
 

 

 خطرپذير  یگذارفرآيند سرمايه

لندمدت گذاران خطرپذير، بسيار ببايد بدانيم كه فرآيند تأمين منابع مالی خطرپذير و رابطه كارآفرينان با سرمايه

گذار تواند به سرعت با يک سرمايهی سريع باشد و تصور كند كه میو طوالنی است. اگر كسی در پی يک قاعده

د. زده خواهد شرويی با واقعيت به شدت شگفتروبهخطرپذير به توافق برسد و مشكل مالی خود را حل كند، در 

ها بسيار كم است. در عوض گذاران خطرپذير به سرعت وارد عمل شوند؛ اما تعداد آنممكن است، برخی سرمايه

اسبی گذاری منپردازند تا مطمئن شوند كه مورد سرمايهعيار میهای كامل و تمامها و ارزيابیها به بررسیبيشتر آن

مدت ی بازنگری بلندگذاران به يک دورهدهند. اين سرمايهگذاری بلندمدت انجام میاند. سپس، يک سرمايهفتهرا يا

كنند. مدت، عمل میگذاران خطرپذير در چارچوب زمانی كوتاهنياز دارند. بنابراين تنها تعداد بسيار كمی از سرمايه

 .كندشكل زير به درک چگونگی مراحل اين كار كمک می

 گذاری خطرپذیری اصلی سرمایهشاخصه

بررسی تحوالت چشمگير جهانی در قرن بيستم و ابتدای قرن بيست و يک، به خوبی نشان داد كه در صنايع  

مبتنی بر دانش كه نبض اقتصادی كشورها هستند، تنها نوآوری و توان تكنولوژی عامل موفقيت است؛ اما بازيگران 

های نوآورانه خود با مشكالت های كوچک و متوسط هستند كه در تأمين مالی فعاليتكتاصلی اين صنايع، شر

وع عنوان نهايی كه برای آن برشمرديم، بهاند. در اين ميان، تأمين مالی خطرپذير با تمام ويژگیبسياری مواجه

م های اصلی سيستاز زنجيرهتر، يكی شود. به عبارت سادهخاصی از تأمين مالی برای پر كردن اين خأل مطرح می

های خاصی از ويژگی« تأمين مالی خطرپذير»های تأمين مالی خطرپذير است؛ اما ی صندوقملی نوآوری، مجموعه

كند. بنابراين، های زنجيره سيستم ملی نوآوری كشور را تكميل میهای حلقهبرخوردار است كه همان ويژگی

های برجسته باشند، هرچند ممكن است در كل مثبت قلمداد ن شاخصهای مالی اگر فاقد ايهای صندوقفعاليت

 .ی تكنولوژی در سطح كالن نخواهند كردشوند، اما كمک چندانی به اهداف توسعه

گذاری خطرپذير را مشخص و معرفی های سرمايهی عملكردی صندوقترين شاخصهكنيم تا مهمدر ادامه، تالش می

گذاری خطرپذير را بيان های سرمايهخص اصلی عملكردی فعاليت صندوقكنيم. در زير، هشت ويژگی و شا

 :كنيممی

 هامشاركت در مدیریت شركت .1

عيت ها نسبت به وضشود و آنگذاران خطرپذير در تأمين منابع مالی خالصه مینبايد تصور كرد كه نقش سرمايه 

گذاران به سبب شراكت در اين سرمايه پذير خود، موضعی انفعالی خواهند داشت.های سرمايهعملكردی شركت

دانند و بيشترين سعی را دارند كه با كمک به ها متعهد میهای نوپا، خود را در قبال موفقيت آنمالكيت شركت

ها از های خود را افزايش دهند. از قضا آنگذاریشان، سود سرمايهگذاریهای سبد سرمايهموفقيت شركت

گذاران كه بيشتر افراد باتجربه و دارای شم ها نيز برخوردارند. اين سرمايهگونه كمکهای الزم برای اينتوانايی



 

 

شوند. های مشابه، فعاالنه وارد اين عرصه میهای حاصل از كمک به شركتتجاری بسيار باال هستند، با اتكا به تجربه

های نوپا است؛ زيرا مديريت كتگذاران، در بيشتر مواقع راهگشای شرارتباطات فردی و سازمانی اين سرمايه

های نوپا، بيشتر در اختيار كارآفرينان فنی است )كسانی كه تجربه مديريتی كافی ندارند.( بازاريابی راهبردی شركت

 .ها بسيار مؤثرندگذاران در آنهايی است كه اين سرمايهريزی نيز، از ديگر حوزهو برنامه

پردازند افزايی میهای سرمايه پذير نوپا، به ارزششاركت در مديريت شركتگذاران خطرپذير با مبنابراين، سرمايه

كنندگی منابع مالی است. به طور اساسی، يكی از داليل اهميت ها چشمگيرتر از نقش تأمينو نقش كارآفرينی آن

و  فرينان جوانگذاری خطرپذير در رشد اقتصادی كشورها نيز همين ويژگی است؛ يعنی از اين راه، به كارآسرمايه

ها ذاریگگونه سرمايهشود. به اين دليل، معموالً در كشورهايی كه به اهميت اينهای مديريتی كمک میفاقد مهارت

آيد های سرمايه پذير در میمديره شركتگذاری به عضويت هيئتهای سرمايهاند، يكی از اعضای صندوق پی برده

 .ها فراهم آيدای آنافزايی هرچه بيشتر بری ارزشتا زمينه

 ارزیابی مدیریتی .2

شود كه رشدی سريع دارند و به طور گذاری میهای جوان و نوپايی سرمايهمنابع مالی خطرپذير بيشتر در شركت

. ای نيستشوند؛ اما تشخيص اين توان ذاتی به هيچ وجه كار سادهذاتی به واحدهای اقتصادی مهمی تبديل می

ته ای وجود نداشيافتها در مراحلی باشند كه هنوز هيچ محصول واقعی يا بنگاه سازمانهزيرا ممكن است اين شركت

 .باشد

رو هستند. بنابراين، الزم است تا در مراحل نخست، ها با خطر فراوانی روبهگذاریگونه سرمايهبه اين دليل، اين

صادی و های اقتها مسلماً تنها به ارزيابیابیها به عمل آيد كه اين ارزيگونه شركتهای بسيار دقيقی از اينارزيابی

ايی هها، بر چه شاخصگذاران خطرپذير در اين ارزيابیشوند. حال اين سؤال مطرح است كه سرمايهفنی محدود نمی

 :اند ازها به ترتيب عبارتبيشتر تأكيد دارند. اين شاخص

 مديريت خوب  .1

 مديريت خوب  .2

 مديريت خوب  .3

 قابليت رشد  .4

 گذاریج از سرمايهراه خرو  .5

ها است. بررسی وضعيت گروه های نوپا، وضعيت گروه مديريتی آنترين شاخص ارزيابی شركتبنابراين، مهم

طلبد. های خاصی را میمديريتی به سبب ماهيت غيرملموس آن، به تجربه و دانش فراوانی نياز دارد و مهارت

ها بايد به دقت مورد توجه قرار وردار باشد و در اين بررسیها برخازجمله مواردی كه بايد گروه مديريتی از آن

 :اند ازگيرد، عبارت



 

 

 انسجام و وحدت 

 سابقه 

 تعهد 

 دانش تجاری 

 های تخصصی الزمبرخورداری از تمامی مهارت 

 تمايل به پذيرش مشاوره 

ها گرايشی به دادن اطالعات و پذيرش ها خانوادگی هستند و مديريت آنمثالً در بيشتر كشورهای آسيايی، شركت

ش كه از تجربه و دانمشاوره از اعضای غيروابسته ندارند. بنابراين، تنها در پی دريافت سرمايه هستند، بدون اين

ذاری گمسلماً، اين ويژگی با اصول ابتدايی سرمايههای شركت بهره ببرند. گذاران در پيشبرد فعاليتسرمايه

های نوپا، نبايد از ديد ای در گروه مديريتی شركتخطرپذير تناقض دارد. بنابراين، حتی وجود چنين روحيه

 .گذاران مخفی بماندسرمايه

 خطرپذیری .3

ز ژگی خطرپذيری باگذاری خطرپذير در توسعه تكنولوژی و رشد اقتصادی، بيشتر به همين وياهميت سرمايه 

ی خالقی در ذهن دارند و به موفقيت اقتصادی آن باور دارند، گردد. به بيانی، كارآفرينانی كه طرح نو و ايدهمی

حله ها در اين مرشوند. آنمعموالً به سبب دسترسی نداشتن به منابع مالی كافی در مسير حركت خود متوقف می

ع توانند از منابآورند؛ اما به داليل مختلف نمیهای مالی مشابه روی میها و مؤسسهبرای رفع مشكل خود به بانک

م بر مدت حاكهای سنگين و ديدگاه كوتاهها استفاده كنند. از موانع اصلی، درخواست سپردهگونه مؤسسهمالی اين

رشد اقتصادی های كوچک و متوسط )يا همان موتور های خاص شركتها است. بنابراين، ويژگیگونه مؤسسهاين

های های سنتی تأمين مالی را برای پروژهها، بازارهای بورس و ديگر كانالكشورها( دريافت منابع مالی كافی از بانک

 گونه كه پيش از اين اشاره شد، تأمينپرخطر مبتنی بر تكنولوژی پيشرفته بسيار دشوار كرده است، پس همان

 .شودمطرح میمالی خطرپذير برای پر كردن اين جای خالی 

د، انهای مالی كه با هدف كمک به توسعه تكنولوژی شكل گرفتهدر چنين شرايطی، اگر آن دسته از صندوق

ه شود كشوند. چه بسا، بعد از مدتی ديده میخطرگريز باشند، اندک اندک از كاركرد اصلی و واقعی خود خارج می

ود های سنگين محدها به اعطای وام و گرفتن سپردهاليت آنها دارند، يعنی فعها عملكردی مانند بانکاين صندوق

شود و نوآوران و كارآفرينان واقعی، برای تحقق شده است. پس در چنين شرايطی همان خأل قبلی دوباره حاكم می

ی ارويی با درهشوند و در پايان پس از روبهرو میهای خود و كمک به توسعه تكنولوژی با مشكالت مالی روبهايده

 .كنندنظر میبسته از ادامه كار صرف

 گذاری توقعهای سرمايهتوان از صندوقها نمیای از شرايط وابسته است كه بدون وجود آنخطرپذيری، به مجموعه

ها است تا در قبال هايی برای كاركنان صندوقخطرپذيری داشت. يكی از اين شرايط، ايجاد مشوق



 

 

اره تفاوت نباشند. متأسفانه، ادها بیافت كنند و در قبال موفقيت يا شكست آنهای موفق پاداش دريگذاریسرمايه

ها در قالب سيستم بوروكراتيک دولتی در برخی كشورها )ازجمله كره جنوبی( اندک اندک سبب اين صندوق

 ایهها در ارزيابی دقيق طرحكمرنگی خطرپذيری شده است. يكی ديگر از موانع خطرپذيری، ناتوانی صندوق

های زياد، اين ضعف خود را ها با دريافت سپردهشود تا صندوقپيشنهادی است. اين ناتوانی در نهايت سبب می

گذاری خطرپذير است و نقش به سزايی در توسعه های اصلی سرمايهجبران كنند. بنابراين، خطرپذيری از ويژگی

 نياز آن نيز مدنظرزمان وجود شرايط پيش، هم«خطرپذيری»تكنولوژی دارد. در عين حال، بايد در بررسی ويژگی 

 .قرار گيرد

 هامشاركت در مالكيت شركت .4

ه های خطرپذير بگذاریهای اصلی و ماهيتی سرمايهها از ويژگیبه داليل گوناگون، مشاركت در مالكيت شركت 

های مختلف( با دريافت سپرده مدت ورود. وام دادن )آن هم با نرخ بهره باال و بازپرداخت كوتاه يا ميانشمار می

های نوآورانه و مبتنی بر گذاری خطرپذير همخوانی ندارد و خأل موجود در تأمين مالی پروژهمفهوم سرمايه

كی استفاده های بانكند. اگر كارآفرينان از شرايط باال برخوردار بودند، نخست از وامهای پيشرفته را پر نمیتكنولوژی

 .كردندمی

وند، شهای سرمايه پذير سهيم میگذاری خطرپذير در مالكيت شركتهای سرمايهر، زمانی كه صندوقاز سوی ديگ

كنند. در ها استفاده میشوند و از هر ابزاری برای كمک به موفقيت اين شركتها متعهد میی آندر قبال آينده

نال ارتباطات شخصی در كمک به ريزی و حتی استفاده از كاهای مديريتی و برنامهجا موضوع مشاورههمين

خصص ايده و ت»مند های نوپای مبتنی بر تكنولوژی پيشرفته مطرح است. اين كار به معنای پيوند نظامشركت

تواند ضامن است كه اين پيوند، می« های مالیتجربه و شم تجاری كارشناسان صندوق»با « كارآفرينان جوان

 .در كشور و به عبارتی تحقق اهداف توسعه تكنولوژی باشدهای تكنولوژی سازی موفق نوآوریتجاری

گذاری اگر بخواهند در جايگاه واقعی خود در سيستم های سرمايهتوجه به نكات باال، تأييدی بر آن است كه صندوق

گذاری خطرپذير هماهنگ كنند و به عبارتی ملی نوآوری قرار گيرند، بايد كاركردهای خود را با مفهوم سرمايه

های طور مستقيم وارد عرصه واقعی دگرگونیها، بهگذاری در مالكيت شركتدهندگان منفعلی نباشند و با سرمايهموا

 .تكنولوژی شوند

 انگيزه سودآوری .5

« رد.گيپذيرش خطر باال كه به اميد كسب سود فراوان صورت می»گذاری خطرپذير آمده است: در تعريف سرمايه 

ی سود داران در پا انگيزه كسب سود بيشتر همراه باشد، در غير اين صورت اگر سرمايهمطمئناً، پذيرش خطر بايد ب

های مطمئن )مانند اوراق قرضه و مشاركت( گذاریتوانند به نرخ بانكی يا ديگر سرمايهمحدود و ناچيز باشند، می



 

 

ر های پيشرفته ده تكنولوژیهای نوآورانه و در عرصی خود را در طرحبسنده كنند. بنابراين، كسانی كه سرمايه

 .دهند، مطمئناً بايد برنامه نسبتاً بلندمدتی برای كسب سود بيشتر داشته باشندمعرض خطر قرار می

ها در گذاری خطرپذير، از محل افزايش ارزش سهم مالكيت آنهای سرمايهبايد دانست كه سود موردنظر صندوق

ی ديگر ها. تجربهشود، نه از راه درآمد جاری شركتبورس( حاصل میزمان فروش آن )يا عرضه ابتدايی آن در بازار 

هايی در اين مسير گذاری خطرپذير حاكی از آن است كه دولتگيری و تقويت صنعت سرمايهكشورها در شكل

عت ناند. به عبارتی، ص طور كامل در نظر داشتهاند كه انگيزه سودآوری را در فعاليت اين صنعت بهتر بودهموفق

تواند صنعت پويايی باشد كه فعاالن آن افزون بر كمک به پيشرفت تكنولوژی و توسعه گذاری خطرپذير، میسرمايه

يزی ی بانكی بسيار ناچاقتصادی، افزايش ثروت خود را نيز در نظر دارند. مثالً در كشوری مثل آمريكا كه نرخ بهره

 های خطرپذير، آمار بسيارگذاریتا سی درصد در سرمايهشود، بازگشت متوسط سرمايه بين بيست پرداخته می

 .توجهی است جالب

گذاری خطرپذير در حد كانالی برای های سودآوری، صنعت سرمايهتوجهی به انگيزهدر برخی كشورها، به سبب بی

، از كه هرگاه توان گفتهای دولتی پايين آمده است. با اطمينان میای در راستای سياستتوزيع اعتبارات يارانه

ها اندک اندک از خطرپذيری پوشی شود، اين صندوقهای مالی توسعه تكنولوژی چشمانگيزه سودآوری صندوق

های كنند. يكی ديگر از موانع، توجه به انگيزههای مطمئن بسنده میگيرند و در نهايت به پرداخت وامفاصله می

ست. به عبارتی زمانی كه سيستم استخدامی و ارتقای اين گذاری اهای سرمايهسودآوری، اداره دولتی صندوق

های موفق، تأثير زيادی بر ارتقای اين كاركنان كاركنان از نظام بوروكراتيک دولتی پيروی كند، سودآوری طرح

های دولتی بازخواست ها يا شكست طرح موردنظر، كاركنان صندوقندارد؛ اما در صورت بروز تخلفاتی از سوی آن

گذاری خطرپذير دور ها را از مفهوم سرمايهد. پس در بلندمدت، نبودن وجود انگيزه سودآوری، صندوقشونمی

 .كندمی

 های نوپاتوجه به شركت .6

توان به مراحل ها صورت پذيرد. اين مراحل را میتواند در مراحل مختلف رشد شركتگذاری خطرپذير میسرمايه 

ها شامل طيف وسيعی گذاریتوان حدس زد، اين سرمايهگونه كه مینابتدايی، رشد و گسترش تقسيم كرد. هما

گذاری نيز رسد و افق زمانی خروج از سرمايهاست كه در يک سوی آن خطر و ناامنی به باالترين حد خود می

د دارند و های جالب وجوها و نوآوریشود. در اين مرحله )مرحله ابتدايی( معموالً كارآفرينانی با ايدهتر میطوالنی

ها دهی مناسبی در قالب يک شركت وجود ندارد. پس ارزيابی ظرفيت اين طرحدر بسياری موارد، حتی سازمان

ای است و افق زمانی سودآوری نيز حداقل به هفت تا ده سال های ويژهبسيار دشوارتر است و خواهان مهارت

 .رسدمی

 گيرد كه بنا به داليلی در پی گسترشای صورت میيافتههای ثبات گذاری در شركتدر سوی ديگر طيف، سرمايه

 دهی مشخصها با توجه به سوابق موجود و سازمانهای خود هستند. مطمئناً ارزيابی ظرفيت اين طرحدامنه فعاليت



 

 

ذاری گشود و افق زمانی خروج از سرمايهها كمتر میگذاریتر است. پس خطر اين سرمايهها بسيار آساناين شركت

شود ها حاصل میگذاریگونه سرمايهی كمتری از اينيابد؛ اما بايد توجه داشت كه بازگشت سرمايهنيز، كاهش می

 .شودو به عبارتی متناسب با كاهش خطر از ظرفيت سودآوری نيز كاسته می

ن هد، تأثير آدگذاری خطرپذير كل اين طيف را پوشش میگونه كه پيش از اين اشاره كرديم، هرچند سرمايههمان

گيری اصلی آن به سوی آغاز طيف شود كه جهتتر میی تكنولوژی و ارتقای كارآفرينی زمانی پررنگبر توسعه

های نوپا و نوآور باشد. به عبارتی، اگر بر آغاز ها يا همان شركتگذاری در مراحل ابتدايی رشد شركتيعنی سرمايه

افزايی ها با كمک مشاوره و ارزشيابد و اين شركتتقا میهای نوپا ارگيری شركتطيف تأكيد شود، شكل

تر عمل های نوين، موفقسازی تكنولوژیتوانند حركت بهتری داشته باشند و در تجاریگذاران خطرپذير میسرمايه

های تر و مفيدتر از كمک به گسترش فعاليتهای نوپا، بسيار اقتصادیكنند. پس تأمين مالی خطرپذير شركت

 .های معتبر قديمی استشركت

ن خود ممكهای نوپا، نياز به شرايط خاصی دارد و خودبهگذاری در شركتهمچنين، بايد توجه داشت كه امر سرمايه

م يابد. هنگانيست. در صورت نبود شرايط مناسب، طبعاً گرايش كلی به سوی كاستن از خطر موجود سوق می

لتی( های دوها و يارانهگيری سياستويژه، جهتيد به اين شرايط )بهگذاری خطرپذير، بابررسی نكات مهم سرمايه

 .نيز توجه خاصی شود

 دیدگاه بلندمدت .7

گذاری خطرپذير را تحت تأثير قرار های سرمايههای بسيار مهم ديگر كه ابعاد عملكردی و ويژگیيكی از ويژگی 

گذار است. مسلماً خطرپذيری برای كسب سود در هفت تا های سرمايهدهد، ديدگاه بلندمدت حاكم بر صندوقمی

ی ندارد. مدت جايتوسعه تكنولوژی در ديدگاه كوتاهپذير نيست. اساساً ده سال آينده، بدون ديدگاه بلندمدت امكان

ج از تدريها بههای موردنظر حاكم باشد، نه تنها اين صندوقمدت بر صندوقتر، اگر ديدگاه كوتاهبه بيانی ساده

تر از آن، ديگر در راستای اهداف توسعه تكنولوژی گام شوند، بلكه مهمگذاری خطرپذير دور میمفهوم سرمايه

 .شودهای مالی و بانكی میها همانند مؤسسههند داشت و عملكرد آنبرنخوا

 ایمدیریت حرفه .8

های نوپا و مبتنی بر تكنولوژی پيشرفته است. خطر فراوان و گذاری خطرپذير، تأمين مالی شركتالزمه سرمايه 

اسب های منه انتخاب پروژهگيری دربارها است. تصميمگذاریگونه سرمايههای اينبازگشت سرمايه زياد، از ويژگی

 ای گرفته شود كه بازگشتها بايد به گونهگونه تصميمگذاری از اهميت حياتی برخوردار است و اينبرای سرمايه

 .سرمايه را به باالترين اندازه برساند و از خطر موجود به ميزان زيادی بكاهد



 

 

نها گذاران خطرپذير موفق، نه ت. به بيان ديگر سرمايهگذاری خطرپذير، بايد جريان سرمايه را نيز آسان سازدسرمايه

ی و كنند تا از پيوستگگذاری را نيز شناسايی میگذاران نو و دارای گرايش به سرمايههای خوب بلكه سرمايهپروژه

قع موگذاران خطرپذير تنها در پی سود سهام نيستند، بلكه با تزريق بهرشد پروژه مطمئن شوند. بنابراين سرمايه

 .دهندگذاری را افزايش میسرمايه، بازگشت سرمايه

های پذيرای سرمايه ارائه كنند. خدماتی مانند افزوده را به شركتگذاران خطرپذير، بايد خدمات دارای ارزشسرمايه

 :موارد زير

 سازی مفاهيم مدرن مديريت بنگاهپياده 

 ريزی راهبردیبرنامهريزی بازار و سازی منابع اطالعاتی برای برنامهيكپارچه 

 تأمين مالی اوليه و تأمين مالی مجدد 

 مشاوره مالی 

 گذاران راهبردیشناسايی سرمايه 

 ی ابتدايی سهام در بازار بورسهايی برای عرضهطراحی برنامه 

 لای دنباگذاری حرفهگذاری خطرپذير بايد در قالب سرمايهآيد، سرمايهگونه كه از تمامی موارد باال برمیهمان

 .شود

طلبد تا خطر نسبتاً باالی اين كار تا حدی ای را میگذاری و مديريت حرفهگذاری خطرپذير، سرمايهالف( سرمايه

 .كاهش يابد

ت گذاران اسها، حاصل سرمايه، تخصص و تجربه سرمايهگذاریگونه سرمايهب( نرخ بازگشت باالی سرمايه در اين

 .نيازهای افزايش بازگشت سرمايه استای، از پيش، سرمايه و تخصص حرفهكه با سختی فراهم آمده است. بنابراين

يتی گذاری خطرپذير، مديربنابراين بايد بار ديگر تأكيد كرد كه شرايط خاص عملكردی حاكم بر صنعت سرمايه

 .طلبدای میحرفه

، اری خطرپذير است. مثالًگذهای چندگانه سرمايهاز نكات مهمی كه بايد در نظر داشت، وابستگی متقابل ويژگی

هايی جذب كارشناسان و مديران توانمند و ی سودآوری، بايد بدانيم كه بدون چنين انگيزههنگام صحبت از انگيزه

كارگيری چنين كارشناسان و مديرانی، گذاری ممكن نيست. از سوی ديگر، بدون بههای سرمايهباتجربه در صندوق

ه نيز تجربشود و مشاوره كارشناسان بیها سلب میديريتی و فنی از اين صندوقهای بسيار دشوار متوان ارزيابی

ی سودآوری شود، بدون وجود انگيزهگونه كه ديده میكند. بنابراين همانهای نوپا دوا نمیدردی از شركت

 .ها نيز ممكن نيستهای مناسب مديريتی و فنی و مشاركت در مديريت شركتارزيابی

 


