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Piilaakson Josarina tunnetun San Jose Mercury Newsin
viime numerossa oli jälleen mukana alueen julkisesti
noteerattujen yritysten vuosikatsaus nimeltään SV150.
Liitteessä käsitellään Piilaakson talouden nykytilannetta ja
lähihistoriaa, ja siitä saa varsin näppärästi kuvan minne tämä
teknologiakehto on suuntaamassa.


Tietovisoihin tärppinä listattakoon heti alkuun liitteestä löytyvät
alueen kymmenen suurinta yritystä suurimmasta alkaen:
Hewlett-Packard, Intel, Cisco Systems, Apple, Oracle, Sun
Microsystems, Solectron, Sanmina-SCI, Google ja Applied
Materials. Huomionarvoista on, että Yahoo on vasta 13. ja
eBay sijoituksen alempana.

 Jälleen nousukiidossa

Viime vuoden tietoihin perustuva katsaus on monen
mittarin valossa positiivinen. Työpaikkoja on tullut lisää, vieläpä
enemmän kuin kertaakaan sitten hullujen internet-
kuplavuosien. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on
kasvanut, joskin edellisvuotta hiukan hitaammin, mutta silti
yli yhdeksän prosentin vauhdilla.

Ja tietenkin osakekurssit ovat nousussa. Viime vuonna
alueen 150 suurimman yrityksen yhteenlaskettu markkina-
arvo oli 1,25 triljoonaa dollaria, jossa kasvua on
edellisvuodesta liki seitsemän prosenttia.

 Enemmän tulosta, vähemmän yrityksiä

Varsin yllättävää onkin huomata, että Piilaaksossa päämajaansa
pitävien pörssiyritysten määrä on jälleen supistunut. Vuonna 2006
yrityksiä oli enää 280, kun niitä internet-huuman vauhdittamana
oli vuonna 2001 kaikkiaan 417. Tuon vuoden jälkeen
yritysten määrä on laskenut joka vuosi - viime vuonna
kaikkiaan 28 yritystä katosi Piilaakson yrityskartalta.

Yritysmäärän supistumisen taustalla on se, että viime vuosina
yritykset ovat ostaneet toisiaan kiihtyvällä tahdilla.
Ostettavina ei ole ollut pelkästään pieniä start-upeja, vaan
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mukaan on joka vuosi mahtunut joukko pörssiinkin ehtineitä
yrityksiä. Viime vuoden yrityskadosta valtaosa aiheutui
yritysten yhdistymisestä - vain kolme yritystä poistui listalta
jostain muusta syystä.

 Listautuminen ei enää houkuta

Pörssiyritysten yhdistyminen ei kuitenkaan yksistään selitä
katsauksessa tarkasteltavien firmojen vähenemistä. Uusia
pörssiyrityksiä kun ei synny riittävällä vauhdilla.
Listautumisanteja oli viime vuonna vain 11, eikä niitä vuonna
2005 ollut yhtään sen enempää .

Uusia pienyrityksiä toki perustetaan yhä edelleen ja
riskirahoittajatkin laittavat niihin rahaa edellisiä vuosia
enemmän, mutta listautumisten sijasta yrittäjät ja
riskirahoittajat etsivät nykyään yrityksilleen exit-strategiaa
mieluummin yrityksen myynnin suunnasta.
Amerikkalaismallisesti sanottuna: M&A (Mergers and
Acquisitions) is the new IPO.

 Kannattaako huolestua?

Yritysten jatkuvassa kasvamisessa ei sinänsä ole mitään
mullistavaa - sitä tapahtuu kaikkialla. Piilaakson talouteen ja
toimivuuteen yritysten keskikoon kasvulla voi kuitenkin olla
vaikutuksia.

Vikkelää tuotekehitystä tekevät ja alati muuttuvaan
teknologiakehitykseen nopeasti sopeutuvat start-upit ovat
aina olleet Piilaakson teknologiamahdin kulmakivi. Suuret
yritykset ovat usein liikkeeltään hitaampia ja saattavat jättää
mullistavat disruptiiviset teknologiat huomioimatta.

Pessimistisimmät pelkäävätkin, että jos yritysten kasvutrendi
jatkuu ja uusia autotalliyrityksiä ei putken toisessa päässä
synny riittävästi, niin Piilaakso muuttuu muutaman vuoden
päästä teknodinosaurusten kuolemanlaaksoksi. Tokkopa
sentään.
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