
 

 

 ست؟یچ نگیکراودفاند

های رایج تامین مالی نظیر توانند از شیوهها نمیی استارتاپی، تامین سرمایه است. عموما استارتاپهای اساسی جامعهیکی از چالش

توانند مدارک رسمی مدنظر نهادهای مالی را تامین کنند. با توجه به این موضوع کنند؛ چرا که نمیها استفاده گرفتن وام از بانک

های دیگری برای جذب سرمایه باشند. عدم وجود اطالعات تاریخی برای بررسی عملکرد نیز دلیل دیگری است بایست به دنبال راهمی

که  گذاران خطرپذیرسرمایهرود در این شرایط، کند. انتظار میا سخت میگذاری روی کسب و کارهای نوپا رکه تصمیم برای سرمایه

کنند، تامین سرمایه را تسهیل کنند؛ اما شاهد این هستیم که به سبب ریسک گذاری میعموما روی کسب و کارهای نوپا سرمایه

اند،  هایی که مراحل اولیه را پشت سر گذاشتهگذاری روی شرکتهایشان را بر سرمایهتر، استراتژیگذاری دقیقن ارزشکمتر و امکا

 .اند متمرکز کرده

ه حجم قابل توجهی از سرمایه را تجمیع کند؛ اما ی در حال رشد شناخته شده و تاکنون توانستبه عنوان یک پدیده کراودفاندینگ

ذا شوند؛ لهای کراودفاندینگ آگاه میگذارد. روز به روز مردم و کارآفرینان بیشتری از ظرفیتهنوز فاز تکامل خود را پشت سر می

 .شودهای اصلی تامین سرمایه برای کسب و کارهای نوپا تبدیل رود کراودفاندینگ به یکی از راهانتظار می

 کراودفاندینگ چیست؟

ارآفرین یا یک ک''که البته در اصول با یکدیگر مشابه هستند: کنند های مختلفی تعریف میمتخصصان، کراودفاندینگ را در صورت

تواند کند و این کمپین میشخصی حقیقی، کمپینی اینترنتی را برای جذب مقادیر کوچک سرمایه از تعداد زیادی از مردم ایجاد می

 ''.گیردمی اهداف مختلفی داشته باشد که متناسب با آن، مدل خاصی از کراودفاندینگ مورد استفاده قرار

نگ، کراودفاندی''های رسمی که در موارد گوناگونی مورد استناد قرار گرفته، از سوی کمیسیون اروپا مطرح شده است: یکی از تعریف

ها، عموما از طریق اینترنت منبعی نوظهور برای تامین مالی است با محوریت درخواست از عموم مردم برای تخصیص سرمایه به پروژه

 ''.گذاریخرید محصول، قرض دادن و سرمایههای کمک مالی، کمک در ازای جایزه، پیشو در قالب

 کراودفاندینگ انتفاعی و غیر انتفاعی

ورند؛ گذاری خود سودی بدست آکنند، انتظار دارند که از سرمایهآفرینی میتامین مالی نقش در کراودفاندینگ انتفاعی، افرادی که در

گذار عالوه بر کسب منفعت مالی، عواید غیر مادی مانند ها عموما ماهیت مالی دارند. البته ممکن است سرمایهلذا عوامل انگیزش آن

ی تحصیل یک دانشجوی نیازمند را هم مد نظر داشته تامین هزینه حس خوب یاری رساندن به یک کسب و کار یا حتی مشارکت در

 .باشد

گذاری کنند؛ لذا در نظر داشتن کراودفاندینگ به دهد در یک موجودیت خصوصی سرمایهکراودفاندینگ انتفاعی به افراد اجازه می

 .تر کرده و گسترش دهندسبد خود را متنوع دهد کهگذاران این اجازه را میگذاری، به سرمایههای سرمایهعنوان یکی از گزینه

کراودفاندینگ غیر انتفاعی شرایط متفاوتی دارد؛ چنانکه امکان بازگشت مستقیم نفع مالی در آن وجود ندارد و در عوض ممکن است 

 .مند شوندها از مزایای دیگری مانند جوایز بهرهکنندهمشارکت



 

 

 بستر کراودفاندینگ

 وKickstarter  هایشود. وبسایتسایت ایجاد میآوری سرمایه است که در قالب وبتری برای جمعکراودفاندینگ نیازمند بس

Rockethub میلیون  41های بیش از استارتر با جذب سرمایهالمللی کراودفاندینگ هستند که در این میان کیکهای بیننمونه از

هزار پروژه را حمایت کند و خود را به عنوان الگوی یک کراودفاندینگ موفق معرفی نماید. در ایران نیز  41نفر توانسته است حدود 

اشاره  استارترنیک و جوحامی ،دونیت ،گندم توان بهها میی آناند که از جمله ر پیش گرفتههایی تامین مالی جمعی را دمجموعه

های خارجی ها به امور خیریه است؛ در حالی که در پلتفرمهای ایرانی، تخصیص بیشتر منابع آنکرد. نکته قابل توجه در مورد پلتفرم

 .هندد اصل بر حمایت از کارهای نو و بدیع است تا با بهبود وضعیت کلی اقتصاد، به طور غیرمستقیم نیاز به امور خیریه را کاهش

 گذاری جمعیهای سرمایهمدل

 گذاری جمعی با سهامسرمایه 

کند. این و کارهای خصوصی و اغلب اینترنتی، اقدام به تأمین امنیت عموم جامعه می گذاری جمعی سهامی، ازطریق کسبسرمایه

شده ارائه دهند تا هرکس بتواند سهام تعیین دهد بخشی از سهام خود را در ازای قیمتی از پیش و کارها اجازه می مدل، به کسب

 .اری کندیک شرکت خصوصی را خرید

 ریسک و بازگشت سرمایه

ی کسب و کاری بستگی دارد که در آن گذاری جمعی سهامی، به موفقیت آیندهگذار جمعی، در سرمایهی سرمایهبازگشت سرمایه

د، ارزش اشو کار سودده بسازد؛ چرا که اگر این کسب گذاری شده است. این موفقیت، امکان دریافت سود بیشتری را فراهم میسرمایه

 کسانی آخرین  داران معموالًگذار با خطر بیشتری نیز مواجه است. سهامسهام افزایش خواهد یافت؛ اما به همین نسبت، سرمایه

 ودوج سهامی جمعی گذاریسرمایه مورد در که دیگری خطر. شودمی جبران ضررشان کار، و کسب ورشکستگی درصورت که هستند

 فاظتح قانون شامل اغلب خطرپذیر گذارسرمایه هایشرکت جانب از گرفته صورت مالی تأمین مالکیت است. ارزش تقلیل خطر دارد،

در دور قبلیِ  VC شرکتِ که شود خریداری زمانی از ترپایین قیمتی به آینده در سهام اگر یعنی شوند؛می ارزش تقلیل برابر در

با آن مطابقت  VC گیرد(، سهم مالکیت شرکتِ مورد اشاره قرار می« راند پایین»وان عنگذاری پرداخت کرده )که عموماً به سرمایه

رو، خطری مضاعف را گذاری جمعی سهامی رعایت نشده و از این های سرمایهشود؛ اما این قانون در مورد بسیاری از پویشداده می

 .کندگذاران جمعی میمتوجه سرمایه

. گذار استگذاری جمعی، لزوم ارتباط مستقیم با صدها یا حتی هزاران سرمایهدهندگان سهام سرمایهئهیک چالش احتمالی برای ارا

)یک سازمان  SPV ها این چالش را شناخته، و راهکارشان برای حل آن، جذب سرمایه در یک حامل هدف ویژهCFP بسیاری از

منظور حفظ یک شرکت از خطرات  ای که معموالً بهشدهحفاظتی و دارای و شخصیت حقوقی با اهداف محدود، موقت و ازپیش تعریف

گذاران ی منافع تمامی سرمایهعنوان نماینده دار کل جریان شده و یک قسمت را به، تبدیل به سهامSPV .است شود.(مالی ایجاد می

 .گذاری جمعی سهامی در ادامه آورده شده استدهد . یک نمونه از سرمایهی اختصاص میجمع

 : BrewDog مثال

https://www.rockethub.com/
https://gandom.me/
https://gandom.me/
https://2nate.com/
https://2nate.com/
http://hamijoo.com/
http://nikstarter.com/
https://www.brewdog.com/


 

 

گیرد. این کارخانه قباًل گذاری جمعی بهره میی سهام سرمایهاز امکانات ارائه BrewDog وشیدنی اسکاتلندی به نامی نیک کارخانه

حاضر چهارمین پویش آغاز شده، و در حال 0242ها در گذاری جمعی سهامی را تجربه کرده بود، که اولین آنهم سه پویش سرمایه

دار در این شرکت سهام 41222به طول انجامیده است. بیش از  0242تا آوریل  0242وریل ها از آشود. پویش فعلی آنبرگزار می

 .اندگذاری کردهخصوصی سرمایه

 0242ها تا اکتبر است. آن B سهام نوع 202642میلیون پوند( با فروش  02میلیون دالر ) 14ها جذب تقریباً هدف پویش فعلی آن

گذاری جمعی سهامی ی جذب سرمایه با سرمایهمیلیون پوند( و رکوردی جهانی را در عرصه 42میلیون دالر فروختند ) 42،1بیش از 

های جمعی است، گذاریو تحلیل سرمایه که یک شرکت تحلیلگر مخصوص تجزیه All Streetوجود، به نام خود ثبت کردند. با این 

توان میلیون پوندی، نمی 622با درنظر گرفتن ارزش باالی : »... داندگذاری سهام بروداگ را باالتر از حدّ معمول میظاهراً قیمت

 بینی مالی افشا نشده است، بهخواهند در این معامله، بازگشت مالی داشته باشند. هیچ نوع پیشگذاران چطور میفهمید سرمایه

فی که برای تأمین بازگشت مالی خواهد به اهداف درآمدی خود دست یابد، اهداهمین خاطر اصالً معلوم نیست شرکت چطور می

 «داران الزم استگذاریِ سهاممتناسب با خطر سرمایه

است، یعنی باالتر از  442درآمدها  دهد نرخ قیمتها نشان میکند که محاسبات آنبه این نکته هم اشاره می All Street تحلیلگر

رند سود سهام را در ها قصد ندادارد که آنبر این، بروداگ در اوراق سهام خود اظهار می های تولید نوشیدنی. عالوهدیگر کارخانه

 .گذاری خواهند کردی نزدیک پرداخت کنند، و در عوض سودهای احتمالی را مجدداً در این کار سرمایهآینده

 گذاری جمعی با وامسرمایه 

 LendingClub مثل هاCFP گذاران جمعی در آن در ازایاست که سرمایهگذاری جمعی با وام ، یک مدل تأمین منابع مالی سرمایه

و کارها و هم معموالً هم به کسب  CFP هایدهند. وامگیرندگان احتمالی وام میصورت مستقیم یا غیرمستقیم به قرض، بهZopaو

 .دهندی درخواست وام را میبه اشخاص خصوصی اجازه

 ریسک و بازگشت سرمایه

معی گذاران جکنند. سرمایهی وام استفاده میفرم مربوطه برای اطالع از مظنهندگانی که نیاز به منابع مالی دارند، از پلتگیرقرض

 .کندکنند که شرایط و ضوابط بازپرداخت آینده را مشخص میگذاری، یک ابزار بدهی دریافت میهنگام سرمایه

و  CFP ها )مثل مقدار، بهره و مدت زمان کلی( بانمایند؛ اما جزئیات وامسال میها ارCFP های وام را رویگیرندگان، فهرستقرض

رور گذاران جمعی با می مالی(. سرمایهگیرنده تعیین خواهد شد )مثل ریسک اعتبار، مقدار درخواستی و پیشینهمیزان ریسک قرض

توانند گیرند. سپس میخصیص منابع مالی خود تصمیم میی تگیرندگان احتمالی، دربارههای وام ارسالی از جانب قرضکردن فهرست

ت فرم با دریافخواند، انتخاب کنند. خود این پلتها در رابطه با خطر، مدت زمان و بازگشت سرمایه میفهرستی را که با معیارهای آن

 .کندالزحمه بابت کارهای اداری و یا درصدی از وام پرداختی، درآمد کسب میحق

ان شود. عالوه بر این، امنیت )مثالً این که پولشگذاران جمعی در انتخاب این مدل دانسته میی سرمایه، بزرگترین انگیزهبازگشت مالی

نیز عوامل مهمی هستند. البته انگیزش درونی هم شاید برای برخی مهم باشد )که  (CFP توسط) بندی خطردر امان است( و درجه

 شود.(از آن یاد می« گذارانتأثیر سرمایه»یا « یاعطای وام اجتماع»عنوان اغلب به


