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 ۲۰۲۳در سال  یولکون یلیاز اوضاع س های نیبشیپ
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م  یوهواندارد آب  یفرق نظر  به  باشد؛   شه یهم   یولکونیلیآسمان س  رسدیاقتصاد چطور 

 کا یآمر  ی ، درآمد و سود پنج غول تکنولوژ۲۰۲۱به سال    یدهه منته  کیاست. در    یآفتاب

ما  یعنی  – متا   کروسافت،یاپل،  و  آمازون  ب  -آلفابت،  برابر  پنج  تول  شتریتا  نرخ رشد   د یاز 

داخل توانا  شیفزاا  کایآمر  ی ناخالص  است.  تکنولوژ  ییداشته  صنعت  رونق  و  در   ی رشد 

به اثبات   ۱۹-دیکوو  ی ریگدر دوره همه  کنند،یبقا تالش م  یبرا  گرید  ع یکه صنا  یطیشرا

بزرگ جهان تحت فشار بودند،   یادهااقتص   یها و حتدوره که اغلب شرکت  نی. در ادیرس

 .رکورد زد  ی حاضر در دره تکنولوژ  ی هادرآمد شرکت

 ی که برا  یبرگرداند. در سال  ی رو  یتکنولوژ  ی هااما بخت و اقبال از شرکت  ۲۰۲۲سال    در

بزرگ (S&P ۵۰۰) ۵۰۰یاندپبود، اس  یهمه سال سخت  ی ها شرکت  نیتر که شاخص 

ضربه   تالیجید   یهاحال شرکت  نی. با اافتیکاهش    هیماه ژانو  پنجمکیاست، تا    ییکایآمر

در آن   یتکنولوژ  ی هاکه اغلب شرکت (nasdaq) خوردند و شاخص نزدک  یترسخت

تکنولوژ  سومکیهستند،   پنج غول صنعت  داد.  از دست  را   ۳در مجموع،    ی ارزش خود 

شرکت متا   انیم  نیزنده در ابا  نیتردالر از ارزش بازار خود را از دست دادند. بزرگ  ونیلیتر
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 ش یب ی بازار آن به کم ش ارز ت یبه دوسوم ارزش بازار آن نابود شد و در نها کیبود که نزد

نتوان آن را به عنوان   گر ید  رسد یبه نظر م  ی که حت  یی تا جا  د؛ی دالر رس  اردیلیم  ۳۰۰از  

 .به حساب آورد  یتکنولوژ  یها از غول  یکی

 نیاز ا  یکیدارد؛    یمختلف  لیدال  یبودن صنعت تکنولوژ  ییدوره استثنا  دنیرس  انیپا  به

سال  لیدال از  بعد  که  است  بازارهاآن  رشد،  بازار   تالیجید  ی ها  هستند.  اشباع  حال  در 

 ی جنب  یها تی آلفابت و متا است و فعال  ی هاشرکت  ات یح  ه یکه ما  دیریرا در نظر بگ  غاتیتبل

گذشته،   یاقتصاد  ی . در طول رکودهاکروسافت یما  آمازون، اپل و  ی هارو به رشد شرکت

بود، چون   شیهمچنان رو به افزا  تالیجی د  غاتیتبل  نهیاما هز  افت،یکاهش    غات یتبل  نهیهز

 غات یو مطبوعات به تبل  ونیزیمانند تلو  یسنت   یها را از رسانه  شانی هابودجه  دهندگانیآگه

 ی الدیم  ی ها اتفاق افتاده است؛ در سال جارمهاجرت  نیا  شتریآورده بودند. امروزه ب  نیآنال

هز دوسوم  آمر  غاتیتبل  ی هانهیحدود  تبل  کا، یدر  به  تغ  تال یجید  غاتیمربوط   راتییبود. 

آنها   نیآفال  یهستند، رقبا   ریپذبیدر برابر آنها آس  نیآنال  غاتیتبل   یها که پلتفرم  یادوره

 خ یتار  ی کاهش درآمد فصل  نینخست  متاشرکت    ینابود کرده است. در ماه جوال   یرا به کل

 را منتشر کرد.   یگریخود را گزارش کرد و در ماه اکتبر گزارش مشابه د 

متمرکز است: گوگل   ی مترادف بازارها   ی هاست که تکنولوژرقابت است. سال  گر، یعامل د

 ی اجتماع  یها شبکه  ت یحاکم   بوک سیرا در انحصار خود دارد، ف  ینترنتیا  یوجو جست  بازار

به   دیجد  یمشکالت متا، ظهور رقبا  لیاز دل  یشده است. بخش  دیروزها رقابت شد   نیا  …و

بار کاهش   نینخست  یبرا  بوک سیاست که باعث شده تعداد کاربران ف  تاککیخصوص ت

 ی تکنولوژ  ی هامتزلزل شود. شرکت  یاجتماع  ی ها بکهبر ش  تش یحاکم   ب یترت  نیو به ا  افتهی

شرکت آمازون شاهد کاهش   ی ابر  انشیرا   ی . بازوکنندیتجاوز م  گریکدیبه قلمرو    شتریهم ب

تجارت   نیرا در ا  گاهش یجا  بتواندکرده است تا    ی هنگفت  ی رشد خود بوده و ضررها  یناگهان

 س یگوگل در سرو  ی دالر   ارد یلیم  یگذارهیبه خاطر سرما  ی که تا حد  ی حفظ کند؛ اتفاق
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نتفل  یابر است.  سال  کسیخود  زم که  در  با   شتازیپ  دئویو  میاستر  نهیهاست  حاال  است، 

 یاز سو   ه بلک  ستند،یو برادران وارنر ن  یزنید  ی مواجه است که تنها از سو  ی دیجد  یها رقابت

 ی گذارهیمحتوا سرما  نی تام  نه یدر زم  یبا دست و دلباز   توانندیاپل و آمازون هستند که م

بوده    ی در سال جار   کسیارزش بازار نتفل  ی درصد  ۵۰کاهش   لیاز دال   ی کیتنها    نیکنند. ا

 است.

 

همزمان شده است که    یمخالف  یبا وزش بادها  یدر ساختار تجارت تکنولوژ  راتییتغ  نیا

شرکتبه خاص  درگ  تالیجید  ی هاطور  مرکزکنندیم  ر یرا  بانک  با   کا یآمر  ی .  مبارزه  در 

درصد رسانده   ۵.۴به    هیدرصد در ژانو  ۲۵.۰نرخ بهره خود را از    استینرخ تورم، س  شیافزا

 ی تکنولوژ  ی هاحال شرکت  نی. با اکندیوکارها را مشکل م کسب  ام تم   یاتفاق بقا   نیاست. ا

درآمد آنها در   ر یبه رشد چشمگ  گذارانهیآنها نشان از باور سرما  ی هم که ارزش بازار باال

برود،   لیدرآمد آنها تحل  ی ارزش فعل  شودیبا نرخ بهره باال که باعث م  یی ایدارد، در دن  ندهیآ

 رسند. یچندان جذاب به نظر نم   گرید
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 ی که رو  گذارندیم  ری تاث  ریخطرپذ  یگذارهیصنعت سرما  یطور مشخص روباالتر به  یهانرخ

موسسه   ی هایدارند. بررس   دیآنها ام  ندهی بلندمدت کرده و به آ  یگذار هیها سرماآپاستارت

در   ریخطرپذ  ی گذارهیسرما  دیکه ارزش معامالت جد  دهد ینشان م Preqin یقاتیتحق

پا  ۴۲تا    ۲۰۲۲اول سال    ماه  ازدهیجهان در   زمان  نی از هم   ترنییدرصد  در سال   یدوره 

 ار ی، بس۲۰۰۹تا    ۲۰۰۷سال    یبا بحران مال  سهیدر مقا  زانیم  نیبوده است. ا  یالدیگذشته م

 .است  دتریشد

زده است. در طول دو سال گذشته   یبر صنعت تکنولوژ  یگر یهم زخم د  رساناهامهین  صنعت

شده است. با   شتریها بتراشه  ره یعرضه و ذخ  زانیسازنده، م  ی هاشرکت  تی ظرف  شیبا افزا

و   ی شخص   ی وترهایکاهش فروش کامپ  لی به دلتراشه و    د یحال، همزمان با رونق تول  نیا

سقوط  گر، یشدت سقوط کرده است. مشکل دبازار تراشه به در هوشمند، تقاضا  ی هالیموبا

 ی ازین  گر ید  تالیجید  ی ارزها  ی نرهایآن است که ما  یکه به معنا   ی بازار رمزارزهاست؛ اتفاق

  ا یدیانو  یعنیساخته شده توسط دو شرکت بزرگ سازنده تراشه،    شرفتهیپ  یهابه پردازنده

ا ب  ،یدامیو  روز  در  م  ردسامب  کمیوستیندارند.  سازنده   یتکنولوژ   کرونیشرکت  که 

 دهم کیخود را منتشر و اعالم کرد که    یحافظه است، گزارش کاهش درآمد فصل   یهاتراشه

 .خواهد کرد لیتعد  ی الدیم  دیکارمندانش را در سال جد

ا  کیتیژئوپل  ی هاتنش به  شده  ن یهم  اضافه  آمرمشکالت   ی تجار  یها تیمحدود  کایاند. 

تراشه است،   داریخر  نیترکه بزرگ  نیبه چ   رسانامهین  زاتیصادرات تجه  یرا برا  یدیجد

 ی هااز بحران  شی شده است. پ  لیتبد  یهم در عمل به کشور پرخطرتر   نی وضع کرده. چ

باعث شد   نیصفر دولت چ -دیکوو  رانهی سختگ  ی هااستیس  ر، یاخ  ی هادر هفته  یحاتیتسل

قرنط  ی هاکارخانه ناگهان تحت  بگ  نه یآن  اغلب دستگاهرند یقرار  اپل که   ن یدر چ  شیها . 

دنبال کند.   تنامیرا در هند و و  دش یمحصوالت جد  د یدر تالش است تول  شود یساخته م

به    ش یب  نی تام  رهیزنج  یها سکسکه وارد کرده   فشارشرکت جهان    ن یارزشمندتراز همه 
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 چهارم کیاز    ش ی همچنان ب  ش، یمطلوب در برابر رقبا  ارینظر از عملکرد بساست که صرف

 .ارزش بازار خود را در طول دوازده ماه گذشته از دست داده است

 ی دستاورد چندان  یتکنولوژ   یایدن  یبرا  روشی آن هستند که سال پ  ی مشکالت به معنا  نیا

خود را اصالح   ی هانهیدارند تا هز  ی جد  م یتصم   یتکنولوژ   یها نخواهد داشت. اغلب شرکت

موارد به کاهش حقوق و دستمزدها منجر   شتریموضوع در ب  نیکرده و کاهش بدهند که ا

 .  شودیم

سو  یآمارها  از  شده  م  Layoffs. fyi  تیساوب  یمنتشر  شرکت  دهدی نشان   یها که 

خبر   ۲۰۲۲کار در سال    ی رویهزار نفر ن  ۱۵۹از    ش یب  ل یاز تعد  ا یدر سراسر دن  ی تکنولوژ

کرده است. شرکت   لیکار خود را تعد  یروها یهزار نفر از ن  ۱۱  ییاند. شرکت متا به تنها داده 

کار خود را آغاز کنند، اعالم   ۲۰۲۲مه سال    ماه که قرار بود از    یالن یالتحص آمازون به فارغ

 ی زمان  یمنتظر بمانند. از آنجا که صنعت تکنولوژ  ۲۰۲۳سال    انیا پات  د یکرده است که با

 رو شی پ  ی هاتکه از بهشت بود، احتماال در ماه  ک یبه    ه یشب  انیو کارجو  گذارانهیسرما  یبرا

 از آن خواهد شد.   ر یغ  ی زیبه چ  هیشب
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