
 

 

 خطرپذير یگذارانواع سرمايه

گذاری خطرپذير ترسيم كنيم؛ اما بايد بدانيم كه فعاليت تالش كرديم كه تصويری از سرمايه قبلی هایهدر مقال

ها با گذاری خطرپذير، مشابه يکديگر نيست. به عبارتی چارچوب فعاليت اين صندوقهای سرمايهتمامی صندوق

ن كنيم كه كمی به ايت. بنابراين، در اين مقاله تالش میای اسهايی دارد كه نيازمند توجه ويژهيکديگر تفاوت

 .ها بپردازيمتفاوت

 غيرتخصصی یا تخصصی خطرپذیر گذاریسرمایه

ی گذارافزار و... سرمايهها، نرمهادیها، عملکردهای گوناگونی دارند و در صنايع مختلفی مانند نيمهبرخی صندوق

ی كنند. انتخاب فعاليت تخصصگذاری میکنولوژی يا صنعت خاص سرمايهها تنها در يک تكنند؛ اما برخی از آنمی

 .ها بستگی داردگذاری آنها و راهبرد سرمايههای كاركنان و مديران اين صندوقيا غيرتخصصی، به توانمندی

 غيرمتمركز یا متمركز گذاریسرمایه

ان ها تنها در يک شهر، استعاليت برخی صندوقف هايی دارد. ها از نظر تمركز جغرافيايی نيز تفاوتفعاليت صندوق

كنند. مطمئناً، انتخاب ها فارغ از هرگونه محدوديت جغرافيايی عمل میيا كشور متمركز است؛ اما برخی از صندوق

 .ها وابسته استگذاری آنها و راهبرد سرمايههای اين صندوقفعاليت متمركز يا غيرمتمركز نيز به توانمندی

 غيررسمی یا رسمی خطرپذیر یگذارسرمایه

 :شودتری ارائه میی اين بخش، تفاوت تأمين مالی خطرپذير رسمی و غيررسمی با شرح كاملدر ادامه

 گذاری خطرپذیر رسمیسرمایه

 :شودتامين میگذاری خطرپذير، از دو طريق منابع بودجه سرمايه

 های خطرپذير(گذار )منابع رسمی سرمايههای سرمايهمؤسسه 

 ("هاانجل "يا های خطرپذير غيررسمیگذاریسرمايه) افراد ثروتمند 

گذاری خطرپذير وجود دارد، در ادامه ای سرمايههای حرفهاز آنجايی كه معموالً آشنايی مناسبی با فعاليت مؤسسه

پردازيم. گذاری خطرپذير رسمی( میعنوان يکی از انواع سرمايهگذاری خطرپذير شركتی )بهتنها به سرمايه

ها شود. در حالت نخست، شركتغير مستقيم تقسيم میی مستقيم و گذاری خطرپذير رسمی به دو دستهسرمايه

حالت  كه دركنند، درحالیگذاری میپذير، سرمايهواسطه در شركت سرمايهو منابع رسمی به صورت مستقيم و بی

 .گيردگذاری خطرپذير( صورت میهای سرمايههای مالی يا صندوقگذاری از راه واسطه )موسسهدوم، سرمايه



 

 

 گذاری خطرپذیر شركتیسرمایه

تنها به افراد  -ها در بازار بورس عرضه نشده استهای كوچکی كه سهام آندر شركت-گذاری خطرپذير سرمايه

از  شوند. پيشزمينه وارد می های غيرمالی نيز در اينهای مالی محدود نيست؛ بلکه شركتگذار و مؤسسهسرمايه

كردند تا از اين راه، روابط گذاری میكننده، مشتری يا رقيب سرمايههای عرضهها در ديگر شركتاين نيز شركت

طرپذير گذاری خگونه تأمين مالی را سرمايهتجاری خود را گسترش دهند يا عرصه را بر فعاليت رقبا تنگ كنند. اين

های گذاری خطرپذير شركتی غيرمستقيم )كه از راه تأمين مالی مؤسسهكه با سرمايهنامند شركتی مستقيم می

گذاری خطرپذير مستقيم دهد كه اهميت سرمايهخطرپذير رسمی است( متفاوت است؛ اما شواهد نشان می

 ير كه درها بسيار بيشتر است. در اين باره به برآوردهای جدول زهای غيرمستقيم آنگذاریها از سرمايهشركت

 :آمريکا صورت گرفته است، دقت كنيد

آورند كه مهر تأييدی بر اهميت پذير، منافعی به دست میهای سرمايهگذار و هم شركتهای سرمايههم شركت

 .ها در هر يک از اين موارد متفاوت استگذاریگونه سرمايهها است؛ اما اهداف اينگذاریگونه سرمايهاين

 تواند انگيزه باشد. يکی ديگر ازكنندگان يا حتی رقبا، میبود روابط با مشتريان، عرضهشروع، گسترش يا به

اد ها يا بخشی از راهبرد ايجهای نوين يا دسترسی به آنهای مطرح، گسترش دانش شركت درباره تکنولوژیانگيزه

ت؛ هرچند، شواهد نشان گذاری، انگيزه اقتصادی و مالی استنوع در محصوالت نوين است. دليل سوم سرمايه

 .دهد كه اين انگيزه از اهميت كمتری برخوردار استمی

های افزايی ميان بخشهای مديريتی، همشود. كمکكننده نيز به سرمايه بيشتر محدود نمیمنافع شركت دريافت 

ورها عضی از كشها است. در بگونه شركتهای تجاری و ثبات بلندمدت تقاضا نيز از منافع اينتحقيقاتی، تماس

 كننده كوچک)مانند ژاپن( اطمينان مالی يکی ديگر از منافع ممکن است. اين منافع زمانی كه شركت دريافت

 .تری تأمين كندباشد، از اهميت بيشتری برخوردار است و از اين راه، منابع مالی را از شركت بزرگ

اين خطر هست كه تفاوت فرهنگی و سازمانی شركت كوچک  ها نيز ايرادهايی دارد. مثالًگذاریگونه سرمايهاما اين 

های های بين شركتی و پيمانگيری را با مانع مواجه كند. در حوزه همکاریو شركت بزرگ، فرآيند تصميم

هايی از تواند درست باشد. موارد زير، نمونهاستراتژيک خطرات ديگری هم وجود دارد كه در اين مورد نيز، می

 :ها استگونه همکاریاين خطرات احتمالی

 های خود را از دست بدهدترسد كه توانايیيکی از طرفين می. 

 ممکن است حقوق مالکيت معنوی آسيب ببيند. 

 اين رابطه شايد مانع از ساير روابط شود. 

 حفظ رابطه، خواهان منابعی است كه شايد برای شركت كوچک فراهم نباشد. 



 

 

ی گذاری دولتی باشد. حداقل دربارهی سياستها قدری خارج از حوزهیگذارگونه سرمايهالبته، شايد اين

ی در ی دولتی نه تنها دشوار است، بلکه حکم مداخلههای خطرپذير شركتی مستقيم، مداخلهگذاریسرمايه

ورت ها در ادامه و با گسترش روابط تجاری موجود صگذاریگونه سرمايهراهبردهای شركتی را دارد. معموالً، اين

 .گيردمی

كند گذاران ايجاد میگذاری و سرمايههای سرمايهای، ارتباط مؤثری بين طرحهای شبکهبنابراين، برپايی سيستم 

د با ای بايهای شبکهدهد؛ اما برپايی اين سيستمگذاری خطرپذير در تأمين مالی، نوآوری را افزايش میو سرمايه

ها، كامالً های خطرپذير رسمی و حتی انجلهای بازار سرمايهد. شبکهای همخوان باششرايط خاص ملی و منطقه

 .ای حساس هستنددر برابر اين شرايط ملی و منطقه

 گذاری خطرپذیر غيررسمیسرمایه

ير ی خطرپذكند و سرمايههای خطرپذير رسمی، بازار محدودتری نيز هست كه آن را كامل میگذاریدر كنار سرمايه

ير گذاران خطرپذكننده باشد، زيرا اغلب توافقات سرمايهگمراه« بازار»شود. البته شايد واژه غيررسمی ناميده می

 .شودهای فردی پی گرفته میگيرد و بيشتر از راه تماسغيررسمی در بازار شکل نمی

ها يا گذاران غيررسمی، انجلها را سرمايهی خطرپذير غيررسمی شامل افراد حقيقی )كه معموالً آنبازار سرمايه

وكارهای نوين و در ی موردنظر را به طور مستقيم برای كسبنامند( است كه سرمايهگذاران مستقل میسرمايه

 .آورنداند، فراهم میها همکاری نکرده حال رشدی كه پيش از اين با آن

 :های خطرپذير غيررسمی موارد زير استهای سرمايهاز ويژگی 

 ها اكراه دارند. گذاری در آن حوزههای خطرپذير رسمی، از سرمايههايی كه سرمايهگذاری در حوزهسرمايه

ها در مقايسه با گذاری آنيههای نوپا و ابتدايی( ميزان سرماگذاری در طرح)مواردی مانند سرمايه

 های مبتنیگذاری در شركتهای خطرپذير رسمی كمتر است و گرايش خاصی برای سرمايهگذاریسرمايه

 .بر تکنولوژی دارند

 گذار. اين امر، معموالً به گذاری در نزديکی محل فرد سرمايهپراكندگی جغرافيايی و گرايش به سرمايه

 .كنده كمک میحفظ و گسترش ثروت در هر منطق

 هايی )در، اما تنها ابعاد مالی ندارد و با خود تخصص«پول زيادی نيست»ی خطرپذير غيررسمی سرمايه 

آورد. به گذاران كارآفرين( را به ارمغان میهای تجاری، دانش فنی تجاری و رابطه با سرمايهقالب مهارت

 .يندنيز ميگو« پول هوشمند»ها، گونه سرمايههمين علت به اين

 نين ها انجام نشود، چگذاریای درباره اين سرمايهبرخی از داليلی كه سبب شده تاكنون تحقيقات گسترده

 .ای وجود نداردمشاهدهاست: تحقيق در اين زمينه دشوار است، زيرا بازار مشخص و قابل



 

 

 شنامه يی به پرسخواهند ناشناس باقی بمانند و تمايلی به پاسخگوگذاران غيررسمی خصوصی، میسرمايه

 .محققان ندارند

 های رياضی و حتی اقتصادسنجی و آماری در اين حوزه، بسيار مشکل استاستفاده از روش. 

كاهد؛ اما همه تمام موارد باال، از اعتبار تحقيق در اين زمينه از علوم اجتماعی )حداقل در مجامع دانشگاهی( می  

ها دارد كه از آن ميان كافی است به گونه سرمايههميت بسيار زياد اينبرآوردها از حجم و ظرفيت بازار، نشان از ا

 موارد زير توجه كنيم: )هرچند اين برآوردها كامالً دقيق نيست ولی نکات مهمی در خود دارد(

 رسدميليارد دالر می 01تا  01ی خطرپذير غيررسمی در آمريکا به حدود حجم سرمايه. 

 هايی است كه از برابر شركت 01اند، حدود ها استفاده كرده ز اين سرمايههای آمريکايی كه اتعداد شركت

 .اند های خطرپذير رسمی استفاده كردهسرمايه

  كنند كه اين تعداد متغير استانجل در آمريکا فعاليت می 001111حدود. 

 و برابر بازار دهد كه بازار سرمايه خطرپذير غيررسمی، حداقل دبرآوردهای كشور فنالند نيز نشان می

 .ای استحرفه

ه گذاران غيررسمی بيشتر گرايش بها دارد. يعنی سرمايهگذاریفاصله جغرافيايی نقش بسيار مهمی در اين سرمايه

های های محلی دارند. اين امر تا حدی به سبب منابع اطالعاتی مربوط به فرصتگذاری در تجارتسرمايه

شركای تجاری هستند )حسابداران، بانکداران و وكال، كمتر منابع اطالعاتی  گذاری است كه بيشتر دوستان وسرمايه

 .های همراه سرمايه استها هستند( و دليل ديگر، وجود كمکگذاریگونه سرمايهبرای اين

ی خطرپذير غيررسمی )نسبت به سرمايه خطرپذير رسمی( همانندی بسيار دهد كه سرمايهها نشان میبررسی

ی دارد. محققان برای بيشتر روشن شدن اين تمايز، به دو نوع سرمايه« سرمايه خطرپذير»يف اصلی بيشتری با تعر

 :اندخطرپذير اشاره كرده

گذاری های خدماتی و سرمايهها، كمکه بر مراحل ابتدايی رشد شركتك :ی خطرپذیر اصيلسرمایه .0

افزوده فراوانی به های كارآفرينی، ارزشارتها با مههمراه با صبر بيشتر تأكيد دارد. معموالً اين سرمايه

های خطرپذير غيررسمی تأمين كنند و بيشتر از محل سرمايهها تزريق میگيری شركتمرحله شکل

 .شوندمی

شود و بر گذاری تأمين میی سرمايهيشتر از محل نهادهای رسمب :ی خطرپذیر بازاریسرمایه .0

 .گيردتری را در بر میمدتگذاری در مراحل انتهايی تأكيد دارد و افق زمانی كوتاهسرمايه

های خطرپذير از حالت اصيل به سوی بازاری سوق داده شده است. يکی از گذاریدر برخی كشورها، سرمايه

 كنند، ولیخطرپذير رسمی، بيشتر با پول ديگران كار میگذار های كلی اين است كه نهادهای سرمايهتفاوت

 گذارانكنند و اين امر پيامدهايی دارد. مثالً سرمايهگذاران خطرپذير غيررسمی با پول خودشان كار میسرمايه



 

 

های كوچک گذاری در مراحل ابتدايی طرحاند و در پی سرمايههای خودشان متکیغيررسمی بيشتر بر قضاوت

های بزرگ با خطر كمتر های ثابت خود، بيشتر بر طرحهای خطرپذير رسمی به سبب هزينها سرمايههستند؛ ام

امر  گيرند. همينتر تصميم میگذاران خطرپذير غيررسمی، كاغذ بازی كمتری دارند و سريعتأكيد دارند. سرمايه

های خطرپذير غيررسمی ، سرمايهكننده است. از سوی ديگردهد و به سود شركت درخواستها را كاهش میهزينه

 .از انعطاف بيشتری برخوردار است

تخت ها يا پايگذاری رسمی و سنتی، بر مناطق جغرافيايی خاصی )مانند مراكز استانهای سرمايهدر پايان، مؤسسه 

اند دهنگذاران غيررسمی در سراسر كشور پراكهای صنعتی( تأكيد دارند، در صورتی كه سرمايهكشور يا حتی شهرک

گذاران غيررسمی در فاصله نزديکی از محل زندگی و بر يک منطقه جغرافيايی تأكيد خاص ندارند. اين كه سرمايه

سازد و آن، كمک به ها آگاه میگذاریگونه سرمايهكنند، ما را از علت ديگر ارتقای اينگذاری میخود سرمايه

 .ای استمنطقهی سازی توسعهگردش سرمايه در سطح مناطق و آسان

رسمی های خطرپذير غيرهای خطرپذير رسمی و غيررسمی، نبايد تنها به مزايای سرمايهالبته هنگام مقايسه سرمايه 

های آن بسنده كرد؛ چون ايرادهايی هم به اين روش وارد است. يکی از اين موارد، ناملموس بودن بازار و نارسائی

ند. كگذاری را بسيار دشوار میبرداری مناسب از سازوكارهای سياستهرههای غيررسمی است كه بگذاریدر سرمايه

كننده است كه اين گذاران غيررسمی برای اثرگذاری جدی بر راهبرد شركت درخواستايراد ديگر، تالش سرمايه

 .ها بيشتر استای آنتأثيرگذاری معموالً از سهم سرمايه

يررسمی گذاران غها رقيب يکديگرند. برعکس، سرمايهداشت كرد كه آناز تفاوت اين دو نوع سرمايه نبايد چنين بر

های نوآور دانست كه قسمت بزرگی از وظايف تأمين مالی را به های پيش روی شركترا بايد عامل افزايش گزينه

. دارد های غيررسمی و منابع تأمين مالی خطرپذير رسمی وجودای مکمل ميان سرمايهعهده دارد. بنابراين، رابطه

 ها را برای رشد آمادهتر هستند و شركتگذاران غيررسمی برای تأمين مالی مراحل ابتدايی مناسبيعنی سرمايه

گذار های سرمايهی بيشتری نياز دارند و بيشتر به سراغ مؤسسههای در حال رشد به سرمايهكنند؛ اما شركتمی

افزوده اقتصادی بدل شود نياز به های نوآورانه به ارزشكه ايدهروند. بنابراين، برای اينخطرپذير رسمی می

افراد »جا به نقش كليدی بسيار كمياب است. پس از همين« منابع پولی»گذاری است، ولی در اين مرحله سرمايه

های كوچک و در مراحل ابتدايی ها بيشتر در پی مشاركت در طرحبريم. آندر اقتصاد ملی پی می« گذارسرمايه

های گيری برخی صندوقتوانيم جهتگذاری رسمی با غيررسمی، میها هستند. با پيوند منابع سرمايهركترشد ش

سوق دهيم. اين پيوند بر اين « گذاری خطرپذير اصيلسرمايه»گذاری خطرپذير رسمی را به سوی مفهوم سرمايه

 مديريتی، مفيد واقع شوند و تا حدیتوانند از نظر تأمين تخصص گذاران خصوصی میاصل استوار است كه سرمايه

 .گذاری رسمی شوندهای سرمايهبه امر نظارت نيز كمک كنند و به اين ترتيب، سبب كاهش هزينه

  

 


