
 

 

های یک جامعه را دارد. نیاز به رهبری یک اکوسیستم استارتاپی از وجوه مختلفی ویژگی
ترین نیاز اکوسیستم است. توجه ترین و حساسهاست. رهبری مهماز جمله این ویژگی

دهد که الزامات آی مورد بررسااای قرار به این جایگاه وقتی اهمیت خود را نشاااای می
 امات اساسی این مقام هستند. بگیرد. ثبات و شناخت کافی الز

سرمایهاین عنوای مدعیای زیادی دارد و  ساختارهای دولتی و  خود  ،گذارای عمدهمعموال 
کوشند آی را متناسب با خواسته خود کنند و میرا در جایگاه رهبری اکوسیستم تصور می

شیه هدایت کنند. ستم ایرای عملکرد دولت حا سی ست. در اکو شته ا ه بهای پررنگی دا
سبب  . کنیمرابطه دولت و رهبری اکوسیستم را در اولویت قرار داده و بررسی میهمین 

در این مقاله صاارفا برخی عواقب حرااور دولت در نق   ،به دلیل گسااتردگی مطالب
 کنیم. در مقاالت آتی به بررسی خاص مورد ایرای خواهیم پرداخت.رهبری را بررسی می

سر بزرگی از ساله زمام امور را در اختیار دارند. آی 8 یا 4ها برای دوره هایی دولت  ها ک
این بازه زمانی را درگیر تغییر و تحوالت خاص خودشای هستند. در این مدت و در ک  

سی دولتی ساختار و قوس بروکرا سازی  ستم باید روزهای زیادی را در انتظار باز سی ، اکو
بماند. امری که به هیچ وجه با  های جدیدری، جانشاااینی افراد و ابسی سااایاساااترهب

 خوانی ندارد.پویایی خاص و سرعت باالی تحول در اکوسیستم هم

رهبر دولتی یک فرد یا شاااخصااایت حقیقی نیسااات بلکه ماهیتی حقوقی دارد، یعنی  
کند. اما این سازمای ذیل یک نظام سازمای خاصی برای خودش نق  رهبری تعریف می

فردی وابسته خواهد بود، فردی که حرور بلند مدت   سلسله مراتبی به نظرات و سسیق
ست. شده نی رمین  تی فراتر از تغییر یاین امر عدم قطع در مقام رهبری به هیچ وجه ت

کند. عدم قطعیتی که رهبری اکوسیستم های دولتی را بر اکوسیستم تحمیل میسیاست
 دهد.ثبات قرار میرا در وضعیتی بی

 های اقتصااادی دولتتغییر رویکردها به دنبال دارد. رهبری دولت مخاطرات دیگری هم
امری شایع است. این تغییر رویکردها در تراد با چرخه  مدت، متناسب با نیازهای کوتاه

بلندمدت شکوفایی اکوسیستم استارتاپی است. در واقع حرور دولت در جایگاه رهبری 
اثیر م کارآفرینی تگیری با شاادت بیشااتری بر اکوساایسااتشااود اثر این تصاامیمباعث می

 بگذارد و آسیب پذیری آی را افزای  دهد.



 

 

ها و ای از هلدینگهای بزرگ اقتصااادی هسااتند که مهموعهها عمس بنگاهبرخی دولت
دی کنند. پررنگ شهای بزرگ تهاری را به طور مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت میشرکت

ستر نق  چنین دولت سته به ورود مهموعههایی در اکوسیستم، خواه ناخواه ب های واب
ای گرفت و در مواردی توای خردهکند. هر چند بر خود این حرور نمیدولت را فراهم می

شمرد، آیهم می ست که توای برای آی آثار مثبتی بر ست امتیازاتی ا چه موجب نگرانی ا
د توانهای دولتی نسبت به دیگر اعرای اکوسیستم دارند. امتیازات خاصی که میشرکت

عرصه را برای فعالیت دیگر اعرا تنگ نماید. این در حالی است که مشارکت همه جانبه 
 های استارتاپی است.از اصول پویایی و شکوفایی جامعه

های ساایاساای به بعد اقتصااادی دولت به شااکل ابزار نگاه احزاب و گروه که در صااورتی
شرایط ممکن رقم می شد، بدترین  صادی با سب انتفاع اقت شرایطی خورد. دک ر چنین 

شت که خود را نه در مقام حمایت، بلکه در مقام رقابت با  ستم رهبری خواهد دا سی اکو
 بیند. نگاهی که باعث پژمردگی اکوسیستم خواهد شد.اعرای اکوسیستم می

 

  
 


