
 

 

 چیست؟ خطرپذیر یگذارهیسرما

بی خووکار به سر آمده است. کشورها بههای سنّتی کسبدر محيط اقتصادی پويای امروزی، دوران بيشتر نمونه

 روند. امروزه، اقتصاد کشورهایهای بزرگ، از اين پس عامل اصلی رشد اقتصادی به شمار نمیاند که شرکت دريافته

ثالً، نيمی از صادرات آمريكا، حاصل فعاليت گردد. مهای کوچك و متوسط میيافته، بر محور بنگاهتوسعه

درصد از صادرات  7هايی با بيش از پانصد کارمند، تنها هايی با کمتر از بيست کارمند است و فعاليت شرکتشرکت

 .گيرداين کشور را در بر می

نعت ص اين امر، شايد به سبب پيشرفت سريع تكنولوژی در دهه گذشته باشد. صنايع مبتنی بر دانش مانند

اند. در اين صنايع، اطالعات، بهداشت و درمان، سرگرمی و خدمات، در کانون توجه بازارهای بورس جهانی قرارگرفته

های ها، نوعی تغيير الگو و فاصله گرفتن از نمونهتنها نوآوری و توان تكنولوژيك عامل موفقيت است. اين دگرگونی

 .جويی در مقياس استهای فيزيكی و صرفهقديمی مبتنی بر فرآورده

 های تأمين مالیهای گوناگون، دشواریتوسعه در اقتصاد نوين، نيازمند جريان ثابت سرمايه است؛ اما در بررسی

ن نظران بر اياند. مثالً، برخی صاحب های کوچك و متوسط را بسيار زياد برشمردههای نوآورانه در شرکتفعاليت

ها هستند، طوری که مديران ای ارزيابی بانكترين شاخصهزان امنيت آن، مهموکار و مياندازه کسب»باورند که: 

ديگر  به بيانی«. دهندتر ترجيح میوکارهای کوچكتر را به کسبوکارهای بزرگگذاری، کسبها، برای سرمايهبانك

 .سازدل میميها، بیگذاری در آنگذاران را به سرمايههايی دارند که سرمايههای کوچك ويژگیشرکت

گذاری خطرپذير، گونه خاصی از تأمين منابع مالی است که برای پر کردن اين جای خالی طرح شده است؛ سرمايه

 اما سرمايه خطرپذير چيست؟

های جوان، کوچك، به سرعت های مديريتی، در اختيار شرکتای است که به همراه کمكسرمايه خطرپذير سرمايه

های کوچك دهند. سرمايه خطرپذير، از منابع مهم تأمين مالی شرکتقتصادی قرار میدر حال رشد و دارای آتيه ا

هايی هستند که منابع مالی ها يا تعاونیگذاری خطرپذير، بيشتر شرکتای سرمايههای حرفهو نوپا است. شرکت

ن گذاران تأميخود بنيان گذاران خارجی ياها، ثروتمندان، سرمايههای بازنشستگی، بنيادها، شرکتها را صندوقآن

د های خود نيستنگذاریگذاری خطرپذير در پی کسب درآمد جاری و پياپی از سرمايههای سرمايهکنند. شرکتمی

ها با فروش سهم مالكيتشان به دست گذاری آنو در صورتی که شرکت مورد نظر سودآور باشد، سود سرمايه

 .آيدمی

ها اغلب رغبت کمتری برای كرانه و نوآورانه قدری نامطمئن است، بانكهای مبتاز آنجا که نتيجه فعاليت 

دهند؛ از همين رو کارآفرينی که سرمايه کافی برای اجرای طرح خود ندارد ها نشان میگذاری در اين طرحسرمايه

 .رودو به موفقيت اين طرح اطمينان نسبی دارد، به سراغ بازار سرمايه خطرپذير می



 

 

 :خطرپذير، معموالً گذارانسرمايه 

 کنندسرعت درحال رشد را تأمين میهای نوين و کوچك و به منابع مالی شرکت. 

 شوندها سهيم میدر مالكيت اين شرکت. 

 کننددر توسعه محصوالت و خدمات نوين کمك می. 

 کنندبا مشارکت فعاالنه خود، برای شرکت مورد نظر ارزش افزايی می. 

 پذيرند، خطر بيشتری را میبا انتظار کسب سود فراوان. 

 گيری بلندمدت دارندجهت. 

گذاری خطرپذير تنها به تأمين منابع مالی محدود نيست، بلكه شامل ارائه های سرمايهبنابراين، مشارکت شرکت 

های عملی و اجرايی دارند و از آنجا که ها نقشهای مداوم نيز هست. همچنين، اين شرکتها و مشاورهحمايت

 .ها دارنداند، هماهنگی نزديكی با اهداف آنها شريكديگر مالكان، در خطر شرکتمانند 

اری های فنی و تجگذاری، شايستگیهای پيشنهادی برای سرمايهگذاران خطرپذير هنگام بررسی شرکتسرمايه 

گذاری سرمايه های مورد بررسی،گذاران در بخش اندکی از شرکتکنند. اين سرمايهها را به دقت بررسی میآن

ها و ها با استفاده از تجربهگيرند. آنها، مدت زمان زيادی را در نظر میکنند و برای رسيدن به اهداف شرکتمی

های مشابهی در مسير رشد خود مواجه های ديگری است که با چالششم تجاری خود )که حاصل کمك به شرکت

 .پردازندها میشرکتاند( به مشارکت فعال با سيستم مديريتی آن بوده

گذاری همزمان در چند شرکت جوان، خطر و سرمايه "سبد سرمايه" گذاران خطرپذير با ايجاد نوعیسرمايه 

پذير، اقدام به گذاری خطرای سرمايههای حرفهها با ديگر شرکتدهند. گاهی آنگذاری خود را کاهش میسرمايه

های کوچك، گذاران خطرپذير با حمايت از شرکتها سال است که سرمايهکنند. دهگذاری مشترك میسرمايه

های شغلی، رشد اقتصادی و افزايش توان رقابت کارآفرين و تكنولوژيكی، نقش چشمگيری در خلق فرصت

، «فدرال اکسپرس»، «اپل»، «ل اکويپمنتديجيتا»های معتبری مانند اند. شرکتالمللی کشورها داشتهبين

ه در هايی هستند کترين شرکتاز معروف« جنتك»و « مايكروسافت»، «اينتل»، «سان ميكروسيستم»، «کامپك»

 5991گذاری خطرپذير از سال اند. ميزان سرمايههای خطرپذير استفاده کردهمسير توسعه ابتدايی خود از سرمايه

گذاری خطرپذير برای رشد و ت. تحقيقات نشان داده که در اقتصاد نوين، وجوه سرمايه، دو برابر شده اس0222تا 

 .ايجاد اشتغال ضروری است

کنند که طی پنج تا هفت سال گذاری میهايی سرمايهگذاران خطرپذير در شرکتهای سرمايهدر حقيقت شرکت 

گذاری را ها چند صد فرصت سرمايهکتپس از آن، ظرفيت سودآوری بااليی داشته باشند. ممكن است اين شر

ا هرگز، هگذاری کنند. اين شرکتتری هستند، سرمايههای مطلوبها که فرصتبررسی کنند تا در تعداد کمی از آن

های رکتريزی شکنندگان منابع مالی را ندارند و با مشارکت در مديريت، بازاريابی راهبردی و برنامهتنها نقش تأمين

 .دکننده منابع مالی هستنکنند. به بيان ديگر، ابتدا، کارآفرين و سپس تأمينها کمك میرشد آن مورد نظر، به



 

 

ها بيشتر در گذاریگيرد. هرچند اين سرمايهصورت نمی« های نوپاشرکت»گذاری خطرپذير همواره در سرمايه 

ها گذاریمر خود هستند، اين سرمايههايی که در ديگر مراحل چرخه عهای نوپا است اما گاهی نيز، در شرکتشرکت

گذاری کنند که در آن مرحله هنوز هيچ ای سرمايهگذاران خطرپذير ممكن است در مرحلهشود. سرمايهانجام می

های ، يا ممكن است در شرکت(گذاری ابتدايیسرمايه)ای وجود نداشته باشديافتهمحصول واقعی يا بنگاه سازمان

ها حتی ممكن است، سرمايه الزم برای کمك به موفقيت گذاری کنند. آننوپا )در مراحل ابتدايی توسعه( سرمايه

 (هامالی مرحله گسترش فعاليت تامين). های باسابقه فعلی را نيز تأمين کنندهرچه بيشتر شرکت

های خطرپذير است و صنعت گذاریگذاری در تكنولوژيهای پيشرفته، بخش بزرگی از سرمايههرچند سرمايه 

ال در های فعها مورد توجه قرار گرفته است، ولی در ديگر شرکتگذاریگونه سرمايهگذاری خطرپذير با اينسرمايه

 گذاری خطرپذيرسازی، محصوالت صنعتی، خدمات تجاری و غيره( نيز، سرمايهها )مانند ساختمانزمينه ساير حوزه

 .گيردصورت می

های بزرگی با بيش از يك ميليارد سرمايه گذاری خطرپذير ممكن است کوچك باشند يا شرکتهای سرمايهشرکت 

ها های مختلفی که در آنافزايی ميان شرکتهمگذاری خطرپذير با ايجاد های سرمايهرا اداره کنند. برخی شرکت

های چشمگيری دست يابند. مثالً ارتباط مناسبی بين شرکتی که اند به موفقيتاند، توانستهگذاری کردهسرمايه

افزاری چشمگيری دارد ولی تكنولوژی توزيع مناسبی در اختيار ندارد، با ديگر شرکتی که از تكنولوژی محصوالت نرم

گذاری خطرپذير هستند( برقرار گذاری يك شرکت سرمايهتری برخوردار است )و هر دو در سبد سرمايهتوزيع بر

 .شودمی

کنند حداکثر بين سه تا هفت سال از کنند؛ ولی سعی میها کمك میگذاران خطرپذير به رشد شرکتسرمايه 

گيرد، ها صورت میی چرخه عمر شرکتهايی که در مراحل ابتدايگذاریگذاری خود خارج شوند. سرمايهسرمايه

گذاری در مراحل بعدی، معموالً زمان بسيار که سرمايهبرای سوددهی به هفت تا ده سال زمان نياز دارند. درحالی

کمتری نياز دارد. بنابراين، مدت زمان انتظار برای بازدهی سرمايه، متناسب است با جايگاه شرکت سرمايه پذير در 

شود. بنابراين بايد با تخصص، جديت و آسانی نقد میيه خطرپذير نه کوتاه مدت است و نه بهچرخه توسعه. سرما

 .دقت صورت گيرد

 گذاریگذاری خطرپذير، بسته به ماهيت و راهبرد خود، بعد از سه تا هفت سال از زمان سرمايههای سرمايهشرکت

ترين و پر سر و صداترين م در بازار بورس، جذابآيند. هرچند عرضه ابتدايی سهانخست، درصدد خروج از آن برمی

ها از راه ترين خروجرود، ولی موفقها به شمار میگذاران خطرپذير و مالكان شرکتسازوکار خروج برای سرمايه

پذيرد. تخصص شرکت ها صورت میگذاران اصلی آن يا ديگر شرکتها يا خريد شرکت از سوی بنيانادغام

 .کننده موفقيت آن استگذاری، عامل تعيينج موفق از سرمايهگذار در خروسرمايه

آوری وجوه گذاری و نحوه جمعگذاران، زمان و شكل خروج از سرمايهبنابراين، يكی از مسائل مهم برای سرمايه 

 تگذاران تنها زمانی مايل به مشارکت و تزريق وجوه هستند که خطر مشارکحاصل از بازيافت سرمايه است. سرمايه



 

 

برای خروج، ابزاری مهم و ضروری است که کارکرد  ها با بازده مناسبی همراه باشد. وجود سازوکار مناسبآن

 .کندمنطقی بازار سرمايه خطرپذير را تضمين می

های جوان، پويا و سودآور عرضه ابتدايی سهام در بازار بورس ها به ويژه برای شرکتسازوکار مناسب برای شرکت

ليد های بالغ که توتر است. البته در شرکتهای بزرگگر خروج، فروش شرکت کارآفرين به شرکتاست. شيوه دي

يه گذار در سرماهای سرمايهتوانند به طور مستقيم سهم شرکتو نقدينگی قابل قبولی دارند، کارآفرينان می

ان حفظ کنند. شيوه ديگر، خطرپذير را خريداری کنند و راهبری کامل شرکت را به دست بياورند و آن را همچن

گذار، سپرده خود در شرکت کارآفرين را به باالترين پيشنهاد برگزاری مزايده است که از اين راه شرکت سرمايه

 فروشد. می

های تكنولوژيكی به بازار بورس بسيار مورد توجه بوده است. هنگام عرضه های اخير، عرضه سهام شرکتدر سال

ام هعنوان مالك بخشی از شرکت کارآفرين بخشی از سگذار خطرپذير بههای سرمايهسهام به بازار بورس، شرکت

گذاری خطرپذير سهام خود کنند. هرگاه زمان دادوستد اين سهام فرا برسد، شرکت سرمايهشرکت را دريافت می

توانند بعد از آن مانند سهامداران معمولی باقی کند. اين شرکا میگذار اندك خود توزيع میرا بين شرکای سرمايه

. طی بيست سال اخير، سهام حدود سيصد شرکت که از ها را نقد کنندبمانند يا همزمان با دريافت سهام، آن

 .اند، در بازار بورس آمريكا عرضه شده استهای خطرپذير بهره بردهسرمايه

ها با توجه به تمامی موارد باال، راهبرد خروج خود را تدوين و از اين راه، نحوه تحقق نهايی مديران و مالكان شرکت

کنند. انتخاب راهبرد خروج، با توجه به شرايط و مالحظات بلندمدت ين میگذاری را تعيمنافع حاصل از سرمايه

 .گيردصورت می

بينی درآمد فراوان های خطرناك با پيشگذاری در پروژهگذاری خطرپذير، سرمايهاز اصول ابتدايی هر سرمايه 

ا از منابع هشود. اين بنگاهگذاری میهای نوپايی که به اين منابع نياز دارند، سرمايهاست. اين منابع مالی در بنگاه

توانند توانند اين نياز خود را تأمين کنند. زيرا کارآفرينان اغلب نمیهای مالی( نمیها و مؤسسهمعمولی )مانند بانك

 زنند. به عبارتها سر باز میهای مالی از تأمين مالی آنها و مؤسسهسپرده مناسبی فراهم آورند، در نتيجه، بانك

های نوپای فعال در حوزه تكنولوژی پيشرفته گذاری خطرپذير بيشتر در شرکتهای سرمايهتر، شرکتهساد

ين های سنّتی تأمها، کمبود کانالشوند. اين شرکتها سهيم میکنند و به جای آن در مالكيت آنگذاری میسرمايه

خطر و بلندمدت در تكنولوژيهای نوين فراهم گذاری پردهند و منابع مالی کافی را برای سرمايهمالی را پوشش می

گذاری توان به سرمايهآورند. تأمين منابع مالی خطرپذير به شكل سيستمی پويا درآمده است که از آن جمله میمی

ای، مشارکت در مديريت، سهامداری بلندمدت و تقسيم بهينه خطر اشاره کرد. همين امر سبب شده که حرفه

ناپذيری از فرآيند مدرن صنعتی شدن تكنولوژيكی بدل شود. خطرپذير به بخش اجتناب نهادهای تأمين سرمايه

سو ر از يكهای خطرپذيتوان با اطمينان گفت که سيستم تأمين مالی نوين مبتنی بر تأمين سرمايهدر حقيقت، می

ايفا  ك و متوسطهای کوچو صنايع نوين مبتنی بر تكنولوژی پيشرفته )که نقش اصلی در اين حوزه را شرکت

 .اندکنند( از سوی ديگر، به دو رکن اقتصاد نوين تبديل شدهمی



 

 

ها ای است که در مراحل ابتدايی و رشد و گسترش شرکتکنيم که سرمايه خطرپذير، سرمايهدر پايان تأکيد می 

دار، لهای مشكيت شرکتها که معموالً از راه استقراض است يا تغيير فعالشود. اين مفهوم با خريد شرکتهزينه می

های جوان دريافت گذاری خود، در مالكيت شرکتگذاران خطرپذير در ازای سرمايهبه کلی متفاوت است. سرمايه

شود. در نتيجه، کارآفرينان از شوند و اين تأمين مالی، کمتر از راه اعطای وام دنبال میکننده سرمايه سهيم می

توانند به مرحله سودآوری برسند. کارآفرينانی که در پی منابع مالی خطرپذير یتر ماند و سريعپرداخت بهره معاف

های مالی، برآوردها کنند. در اين طرح، شرحی از محصول و بازار، ترازنامهتهيه می طرح تجاری هستند، معموالً يك

گذاران خطرپذير نيز، کيفيت گروه مديريت، شود. سرمايهاز مديران اصلی شرکت آورده می ایو همچنين پيشينه

ك طور ميانگين تنها يگذاران، بهکنند. اين سرمايهموقعيت رقابتی و دورنمای مالی شرکت موردنظر را ارزيابی می

گذاری، اما بعد از سرمايه کنند؛گذاری میها سرمايهپذيرند و در آندرصد از کل موارد پيشنهادی را می

دهند. های تجاری و صنفی خود را مشتاقانه در اختيار گروه مديريت شرکت قرار میگذاران تجربهسرمايه

فاده های بازاريابی و فروش استتيا آغاز فعالي نمونه اوليه های نوپا، معموالً از اين سرمايه ابتدايی برای ساختشرکت

تر رشد کنند )در مقايسه با زمانی که تنها از منابع دهد تا سريعها امكان میهای بعدی به شرکتکنند. سرمايهمی

توان سهام شرکت مورد نظر را در بازار بورس به کنند.( در اين مرحله، میگذاری میحاصل از فروش خود سرمايه

 .های خود به دست بياورندگذاریگذاران امكان داد که درآمدی از سرمايهو به سرمايه عموم مردم عرضه کرد

 


