهاتکثیر انبار به جاي ساخت فروشگاه هاي فیزیکی و 

که سهم زیادي از محصوالت دارد دم بلند اشاره به اموال آماري . خود بود بلندعنوان دم  ی باکیفیت باال و توصیه های، سیستم
رقباي زیرا ، تري دارند کمرقباي  و بیشترحاشیه ، دم وافع درمحصوالت . قرار دارد فروخته شده بر روي دم یک توزیع احتمال

 . دنبه خاطر فضاي ذخیره سازي محدود ارائه نمی ده آنها را، آنالین

 در بودناین نشان می دهد که اولین . هستند آنالین قادر به فشار محصوالت از دم بلند در مقابل خریداران بالقوه يرقبا، در مقابل
از فضاي آنچه مهم است این است که قادر به بهره برداري ، کافی نیستیک شرکت براي رشد سریع تر اقیانوس آبی در ایجاد ارزش 

 . شده باشیم به تازگی ایجاد بازار

ي می رشد سریعتربه  بهره برداري می کنند : شرکت هایی که از فضاي بازار جدیدمی کنند این نتایج بخشی از گزاره اول را تایید
 . رسند
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 . ت دیدصنعمختلفی از توان در انواع به سرعت در حال رشد را می هاي : شرکت 2گزاره  -5-2

 وجود داردبه صنایع با تکنولوژي باال  اي توجه ویژه. ه اندتعریف شد) دو رقمی هايیعنی کد( NACE ح تقسیماتوسط درصنایع 
نزدیکی  با صنعت نرم افزار ارتباطفن آوري باال در ابتدا ، در اسلوونی. می دهندرا هدف قرار  آن که اغلب سیاست هاي اقتصادي

قرار  به سرعت در حال رشد اسلوونی در صنایع مربوط به نرم افزارشرکت  500 از تا 2تنها ، 2007در سال ، هر چند. داشت
می مقایسه صنعت  آنتمام شرکت هاي  با تعداد راما همچنین تعداد شرکت به سرعت در حال رشد در صنعت داده شده . داشتند
 . کنیم

درصد از  2تمام صنایع دیگر شامل کمتر از . معمول صنعت با تکنولوژي باال در نظر گرفته نمی شود هیچ یک از این صنایع به طور

در ) 512از  172( ها بیشتر از یک سوم همه آهو، در همان زمان. هستند آهوواجد شرایط که را نشان می دهندشرکت هایی 
 . نمی شوند صنایع با تکنولوژي باال در نظر گرفتهی که هرگز صنایع، قرار داشتند صنایع عمده فروشی و خرده فروشی

 راارزش خالص آهو  و متوسطتحلیل می کنیم صنعت  را برحسبما دم دراز ارزش افزوده خالص به ازاي هر کارمند ، بر این عالوه
ارزش  هامقایسه نشان داد که همه آهو. مقایسه می کنیم ها بقیه شرکتبا متوسط  د براي یک صنعت خاصبه ازاي هر کارمن

 37از تا  8در ، نشان می دهد 2همانطور که در شکل . ندارند، افزوده خالص به ازاي هر کارمندتولید ارزش باالتر از متوسط افزوده 
همچنین قابل توجه . ایجاد کردند، به ازاي هر کارمند نسبت به باقی مانده شرکت ها کمتري ارزش افزوده خالص هاآهو، صنعت

 227شاخص  می گردند داراي طبقه بندي " گریهاي مالی واسطه تافعالیت هاي کمکی از  "در صنایع  یی کههااست که آهو

 . 50با شاخص  "گري مالی واسطه"در مقایسه با طبقه هستند 

این نتیجه را می توان به رونق امالك و مستغالت که حدود . است باالترین شاخص مربوط به امالك و مستغالت، در میان صنایع
بیشتر  خالص ارزش رباربا بیش از سه ب "، فعالیت هاي کسب و کارهاي دیگر "با این صنعت . اوج گرفته بود نسبت داد 2007سال 

، فروشیشرکت هاي عمده هاي داراي آهو در نتایج همچنین نشان داد که . می کنداضافه  هاآهو در به ازاي هر کارمند از متوسط
 . است براي دیگرانبرابر بزرگتر از متوسط  4. 2به ازاي هر کارمند ارزش افزوده خالص ایجاد شده 

، به عنوان مثال. وجود دارد به ازاي هر کارمند در صنایع اضافه شده ارزش خالص درهمچنین نتایج نشان می دهد تنوع باالیی 

قرار صنایع با بیشترین تنوع  ٪15که آن را در میان ، است 1. 6 آن کامپیوتر و فعالیت هاي مربوط به صنعت ضریب واریانس براي
 . می دهد

این . نشان می دهد Amazon. comتوسعه  همان طور که، ی دیدشرکت هاي به سرعت در حال رشد را می توان در هر صنعت
بر  که یمیلیون عنوان 5. 2از  2000کمتر از  در انبار آندر واقع ، آغاز به کار نمود شرکت به عنوان یک فروشگاه ناب بازي آنالین

به بازارهاي جدید و آن را ، "شو سریع بزرگ" استراتژي پس از آن. کرده بود موجود بودارائه  1997روي وب سایت خود را در سال 
 . بود از کتاب ي غیردیگرمحصوالت گروه  آن مربوط بهدرصد از سفارشات  35، به عنوان نتیجه . انتقال دادگروههاي محصول 

 

از منابع مستقیم و توسعه انبار و توانایی هاي  يدور براي ی: حرکتداشت مدل کسب و کار این شرکتاین نیاز به یک تغییر در 
و آنها را به  ایجاد نمودمداوم و بهینه سازي فرآیندهاي خاص خود  را با توسعهاین شرکت اقیانوس آبی ، همچنین. خودلجستیک 

 سفارش تکنولوژي در فروشگاه و، مشتري حمایت ازخدمات ، الکترونیکاز جمله خدمات فن آوري تجارت ، ارائه کرد عنوان خدمات
 . و انبارداري، مدیریت وب سایت، یتلفن

که بسیاري از ، و دیگران Spenser ،Target ،Bebe ،Sears Canada، Netflixو  Marksمشتریان آن عبارتند از: ، امروزه

تغییر داده و این شرکت به طور مداوم مدل کسب و کار اصلی خود را . نددر صنایع دیگر Amazon. comرقباي مستقیم آنها 
بهره برداري  صالحیتهاي اصلی خود را ازشرکت هاي به سرعت در حال رشد  در نتیجه. تکمیل میکندتا رشد بیشتري بدست آورد

شروع کرده اند بدست  خود راکسب و کار توسط آن آنها در ابتدا  ی کهو توسعه اقیانوس آبی جدید بدون در نظر گرفتن صنعت
 . تولید و یا تضمین نمی شود این نتایج نشان می دهد که رشد سریع توسط صنایع خاص. آورده اند
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پیشگامی در نه تنها از طریق دست پیدا می کنند ، ارزش ی دراز طریق پیشگام به رشد باال: شرکت ها 3گزاره  -5-3
 تکنولوژي

 هايدر مورد آهو. تصور می شود مقلدان در برابرفکري و حمایت از اختراع  اتفاشتکااختراعات یک راه برتر براي ترویج ثبت 
درصد از این  5. 5که تنها  کشف کردیمها را تحلیل کردیم و ثبت شده براي هر یک از این شرکت  اتاختراع ما تعداد، لوونیاس

این به این معنی است که شرکت ها می توانند بدون تمرکز بر حفاظت از محصوالت و یا . هستند اختراع ثبت شدهداراي شرکت ها 
در حالی ، ثبت کرده بود به نام خودرا  اختراع Amazon. com 115، 2010در سپتامبر  . دندست یاببه رشد باالیی  فن آوري

. را به نام خود ثبت کرده بودپتنت هاي ایاالت متحده  2906و مایکروسافت اختراع ثبت شده  IBM  ،4914 2009که در سال 

موفقیت  ی براي اندازه گیريمناسبمعیار  به احتمال زیاد ثبت شده اتنشان می دهد که تعداد اختراع Amazon. comموفقیت 
 . نیست

به ). Hutter ،2010( را تشکیل می دهند نوآوريحاصل از موفقیت  بخش کوچکی ازثبت شده اغلب  اتاختراع، عالوه بر این
و خدمات آن را دوباره تعریف کرده است  سرویسبلکه تمام کرده است کشف نفروش کتاب را  Amazon. com، عنوان مثال

، همچنین). Markides ،2006( می شود چگونه این سرویس به مشتري ارائهاینکه و ، خارج می شود حیطه مشتري که از چیزي
 Barnesمانند ، ي خوداز دیگران در صنعت و یا به اصطالح از رقبا یدر عمل راه اساسا متفاوت کتاب کار خرده فروشیدر کسب و 

و ، Eli Lilly ،PFizer ،NASA ،Adobe systemsشامل شرکت هایی مانند  آنمشتریان . در پیش گرفته است Nobleو 
Netflix مایکروسافت و  2010در فوریه سال . هستندAmazon. com که به هر یک از این نامه اي را تصویب کردند  توافق

نیز از ریشه هاي خود  Amazon. com. ي را می داددیگر ينمونه کارها ات وثبت اختراع دسترسی به و مجوز ها امکان شرکت
تاکید بر ارزش . گسترش می یابدبه مشتري  آنالین توسعه راه هاي خالقانه براي خدمت از طریق، به عنوان یک خرده فروش آنالین

انجام  در کامال جدید هاي راهاز طریق بهبود تدریجی و مدیران را به سمت  قرار دارد در مرکز تفکر استراتژیک، ارقبو نه بر ، مشتري
به  ارائه خدمات از طریق وب سایت خود را به عنوان رهبر در کسب و کارموقعیت این شرکت توانسته است . سوق می دهد کارها

 . تثبیت کند وارد بازار شدند Amazon. comپس از دلیل توسعه مداوم ارزش و ترجیح مشتریان بیش از کسانی که 
 . تایید میکند، رشد سریع در نوآوري ارزش نهفته است نه تنها در نوآوري تکنولوژي بنابراین این یافته ها این قضیه را که کلید

 
 . است : رشد سریع مستقل از اندازه شرکت 4گزاره  -5-4
 

شد که این دریافت . می دهیم شرکت هاي بزرگ مورد بررسی قرار بادر مقایسه  را کوچک و متوسط ما تعریف شرکت هاي ، اول
استفاده می که براي مقاصد مختلف هنگامی همچنین بین کشورها و حتی در داخل کشور  بلکه، تعریف نه تنها خودسرانه است

اگر چه اتحادیه اروپا استاندارد کردن دارند ، SMEکشورهاي عضو اتحادیه اروپا تعریف خاص خود را از اندازه . متفاوت است، شود

طبقه بندي می ، "میکرو"به عنوان را کارمند  10شرکت هاي با کمتر از ، فعلی آن تعریف آماري. را آغاز کرده استاین مفهوم 

در نظر  "متوسط"به عنوان  دارند کارمند 250متر از ککه  آنهاییو ، "کوچک"به عنوان  دارند کارمند 50کمتر از  که آنهایی، کند

در نظر گرفته  کارمند 100شرکت هایی با کمتر از در ایاالت متحده آمریکا کسب و کارهاي کوچک به طور کلی . گرفته شده اند
 . کارمند در نظر گرفته شده است 500با کمتر از  سازمانیاغلب به عنوان  در حالی که یک کسب و کار متوسط ، استشده 

آنها بزرگ بر ارزش خالص میانگین  هايو کسب و کارها  SME چگونه آستانه بین اینکه و ها ما پس از آن به تجزیه و تحلیل آهو
 که ارزش خالص میانگین دریافتیمگزارش شده است ما  3 همانطور که در شکل. پرداخته ایم تاثیر می گذارد مندکار به ازاي هر

نفر  20به  "مالکیت انحصاري"زمانی که آستانه از  و سقوط می کندبه سرعت با تعداد کمی از کارکنان  مندکارآهو به ازاي هر

نفر در هر  20از به بیش  کارکنان هنگامی که تعدادیم که ما کشف کردهمچنین . حرکت می کند به نصف می رسد کارمند در آهو
 3. 64، قرار داده شود نفر 20در ، و یک شرکت بزرگ SMEاگر آستانه بین . عمال بدون تغییر باقی می ماند، آهو افزایش می یابد

می  تولید کرده اند تولید هاکه آهوافزوده اي را از کل ارزش  ٪6. 24اما آنها تنها ، دندارها قرار ها در میان آهو  SMEدرصد از 
 . کنند
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، نشان داده شده است ها آهو زیرشرکت هاي میکرو . ها مقایسه می کنیم ساختار غزال با ها را ساختار تمام شرکتما ، عالوه بر این
 . باالتر نشان داده شده اندو بزرگ متوسط ، در حالی که شرکت هاي کوچک

 
 Jeff Bezos  1994در سال ،Amazon. com  این . تاسیس کرد، بودند البته با دقت انتخاب شده که، کارمند چندبا تنها را

 . استفروش داشته در اولین سال کامل مالی در کسب و کار خود  1996میلیون دالر در آمریکا در سال  7، 15مبلغ  کمپانی

و  Nobleو  Barnesدر برابر رقباي بسیار بزرگتر مانند و ، بودبازار شده  به عنوان کسب و کار کتابفروشی وارد این کمپانی
Borders اگر چه . رقابت شد واردBorders  آنالین ناموفق بود و در کار ، می شدبه عنوان یک مبتکر تکنولوژي در آن زمان تصور

از فعالیت  ها Borders زمان بیش از همهآن در  Amazon. com. در آمد Amazon. comبا  ها به شکل یک همکاربعد
اما فرصت جمع آوري داده ها و حفظ تماس مستقیم  را بدست آوردند از فروش يدرصدها  Bordersو ، اینترنتی استفاده می کرد

 . ندبا مشتریان خود را از دست داد
Amazon. com کسب و کار آنالین موفق استبازي خالص در حفظ موقعیت پیشرو خود در  همچنین .Overstock. com  در

بیش از  نیز برخی از مزایاي مهم به که، با استفاده از مدل کسب و کار اولیه آمازون بود Amazon. comتالش براي رقابت با 
، Overstock. com ،Patrick Byrneعامل شرکت  مدیر 2001در سال . مانند سطح موجودي پایین تر، دست یافتآمازون 

چند  عرض دررا همچنین قادر خواهد بود شرکت  بلکه، استدر حال حرکت  Amazon. comاظهار داشت که نه تنها جلوتر از 
 7. 0درصد از فروش ساالنه آمازون و  3 به کام تنها. Overstock. com 2009در سال ). Owen ،2002( فراتر نیز ببرد سال

 . درصد از درآمد عملیاتی خود رسیده بود
نیز بود تکمیل کرد و وارد  این شرکت مدل کسب و کار خود را هنگامی که یکی از بزرگترین شرکت هاي جهان، از سوي دیگر

در برابر بزرگترین شرکت هاي جهان ، شد وب سایت مبتنی بر خدمات کسب و کار وارد زمان که همان. کسب و کار جدیدي شد
، را تشخیص بدهند براي ایجاد یک مزیت جدید یاگر دو یا بیشتر از دو شرکت فرصت. رقابت شدوارد  IBMمانند مایکروسافت و 

بنابراین این ). Jhonson ،2000و  Mellahi( خواهد بود برنده کند که می تواند این مزیت را با سرعت بیشتري ایجاد یشرکت
کت با موفقیت به عنوان یک شرکت کوچک در برابر شرکت هاي بزرگ و به عنوان یک شرکت بزرگ در برابر شرکت هاي بزرگ شر

 . خود به رقابت پرداختو رقباي کوچکتر 
 رشد سریعمی توانند به ، کوچک و متوسط شرکت هاي نه تنها، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ما این قضیه را که همه شرکت ها

 . دست یابند را تایید می کند
 

 بحث و نتیجه گیري -6
 ییعنی چه شرکت های، است سیاست هاي اقتصاديشده این مقاله به دنبال به چالش کشیدن برخی از مقدمات به خوبی تثبیت 

شدن براي مشخص تر . پشتیبانی و تحریک می شود براي دستیابی به رشد باال چیزي چه وهستند هدف از چنین سیاست هایی 
و ، فن آوري باال با عایصن در، به کارشروع در حال و شرکتهاي متوسط  رويبراي سیاست هاي اقتصادي فعلی تمرکز یا آ، موضوع
حاکی از آن است که چنین  هستند ؟ تحقیقات ما بر اساس شرکت هایی که در رشد سرآمدمناسب استثبت شده  امتیازات

خود در مورد چگونگی دستیابی به رشد باال از  یدیدگاه هاي مختلف. نشودسیاست هایی ممکن است منجر به نتایج مورد نظر 
به کسب و کار ، BOSبه نام ، استراتژي کسب و کار خاص یک ارزشمند بر مبناي کمک که، بدست می آیددنیاي کسب و کار 

هاي ایجاد  که شرکت، گزاره اول. رد آزمایش قرار دادمورا  BOSناشی از چارچوب  چهار گزارهتحقیقات ما پس از آن . امروز است
تحقیق ما نشان می دهد که کلید رشد ، در عوض. را دریافت کرد جزئی هاي حمایت ي دارند تنهارشد سریعتر، اقیانوس آبی کننده

 .Amazonدر مورد  مسالهاین . ستاتوسعه و بهره برداري از آن بازار  بودن دراولین نیست بلکه  ایجاد یک بازار جدید تنهاباال 
com ،بودکرده بهره برداري از آن و  داده توسعه اما براي اولین بار آن را، ازار نیستدر ب موردکه اولین  کامال آشکار است ،

نمی که  آشکار استاما ، بودندمزیت قابل توجهی در بازار  داراي به حالکتاب نامحدود تا پشته و کامپیوتري  سواد يها کتابفروشی
فرصت هاي ، برداري نشدهبهره  هاي آبی جستجو براي اقیانوس، بنابراین به نظر می رسد. مبارزه کنند Amazon. com با ندنتوا

 . فراهم می کند ایجاد اقیانوس آبی از ابتدانسبت به براي یک شرکت  ی رایکسان
 يشرکت ها. کشدتاثیر گذار است را به چالش می  که صنعت به شدت بر رشدرا نتایج به دست آمده تا حد زیادي این فرض ، دوم

بازیکنان صنایع ، اسلوونی به سرعت در حال رشد يشرکت ها. دنمی شو دیده صنایع مختلفی از به سرعت در حال رشد در انواع
و به هدف ارزش را ایجاد کرده آنها بخش مهمی از ارزش افزوده کل  قرار ندارندتکنولوژي باال  در زمره صنایع باهستند که  یمختلف
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به ، شرکت هاي مشغول به کار در مرزهاي صنایعبه نظر می رسد ، BOSمتناسب با . رسیدندبه ازاي هر کارمند  باال افزوده خالص
ند با موفقیت بر نمی توا ها که شرکت می دهدنتایج همچنین نشان . دست یافته اند ارزش افزوده باالتر به ازاي هر کارگر

. ی که در آن هستند نکنندبه صنعتمحدود و خود را  وارد شوند به طور کامل به بازارهاي جدید تا دنکنتمرکز صالحیتهاي خود 
تجدید نظر  فرا صنعتی ارخوشه هاي فناوري در حمایت از شرکت هاي همکدر این به معنی این است که سیاست گذاران باید 

از  يبیشتردر پیکربندي هاي مختلف با ارائه تعداد و تنوع را  مرکزيمحیط متنوع تر احتمال موفقیت ترکیب صالحیتهاي . کنند
افزایش ، براي ایجاد بازارهاي جدیدرا بسیار گسترده تر دانش تخصصی و سایر منابع  فضايو همچنین یک ، چالش هاي حل نشده

 . می دهد
که  توصیه نمی کنیمما ، با وجود این. استمهم نوآوري در تکنولوژي  اندازهیافته هاي ما نشان می دهد که نوآوري ارزش به ، سوم

نوآوري ارزش  Amazon. com. جایگزین کنند ارزش بر و آن را با تمرکز دور شدهفن آوري تمرکز بر سیاست گذاران باید از 

 توانسته است Amazon. comاما ما متوجه شدیم که ، است ایجاد نمودهخود را بر روي بهبود مستمر راه حل هاي فن آوري 
راه هاي ابتکاري جدید براي خدمت به  دهنده توسعهو خدمات وب سایت مبتنی بر  کسب و کار خود را به عنوان رهبر در موقعیت
شرکت  سایردر مقایسه با ها که تکنولوژي عامل اصلی نرخ رشد آهو  یمما همچنین متوجه شد. نمایدمدیریت و تثبیت  مشتري

قرار دارد در لیست اولویت ابتکارات سیاست  يموقعیت باالتر ارزش در نشان می دهد که ایجاد ها این یافته. نیستهاي باقی مانده 
، چهارم. دست پیدا کنندبه رشد باال  ه انددانثبت رسبه و شرکت ها می توانند صرف نظر از اینکه محصوالت و فن آوري خود را 

 هاي متفاوت به همکاري بین شرکت هاي مختلف با اندازه تمرکز سیاست هاي اقتصادي باید از بنگاههاي کوچک و متوسط 
در  ییاگر چه نتایج ما نشان داد که تفاوت ها. ستنیلزوما موثر  اما، ي جذاب استیک استراتژ "استکوچک زیبا «. حرکت کند

آستانه تا ، ارزش افزوده خالص به ازاي هر کارمند بین شرکت هاي کوچک و دیگر شرکت هاي به سرعت در حال رشد وجود دارد
 . گذارد می تاثیر این تفاوتهابر حد زیادي 

استفاده شود نه ، خرد و کوچکبا اندازه در جایی بین شرکت هاي معموال باید آستانه ، اضافه شدهاز نظر تاثیر بر روي ارزش کل 
براي یک  را اما هنگامی که ما آستانه. مبیابی ه باشیمو بزرگ همانطور که ما ممکن است انتظار داشتمتوسط  شرکت هاي بین

تعریف شده در نرخ رشد کلی بسیار کمتر از آن  کوچک شرکت هايتاثیر ، در نظر می گیریم کارمند 20 تا 10شرکت کوچک بین 
می سقوط کارکنان  تعدادبه سرعت با کاهش سهم ارزش تولید افزوده شده . بر این است. تصور می شود به طور معمولکه است 
بر روي آنها  یتاکید خاصکه بیان می کند که اگر چه ، کمتر دیده می شوند این شرکت ها نیز در مقایسه با تمام شرکت ها. کند

، ارزش افزوده به ازاي هر کارمنداز لحاظ . موثر هستند کمتر هاي با رشد سریعآنها هنوز هم در تبدیل شدن به شرکت ، وجود دارد
چرا که آنها به اندازه کافی ، کافی نیستاین اما ، تمرکزکنیم شرکت هاي خرد و کوچکروي  است که ارزشمند به نظر می رسد

را کوچک و متوسط شرکت هاي که  ی استحمایت از سیاست-SMEاستدالل معمول در حمایت از . کنند فزوده تولید نمیارزش ا
آنها ، هستند آنها شرط الزم براي توسعه شرکت هاي بزرگ، می داندجدید  هايشغلایجاد کننده رشد و  تولید در باالترین داراي 

و به این  در هنگام شکست دارند و آنها هزینه هاي پایین تر، توانند تغییر موقعیت بدهندند و در نتیجه سریع تر می ترانعطاف پذیر
، از منابع دریاییمانند  ی هستندشرکت هاي بزرگ نیز داراي مزایاي مهم، با این حال. ي دست یابندد به رشد باالترنترتیب می توان

 یشانترکیب ویژگی هاي شرکت هاي کوچک با شایستگی ها رويبر تالش  یممی ده پیشنهادبنابراین ما . و موقعیت بازار، سرمایه
که می ارائه می دهد  ی راروش های) 2006، و همکاران Chesbrough( نظریه نوآوري باز. تمرکز شودو منابع شرکت هاي بزرگ 

 . است را ایجاد نماید تواند نسل جدیدي از سیاست هایی که قادر به همکاري میان شرکت هاي با اندازه هاي مختلف
 ما یکی از محدودیت هاي. ها تفسیر گردند این یافته ها باید با در نظر گرفتن محدوده مطالعه و محدودیت، هر پژوهش مانند

با شرکت هاي نسبتا کوچکتر ، اقتصاد اسلوونی کوچک و جوان زیرا، تنها براي شرکت هاي اسلوونی است از داده هاي کمیاستفاده 
، به عنوان مثال. ات را به همراه داشته باشدیک سال ممکن است برخی از تعصب داده هايتجزیه و تحلیل ، وه بر اینعال. است

ما به طور کامل نمی ، نیست به زمینه وابسته ها اگر چه نتیجه گیري. زمان اوج رونق امالك و مستغالت هستندمربوط به اطالعات 
 تاثیراین مقاله این است که تحقیق گزارش شده در یکی دیگر از محدودیت هاي . ردیابی کنیم در نتایج را تاثیر زمینه یمتوان

 . است فراتر از محدوده این مطالعه اما این، نکرده استاندازه گیري  ایجاد شده را رویکردهاي
 کردن اینعملیاتی  رويتحقیقات بیشتر . نشان می دهد آیندهپژوهش هاي براي  را متعدديفرصت هاي  امکان، این محدودیت ها

 و مرتبط می تواند به عنوان پایه اي براي ایجاد شاخص هاي جدیدشده در این مقاله مورد نیاز است و ایده ها و مفاهیم ارائه 
براي آزمایش مناسب بودن سیاست هاي  يزمینه هاي بهتر، اي داده پشتیبانیاین . رفته بکار رودبیشترکه در حال حاضر از دست 

طوح مختلف توسعه س، از جمله مراحل مختلف چرخه هاي کسب و کار، فراهم می سازد مختلف دولتی در زمینه هاي مختلف
 . و سایر جزئیات مربوط به کشور را فراهم خواهد کرد، هاي صنعتی انواع ساختار، کشور
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BOS با سرعت بازارهاي جدید و منحصر به فرد خدمات استفاده از آن با ارائه  اند بنکه می توا است عمدتا مربوط به شرکت هایی
داده تحقیقات ما نشان همان طور که ، با این حال. فعلی در بازارهاي موجود رقابت کنندبا رقباي  اینکه به جايبیشتري رشد کنند 

یاد  کمک کندکه می تواند به رشد کسب و کار ی د سیاست هایبراي ایجا BOSسیاست گذاران نیز می توانند از چارچوب ، است
آن براي درك نتایج جالب  از دناما شرکت ها نیز می توان، مفاهیم تحقیق ما عمدتا براي سیاست گذاران در نظر گرفته شده. بگیرند
توسعه سیاست هاي  خواستارما ، در پایان. دست پیدا کنند استفاده نمایند به رشد باالترا رویکرد استراتژي هاي خود چگونه باینکه 

اضافه  بندتوسعه یا ندمی توان، که در آن سیاست هاي موفق هایی به پایه هایی را بینش طالب این بودیم که بلکه، نیستیم عملیاتی
 . نماییم
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