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استراتژی پلتفرم
در طول دهۀ گذشته ،کسبوکارهای پلتفرمی مانند "اوبر ،ایر بی ان بی ،آمازون و ای بی "1جهان را
ً
تسخیر کردهاند .تقریبا در هر بخش ،کسبوکارهای سنتی تحت حملۀ ساختارشکنان دیجیتالی قرار دارند
ً
که بهگونهای مؤثر قدرت جوامع را مهار میکنند؛ اما کسبوکار پلتفرمی دقیقا چیست و چرا متفاوت است؟
در کتاب استراتژی پلتفرم ،لور کلر رایلیر و بن اوی رایلیر 2یک راهنمای عملی برای کارآفرینان و
مدیران دیجیتال ارائه میدهند تا متوجه شوند پلتفرمها چه چیزی هستند ،چگونه کار میکنند و چگونه
میتوان با موفقیت یک پلتفرم را ساخت.
آنها با استفاده از "مدل راکت" خود و مطالعات موردی خاص (از جمله گوگل ،اپل ،آمازون) ،توضیح
میدهند که چگونه طراحی ،راهاندازی و مقیاسپذیری کسبوکار پلتفرمی مستلزم یادگیری مجموعۀ
کاملی از قوانین جدید مدیریت است .استراتژی پلتفرم همچنین بینشهای جالب بسیاری در مورد آیندۀ
پلتفرمها ،قانونگذاری و حکمرانی آنها و همچنین چگونگی ترکیبشان با سایر مدلهای کسبوکار ارائه
میدهد.
لور کلر رایلیر و بن اوی رایلیر بنیانگذاران النچ وورکز ،3مشاور شرکتهای سرآمد هستند که به
سازمانها برای توسعه و مقیاسپذیری مدلهای نوآورانۀ کسبوکار کمک میکنند.
لور کلر رایلیر برای تعدادی از استارتآپهای با رشد باال و شرکتهای فناوری کارکرده است .قبل از
تأسیس النچ وورکز ،لور کلر یکی از مدیران ارشد "ای بی" یوروپ 4بود .وی در زمینۀ علوم کامپیوتر و
ارتباطات از راه دور در تلکام سودپاریس( 5فرانسه) تحصیل کرد و دارای مدرک  MBAاز دانشکدۀ
کسبوکار لندن است.
بن اوی رایلیر طی  20سال گذشته به تیمهای مدیریتی پلتفرمها و شرکتهای دیجیتال و فناوری
مشاوره داده است .وی در کالج سلطنتی لندن بهتحصیل در زمینۀ سیستمهای اطالعاتی ،مدیریت و
ارتباطات از راهدور پرداخت .وی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت کسبوکار ) (MBAاز دانشگاه
کلمبیا در شهر نیویورک و دانشکدۀ کسبوکار لندن است.
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سخن مترجمان
اقتصاد پلتفرم در حال تغییر شکل تجارت و کسبوکار جهانی است .کسبوکارهای پلتفرمی با تسهیل
ً
مبادالت بین دو یا چند گروه وابسته به یکدیگر ـ معموال مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ـ ارزش ایجاد
میکنند .این نوع از کسبوکارها از خریدوفروش کاال و خدمات تا حملونقل و سفر ،ارتباطات و تبادلنظر
و انواع مختلف فعالیتهای زندگی بشر را در برگرفتهاند و همچنان در حال گسترش هستند .این پدیده
مفاهیمی مانند اقتصاداشتراکی و اقتصاد دیجیتالی را ایجاد کرده و ساختار صنایع و شرکتها را تغییر داده
است؛ لذا مفاهیم مدیریتی نیز بهتبع این تغییرات دچار دگرگونی شده و نیاز به مطالعه و بررسی آن را در
همۀ کشورها با توجه به زیستبوم آنها ضروری میسازد.
این کتاب با زبانی ساده و روشن ،یک مرجع خوب برای درک مدل کسبوکار پلتفرمی و چگونگی
ساخت یک مدل موفق در آینده است .بسیاری از نکات جالبتوجه در مورد موفقیت شرکتهای پلتفرمی
در این کتاب وجود دارد که بینش و یادگیری خوبی در مورد نحوۀ طراحی ،راهاندازی و مقیاسپذیری
موفقیتآمیز یک پلتفرم ارائه میدهد و یک راهنمای عملی است که توسط طیف گستردهای از نمونههای
دنیای واقعی و نظریههای اقتصادی مناسب پشتیبانی میشود؛ روشهایی برای حل مشکل مرغ و
تخممرغ ،نحوۀ مقیاسپذیری ـ درحالیکه تعادل بین تعداد کاربران  /تولیدکننده باید برقرار شود ـ نحوۀ
اعتمادسازی در جوامع پلتفرم ،نحوۀ کسب درآمدو ساختارهای قیمتگذاری و سنجش کارآمدی و
همچنین نکاتی ارزنده در مورد استراتژیها و تاکتیکها در تمام مراحل مختلف زندگی یک کسبوکار
پلتفرم با استفاده از مدلی بهنام مدل راکت ارائه میشود.
نکتۀ موردتوجه در ترجمۀ این کتاب ،مشکل ترجمۀ برخی لغات تخصصی بود که در زبان فارسی
بهطور فراگیر و رایج بهکار میرود؛ واژههایی مانند ریویو ،بالکچین ،فریلنسر 1و  ...که ترجمۀ لغوی آنها
با متن سنخیت نداشت؛ لذا بهناچار برخی لغات به همانگونه که در فارسی مصطلح است ترجمهشده
است.
استراتژی پلتفرم یک کتاب دانشگاهی است که میتواند بهعنوان کتابی مرجع برای رشتههای
کسبوکار ،بازرگانی ،اقتصاد و کارآفرینی در همۀ مقاطع تحصیلی مناسب باشد؛ همچنین مطالعۀ این
کتاب برای هر فردی که عالقهمند به سرمایهگذاری و راهاندازی یک پلتفرم است توصیه میشود.
دکتر معصومه حسین زاده شهری
دانشیار دانشگاه الزهرا
mhshahri@alzahra.ac.ir
مریم نعمت اللهی سروستانی
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مقدمه
چرا ما این کتاب را نوشتیم؟
ما در اوایل دهۀ  1990و در خارج از پاریس؛ فرانسه ،با هم دورۀ دانشجویی را میگذراندیم و بسیار
خوششانس بودیم که با ایجاد شبکۀ جهانی وب (بین سال اول و دوم تحصیالت تکمیلی) ،شبکهها و
علوم کامپیوتر را مطالعه میکردیم .ما یک دهکدۀ کوچک و درعینحال جهانی را کشف کردیم که در آن
تعداد انگشتشماری از وبسایتها به یکدیگر متصل شدهاند و از همۀ آنها میتوان در یک روز بازدید
کرد .این یک تجربه بسیار جذاب و مسحورکننده بود .ابزارهای متنی قبلی برای جستجوی فایلها و
ً
نمایش اطالعات ،مانند آرچی و گوفر ،1عمدتا برای دانشگاهیان بود و در مقابل ابزاری با کاربرد آسان
مانند وب ،شانسی نداشتند؛ مانند بسیاری از کاربران اولیه ،بهطور شهودی درک کردیم که این پیوند جدید،
تأثیر عمیقی بر اقتصاد جهان خواهد گذاشت .ما میدانستیم که مدل تولید خطی ،در قلب اقتصاد ما که
از زمان انقالب صنعتی تغییری نکرده بود ،در آستانۀ بهچالش کشیدهشدن است.
از زمان فارغالتحصیلی ما تغییرات زیادی ایجادشده است و دیدیم که انقالب دیجیتالی ،شرکتهای
کوچک و بزرگ و همچنین جوامع را متحول کرده است.
ً
همچنین در همان زمان ،متوجه شدیم که یک نیروی عمیقتر و احتماال با قدرت ساختارشکنی بیشتر
بر بسیاری از بازارها تأثیر میگذارد .شرکتهای موفق بهسادگی دیجیتال نمیشدند ،بلکه مدل کسبوکار
خود را نیز تغییر میدادند تا تعامالت جدید ایجادشدۀ اینترنتی را بهطور کامل مهار کنند .این موضوع در
مورد داشتن وبسایت روزنامهها یا حتی ارائۀ نسخۀ آنالین آنها نبود ،بلکه در مورد کسبوکارهای جدیدی
ً
بود که از جوامع مشترکین و خوانندگان استفاده میکردند .این کار صرفا فروش آنالین بهجای خرید در
مغازهها نبود ،بلکه به افراد اجازه میداد تا بهعنوان بخشی از جوامع ،تعامل داشته باشند ،موارد و اقالم را
فهرست کنند ،ارتباط بیابند ،مبادله کنند و از طریق پلتفرمهای متمرکز مانند "ای بی" معامله نمایند.
ً
این امر با نحوۀ سازماندهی شرکتها در زمان انقالب صنعتی کامال در تضاد بود .دیدگاه خطی
شرکت ،با ورودیهای آن (نیروی کار ،مواد اولیه و غیره) که به طرز فزایندهای از کارایی به خروجیهای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Archie and Gopher

ارزشمند (محصوالت و خدمات) تبدیلشده بود ،دیگر قادر به توضیح نحوۀ عملکرد این شرکتهای خاص
نبود .بهعنوانمثال شرکت خودروسازی فورد که بینش مدیریتی قدرتمندی در مورد نحوۀ عملکرد  15سال
پیش را ارائه میدهد ،در این شرایط دیگر کارساز نیست .شرکتهایی مانند اپل ،آمازون ،گوگل ،ایر بی ان
بی و اوبر با سرعت بیسابقهای رشد کردهاند و به روشهایی فعالیت میکنند که تشابه خیلی کمی با
شرکتهای سنتی مانند فورد دارند.
همچنین متوجه شدیم که بسیاری از این پلتفرمهای ساختارشکن در حقیقت بهطرز هوشمندانهای با
مدلهای کسبوکار سنتی ترکیبشدهاند تا اکوسیستمهای قدرتمند «خودتقویتکننده» ایجاد کنند.
بهعنوانمثال آمازون از مدل بازار آزاد "ای بی" استفاده کرده و آن را با مدل خردهفروشی دیجیتال خود
ترکیب کرده است .اپل تمرکز خود را روی تولید و فروش محصوالت با طراحی زیبا قرار داده است ـ که
بیش از  ٪80از درآمد آن از این طریق ایجاد میشود ـ اما این دستگاهها اغلب بهدلیل برنامههای
منحصربهفردی که توسط جامعۀ توسعهدهندگان خارجی و موجود در پلتفرم اپاستور خود ارائه میشود،
خریداری میشوند .همچنین پلتفرمهای تبلیغات و جستجوی گوگل با مجموعهای از محصوالت و
خدمات دیگر که توسط گوگل بهعنوان بخشی از اکوسیستم در حال رشد سریع ،توسعه یافته است ،تکمیل
میشود.
جذابیت و عالقۀ ما به این مدلهای جدید کسبوکار که از همان ابتدا قدرت آنها را تجربه کردیم،
ما را بر آن داشت تا النچ وورکز ،1یا نوع جدیدی از شرکت مشاوره را تأسیس کنیم که با استفاده از این
مدلهای جدید مبتنی بر پلتفرم ،به شرکتها کمک میکند تا به بازیابی ارزش خود بپردازند .در آن زمان،
کتابهایی که در مورد پلتفرمها بود ،به نشریات علمی اندکی محدود میشد .همانطور که تفکر و
چارچوبهای خود را برای کمک به کسبوکار پلتفرمی توسعه دادیم ،فهمیدیم که بسیاری از دانشمندان
میتوانند از تجربه و بینش ما بهرهمند شوند.
این کتاب برای چه کسانی است؟
این کتاب برای همۀ کسانی است که عالقهمند به درک بهتر مدلهای جدید کسبوکار قدرتمند در
اقتصاد هستند .این کتاب منابع ،چارچوبها و مطالعات موردی ارزشمندی را برای درک بهتر نحوۀ کارکرد
مدلهای کسبوکار پلتفرمی در اختیار دانشجویان کسبوکار و دانشجویان مدیریت قرار میدهد .مدیران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Launchworks

پلتفرمها قادر خواهند بود از مدیریت روزمره عقبنشینی کنند و با گسترش کسبوکار خود ،به چالشهای
منحصربهفردی که با آن روبهرو هستند ،نگاه جامعتری داشته باشند و باالخره ،مدیران کسبوکار که برای
شرکتهای سنتی کار میکنند ،بینش منحصربهفردی در مورد عملکرد داخلی مدلهای کسبوکار مبتنی
بر پلتفرم ،پتانسیل ساختارشکنی در آنها و پاسخهای احتمالی استراتژیک بهدست میآورند.
چه چیزی در مورد این کتاب جدید است؟
ً
ما مشاهده کردیم معموال افراد بیرون ،با کسبوکارهای پلتفرمی بهعنوان "جعبۀ سیاه" رفتار میکنند
و بنابراین تصمیم گرفتیم که نحوۀ فعالیت و عملکرد آنها را روشن کنیم .این امر ما را تشویق کرد که
بفهمیم کسبوکارهای پلتفرمی چه کاری انجام میدهند و تفاوت فعالیت آنها با فعالیتهای سنتی
چیست و همۀ اینها منجر به ارائۀ مدل راکتی پلتفرم در این کتاب شد .همچنین دریافتیم که پلتفرمبودن
یک سؤال دوسویه 1نیست و در واقع بسیاری از کسبوکارها مانند آمازون ،مدلهای کسبوکار مختلف
را با هم ترکیب میکنند .این امر ما را واداشت تا چارچوب اکوسیستم مجهز به پلتفرم را توسعه دهیم که
در سطح باالیی نشان میدهد یک شرکت و مدل کسبوکار اصلی آن چه فعالیتهایی را انجام میدهد.
از همان ابتدا دیدیم که شفافبودن و وضوح این موضوعات قبل از تدوین " استراتژی پلتفرم" ،چقدر برای
شرکتها مهم است.
سرانجام ،ما از تجربیات خود استفاده کردیم و آن را با بحثهای بسیاری که با دوستان ،دانشگاهیان
و همکارانی که در پلتفرمهایی مانند "ای بی ،اوبر ،گوگل ،فیسبوک ،ایربی ان بی و پی پل" تجربه
داشتهاند تقویت کردیم تا یک راهنمای عملی برای عالقهمندان به طراحی ،راهاندازی ،مقیاسپذیری
(رشد) و نیز شرایط دفاعی از یک پلتفرم را توسعه دهیم .واضح است که هر پلتفرم متفاوت است ،اما در
سطح باالیی سؤاالت عمومی را توضیح میدهیم که کسبوکارهای پلتفرمی باید در مراحل مختلف توسعۀ
خود به آنها پاسخ دهند .این امر روند رشد و گسترش ساختارشکنی در حال وقوع را تأیید میکند و
اطالعات بیشتری در زمینۀ استراتژی پلتفرمهای نوظهور در اختیار ما قرار میدهد.
طی یک بازۀ زمانی که بهطور حیرتانگیزی کوتاه بود ،پلتفرمهایی مانند " اوبر و ایر بی ان بی" با
سرعتی عجیب رشد کردند و توجه زیادی را به خود جلب نمودند .در برخی موارد ،پلتفرمها خشم
شرکتهای تثبیتشده و پابرجا 2را که دچار تغییر اساسی شده بودند ،برانگیختند .چند بار ماجرای شنیدن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. binary
2. Established company

شکایت نمایندگان هتلها یا شرکتهای تاکسی از "رقابت ناعادالنۀ" این تازهواردهای نوآور را شنیدهایم؟
باوجوداین راحتی و انعطافپذیری پیشنهادهای نوآورانه و مقرونبهصرفۀ پلتفرمها برای مقاومت در برابر
آنها بسیار جذاب بوده است .تقاضای مشتری به ورود نوع جدیدی از استارتآپها دامن زده است که
خود را بهعنوان" اوبر Xیا" ایر بی ان بی  "Yمعرفی میکنند ،از ایکس و وای ،برای طیف گستردهای از
صنایع ،از جمله "هواپیمایی""،تفریحات"" ،قایقرانی" و غیره استفاده میشود .باوجوداین راهاندازی و
مقیاسپذیری پلتفرمها برای ایجاد حجم ضروری یک تمرین دشوار است و ما سعی کردهایم برخی از این
چالشهای منحصربهفرد را مستند کرده و همچنین برخی نکات و ابزارها را برای حل آنها ارائه دهیم.
کشف حقیقت بر پایۀ اکتشافهای پیشین
ً
ً
دانشگاهیان اخیرا تالش خود را برای تحقیق در زمینۀ پلتفرم مضاعف کردهاند .پلتفرم یک حوزۀ نسبتا
جدید در اقتصاد است که به "بازارهای چندطرفه" 1معروف است و اولین بار در سال  2003توسط ژان
ً
تیرول ،2اقتصاددان فرانسوی برندۀ جایزۀ نوبل ،بهطور رسمی مطرح شد .قطعا ما بر دوش غولها
ایستادهایم و آمادهسازی این کتاب بدون بینش و داستانهای بیشمار مدیران پلتفرم ،دانشگاهیان،
دانشجویان و مشتریانی که طی چند سال گذشته چیزهای زیادی به ما آموختهاند ،ممکن نبود.
از مشارکت همۀ کسانی که دیدگاههای خود را با ما در میان گذاشتند ،تحقیقات خود را برای ما ارسال
کردند ،ما را به سمینارها و کارگاهها دعوت نمودند ،در برخی از سخنرانیهای ما شرکت کردند یا بهطور
ساده باعث حفظ شرکت ما ،النچ وورکز شدند ،قدردانی میکنیم.
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