
LL ee   cc aa rr rr ee ff oo uu rr   dd ee   ll aa   rr éé vv oo ll uu tt ii oo nn   nn uu mm éé rr ii qq uu ee   
  
  

AAuuxx  uuttooppiieess  ssuuccccèèddeenntt  lleess  mmeennaacceess  ddee  llaa  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  
  

  
LLeess  aaccttiioonnss  GGooooggllee  rreepprréésseenntteenntt--eelllleess  uunn  ppllaacceemmeenntt  aalltteerrnnaattiiff  aauuxx  nnoouuvveeaauuxx  bboonnss  dduu  TTrrééssoorr  àà  5500  aannss  ??  LLaa  
qquueessttiioonn  ppoouurrrraaiitt  pprrêêtteerr  àà  ssoouurriirree,,  mmaaiiss  llaa  ccaappiittaalliissaattiioonn  bboouurrssiièèrree  llaa  pplluuss  vvaalloorriissééee  dduu  mmoonnddee  IInntteerrnneett  aa  
ddeevvaanntt  eellllee  uunn  cchhaammpp  dd’’aaccttiioonn  vvaassttee  eett  eexxppllooiittaabbllee  ppoouurr  ddeess  ddéécceennnniieess  àà  vveenniirr..  AAlloorrss  qquuee  ll’’ééccllaatteemmeenntt  ddee  llaa  
bbuullllee  ééccoonnoommiiqquuee  eesstt  eennccoorree  pprréésseenntt  ddaannss  lleess  eesspprriittss,,  nnoouuss  nn’’aavvoonnss  ppoouurrttaanntt  rriieenn  vvuu  dduu  ppootteennttiieell  dduu  wweebb  àà  
ss’’iinnvviitteerr  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ddaannss  nnoottrree  vviiee  ddee  ttoouuss  lleess  jjoouurrss..  EEnn  eeffffeett  ssii  ddeemmaaiinn  llaa  ttooiillee  ttiisssseerraa  ssoonn  aavvèènneemmeenntt  
ddaannss  ttoouutteess  ssoorrtteess  ddee  pprroodduuiittss  ccoommmmee  nnooss  ttéélléépphhoonneess,,  ccoonnssoolleess  ddee  jjeeuuxx,,  oouu  ttéélléévviissiioonnss,,  cceellaa  nnee  sseerraa  
vvrraaiisseemmbbllaabblleemmeenntt  qquuee  llaa  pprreemmiièèrree  ééttaappee  àà  ddee  bbiieenn  pplluuss  ggrraannddss  ddeesssseeiinnss..  MMaaiiss  cceettttee  oommnniipprréésseennccee  nn’’eesstt  
ppaass  ssaannss  rriissqquueess,,  eett  lleess  eerrrreeuurrss  dduu  ppaasssséé  ssee  mmêêllaanntt  àà  uunn  pprréésseenntt  iinnddééffiinnii  llaaiisssseenntt  llee  ffuuttuurr  iinncceerrttaaiinn..  
  
BBuussiinneessss  mmooddeellss  rriissiibblleess,,  ««  eexxuubbéérraannccee  iirrrraattiioonnnneellllee  »»  ddeess  mmaarrcchhééss  ffiinnaanncciieerrss  oonntt  ddoonnnnéé  aauujjoouurrdd’’hhuuii  aauu  
mmoott  ««  ssttaarrtt--uupp  »»  uunnee  ccoonnnnoottaattiioonn  ppeeuu  ffrruuccttuueeuussee  ddeevvaanntt  llaa  ddiissppaarriittiioonn  pprréémmaattuurrééee  dd’’uunn  ggrraanndd  nnoommbbrree  ddee  
cceess  ssoocciiééttééss  dd’’uunn  aauuttrree  ggeennrree..  LL’’ee--mmaaiill,,  llaa  rreecchheerrcchhee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn,,  eett  llee  ppeeeerr--ttoo--ppeeeerr  ((éécchhaannggee  ddiirreecctt  ddee  
ffiicchhiieerrss  eennttrree  ppaarrttiiccuulliieerrss))  ssoonntt  aa  ppoosstteerriioorrii  lleess  pplluuss  ggrraannddss  ssuuccccèèss  dduu  nneett..  LLeeuurrss  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  
eesssseennttiieelllleess  ??  LLaa  ggrraattuuiittéé  eett  ll’’aannoonnyymmaatt,,  ddee  qquuooii  llaaiisssseerr  pplluuss  dd’’uunn  eennttrreepprreenneeuurr  ppeerrpplleexxee..  CCeeppeennddaanntt  lleess  
««  hhaappppyy  ffeeww  »»  aayyaanntt  ggaarrddéé  ddee  ll’’aaiirr  mmaallggrréé  llee  ddééggoonnfflleemmeenntt  ddee  llaa  bbuullllee  oonntt  ddééssoorrmmaaiiss  lleess  ccaarrtteess  eenn  mmaaiinn  
ppoouurr  ffaaççoonnnneerr  ll’’IInntteerrnneett  ddee  ddeemmaaiinn,,  cciittoonnss  lleess  ddééssoorrmmaaiiss  ccééllèèbbrreess  AAmmaazzoonn,,  YYaahhoooo,,  GGooooggllee,,  oouu  eennccoorree  
eeBBaayy..  AApprrèèss  qquueellqquueess  aannnnééeess  ddee  mmaannaaggeemmeenntt  bboonn  eennffaanntt  eenn  pplleeiinnee  eeuupphhoorriiee  ccaappiittaalliissttiiqquuee  bbeeaauuccoouupp  ddee  cceess  
jjeeuunneess  ee--ffoonnddaatteeuurrss  ssee  ssoonntt  rreettiirrééss  ddeess  ppoosstteess  ddee  ddiirreeccttiioonn  ppoouurr  aappppaarraaîîttrree  aauujjoouurrdd’’hhuuii  aauu  ccllaasssseemmeenntt  
FFoorrbbeess  ddeess  hhoommmmeess  lleess  pplluuss  rriicchheess  dduu  mmoonnddee  ((ttoouuss  lleess  ffoonnddaatteeuurrss  ddeess  ssiitteess  IInntteerrnneett  cciittééss  ccii--ddeessssuuss  ss’’yy  
ttrroouuvveenntt))..  IIllss  oonntt  llaaiisssséé  lleeuurr  ppllaaccee  àà  ddeess  ggéérraannttss  eexxppéérriimmeennttééss**,,  ffaammiilliiaarriissééss  aavveecc  lleess  ggrraannddeess  ééccoolleess  ddee  
mmaannaaggeemmeenntt  eett  lleess  ccoonnsseeiillss  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn..  
  
IIll  sseemmbblleerraaiitt  ddoonncc  qquuee  llaa  ppoorrttee  ddee  ll’’iirrrraattiioonnnneell  ssee  ssooiitt  rreeffeerrmmééee  ppoouurr  lleess  pprriinncciippaauuxx  aacctteeuurrss  ddee  ll’’ee--
ccoommmmeerrccee  aapprrèèss  lleess  eexxccèèss  ddee  llaa  bbuullllee  IInntteerrnneett..    
PPaass  ssii  ssûûrr..  AAuujjoouurrdd’’hhuuii  llee  mmaarrcchhéé  aa  ggaaggnnéé  eenn  mmaattuurriittéé  mmaaiiss  lleess  ggééaannttss  dduu  nneett  nnee  ssaavveenntt  pplluuss  vvrraaiimmeenntt  qquuooii  
ffaaiirree  nnii  ddee  lleeuurrss  bbéénnééffiicceess,,  nnii  ddeess  ssoommmmeess  ffaarraammiinneeuusseess  lleevvééeess  eenn  bboouurrssee..  TToouutt  llee  mmoonnddee  ssee  mmeett  àà  ffaaiirree  uunn  
ppeeuu  ddee  ttoouutt,,  AAmmaazzoonn  vveenndd  ddeess  lliivvrreess  aauussssii  bbiieenn  qquuee  ddeess  cclluubbss  ddee  ggoollff  oouu  ddeess  ttaappiiss  ddee  bbaaiinn,,  YYaahhoooo!!  pprrooppoossee  
qquuaanntt  àà  lluuii  ddee  vvoouuss  cchheerrcchheerr  uunn  eemmppllooii  oouu  àà  ddééffaauutt  uunn  aanniimmaall  ddoommeessttiiqquuee..  MMaaiiss  cceellaa  ssoouullèèvvee  uunnee  qquueessttiioonn  
iinnqquuiiééttaannttee::  jjuussqquu’’ooùù  cceess  mmoonnooppoolliissaatteeuurrss  ddee  ll’’IInntteerrnneett  iirroonntt--iillss  ddaannss  lleeuurrss  ssttrraattééggiieess  ddee  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  ??  
CCaarr  ddeerrrriièèrree  lleess  ffllèècchheess  qquuii  mmoonntteenntt  ssuurr  lleess  ttaabblleeaauuxx  ffiinnaanncciieerrss  ssee  ccaacchhee  uunnee  qquueessttiioonn  ccrruucciiaallee  ::  bbiieenn  qquuee  llaa  
ppéérreennnniittéé  ddeess  mmooddèèlleess  ééccoonnoommiiqquueess  ddéévveellooppppééss  ppaarr  cceess  ssoocciiééttééss  ssooiitt  ddééssoorrmmaaiiss  aavvéérrééee,,  qquueellss  sseerroonntt  lleeuurrss  
rreellaaiiss  ddee  ccrrooiissssaannccee  àà  tteerrmmee  ??  LLaa  qquueessttiioonn  ss’’aapppplliiqquuee  nnoottaammmmeenntt  ppoouurr  ddeess  ffiirrmmeess  ccoommmmee  GGooooggllee  oouu  
YYaahhoooo,,  ddoonntt  lleess  mmooddèèlleess  ffoonnccttiioonnnneenntt  uunniiqquueemmeenntt  oouu  pprreessqquuee  ssuurr  lleess  rreevveennuuss  ddee  llaa  ppuubblliicciittéé  eenn  lliiggnnee..    
  
DD’’aauuttaanntt  pplluuss  qquuee  cceettttee  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  àà  oouuttrraannccee  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  ppoossssiibbllee..  LLaa  ffuullgguurraannttee  aasscceennssiioonn  dduu  
pphhéénnoommèènnee  IInntteerrnneett  ppllaaccee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ccee  ddeerrnniieerr  aauu  ccaarrrreeffoouurr  ddee  llaa  rréévvoolluuttiioonn  nnuumméérriiqquuee..  DDééssoorrmmaaiiss,,  
ll’’iinndduussttrriiee  mmuussiiccaallee,,  llaa  pprreessssee,,  llaa  rraaddiioo  eett  ddeemmaaiinn  llaa  ttéélléévviissiioonn  ssoonntt  eett  sseerroonntt  rreeffaaççoonnnnééeess  aauuxx  nnoouuvveelllleess  
nnoorrmmeess  ddee  ll’’IInntteerrnneett..  SSii  llee  ccoonnssttaatt  ss’’iimmppoossee  ddoonncc  dd’’uunnee  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  iinntteennssiivvee  rreenndduuee  ppoossssiibbllee  ggrrââccee  àà  llaa  
ppllaaccee  cceennttrraallee  qquu’’IInntteerrnneett  ss’’eesstt  ccrrééééee  ddaannss  ll’’ééccoonnoommiiee--mmoonnddee,,  uunn  bboouulleevveerrsseemmeenntt  aauussssii  rraappiiddee  eett  pprrooffoonndd  
ééttaaiitt  llooggiiqquueemmeenntt  ddeessttiinnéé  àà  ddrraaiinneerr  ddeerrrriièèrree  lluuii  cceerrttaaiinneess  aassyymmééttrriieess  qquuii  aauujjoouurrdd’’hhuuii  aappppaarraaiisssseenntt  pplluuss  qquuee  
jjaammaaiiss  ccoommmmee  ddeess  mmeennaacceess..    
  
EEnn  FFrraannccee  llee  pplluuss  ggrraanndd  bbrruuiitt  eesstt  ssaannss  ddoouuttee  vveennuu  ddee  ll’’aaffffaaiirree  GGooooggllee  PPrriinntt,,  llaa  ffiirrmmee  aamméérriiccaaiinnee  aayyaanntt  
ddééccllaarréé  sseess  aammbbiittiioonnss  ddee  nnuumméérriisseerr  1155  mmiilllliioonnss  ddee  lliivvrreess  aaffiinn  ddee  lleess  rreennddrree  aacccceessssiibblleess  eenn  lliiggnnee..  LLaa  lleevvééee  ddee  



bboouucclliieerrss  qquuii  ss’’eenn  eesstt  ssuuiivviiee  ppoouurr  ddéénnoonncceerr  uunn  rriissqquuee  ddee  mmoonnooppoollee  ssuurr  llaa  ccuullttuurree  ttéémmooiiggnnee  bbiieenn  ddee  
ll’’iimmpprréévviissiibbiilliittéé  eett  ssuurrttoouutt  ddee  llaa  ppoorrttééee  ddeess  ssttrraattééggiieess  ddee  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  ddeess  ddééssoorrmmaaiiss  ttrrèèss  ppuuiissssaanntteess  
eennttrreepprriisseess  dduu  nneett..  CCaarr  llee  rriissqquuee  eesstt  vvrraaiimmeenntt  llàà  ::  nnoottrree  aallaarrmmee  ccuullttuurreellllee  bbiieenn  qquu’’eexxttrrêêmmeemmeenntt  rrééaaccttiivvee  ss’’eesstt  
eenncclleenncchhééee  aauu  ppaassssaaggee  ddee  GGooooggllee  PPrriinntt  ssaannss  qquuee  nnee  ssooiitt  ssoouulliiggnnéé  llee  ffaaiitt  qquuee  ll’’aassyymmééttrriiee  ggrraannddiissssaannttee  eennttrree  
ccoonnttiinneennttss  eesstt  aavvaanntt  ttoouutt  ééccoonnoommiiqquuee..  SSii  ddaannss  llee  mmoonnddee  nnuumméérriiqquuee  cceeuuxx--ccii  ffoonntt  ppaarrttiiee  dduu  sseeuull  eett  mmêêmmee  
eennsseemmbbllee,,  ll’’oommnniipprréésseennccee  ddeess  eennttrreepprriisseess  aamméérriiccaaiinneess  ddaannss  nnoottrree  uuttiilliissaattiioonn  qquuoottiiddiieennnnee  dd’’IInntteerrnneett  pprroouuvvee  
eeffffrroonnttéémmeenntt  àà  ll’’EEuurrooppee  qquu’’eellllee  aa  rraattéé  ll’’ooccccaassiioonn  dd’’êêttrree  uunn  lleeaaddeerr  ssuurr  ccee  sseecctteeuurr..  DD’’aauuttaanntt  qquuee  ddééssoorrmmaaiiss  
sseess  tteennttaattiivveess  ddee  ccoommbblleerr  ssoonn  rreettaarrdd  ssoonntt  ccoonnttrrééeess  ppaarr  lleess  ggééaannttss  ttrraannssaattllaannttiiqquueess  qquuii  rraacchhèètteenntt  uunn  ppaarr  uunn  
nnooss  fflleeuurroonnss  eesssseeuullééss,,  àà  ll’’eexxeemmppllee  ddee  KKeellkkoooo  ppaarr  YYaahhoooo!!,,  ddee  SSkkyyppee  oouu  ddee  ll’’eexx  iiBBaazzaarr  ppaarr  eeBBaayy..  LLee  
ffoonnddaatteeuurr  ddee  cceettttee  ccééllèèbbrree  ppllaaccee  ddee  mmaarrcchhéé  éélleeccttrroonniiqquuee,,  PPiieerrrree  OOmmiiddyyaarr,,  ppoouurrrraaiitt  ppoouurrttaanntt  ffaaiirree  iiccii  ffiigguurree  
dd’’eexxcceeppttiioonn  ccuullttuurreellllee  ffrraannççaaiissee..  MMaaiiss  ccoommpprreenneezz  qquuee  cc’’eesstt  uunn  FFrraannççaaiiss  ddoonntt  ll’’eexxcceeppttiioonn  eesstt  dd’’êêttrree  ddee  
ccuullttuurree  aamméérriiccaaiinnee  !!  ((PPuuiissqquu’’iill  eesstt  nnéé  eenn  FFrraannccee  eett  éémmiiggrraa  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss  ppeennddaanntt  ssoonn  eennffaannccee..))    
  
CCaarr  llee  ppiirree  rreessttee  àà  vveenniirr  ::  ddaannss  uunn  mmoonnddee  qquuii  vvoouuddrraaiitt  qquuee  ddaannss  ddiixx  aannss  llaa  mmaajjoorriittéé  dduu  ccoommmmeerrccee  ss’’eeffffeeccttuuee  
eenn  lliiggnnee,,  iill  eesstt  nnaattuurreell  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  ccaappiittaalliissttee  qquuee  cceess  ffiirrmmeess  cchheerrcchheenntt  àà  mmaaxxiimmiisseerr  lleeuurr  ccrrooiissssaannccee  eenn  
eexxppllooiittaanntt  lleess  ssoouurrcceess  ddee  rreevveennuu  ppoossssiibblleess..  EEnn  eexxttrraappoollaanntt  eett  eenn  ll’’aabbsseennccee  ddee  vvrraaii  ccoonnttrreeppoouuvvooiirr,,  eelllleess  
tteennddrroonntt  aaiinnssii  vveerrss  uunnee  cceerrttaaiinnee  oommnniippootteennccee..  
  
LLee  sseeuull  mmooyyeenn  qquuii  sseemmbbllee  vviiaabbllee  ssuurr  llee  lloonngg  tteerrmmee  dd’’éévviitteerr  cceettttee  iinnvvaassiioonn  eesstt  dd’’eexxppllooiitteerr  lleess  ffoorrmmiiddaabblleess  
ooppppoorrttuunniittééss  dd’’IInntteerrnneett  ;;  lleess  mmêêmmeess  qquuii  aauuttoorriisseenntt  eenn  ccee  mmoommeenntt  cceerrttaaiinnss  àà  ssee  ddiivveerrssiiffiieerr  ssaannss  qquu’’aauuccuunnee  
lliimmiittee  ééccoonnoommiiqquuee  nnee  sseemmbbllee  jjuussttiiffiieerr  dd’’uunn  eexxccèèss..  AAuujjoouurrdd’’hhuuii  eennccoorree  llee  ppootteennttiieell  dduu  nneett  rreessttee  
eexxcceeppttiioonnnneell  ppoouurr  cceeuuxx  qquuii  ssaauurroonntt  ll’’eexxppllooiitteerr  ddaannss  lleess  ddéécceennnniieess  àà  vveenniirr..  AA  ttiittrree  dd’’eexxeemmpplleess,,  llee  
llooggiiqquueemmeenntt  ssuurrnnoommmméé  WWeebb22..00  ((bbaassccuulleemmeenntt  ddeess  aapppplliiccaattiioonnss  hhéébbeerrggééeess  ssuurr  nnooss  oorrddiinnaatteeuurrss  àà  ddeess  
sseerrvveeuurrss)),,  ll’’eexxpplloossiioonn  ttoouujjoouurrss  ccoonnttiinnuuee  ddeess  ddéébbiittss,,  oouu  ll’’aavvèènneemmeenntt  ddee  nnoouuvveeaauuxx  ccoonntteennuuss  nnuumméérriiqquueess  
ppoouurr  tteerrmmiinnaauuxx  mmoobbiilleess,,  ssoonntt  lleess  ssuuppppoorrttss  ddeess  ffoorrmmiiddaabblleess  nnoouuvveelllleess  ooppppoorrttuunniittééss  qquuii  ss’’ooffffrriirroonntt  aauuxx  ee--
eennttrreepprreenneeuurrss  ddee  ddeemmaaiinn..  LL’’ooccccaassiioonn  eesstt  uunniiqquuee  ddee  rreeddoonnnneerr  ttoouuttee  ssaa  nnoobblleessssee  àà  llaa  ccrrééaattiivviittéé,,  qquuii  eenn  pplluuss  
dd’’êêttrree  ffoonnddeemmeenntt  ddee  ll’’iinnnnoovvaattiioonn  nnee  ccoonnnnaaîîtt  ppaass  ddee  bbaarrrriièèrree  àà  ssaa  pprroodduuccttiioonn..  IIll  eesstt  aaiinnssii  tteemmppss  ssuurr  ccee  ssuujjeett  
ddee  cchhaannggeerr  lleess  ccoommppoorrtteemmeennttss,,  eenn  FFrraannccee  nnoottaammmmeenntt  ccaarr  ssii  cceellllee--ccii  aa  ppuu  ssee  vvaanntteerr  àà  ddééffaauutt  ddee  ppééttrroollee  
dd’’aavvooiirr  ddeess  iiddééeess,,  eellllee  ppoouurrrraaiitt  ffaaiirree  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  lleeuurr  mmiissee  eenn  aapppplliiccaattiioonn..  AAlloorrss  qquuee  llee  
ggoouuvveerrnneemmeenntt  vviieenntt  ddee  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  lleess  ppôôlleess  ddee  ccoommppééttiittiivviittéé  aauu  lliieeuu  dd’’aaddoopptteerr  uunn  mmooddèèllee  ddee  SSiilliiccoonn  
VVaalllleeyy  eeuurrooppééeennnnee  qquuii  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss  aa  ppoouurrttaanntt  ppeerrmmiiss  llaa  nnaaiissssaannccee  ddee  YYaahhoooo!!  oouu  GGooooggllee,,  llaa  qquueessttiioonn  ddeess  
mmooyyeennss  àà  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  nn’’aa  ppeeuutt--êêttrree  ppaass  eennccoorree  ttrroouuvvéé  ddee  rrééppoonnssee..    
  
CCaarr  bbiieenn  ssoouuvveenntt  ddee  llaa  pprrééddoommiinnaannccee  dd’’uunnee  ééccoonnoommiiee  ssee  pprrooppaaggee  cceellllee  dd’’uunnee  ccuullttuurree  ::  iill  nnee  sseerraa  ppaass  
ppoossssiibbllee  ddee  ssee  ccoonntteenntteerr  ddee  ss’’aallaarrmmeerr  eenn  vvaaiinn  ddee  cchhaaqquuee  iinntteennttiioonn  hhééggéémmoonniiqquuee  ddeess  ffiirrmmeess  dd’’oouuttrree--
AAttllaannttiiqquuee  ppoouurrssuuiivvaanntt  lleeuurrss  aammbbiittiioonnss  ddee  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn..  BBeeaauuccoouupp  ssuuiivvrroonntt,,  ttoouutteess  ppaarrffaaiitteemmeenntt  vvaallaabblleess  
ddaannss  ddeess  llooggiiqquueess  ccaappiittaalliisstteess..  CCeeppeennddaanntt,,  ssii  aauu  ccaarrrreeffoouurr  ddee  llaa  rréévvoolluuttiioonn  nnuumméérriiqquuee  ddeess  ddiissppaarriittééss  ssee  
ccrrééeenntt,,  iill  eesstt  eennccoorree  tteemmppss  ppoouurr  ll’’EEuurrooppee  ddee  pprreennddrree  llee  ttrraaiinn  eenn  rroouuttee..  DDaannss  cceettttee  aatttteennttee  eett  mmaallggrréé  ll’’eessppooiirr  
qquu’’eellllee  nnee  ssaauurraaiitt  êêttrree  lloonngguuee,,  nn’’hhééssiitteezz  ppaass  àà  ccoonnssiiddéérreerr  ll’’aacchhaatt  dd’’aaccttiioonnss  GGooooggllee  ccoommmmee  uunn  ppllaacceemmeenntt  àà  
lloonngg  tteerrmmee..  
  

HHaaddrriieenn  SSIIMMOONN  
(Tous droits réservés) 

  
 
 

* exception faite de Jeff Bezos qui n’a pas laissé sa place à la tête d’Amazon  
mais qui déjà avait exercé d’hautes responsabilités par ailleurs.  
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