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העתידן דר' דוד פסיג מדווח מסיליקון וואדי
http://www.passig.com

תחיית המתים של הדוט קום
בשעת הכתיבה של הדברים הללו ,כולם משוכנעים במותן של חברות ה .dot.com-אני מדגיש את
המונח "בשעת הכתיבה" כי תוך זמן קצר יש שיתחילו לפקפק בזה .עתה ,לפחות ,עדיין כולם
משוכנעים שזה פרק בכלכלה העולמית שלא ישוב .יש אפילו המרחיקים לכת לאמר שחברות ה.com-
נכנסו לשלב המכונה בפיהם "הרס יצירתי" ) (Creative Destructionבו החלשים מתאבדים כדי
להשאיר מרחב לחזקים לשרוד .רישמו לפניכם :תחיית המתים שלהן קרבה .לאמיתו של דבר,
מסופקני אם בכלל מתו.

ריקוד על הדם
האתרים הרוקדים על הדם חוגגים לאחרונה .קחו למשל
את חברת  – NetSlavesזו מתמחה במעקב אחר
ההתרסקות של הכלכלה החדשה .או את המוזיאון לE- -
 Failuresבו ניתן לראות את רשימת אתרי הרפאים של חברות ששבקו חיים .אפשר לצפות שם
בסרטון בו מוצגים כל האתרים שירדו מהרשת בליווי מוסיקה מעוררת רחמים .אתר נוסף עבור
המדוכאים של החברות שאינן עוד בשם  The Dead Media Projectמלא בחמלה עצמית .כל אחד
יכול להוסיף שם את הגיגיו ודמעותיו .מקור החדשות  The Industry Standardמאפשר לעקוב אחר
חדשות רעות בעזרת כלי מיוחד שהומצא לשם כך בשם  .Flop Trackerאך מכולם מגדילים לעשות
האנשים שמאחורי  DotComDoomהמנהלים סקר ציפיות בו מנסים לחזות )!( את מספר החברות
הצפויות לסגור את שעריהן עד סוף השנה.

לוויה מוקדמת
אבל מי שבוחן היטב את האתרים הללו ודומיהם ,שם לב לעובדה המעניינת הבאה :אין כל כך הרבה
חברות שסגרו את שעריהן כפי שנדמה שהיו צריכות להיות—לפחות לפי הרושם שהעיתונות מספקת!
לכן ,אין מנוס מאשר ליישר את ההדורים ,עוד בשלב המוקדם הזה ,עם ההיסטוריה של הכלכלה
החדשה .לא מעט אנשים הספידו אותה בטרם עת ולעניות דעתי גם ללא צורך.
המעין מקרוב רואה שכ 10,000-סטארט אפים מרחבי העולם גייסו הון בסוף שנות ה .90-מתוכם 246
לפי  Flop Trackerו 555-לפי  Webmergersהפסיקו לפעול .רק  2-5%כשלו .לזה קוראים קריסה?!
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