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ارائه مدل بکارگیری و توسعه صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر
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چكيده
توسعهی فعالیتهای کارآفرینی که ذاتاا هماوار ااا ریسا ااا همارا اساتق کا ک یادی و مهمای در
شکلگیری اقتصادهای م ی دارد .شرکتهای کارآفرینی زمینهساز رشد و وآوری در صنایع کوچا و ااگر
هستند و فرصتهای شغ ی فراوا ی ایجاد میکنند .امروز مهمترین گ وگا توسعه کمی و کیفای کسا وکاار
دا انیان که طبق گفته رهبر معظم ا کالب اسالمی در راستای سیاست اقتصاد مکاومتی و مکاا اه ااا گنا
اقتصادی میااشدق سازوکار تأمین مالی مؤثر و کارآمد است .ار پایه تح یل کارشناسان و خبرگان این عرصاهق
حمایتهای کنو ی اکافی و اکارآمد هستند .هدف از این پژوه ارائه مدل چگو گی اهکاارگیری و توساعه
صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر ( )Venture Capitalدر اقتصاد ایران در راستای اقتصاد مکااومتی و
مکاا ه اا گن اقتصادی میااشد.
این پژوه از وع کیفیق تیجه گرا و کاراردی است .در اخ روش تحکیقق ترکیا  9روش کتااخا هایق
مصاحبه و دلفی اه کار گرفته شد است .در این پژوه هشت متغیار اساسای و تأثیرگاذار اار روی توساعه
فضای حاکم ار سرمایهگذاری خطرپذیر شناسایی و اا اساتفاد از روش تح یال س سا ه مراتبای ( )AHPااه
وسی ه رمافگار طراحی شد ق اولویتاندی شد د .اوآوری این پژوه سبت اه معادود پاژوه هاای قب ایق
تمرکاگ اار گا موشکافا ه کال فضای حاکم ار سارمایهگاذاری خطرپاذیر اااهگااای واکاااوی تا تا
ح کههای آن میااشد .در هایت اا ایان راهکارهای پیشنهادی اارای هار یا از متغیرهاای اساسایق مادل
تطبیکی-کاراردی اه کارگیری و توسعه صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر متناس اا شرایط کنو ی اقتصااد
ایران ارائه شد است.
واژگان كليدي :سرمایهگذاری خطرپذیر ق صندوقهای سرمایهگذاری خطرپاذیر ق اقتصااد مکااومتیق گنا
اقتصادی
1
2

دا شجوی دکتری اقتصادق دا شگا آزاد اسالمی واحد ع وم و تحکیکات)r.mashhadi@hotmail.com( .

دا

آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت  MBAگرای

()aminahmadiieh@gmail.com

مالی از دا شگا صنعتی شریف .ویسند مسئول.
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 .1مقدمه
توسعهی فعالیتهای کارآفرینی که ذاتاا هماوار ااا ریسا ااا همارا اساتق کا ک یادی و مهمای در
شکلگیری اقتصادهای م ی دارد .شرکتهای کارآفرینی زمینه ساز رشد و وآوری در صنایع کوچ و ااگر
هستند و فرصتهای شغ ی فراوا ی ایجاد میکنند .همچنین ااید اه این کته توگه کردق این شرکتها موگ
گبران رکودهای اقتصادی و کم اه اازسازی صنایع موگود محسوب میشو د .کارآفرینی ارای هار اقتصااد
م یق حیاتی و اه چند دلیل ارای رشد اقتصادی ضروری است .خست اینکاه شارکتهاای تااز تأسایس در
تبدیل صنعتی از صنایع سنتی اه صنایع اا تکنولوژی اا پیشرو هستند ..ثا یا شرکتهای کارآفرینی طالیاهدار
وآوریهای پیشرفته اا مگیت رقااتی روشن و واضح هستند .این شرکتها در مکایسه اا شرکتهای اا ساااکهق
سرمایه و زمان و منااع ایشتری را اه اخ تحکیق و توسعه اختصاص میدهند .کته اسیار مهم این است که
شرکتهای کارآفرینی ک قاال توگهی در گسترش فوذ اه اازارهای گها ی و عدم وااساتگی ااه رارب در
مکاا ه اا گن اقتصادی کنو ی در اقتصاد ایران میتوا ند ایفا کنند.
اا آراز فرآیند اگرایی قا ون حمایت از شرکتهای دا انیانق  255شرکت در این حوز در سال  1939فعاال
شد د که در سال 1930ق اا رشدی  280درصدی اه  025شرکت رسید د .این رشد گهشی شاان از پتا سایل
اسیار اا ی این حوز ارای ایفای ک در توسعه پایدار کشور حکایت دارد .زم اه ذکر اسات شارکتهاای
دا انیان حوز فناوری اطالعات و ارتباطات ایشترین سهم را از عرصه فعالیت شرکتهای دا ا انیاان ااه
خود اختصاص داد ا د .همچون ایرانق شرکتهای تاز تأسیس و دا انیان در د یا یگ در این زمیناه تمرکاگ
ویژ ای داشتها د.
گسترش فعالیتهای شرکتهای تاز تأسیس در حوز صنایع ریر فتی اه حوی اود است که اهعنوان یا
عامل ارهم ز ند کس وکارهای موگود موگ شد است که در راستای اقتصااد مکااومتیق ااازیگران ااگر
اقتصاد ایران اه سطح وسیعتری از مشتریان و دستیاای اه مگایای رقااتی و هگینهایق اه سرمایهگذاری و ورود
اه این حوز ترری شو د .در همین راستاق ایجاد و تأسیس صندوق و یا شرکت سارمایهگاذاری خطرپاذیر از
گم ه اص یترین استراتژیهای ورود اه این حوز میااشد.
مسائل دسترسی اه منااع مالی و کس دا مدیریت ارتباط گدیکی اه هم دار د :دسترسی ااه مناااع ماالی
ارای رو اه رو شدن اا چال های عم یاتی ضروری است و مهارتهای مؤثر مادیریتی اساتفاد ی مناسا از
سرمایه را تضمین میکند .تدارک سرمایه اادون کما م مادیریتی مناسا احتماا منجار ااه عادم توساعه
شرکتهاق حساسیت ایشتر اه عوامل ایرو ی و عدم حصول احتمالی اه پتا سیلهای تجاری مایشاود .کسا
دا مدیریت ادون سرمایه یگ احتما منجر اه سکوط فوریِ کس وکارق ا جماد قریحاهی شخصای و عادمِ
گرای اه پذیرفتن ریس های تجاری میشود .ااهطاور خالصاهق پیامادهای ریرمنتظار ی ایان دو مسائ هق
میتوا د ز جیر ای از واکن ها را اه را ا دازد که منجر اه شکست کس وکار میگردد.
مسائل و چال هایی که ذکر شدق میتوا ند از طریق معرفی ا واع خاصی از سرمایهگذاران که سارمایهگاذاران
خطرپذیر امید میشو د مرتفع گرد د .سرمایهگذاران خطرپذیر مایتوا ناد هار دو مسائ هی مهاارت اکاافی
مدیریتی و دسترسی اه منااع مالی را حل کنند .آنهاا سارمایهق پشاتیبا یهاای مادیریتیق فنای و ارتباطاات
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حرفهای را عرضه میدار د و اساسِ توسعهی شرکتهای کارآفرینی در سراسر د یا میااشند .سارمایهگاذاران
خطرپذیر ه تنها از شرکتهای کارآفرینیِ تاز تأسیس حمایت میکنند ا که مهارت و سرمایهی مورد آنها را
یگ در کاطم مخت فم چرخهی عمر این شرکتها فراهم میکنند.
اا توگه اه اهمیت و ضرورت ایان شد در ارتباط اا سرمایهگذاری خطرپذیرق چگو گی ااهکاارگیری و توساعه
تأمین مالی از طریق صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر ااا در ظار داشاتن تماامی عوامال ماؤثر اار ایان
اکوسیستم در اقتصاد ایران از اهداف اص ی این پژوه محسوب میگردد.
اا توگه اه گدید اودن حوز سرمایهگذاری خطرپذیر در اقتصاد ایرانق ورود اه این حوز اا ریس هایی همارا
استق لذا اتخاذ استراتژی مناس در چگو گی اهکارگیری و توساعه ز جیار حماایتی و تاأمین ماالی اقتصااد
دا انیان از طریق صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر اا در ظر گرفتن گوا مخت ف آن از گم ه گوا ا
مدیریتیق حکوقیق ساختاریق سرمایهگذاریق ریس و  ...از اهمیت اا یی ارخوردار است.

 .2مبانی نظري و پيشينه پژوهش
هرچند تعریفم سرمایهگذاری خطرپذیر طی سالها تغییر کرد استق اهطور ک ی سرمایهی تأمین شد ارای
شرکتهای تاز تأسیس در گهتم شتاب اخشیدن اه توسعهی شرکت از طریق دسترسی اه سرمایه و
دسترسی اه محدود ی وسیعی از خدمات پشتیبا ی کس وکار تعریف میشود.
سرمایهگذاری خطرپذیر در سطوح مخت فی دستهاندی میشود .اید 1ق اولین سطح تأمین مالی سرمایهگذاری
خطرپذیر اه شمار میرود .تأمین مالی در مرح ه اید در ی قال مکایسهای ار کمترین مکدار سرمایه
فراهم شد را ارای مخترع یا کارآفرین دراردارد تا اقدامات اولیه مرتبط اا خدمات یا محصول گدید را
گسترش دهد .این تأمین مالی ارای اید ممکن است اه گسترش محصولق اررسی اازارق ایجاد تیم مدیریت و
گسترش طرح تجاری اختصاص یااد .شرکتی که در مرح ه-اید قرار گرفته استق معمو عم یات تجاری
ا جام داد و تگریق وگو مالی گهت ادامهی اررسی و گسترش محصول ضرورت دارد.
تأمین مالی مرح ه اول2ق تأمین مالی ارای آراز تولید تجاری و فروش فراهم میشود .اکثر شرکتها در مرح ه
اول کمتر از سه سال در اازار حضور فعال داشته و خدماتی یا محصولشان در مرح ه آزمایشی تولید قرار دارد.
در ارخی مواردق محصول ممکن است در اازار موگود ااشد.
تأمین مالی مرح ه دوم9ق تأمین مالی پس از تولید تجاری و فروش و قبل از هرگو ه عرضهی اولیه عمومی
تعریف میشود .در این کطهق محصول در حال تولید است و در اازار موگود میااشد و یا خدمات اه مشتریان
ارائه میشود .شرکت شاهد رشد قاالتوگه درآمد خود اود اما ممکن است سودی توا د شناسایی کند .این
حالت معمو ارای ای از سه سال در کس وکار ادامه مییااد.

1

Seed financing
First stage Financing
3
Later stage Financing
2
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مرح ه سوم تأمین مالی 1معمو ارای سطحهای مخت ف توسعه ما ند :گسترش فضای کارخا هق اهبود
محصول و اازاریاای فراهم میشود .تأمین مالی مراحل دوم و سوم را تأمین مالی مرح ه گسترش 2می امند.
تأمین مالی مرح ه میا ی (پل)9ق تأمین مالی ارای زمان عرضهی عمومی شرکت در اازارهای اورس اوراق
اهادار و شا گر ارتباط این مرح هی گسترش شرکت و عرضهی عمومی است .اهطور خالصهق تأمین مالی
تمامی مرح ههاق یعنی از مرح ه اید تا مرح ه میا ی را تأمین مالی مرح ه متعادل 4می امند (مؤسسه CFAق
.)2518
سرمایهگذاران خطرپذیر میتوا ند روااط خود را در هر سطح و مرح ه توسعه اا شرکتها آراز کنند .ارخی از
سرمایهگذاران خطرپذیر ترگیح میدهند در مراحل اولیه گسترش این ارتباط را ایجاد کرد در حالی که
مو ههای دیگر ممکن است در چرخههای تأمین مالی اعدیق زما ی که ریس های عم یاتی شرکت کاه
یافتهق حضور یااند .این استراتژی و تمرکگ ار شأت گرفته از استراتژی تعیینشد ی سرمایهگذاران
خطرپذیر در زمان تأمین وگو مالی ارای صندوقها است (ک و ووسکیق .)2518
صندوقها و شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر اه صورت متداول در قال مشارکت ایجاد و ادار میشو د.
در این ساختار مشارکتق شرکای عمومی 0و شرکای اا مسئولیت محدود 6شکل میگیرد .شرکای اا مسئولیت
محدود اساسا اه تأمین سرمایه ارای صندوق و اه اشتراکگذاری سود پرداخته اما در مدیریت کس وکار
روزا ه شرکت سهمی دار د؛ این شرکا سرمایهگذاران ریرفعال هستند .شرکای عمومی اهصورت فعال مسئول
مدیریت شرکت میااشندق شرکای عمومی معمو اه د بال اختصاص سهم ایشتری از مالکیت و سود هستند.
این گرو دارای مسئولیت امحدود ارای فعالیتهای مشارکتی هستند .شرکای اا مسئولیت محدود تنها
مسئول مکدار سرمایه مشارکت داد شد در شراکت میااشند.
در قال سرمایههای خطرپذیرق مدیران و کارمندان در ی شرکت ارائهدهند سرمایهگذاری خطرپذیر اه
عنوان شرکای عمومی عمل کرد و مسئول مدیریت روزا ه شرکت سرمایهگذاری خطرپذیر هستند .شرکای اا
مسئولیت محدود طیف وسیعی از سرمایهگذاران را شامل میشود که از این میان میتوان مؤسسات مالیق
شرکتهای چندم یتیق افراد حکیکیق وگو اهدایی دا شگا هاق صندوقهای ااز شستگی را ام ارد .در ی
ساختار مشارکت رایج در شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیرق معمو شرکای اا مسئولیت محدود ای از
 %33از سرمایه این صندوقها را تأمین میکنند .در این حالت ارای ایجاد مفهوم مشارکت در ی شرکت
سرمایهگذاری خطرپذیرق شرکای اا مسئولیت محدود از شرکای عمومی درخواست میکنند که حدود ی
درصد از کل اودگه صندوقها را تأمین مایند .این مب غ اه خصوص ارای مدیرا ی اا سااکه کم در صنعت
سرمایهگذاری خطرپذیر قاالتوگه ت کی میشود .مشارکت مالی شرکای عمومی در شرکت سرمایهگذاری
1

Third stage Financing
Expansion stage Financing
3
Mezzanine(Bridge) stage Financing
4
Balanced-stage financing
5
)General Partners (GPs
6
)Limited Partners (LPs
2
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خطرپذیر ارمبنای قاعد «همه اا هم میاریم یا همه ااهم میاازیم» قرار میگیرد .اگر شرکای عمومی
مشارکت مالی در شرکت سرمایهگذاری خطرپذیر داشته ااشدق در صورت اروز مشکل و مسئ های تنها
شرکای اا مسئولیت محدود متأثر میشو د .ی صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر وعی مشارکت اا مسئولیت
محدود اه شمار میآید که دور فعالیت محدودی یگ دارد .این دور عموما این  2تا  15سال اه عالو چند
سال تمدید اختیاری میااشد .ساختار متداول ی شرکت سرمایهگذاری خطرپذیر در شکل  1ارائه شد است.

سرمایه گذاران(شرکای اامسولیت محدود)

$€£
قرارداد

کمیته ظارت

مشارکت

صندوق سرمایه
مدیران
(شرکای
عمومی)

گذاری خطرپذیر
قرارداد
مدیریت

کمیته سرمایه گذاری

$£€

شرکت های سرمایه پذیر

شکل شمار ( )1ساختار متداول صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر
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در حوز تأمین مالی مؤسسات دا انیان اا چال های اسیاری مواگه هستیم که مد ظر قرار دادن هری از
این مواردق زمه ارائه الگوهای پیشنهادی خواهد اود .اا مروری ار ادایات موگود در این حوز ق اررسیهای
تجرای اسیاری را میتوان یافت که از گوا متفاوت اه موضوع پرداخته و کاستیهای موگود در رویههای
گاری سرمایهگذاری خطرپذیر را ارائه مود ا د (مواردی چون ین ق 2551؛ آگیمانق  2515و استیونق .)2510
چال سود حاصل از سرمایهگذاریق چال مدیریتی دا انیانق چال ارقراری ارتباطات و ظارت ار
عم کرد شرکتها در صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر از گم ه چال های ایانشد در این پژوه ها اود
است.
ک و وفسکی ()2515ق اه تبیین فرایند سرمایهگذاری مخااطر پاذیر در اازارهاای در حال پیشرفت اروپای
شرقی پرداخته و اا استفاد از دو مرح ه ماصاحبه (توصایفی و تأییدی) ااا 14و  24سرمایهگذار در کشورهای
مجارستانق لهستانق گمهوری چ ق اس واکیق روماا یقو روسیهق فرایندی  3مرح های را استخراج کرد است.
ار اساس مطالعات اسمیتق پداس و سات که ار روی  6256صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر در این سالهای
 1325الی  2556صورت پذیرفتق  66درصد از صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر مورد مطالعهق تنها ی اار
موفق اه تأمین مالی شد ا د .ار اساس این تحکیق مشخص شد که شرکای عمومی که تجراه کمی در
صنعت سرمایهگذاری خطرپذیر دار دق موفکیت کمتری سبت اه دیگر شرکای عمومی که سااکه درخشا ی در
این حوز داشتها دق کس کرد ا د و شرکتهایی که در اولین صندوق خود موفق بود ا د در ایشتر مواقع
توا ستها د دومین صندوق خود را تأمین مالی کنند (زاروتسکی ق .)2515
ار اساس تحکیق اسمیتق پداس و سات از این 312ق 2شرکت سرمایهگذاری خطرپذیر فکط  15درصد از آنها
موفق شد د ای از  4صندوق را ا دازی مایند (اسمیتق پداس و ساتق .)2515
عم کرد مناس و ااثبات ی شرکت سرمایهگذاری خطرپذیر دیگران را قا ع میسازد که مدیریت صحیح
صندوق کامال از روی شا س بود است (فالیپوق  .)2514اگر ی شرکت سرمایهگذاری خطرپذیر اه صورت
ادامهدار کارایی مناسبی از ی صندوق اه صندوق دیگر اروز دهدق موفکیت آن اه شهرت و توا ایی و ه اه
شا س و اقبال سبت داد میشود (دیموو ق  .)2552ااور سنتی این است که شهرت سرمایهگذاری خطرپذیر
اهطور عمد از موفکیت آنها اه دست آمد است .صندوقهای که اا ترین اازد ارای سرمایهگذاران خود اه
ارمغان آورد ا دق صندوقهایی هستند که خروج آنها از طریق عرضه عمومی اه اازارهای اورس اا ارزش اا
همرا اود است .موفکیت عرضه اولیه عمومی معمو اه عنوان شاخص شهرت ی شرکت سرمایهگذاری
خطرپذیر استفاد میشود.
در مطالعات داخ ی هم چند مکاله در ارتباط اا فضای سرمایهگذاری خطرپذیر در ااعاد مخت ف منتشر شد
است .صالحآاادی و کاظمیاان ( )1989اا ارائه شواهدی از آلمانق ا گ یس و ژاپن ااه ایان تفاوت
سرمایهگذاری خطرپذیر در میان کشورهای مخت ف پرداختها د و چارچوب مشارکت را از ااعاد مخت ف
سرمایهگذاری خطرپذیر از گم ه ماهیت ا ندمدت اودن آنق ا گیگ سودآوریق ریس پذیری و مشارکت در
مدیریت شرکتق ارای سرمایهگذاری گسورا ه مناس میدا ند و سایر عکود را متناس اا ماهیت
سرمایهگذاری خطرپذیر میدا ند.
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دااریان و همکاران ( )1980در پژوهشی اه مدلسازی فرآیند سرمایهگذاری خطرپذیر در مشارکت مبتنی ار
خروج ا گیگشی پرداختها د.
اسدی شناسایی ساختارق حو مدیریت صندوقق حو سبد گردا ی و مدیریت سبد صندوقق ارزیاای و
سرمایهگذاری شرکتهای تاز تأسیسق هدایت و حمایت از شرکتها و در هایت خروج از این شرکتها را
مورد پژوه قرار داد است (اسدیق .)1980
طالبی و همکارانق سرمایهگذاری خطرپذیر را اه عنوان فرصتی و پی روی ظام تأمین مالی اسالمی مورد
مطالعه قرار داد د و اه ارائه ی الگوی صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر اسالمی پرداختند (طالبی و همکارانق
.)1988
اسالمی ایدگ ی و احمدیق عوامل اثرگذار ار ارزیاای طرحهای کارآفرینا ه در شرکتهای سرمایهگذاری
خطرپذیر را در پژوه خود مورد اررسی قرار داد ا د .طبق تایج این تحکیق ایان شد که معیار اازارق
مهمترین معیار در ارزیاای طرحهای کارآفرینا ه اود و پس از آنق معیارهای مدیریتق مالیق صندوق (شرکت
سرمایهگذاری خطرپذیر) و محصول اهترتی در درگهی اهمیت اعدی قرار دار د (اسالمی ایدگ ی و احمدیق
.)1983
ایما یپور و عگیگیق پژوه خود را اا عنوان تح یل اگگای تشکیلدهند ی فرایند سرمایهگذاری خطرپذیر در
ایران ارائه مود د .ار اساس یافتههاق این فرایند در ایران شامل  6سطح اود که  9سطح کمتر از الگوی پایه
(الگوی ک و وفسکی) است (ایما یپور و عگیگیق .)1935
حیدری و محمدی شناسایی مؤلفههای مراحل مخت ف رشد شرکتهای وآور در تعامل اا سرمایهگذاران
خطرپذیر مورد مطالعه قرار داد د .یافتههای این پژوه شان میدهد محصولق اازارق مهارتهای کارآفرین و
وع ریس در مراحل مخت ف رشد کس وکار تغییر مییااد و ضروری است رویکرد سرمایهگذاری یگ ار
اساس آن تغییر کند .در تیجه سرمایهگذاری گهت گ اعتماد و شناخت کارآفرین در مرح ه گنینی اا
مؤلفههای کس وکار همخوا ی ایشتری دارد .در مرح ه وپایی اهکارگیری سازوکارهای پای و ظارت در
سرمایهگذاری ضروری هستند و در مرح ه رشد یافتگیق ااعاد مخت ف مشارکت ارحس میگان مالکیت طرفین
از کس وکار تعیین میشود (حیدری و محمدیق .)1930
متوس ی و همکاران واکاوی چال های هادی تباد ت سرمایهگذاران خطرپذیر اا شرکتهای فناوری محور
را مورد مطالعه قرار داد ا د .تایج این پژوه شان میدهد که هادهایی همچون استا داردهای افشاء
اطالعاتق مالیاتق مالکیت فکری و حکوق صاحبان سهامق اگرای قراردادهاق گهتگیریهای حمایتی حاکمیت
در تأمین مالی فناوریق هادهای مالی و ارخی هادهای فرهنگی-اگتماعی همچون ضعف فرهن کار تیمیق
در ایجاد مسئ ه مورد پژوه ک اساسی دارد (متوس ی و همکارانق .)1936
فروری و فرخ یاق پژوهشی اا عنوان رتبهاندی عوامل مؤثر در فرآیند تصمیمگیری سرمایهگذاری خطرپذیر
ارائه مود د .تایج مدل تح یل شبکهای شان میدهد که شاخص ویژگیهای مدیریتی دارای ای ترین
اهمیت در میان سایر شاخصهای مطرح شد در این حوز اود است (فروری و فرخ یاق .)1932
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اا توگه اه اررسی پیشینه پژوه های داخ یق هیچ تحکیق گامع و موشکافا های دراار ی ک یات فرآیند
صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر که همرا اا ارائه ی مدل تطبیکی-کاراردی مطااق اا اررسی تمامی
چال ها و شرایط موگود اقتصاد ایران (دوران تحریم و تشدید گن اقتصادی) منتشر شد است .شناسایی
ااعاد و ح کاههاای مفکاود ی ایان فرآیندق ااا توگاه ااه داشتن تجراهی کافی صندوقهای موگاودق
مای توا اد گاام آراازینی در شناساایی کااط ضعفق ترسیم شرایط مط وبق ار امهریگی و سیاستگذاری
ارای رفع یا اهبود کاستیهاا و در تیجه اعتالی این صنعت در کشور ااشد .اوآوری این تحکیق سبت اه
معدود تحکیقهای گذشتهق تمرکاگ اار گا موشکافا ه کال فرآیند سرمایهگذاری خطرپذیر ااهگاای واکااوی
ت ت ح کههای آن میااشد که در هایت یگ منجر اه ی مدل تطبیکی-کاراردی مناس اا شرایط کنو ی
اقتصاد ایران میگردد.

 .3روششناسی پژوهش
ار مبنای آ چه در اخ های پیشین ادان اشار گردیدق این مطالعه اه د باال پیشانهاد یا مادل چگاو گی
اهکارگیری و توسعه صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر در اقتصاد ایران در راستای اقتصاد مکاومتی و مکاا ه
اا گن اقتصادی میااشد .رویه اگرایی ایان پاژوه در دو اخا ک ای اررسای و گماعانادی متغیرهاای
ساختاری و چال ها و یگ طراحی مدل پیشنهادی در اخ دوم اه ترتی زیر ا جام شد است:
الف) اه منظور شناخت و تح یل مسائل موگود پیرامون تأمین مالی سرمایهگذاری خطرپذیرق این مطالعه در فاز
اول اه اررسی مطالعات تجرای موگود پرداخته و فهرستی از این موارد را تهیه ماود مای مایاد .در فااز دوم
موارد فهرست شد ضمن ا جام مصاحبه اا ارخی از کارشناسان مالی و اا کیق در قال یا چاارچوب اولیاه
تدوین میگردد .چارچوب ارائه شد در ادامه توسط مادیران شارکتهاای سارمایهگاذاری کاه دارای تجرااه
سرمایهگذاری خصوصیق سرمایهگذاری یا تأسیس شرکتهای دا انیان و متخصصین صنایع هستند اا ااه-
کارگیری روش دلفیق مورد قضاوت و هاییسازی قرار میگیرد.
ب) اخ طراحی مدل پیشنهادی مطااق اا فرآیند تأمین مالی سرمایهگذاری خطرپاذیرق گاامهاای زیار را در
راستای ی الگوی گامع مد ظر قرار میدهد .در فاز تعیین اوزان اهمیت هری از معیارهای اص ی شناساایی
شد ق فرآیند تح یل س س ه مراتبی ( )AHPی روش مناس ارای دستیاای اه چنین هدفی مایااشاد .ایان
روش اهطور گسترد توسط محککان مخت ف اکار گرفته شد تا اه تجگیهوتح یل طیف وسیعی از اولویتاندی
و تعیین اهمیت مسائل مهندسی و مدیریت اپرداز د .د یل اص ی ارای استفاد از یا روش تجگیاهوتح یال
تصمیمگیری مبتنی ار فرآیند تح یل س س ه مراتبی ادین شرح است که میتوان تمام معیارهاای محساوس و
امحسوس در مدل لحاظ گردد .فرآیند تح یل س س ه مراتبی ی روش سبتا ساد است که میتوا د اهراحتی
توسط مدیران و سایر تصمیمگیر دگان پذیرفته شود .از طرفی این روش اگاز میدهاد تاا رواااط پیچیاد در
میان سطوح تصمیمگیری اه راحتی اه مسائل کوچ تر و قاال فهمتر تجگیه گردد و در آخر ایان روش یا
فرآیند مکایسه دو اه دو را مورد استفاد قرار میدهد تا اهطور راحتی ی مسئ ه پیچید را مدل کند (رمضا یق
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 .)2514ادین منظور ارتباط چال های شناسایی شد در اخ قبل اا هری از گامهای ذیل در فرآیند ارائاه
مدل صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر تعیین و مورد ارائه راهکار واقع میشود .شکل ذیل روششناسایق رو اد
گمعآوری و تجگیهوتح یل اطالعات پژوه حاضر را مای میدهد.
مرح ه اول) روش تحکیق کتااخا های و مرور ادایات
روش کار :اررسی ادایات موضوع و مجموعه کتابهاا

خروگی :فهرستی از چال ها و مؤلفههاای اساسای در

و مکا ت

ارائه مدل صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر منطباق اار
اقتصاد ایران

مرح ه دوم) روش تحکیق مصاحبه ساختاریافته اا تیم مرگع منتخ از خبرگان ع می و اگرایی موضوع
روش کار :ارائه فهرست پایه ااه تایم مرگاع دلفای و

خروگاای :تصااحیح فهرساات پایااه و تاادوین فهرساات

دریافت ظرات اصالحی

چال ها و مؤلفههای اساسی در مدل گهات ارائاه ااه
دور اول دلفی

مرح ه سوم) روش تحکیق دلفی اا همکاری گرو داوران دلفی (سه دور)
روش کااار :اصااالح فهرساات اااا ظاارات داورا اای از

خروگی :استخراج فهرست هایی چاال هاا و عوامال

کارشناسان اگرایی و پژوهشگران موضوع

هایی موثر در مدل و راهکارهای پیشنهادی اا حصول
ای

از  66درصد توافق میان داوران

شکل شمار ( )2روششناسیق رو د گمعآوری و تجگیهوتح یل اطالعات پژوه

 .4یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
هرچند مشخصهها و پی شرطهای زم ارای توسعه صنعت سرمایهگذاری خطرپذیر موفق اا توگه اه اقتصاد
سیاسی هر کشوری ممکن است تا حدودی متفاوت ااشدق اما اا توگه مطالعات تطبیکی فضای حاکم ار
سرمایهگذاری در کشورهای توسعهیافته در فصول قبل و ا جام مصاحبه اا خبرگان این حوز در ایران موارد
ذیل گمعاندی از مشخصههای سرمایهگذاری خطرپذیر و پی شرطهای زم ارای توسعه آن در کشور
هستند.
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متغیر اول) ایجاد معام ه و رراالگری اید ها و شرکتهای سرمایهپذیر
متغیر دوم) ساختار معامالتق مدیریت قراردادها و تکمیل معام ه
متغیر سوم) ساختار صندوق خطرپذیر (ساختار حکوقیق عمر مفیدق استراتژیهای سرمایهگذاری و ساختار تأمین
مالی)
متغیر چهارم) قاا یتهای تیم مدیریت صندوق و ساختار پاداش مدیریت
متغیر پنجم) ساختار درآمدزایی و توزیع سود ارای سرمایهگذاران
متغیر ششم) ترکی و وع مؤسسین صندوق و سرمایهگذاران خطرپذیر (مسئولیت محدود)
متغیر هفتم) استراتژیهای خروج از سرمایهگذاریها
متغیر هشتم) ظارت ار پورتفوی سرمایهگذاری
پس از استخراج  8متغیر هایی توسط خبرگان و تفسیر هر ی از متغیرها تا اه مفهوم عم یاتی گدی تر
شو دق پرسشنامه ترگیحات مکایسه زوگی ارای تعیین اوزان اهمیت هر ی از این متغیرها طراحی شد .تا اه
روش تح یل س س ه مراتبیق درگه اهمیت متغیرها اه دست آید.
تح یل اطالعات توسط رمافگار طراحی شد در اکسلق ا جام گرفت که در آن ورودیهای زم ارای تح یل
مشخص شد است .رمافگار خود تمام خروگیهای زم از صحتسنجی خروگی تا تایج مورد یاز پژوه
را اهصورت خروگی متنی و گرافیکی تولید می ماید .یکی از قاا یتهای این رمافگارق محاسبه وزن هر گگینه
از ماتریس زوگی اه  8روش مخت ف از گم ه روشهای تکریبی (ما ند میا گین حساای)ق روش حداقل مراعات
لگاریتمیق روش حداقل مراعات معمولیق روش اردار ویژ و ریر است .تنها اا ورود گگینه  1تا  8ارای حو
محاسبات وزنق خروگی ااز تولید میشود .در پژوه کنو ی اا توگه اه وپا اودن صنعت سرمایهگذاری
خطرپذیر و تجراه سیاستگذاری در این حوز ق تیم  2فر ای از خبرگان تشکیل شد است .یکی دیگر از
قاا یتهای رمافگارق ایجاد تمایگ این اعضای تیم خبرگان اا توگه اه تجراه و دا آنها در این موضوع
پژوه از طریق تعیین وزن اهمیت اه هر فر شرکتکنند در پاسخها میااشد .البته در این پژوه وزن
پاسخها ارای هر فر یکسان لحاظ شد است .خروگی تایج حاص ه در گدول شمار ( )1شان از اهمیت
اا ی  9متغیرق قاا یتهای تیم مدیریت صندوق و ساختار پاداش مدیریتق استراتژیهای خروج از
سرمایهگذاریها و متغیر ایجاد معام ه و رراالگری اید ها و شرکتهای سرمایهپذیر دارد .این سه متغیر در
مجموعق حدود سه چهارم از میگان اهمیت متغیرهای شناساییشد و تأثیرگذار ار روی فضای حاکم ار
صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر در کشور را شامل میشو د.
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گدول شمار ( )1تایج تعیین اهمیت متغیرهای اص ی شناساییشد در مدل پیشنهادی
وزن اهمیت
18/5%
2/9%
9/3%
94/1%
9/5%
6/5%
21/8%
6/5%

توضیحات
ایجاد معام ه و رراالگری اید ها و شرکتهای سرمایه پذیر
ساختار معامالتق مدیریت قراردادها و تکمیل معام ه
ساختار صندوق گسورا ه(ساختار حکوقیق عمر مفیدق استراتژیهای سرمایهگذاری و ساختار تأمین
مالی
قاا یتهای تیم مدیریت صندوق و ساختار پاداش مدیریت
ساختار درآمدزایی و توزیع سود ارای سرمایهگذاران
ترکی مؤسسین صندوق و سرمایهگذاران گسورا ه(مسئولیت محدود)
استراتژیهای خروج از سرمایهگذاریها
ظارت ار پورتفوی سرمایهگذاری

معیارها
متغیر 1
متغیر 2
متغیر 9
متغیر 4
متغیر 0
متغیر 6
متغیر 2
متغیر 8

در ارتباط اا صحتسنجی تایج حاصلشد ق اررسی شاخصهای سازگاری مدل از اهمیت ویژ ای ارخوردار
است تا خطای تایجق اعتبار پژوه را تحت تأثیر اساسی قرار دهد .شاید مکایسه دو گگینه امری ساد ااشدق
اما زما ی که تعداد مکایسات افگای یااد اطمینان از سازگاری مکایسات اهراحتی میسر بود و ااید اا اه
کارگیری رخ سازگاری اه این اعتماد دست یافت .تجراه شان داد است که اگر رخ اسازگاری کمتر از 5/1
ااشدق سازگاری مکایسات قاال قبول اود و در ریر این صورت مکایسهها ااید تجدید ظر شود .در کنار این
شاخصق دو پارامتر  GCIو  Psiیگ اه عنوان شاخص سازگاری مدل محاسبه شد است.
گدول شمار ( )2شاخصهای سازگاری مدل
شاخصهای سازگاری روش

CR

GCI

Psi

مکدار

٪2/30

3/30

٪2/4

تایج شان میدهد که شاخص  CRاا مکدار حدود %2ق زیر  %15اود است و شان از سازگاری اا ی تایج
حاصل شد دارد .ارقام دو شاخص دیگر  GCIو  Psiیگ زیر  %15را شان میدهند که گوا این مدعا است.
در مجموع میتوان چنین تیجه گرفت که مکایسات از اعتبار و سازگاری مناسبی ارخوردار هستند.
در ا تهای این پژوه ق اه روش دلفی راهکارهای پیشنهادی ارای توسعه صندوقهای سرمایهگذاری
خطرپذیر اه ترتی اهمیت هر ی از مؤلفههای شناسایی شد مورد احثق اررسی و گمعاندی قرار گرفته
است .راهکارهای پیشنهادی در ارتباط اا هر ی از مؤلفههای اساسی ذکرشد ق اه تفصیل ایان شد است.
سه متغیر «قاا یتهای تیم مدیریت صندوق و ساختار پاداش مدیریت»ق «استراتژیهای خروج از
سرمایهگذاریها» و «ایجاد معام ه و رراالگری اید ها و شرکتهای سرمایهپذیر» اه ترتی اا اهمیتترین
متغیرهای توسعه مدل شناخته شد د و در ذیل اه گگید راهکارهای گمع اندی شد ق اشار میشود.
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 )1گزینش تيم خبره مدیریت صندوق و ساختار پاداش مدیریت پيشنهادي
در تئوری اقتصاد مکاومتیق اهر مندی از مدیران کارآمد که دارای سطح مط وای از دو ویژگی تعهد و تخصص
ااشند از گایگا ویژ ای ارخوردار است و از شروط زم گهت عم یاتیسازی سیاستهای اقتصاد مکاومتی
میااشد .طبیعتا الهامگیری از مفهوم مدیریت گهادی در راستای پرورش و توسعه اه کارگیری این وع
فرهن مدیریتی اسیار کارساز میااشد .متأسفا ه اعضا اقتصاد مکاومتی اا ریاضت اقتصادی اشتبا گرفته
میشود .در صورتی که اقتصاد مکامتی مبتنی ار تولید خروگی م موس در اقتصادی درونزا و دا انیان
است .انااراین ایجاد ا گیگ های معنوی و مادی ارای مدیران در راستای اه کارگیری تمام توان خود ارای
ایجاد خروگی اقتصادی اهمیت مییااد .در ارتباط اا گگین مدیران یق و کارآمد در فضای سرمایهگذاری
خطرپذیر و همچنین ساختار گبران خدمتی که تا حد زیادی میگان تالش مدیریت و کس خروگی مط وب را
همراستا مایدق راهکارهایی ارائه شد است .در ارتباط اا پیشنهاد ساختار گبران خدمت مناس از اصول اقتصاد
اسالمی یا قواعد فکه استفاد شد است؛ الگوهایی ما ند عکد مشارکت حکوقی که اا توگه اه اصول این عکدق
درصدی از سهام اه مدیریت تع ق خواهد گرفت یا از عکود دیگر مثل عکد گعاله که اه واسطه آنق پاداش
مدیریتی قاال تعریف است.
سرمایهگذاران خطرپذیر در هیئتمدیر شرکت دریافتکنند وگو سرمایهق حضور خواهند داشت و از طریق
ظارت و ارائه مشاور ق ارای شرکت ایجاد ارزش میکنند .اه عبارت دیگر مشاور مدیریتی گگء مهم و
گدا شد ی از ف سفه وگودی صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر است .تبدیل شدن اه ی مدیر مؤثر یازمند
ارخورداری از مهارتهای متعددی است .ارخی ویژگیهای شخصی ما ند استکاللق هدفمندیق حساسیت و
تعهد گگو شرایط ک یدی هستند .عالو ار اینق سرمایهگذاران خطرپذیر ااید از صفاتی چون آگاهی اخالقیق
صداقتق مسئولیتپذیریق رازداری و پاسخگو اودن ارخوردار ااشند .اا این حال گروهی از افراد دارای صرفا
هوش مدیریتی و تجاری میتوا ند ی هیئتمدیر موفق را تشکیل ادهند .وع عم کرد هیئتمدیر اه
کیفیت ارتباطات و تعامالت میان اعضا و تمایل اعضا ارای فعالیت در قال ی تیم استگی دارد .افراد دارای
مهارتهای مالی و مدیریتی و همچنین صفات شخصی قدرتمندق معمو مؤثرترین اعضای هیئتمدیر
هستند.
در کشورهای توسعهیافته سوااق کاری و خروگی عم کردی مدیران صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر در
گذشته یکی از مهمترین عوامل در ا تخاب آنها اه عنوان مدیر در صندوقهای قاال تأسیس میااشد .در
ایران اا توگه اه کوچ اودن سهم اخ خصوصی در سرمایهگذاریها و و اودن فضای حاکم ار
صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیرق مدیران سرمایهگذاری خصوصی عموما سوااق کاری مشخصی در این
حوز دار د تا مبنای ا تخاب تیم مدیریت از طرف سرمایهگذاران قرار گیرد .در این شرایط توصیه میشود
مدیرا ی که دارای تجراه اا یی در حوز سرمایهگذاری خصوصی و صنعت مورد سرمایهگذاری صندوق
هستندق گگینههای اص ی ا تخاب اه عنوان مدیران صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر محسوب میشو د.
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ساختار دستمگدی و پاداش مدیریت از مهمترین اخ های توسعه صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر است؛
چرا که سطح ا گیگ مدیریت اا این ساختار ارتباط مستکیم دارد .در گدول شمار 9ق ساختار دستمگد و پاداش
پیشنهادی ارای مدیران آورد شد است .قاال ذکر است که اعداد ایان شد همه اه صورت متغیر هستند که
متناس اا موارد خاصق طی مذاکرات قاال تغییر هستند.
گدول شمار ( )9ساختار پیشنهادی دستمگد و پاداش مدیران صندوق
وع دستمگد و پاداش
کارمگد سا ه مدیر

پاداش عم کرد

شرح حو محاسبه
در هر سال  4درصد ارزش خالص داراییهای صندوق (محاسبه ار اساس اهای تمامشد است
و تنها هگینهها و درآمدهای محکقشد در محاسبه خالص ارزش دارایی اثر خواهد داشت) تا
سکف  155می یارد ریال و  2درصد مازاد ار  155می یارد ریال
(* سکف و درصدهای مثال زد شد اه حجم صندوق و دارایی تحت مدیریت آن استگی دارد).
پاداش عم کرد مدیر سبت اه مازاد سود محکقشد صندوق از فروش سرمایهگذاریها یا سود
کدی پرداختی سبت اه رخ مرگع تعیین میشود .این پاداش اهصورت پ کا ی مطااق فرمول
زیر محاسبه میگردد.
 25 درصد از مازاد سود سبت اه رخ مرگع تا  1/0اراار رخ مرگع


 95درصد از مازاد سود سبت اه  1/0اراار رخ مرگع تا  2اراار رخ مرگع



 45درصد از مازاد سود سبت اه  2اراار رخ مرگع

هنگام محاسبه پاداش مدیر در ی مکطعق عم کرد مدیر اهصورت تجمعی از ااتدای فعالیت
صندوق محاسبه میگردد .انااراین موضوع پاداش عم کرد در زمان ا حالل صندوق اه مدیر
پرداخت میشود و در مکاطع زما ی مخت ف این کارمگد اهصورت ذخیر در حسابهای صندوق
ااقی میما د.
* رخ مرگع 1/9 :اراار اازد سا ه اوراق مشارکت دولتی اا سررسید ا ندمدت یا  1/9اراار
سود سپرد  0سالهق هر کدام ایشتر ااشد.
(* اعداد ایان شد همه اهصورت متغیر هستند که متناس اا موارد خاصق طی مذاکرات قاال تغییر هستند).

 )2استراتژيهاي خروج مناسب از سرمایهگذاريهاي خطرپذیر در اقتصاد ایران
اقتصاد مکاومتی که مبتنی ار تایج اقتصادی ضعیف ارای فعا ن آن ااشدق قطعا اا شکست مواگه خواهد شد.
انااراین اگر اخواهیم در فضای گن اقتصادی کنو یق اقتصاد مکاومتی یروی پیشبر د اص ی اقتصاد کشور
ااشدق توگه اه خروگی اقتصادی اسیار حائگ اهمیت است .ادون استکبال و حضور ا واع سرمایهگذاران هادی و
حکیکی در میدانق اه احتمال زیاد تیجه مط وای حاصل خواهد شد .فرصت سرمایهگذاری در شرکتهای
دا انیان و تاز تأسیسق در صورتی ی فرصت طالیی ارای سرمایهگذاران محسوب میگردد که آنها
احتمال کس ی اازد اقتصادی مناس البته ه در کوتا مدت ا که اا دید ا ندمدت را اا ارزیاای مایند .در
فضای اقتصادی کشورق صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر استری مناس ارای گذب وگو سرمایهگذاری
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است .در هایتم ی دور سرمایهگذاری خطرپذیرق موضوع خروج از سرمایهگذاری مطرح میشود.
سرمایهگذاران خطرپذیرق سرمایهگذاران دائمی یستند .در واقعق صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر اه عنوان
ی واسطه مالیق تعهدات قراردادی ارای اازگشت سرمایه اه سرمایهگذاران خود را دار د .آنها در پی کد
کردن سرمایهگذاری خود ارای تکمیل چرخه سرمایهگذاری هستند .در کشورهایی که ار سر را های خروج از
سرمایهگذاری (شامل ورشکستگی) موا عی وگود دار دق تأثیر منفی ار توسعه صنعت سرمایهگذاری خطرپذیر
مشاهد میشود .انااراین از گا پایداری توسعه فضای سرمایهگذاری خطرپذیر در اقتصاد مکاومتیق فرآیند
خروج موفق از سرمایهگذاریها موگ آزادسازی منااع مالی ریس پذیر پس از ایجاد ی دارایی مولد اه
منظور ایجاد توان دواار ارای تکرار رو د سرمایهگذاریهای خطرپذیر آتی میگردد .در این چرخهق
سرمایهگذاران خطرپذیر اه سرمایهگذاریهای آتی و گدید ادامه خواهند داد و طی فرآیند خروجق
سرمایهگذاران اا درگه ریس پذیری کمترق شرکتهای االغتر را از سرمایهگذاران خطرپذیر تحویل گرفته و
توسعه خواهند داد .در این صورتق فرآیند اا اهمیت خروج یازمند دا و مهارتهای ویژ ای است که آن را
اا دو اخ سرمایهگذاری و ظارت در صندوقهای خطرپذیر متمایگ میسازد .در واقعق صندوقهای
سرمایهگذاری خطرپذیر استراتژیهای خروج خود را اا دقت فراوان و معمو اا مشاور اا اا کداران
سرمایهگذاری ار امهریگی میکنند .در شکل ذیلق گمعاندی از راهکارهای پیشنهادی منطبق اا ترازیاای
ارترین صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر گهانق توگه اه اصول و عکود اسالمی و در هایت شرایط موگود
در اقتصاد و اازارهای مالی در ایران ارائه شد است.
طبق مطالعات صورت گرفته در این پژوه ق معمو عرضه اولیه عمومی سهام یکی از سودمندترین
روشهای خروج اود است .تخصص مؤسسان و کارشناسان ک یدی شرکتهای دا انیان یکی از
مهمترین عوامل موفکیت و رشد این وع شرکتها محسوب میگردد .عرضه اولیه از آن گهت در فضای
شرکتهای دا انیان اهمیت دارد که از طریق این وع خروج ضمن تسهیل خروج ارای سرمایهگذاران اا
مسئولیت محدودق احتمال ادامه فعالیت افراد ک یدی شرکت اا خواهد اود .تأمین مالی اورسمحور هموار اه
عنوان یکی از شیو های کارآمد در توسعه اقتصادی کشور مورد تأیید صاح ظران اقتصاد مکاومتی اود و ار
ک مؤثر آن در رشد تولید تأکید شد است .ار این اساس هر ساله اا ورود شرکتهای زیادی اه اورس
تهران و فرااورس ایرانق شاهد افگای ضری فوذ اازار سرمایه در احث تأمین مالی اخ های ایشتر و
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 واگذاری اه دیگر سرمایه گذران فروش سهم اه شرکت مرتبط و شرکاء استراتژی -فروش اه موسسان و توسعه دهند

امکا پذیر اودن خروج
در دور خروج

 -فروش اه سایر صندوقهای خطرپذیر

خروج

 -اازار شرکتهای کوچ

و متوسط)(SME

 اازار پایه فرااورس -پذیرش در اورس اا فرااورس

خروج
اموفق

 فروش سهم صندوق در شرکت اه شخص ثالثی -ا حالل طبق قا ون تجارت

تمدید دور خروج تنها
امکا پذیر بودن

خروج موفق

ارای 2سال اا تایید مجمع

خروج در دور

خروج اموفق

خروج
 -عدم حق سرمایه گذاری گدید

مگاید و الگام موسسان اه

 -توزیع سرمایه گذاری های

خرید دارایی ها

کدشد این سهامداران

تکاضای کافی ارای
دارایی های صندوق
در زمان تسویه باشد

فروش دارایی ها از

مذاکر اا شرکت

طریق مگاید

های مشااه
عدم فروش
دارایی ها

شکل شمار ( )9چارچوب پیشنهادی استراتژیهای خروج اهینه سرمایه گذران خطرپذیر
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متنوعتری از اقتصاد کشور و صنایع هستیم .در این میانق اما اخ مهمی از اقتصاد اه ویژ در حوز
شرکتهای کوچ و متوسط اه واسطه محدودیتهای ذاتی این شرکتها و همچنین شرایط و مکتضیات
اازار سرمایهق عمال راهی ارای استفاد از امکا ات این اازار داشتها د؛ ضمن آ که از دید متولیان اازار سرمایه
یگ حضور حداکثر  055شرکت از اگر ترین شرکتهای عمدتا متع ق اه اخ دولتی و شبه دولتی در اازار
سرمایه مط وب یست .ار این اساس از آ جا که پوش کامل اه تکاضای تأمین مالی تمامی انگا های
اقتصادی از گم ه شرکتهای کوچ و متوسط اه واسطه ک ا کار اپذیر این انگا ها در رشد اقتصادی از
اص یترین راهکارهای پیشنهادی این پژوه استق طراحی مدلی که اه ورود شرکتهای کوچ تر اه اازار
سرمایه کم ماید و استا داردهای زم را اه منظور حفظ و صیا ت از حکوق سرمایهگذاران یگ داشته ااشدق
در شرایط کنو ی اسیار ضروری ارزیاای میشود .خوشبختا ه ظرفیتها و امکا ات موگود در فرااورس و
همچنین قا ون اازار اوراق اهادار و قا ون توسعه ااگارهای مالیق استر قا و ی زم اهمنظور تشکیل و ادار
اازاری اه همین منظور اا حدود و چارچوای مشخص را فراهم کرد است .در این اازارق شرکتهای کوچ و
متوسط اا کمترین میگان تغییرات در ساختار شرکت و صرفا اا قبول شفافیت کامل اطالعات مالی و فعالیتهاق
فرصت پذیرش در اازار سرمایه را پیدا میکنند .در اازارهای سرمایه مطرح گهانق همچون اورس تور تو
کا اداق اورس سهام لندنق اورس کر گنوایق اورس استا بول ترکیه و اورس امبئی هند یگ اازاری مجگا ارای
پذیرش و عرضه شرکتهای کوچ و متوسط اه وگود آمد است که وظیفه آن گسترش و رشد ی اازار
حرفهای اا شرایط مناس ارای پذیرش این انگا ها و ایجاد کیفیت ایشتر خدمات تأمین مالی و فراهم کردن
مشاوران و متخصصان زم ارای سرمایهگذاران در زمینه تصمیمگیری اهتر ارای سرمایهگذاری در
شرکتهای کوچ و متوسط است .از طرف دیگرق شفافیت سبی ساختارهای کوچ و متوسط سب میشود
تا هدایت منااع کدینگی اه تولید واقعی میسر و خطر کول ادهیهای اا کی یگ اممکن شود .در این میانق
اازار شرکتهای کوچ و متوسط و امکا ات تأمین مالی در این اازار ضمن آ که موگ افگای فرصت
شکوفایی شرکتهای پذیرش شد از طریق اتصال اه ز جیر های عرضه داخ ی و خارگی میشودق همچنین
فرصت ار دسازی و کس اعتبار شرکتها اه واسطه حضور در اازار سرمایه و افگای فوذ در مناسبات
اینالم ی را ایجاد می ماید .یکی از پیشنهادات تیم خبر پژوه که از ضرورت رو ق و کدشو دگی اا تر
اازار  SMEدر ایران شأت میگیردق تسهیل قوا ین ارای حضور درصدی محدود و کنترلشد از سرمایه
سرمایهگذاران حرفهای و هادی ما ند شرکتهای سرمایهگذاریق صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و
سرمایهگذاران هادی اگر همچون صندوقهای ااز شستگیق ایمهها و ریر میااشد.
 )3استراتژي ایجاد معامله و غربالگري ایدهها و شركتهاي سرمایهپذیر
یکی از محورهای اقتصاد مکاومتیق توزیع عاد ه ثروت و شفافیت اطالعاتی در فضای اقتصادی کشور است.
در فضای حاکم ار سرمایهگذاری خطرپذیرق ارقراری فرصت اراار و اهینه ارای ارائه اید ها و شرکتهای
دا انیان در حال رشد ار توسعه اهتر فضای حاکم مؤثر است .دسترسی اه اطالعات مرتبط اا فرصتهای
سرمایهگذاری اا کیفیت یا گریان معام ه از اهمیت حیاتی ارای صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر ارخوردار
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است .شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر ار روااط خود اا اا های سرمایهگذاریق کارگگاران مستکل و
مشاوران ارای کس اطالعات حساس در رااطه اا چشما دازهای گذاب سرمایهگذاری تکیه میکنند .آنها
همچنین ار روی ارگاعات شرکتهایی که قبال تأمین مالی کرد ا د یگ حساب ویژ ای ااز می مایند.
شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر اهطور مستکیم اا سایر کارگگاران (شرکتهای مشاور سرمایهگذاری یا
تأمین سرمایه) ارای تعیین امگدهای مناس سرمایهگذاری رقاات میکنند .در کنار راهکارهای عم یاتی ارائه
شد گهت مدیریت اهینه فرآیند ایجاد و رراالگری معامالتق ی راهکار کالن و توسعه اازار یگ در این
اخ مطرح میگردد .در قسمت قبل اه توسعه اازار اورس شرکتهای کوچ و متوسط اشار شد که در
اینجا یگ اه واسطه حضور ایشتر شرکتها در این اورس که خود شفافیت اطالعاتی را اه ارمغان میآوردق
امکان اگرای اهینهتر فرآیند ایجاد معام ه و رراالگری در صندوقهای سرمایهگذاری اا سیاست سرمایهگذاری
در مرح ه اول تا مرح ه رشد شرکتها میسر میشود .اما ارای صندوقهایی که ار روی اید ها یا شرکتهای
در مرح ه اذر سرمایهگذاری می مایندق توسعه اازار داراییهای فکری راهکار مناسبی میااشد .اازار دارایی
فکری که از آن اا عنوان «اورس اید » یگ یاد میشودق اه منظور استفاد از ظرفیتهای ع می در گهت
پاسخگویی اه یاز اخ های صنعتقکشاورزی و خدمات و در راستای اگرای قا ون ار امه پنجم توسعه
گمهوری اسالمی ایران و در گهت حمایت از حکوق فکریق معنوی و مادی اختراعات و طرحهای مالکیت
صنعتی در فرااورس ایران شکل گرفت .حضور دار دگان حکوق مالکیت فکری در اازار داراییهای فکری
میتوا د ترتیبات زم گهت تأمین منااع مالی زم ارای تجاریسازی و عم یاتیکردن اختراعات و طرحها را
از ی سو فراهم آورد و از سوی دیگر پاسخگوی یازهای صنایعی ااشد که اه صورت االکو اه این اختراعات
و طرحها یاز دار د .تسهیل قوا ین حضور شرکتهای در مرح ه اذر در این اورس و امکان حضور
سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیرق از راهکارهای توسعه این اورس ق مداد میشود.
در مجموعق رراالگری اشار اه این مهم دارد که اگرای اهینه فرآیند رراالگری اا توگه اه هنجارهای اقتصاد
مکاومتی میتوا د منجر اه هدایت مسیر سرمایهگذاری صندوقهای خطرپذیر اه تحکق اصول اقتصادی گردد.

 .5نتيجهگيري
اا توگه اه تنوع کم داراییهای مالی در ایران و وااستگی این داراییها اه یکدیگر یافتن زمینههای گدید
سرمایهگذاری ی ضرورت اگتناب اپذیر ارای کشور است .اهمیت و ضرورت سرمایهگذاری خطرپذیر در
ایران از این حیث است که تاکنون ارای اگرای چرخه وآوری در شرکتهای دا انیان و اه ثمر رسا دن
ی اید خالقا ه تا مرح ه تجاریسازی آنق از منااع دولتی و اه عبارت اهتر پول فت مصرف میشد است.
لذا اقتصاد مبتنی ار فت که همان استفاد از منااع دولتی ارای این وع حمایتها استق اقتصاد مکاومتی
مبتنی ار اقتصاد دا انیان را محکق خواهد ساخت.
از طرفی اا تصوی سیاستهای اصل  44توسط مج سق یکی از تکالیف قا و ی دولت در اگرای سیاستهای
این اصلق توا مندسازی اخ خصوصیق ایجاد فضای کس وکار و تشکیل هادهای مالی مرتبط اا آن است.
اا توگه اه اهمیت اصل  44و ضرورت گسترش فعالیتهای اقتصادی در اخ خصوصیق ااید ااگارهای مالی
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مورد یاز این اخ یگ ایجاد و گسترش یااد .سرمایهگذاران خطرپذیر اه عنوان مؤثرترین هادهای مالی اه
منظور حمایت از اید های خالق کس وکار در صحنه اقتصادق یکی از مهمترین ااگارها هستند.
کارآفرینیق پی شرطی ارای توسعه سرمایه خطرپذیر است .کارآفرینان ااید اید های تجاری داشته ااشند که
میتوا د منجر اه ایجاد شرکتهای دارای رشد سریع شود .کارآفرینیق شرط زم ارای وگود سرمایه خطرپذیر
استق اما شرط کافی یست .مشکل این است که سرمایهگذاری خطرپذیر رسمیق تنها در گایی میتوا د وگود
داشته ااشد که گریا ی مستمر از فرصتهای سرمایهگذاری دارای پتا سیل رشد کافی وگود دارد .طی ای از
پنجا سال گذشته فناوری اطالعات گریا ی از فرصتهای سرمایهگذاری ایجاد کرد است تا اتوا د گروهی از
سرمایهگذاران متخصص را در تأمین مالی این شرکتهای کوچ حفظ کند .تا حدی کمترق در حوز اهداشت
یگ فرصتهایی پدیدار شد است .انااراین هر چند که کارآفرینی ی پی شرط استق اما هر وع کارآفرینی
مفید واقع میشود .سوااق تاریخی شان میدهند که گهت رااطهق از سوی کارآفرینی اه پیدای سرمایه
خطرپذیر استق اما ی ح که اازخورد مهم یگ وگود دارد .سرمایه خطرپذیر و موفکیت کارآفرینی میتوا د ی
چرخه مفید اه وگود آورد .فعالیت سرمایهگذاری خطرپذیر میتوا د ا واع مناس کارآفرینی را تشویق کند و ار
محیط اقتصادی این صنعت تأثیر اگذارد .در مناطکی که شرکتهای تاز تأسیس زیادی داشتها د و سرمایه
خطرپذیر قوی ایجاد شد استق سایر هادها یگ اه وگود آمد ا د؛ ظیر هادهای حکوقیق حسااداری و ا واع
مشاوران متخصص در تسهیل شکلگیری و فعالیت شرکتهای تاز تأسیس که در گهت تکویت پویایی این
شرکتها فعالیت میکنند .چنین دینامیکی میتوا د آ کدر تکویت شود که منجر اه تکویت فرهن را ا دازی
شرکتهای تاز تأسیس و دا انیان گردد.
سرمایه خطرپذیر یازمند پول دارای ثباتق دولت عاری از فساد و ی محیط قا و ی قاال پی اینی است.
سرمایهگذاری خطرپذیر ماهیتا کاری مخاطر آمیگ است و انااراین در کشورهایی که مکررات قاال پی اینی
دار د و دولتهایشان فاسد د و پول رایجشان ایثبات استق احتمال موفکیت کاه مییااد .این شرایط از
کنترل کارآفرین و سرمایهگذار خطرپذیر خارج است .چنین ریس های محیطیق عام ی دلسردکنند ارای
فعالیت سرمایهگذاران خطرپذیر د.
دا شگا ها و مؤسسات آموزش عالیق عام ی مهم در توسعه صنعت سرمایه خطرپذیر د .اه عنوان مثالق
دا شگا های ام ای تی و استنفورد در ایا ت متحد آمریکا کشی ک یدی در کم اه توسعه صنعت
سرمایهگذاری خطرپذیر در اوستون و در سی یکون داشتند .اهمیت تأمین مالی دولت فدرال ارای آموزش
دا شجویان تحصیالت تکمی ی و تحکیکات اعضای هیئتع می را یگ باید دست کم گرفت .ظهور فناوری
زیستی و اینتر ت تیجه مستکیم تأمین مالی دولت فدرال اود.
ارای پیدای ی صنعت سرمایه خطرپذیر موفقق وگود اازارهای سرمایه مهم است .دو استراتژی خروج
عمد ارای سرمایهگذاران خطرپذیر عبارتا د از ادرام و ارائه سهام اه سرمایهگذاران که معمو اه شکل
عرضه اولیه عمومی در ی اازار سهام است .صاح ظران معتکد د صنعت سرمایهگذاری خطرپذیر میتوا د
تنها اا کد کردن سرمایه گذاری خود از طریق ادرام رو ق پیدا کند .البته ااید دقت داشت که اازار سهام ااید
دارای کدینگی و شفافیت ااشد .اه عبارت دیگر اازارهای سهامی که اه محل عرضه سهام شرکتهای ااالغ
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یا کالهبردار شهرت یااند اه سرعت کدینگی خود را از دست میدهندق زیرا سرمایهگذاران از خرید و تم
سهام آنها امتناع میورز د .کدینگی پایینق دستکاری در اازار و یگ مکاومت در اراار اصالح را اه د بال دارد
و در هایت میتوا د شکست اازار را در پی داشته ااشد .انااراین صرف وگود اازار سهام کافی بود ق ا که اازار
سهام ااید دارای قوا ین و مکررات مناس و دارای قاا یت تأمین مالی شرکتهای ویداخ ااشد .کارکرد
خروج از سرمایهگذاری اازار سهامق محصول فرعی کارکرد تأمین سرمایه آن است.
درمجموعق ایران یازمند سرمایهگذارا ی است که اخشی از تمرکگ آنها اهصورت گدی ار روی سرمایهگذاری
خطرپذیر ااشد .صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر یگ اا ارائه خدمات مدیریتی و فنی در حوز توسعه این
وع کس وکارهاق احتمال خروج موفق شرکتهای دا انیان پر پتا سیل از ظر تجاری را افگای خواهند
داد .دولت یگ میتوا د اه صورت تسهیلگرق یاری ماید .اه عنوان مثالق تدوین سیاستهایی که مشوق
سرمایهگذاری ااشد توسط دولت اسیار ضروری است .دولت اجای اینکه گای سرمایهگذاران را اگیردق
میاایست مشوق سرمایهگذاری ااشد .در د یایی که فناوری عمر کوتاهی داردق تدوین سیاستهایی که سالها
اگرایی شو دق کارساز یست .لذا مؤثرترین و سریعترین راهکار دولت میتوا د تشویق سرمایهگذاران اخ
خصوصی اه ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر و سرمایهگذاری در شرکتهای فناور اهخصوص در
آن دسته از شرکتهای تاز تأسیس که در مرح ه رشد چرخه عمر خود اه سر میار دق ااشد .سرمایهگذاران
خصوصی و صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیرق تجراهق فراست و اصیرتق شبکه افراد خبر و پیشینه موفکی
دار د و میتوا ند فضای حاکم ار وآوری و فناوری ایران را ارتکاء اخشند .در این اکوسیستم پیشنهادیق از
ک شرکتهای تأمین سرمایه اه عنوان هادهای واسطهگر مالی باید رافل شد .همانطور که در اخ
قبل از این فصل ایان شدق خروج موفق از ی سرمایهگذاری خطرپذیر ک اسیار پراهمیتی در کشه توسعه
این صنعت ایفا خواهد مود .در این راستا شرکتهای تأمین سرمایه اا توگه اه منااع ارزشمند خود در اازار
سرمایه و شبکه سرمایهگذاران استراتژی ق ی اازوی تخصصی شرکتها و صندوقهای سرمایهگذاری
خطرپذیر ارای اه ثمر شا دن سرمایهگذاری خود محسوب میگرد د .موردی که تاکنون در این اکوسیستم
ادان اهتمام گدی ورزید شد است .در شکل ذیل گمعاندی از فضای حاکم ار صنعت سرمایهگذاری
خطرپذیر و اازیگران اساسی آن اه صورت ک ی مای داد شد است.
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صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر
شرکتهای تأمین سرمایه
 اا اردن احتمال خروج موفق ازسرمایه گذاری خطرپذیر از طریق
فروش سهام اه سهامداران استراتژی
در ی عرضه خصوصی یا عرضه
عمومی اولیه سهام.
 تعامل صندوق اا این هاد در راستایافگای توان ایجاد ورراالگری معامالت
سرمایه گذاری خطرپذیر.

شرکای عمومی
سرمایه

اوراق یا
سهام
قاال
معام ه

 حضور مدیران خبر و خوشسایکه دارای تجراه موفق مدیریتی
شرکتهای وپاق دا انیان یا
فعالیت سرمایه گذاری صندوق.
 ساختار پاداش مدیریت مبتنی ارعم کرد در راستای ایجاد ا گیگ
مناس ارای مدیران.

سرمایه

سهام

کارآفرینان و صاحبان اید

شرکت

کمیته سرمایه گذاری
کمیته یا مشاوران حکوقی
سهام

کمیته ظارت

آزادسازی منااع مالی
درآمد

اازار اورس(عمومی)
اورس شرکتهای کوچ ومتوسط)(SME
اازار دارایی های فکری
اازار پایه فرااورس
پذیرش در اورس یا فرااورس

اازار عرضه خصوصی)(M&A
واگذاری اه دیگر سرمایه گذاران یا مؤسسان و
توسعهدهند
فروش سهماهشرکت مرتبطوشرکاء استراتژی

درآمد

سرمایه اولیه

سرمایه

شرکای اا مسئولیت محدود
 حضور سرمایه گذاران هادی اگر ازگم ه صندوقهای ااز شستگیق شرکتهای
ایمهق اا های تجاری و سرمایه گذاری و
مؤسس صندوقها.
 حضور پرر تر در مرح ه رشد از چرخهعمر شرکتهای وپا و دا انیان.
 تابآوری اا ق عدم ا تظار سود تکسیمیسا ه و ا تظار عایدی سرمایه ای در
ا ندمدت از ویژگی های مهم سرمایه
گذاران.
سرمایهگذارانحکیکی

شرکت های
هاد های دولتی
سرمایه گذاران فرشته
خا واد و دوستان سرمایه گذار

سرمایهگذاران هادی

 دولت در ک حامی و ه در ک سرمایهگذارق تسهیلگر و مشوق سرمایهگذاری خطرپذیر ااشد. قا ون گذاران در راستای شفافیت و کارایی ایشترق قوا ین اقتصادی و حکوقی مختص حوز سرمایهگذاری خطرپذیر تصوی مایند.
 سیاست گذاران حوز توسعه اقتصاد دا انیان می توا ند سطح فرهن و آگاهی اخشی در ارتباط ااسرمایه گذاری خطرپذیر را افگای و موگ هدایت هر چه ایشتر منااع کدینگی اه این حوز گرد د.

قا ون گذاران

دولت

سیاست گذاران حوز توسعه اقتصاد
دا انیان و سرمایه گذاری خطرپذیر

شکل شمار ( )4گمعاندی از راهکارهای ارائه شد در راستای توسعه فضای حاکم ار صنعت سرمایهگذاری خطرپذیر
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منابع و مأخذ
منابع فارسی













اسالمی ایدگ ی غ و احمدیق م)1983( .ق اررسی عوامل مؤثر ار ارزیاااای طاارحهااای کارآفرینا ااه در
شرکتهای سرمایهگذاری خطرپاذیر ااا اسااتفاد از روش ای.ان.پاای .دا ااشکد ماادیریتق دا ااشگا
تهران.
ایما یپور ن و عگیگی ح ()1935ق تح یل اگگای تشکیلدهند ی فرایند سرمایهگذاری خطرپذیر در ایران.
فص نامه ع می پژوهشی توسعه کارآفرینی.154-80 ,)2(4 ,
ایما ی پور ن و کنعا یق م ()1988ق شناساایی عوامل ماؤثر ااار تااصمیم اااه خااروج ساارمایهگاذاران
مخاطر پذیرق فص نامه توسعه کارآفرینیق شمار چهارمق .6-84
حیدری س و محمدی م ()1930ق شناسایی مولفههای مراحل مخت ف رشد شرکتهای وآور در تعامل ااا
سرمایهگذاران خطرپذیر .فص نامه ع می پژوهشی توسعه کارآفرینی.28-03 ,)1(3 ,
دااریانق سیدحسین و همکااران ()1980ق مادلساازی فرآیناد ساارمایهگااذاری خطرپاذیر در مشاارکت
مبتنی ار خروج ا گیگشی) تجرااه یا خاروجق دوماین همای م ی صنعت سرمایهگذاری مخاطر آمیگق
دا شکد مدیریت دا اشگا تهارانق تهران؛
شهریاری م ()1930ق صکوک مشارکت ترکیبیق ااگار اسالمی تامین مالی طرحهای دا انیانق فصا نامه
ع می پژوهشی تحکیکات مالی اسالمی.
عرفا یان ا و شیرزادی س ()1986ق ساختار مط وب ارای ا جاام سارمایهگاذاریهاای پرمخااطر توساط
شرکتهای سرمایهگذاری.13-15 .
طالبی م رحیمی ا و محمدی م ()1988ق سرمایهگذاری خطرپذیر فرصتی و پی روی ظام تاامین ماالی
اسالمیق گرو مادیریت مالیق دا اشگا امام صادق (ع).
فروری ن و فرخ یا ن م ()1932ق رتبهاندی عوامل موثر در فرآیند تصمیمگیری سرمایهگذاری خطرپاذیرق
کنفرا س این الم ی پژوه های کاراردی در مدیریت و مهندسی صنایع.
متوس ی م؛ شجاعی س؛ محمدی الیاسی ق و چیت سازان ()1936ق واکاوی چال های هادی تباد ت
سرمایهگذاران خطرپذیر اا شرکتهای فناوری محورق فص نامه ع می پژوهشی سیاست ع م و فناوری.
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