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 سخن آغازین

ترین عامل مهمدرواقع بنیادی و  عامل ،گستتتردگی استتتفاده از  نبه علت  ،دانش و فناوری

نیان از الزامات توسعه اقتصادی محسوب باستت. امروزه اقتصاد دانشرشتد در اقتصتاد نوین 

شتتود  ه  ستتآ در مد و رفاه اقتصتتادی و اجتماعی را بر تولید، توزیع و مصتتر  دانش و می

های مالی، قانونی و اطلاعات بنا نهاده استت.  اربردی  ردن دانش تولیدشده نیازمند حمایت

راین بنیان است. بنابهای دانش فرینی بنگاهو ار و نقشستیاستتی برای بهدود فضتای  ستآ

ی، های فنبنیان علاوه بر تولید دانش، مستتتلزم فراهم  ردن زیرستتاختتحقق اقتصتتاد دانش

نهادی و مدیریتی و طراحی یک نظام جامع و منستتتتم تأمین مالی برای توزیع و مصتتتر  

 دانش جهت نیل به توسعه پایدار اقتصادی است. 

 یو ارها ستتآ در «ینو ور» با «یستتازیتتار و یمال نیتأم» انیم تنگاتنگ ارتداط

 قیرط از  شورها یاقتصتاد توستعه ستتمیست تیهدا ان،یبندانش اقتصتادمدتنی بر  فناورانه

 یبرا عمومی مؤثر یراهدردها و هااستتتیستت به توجه بدون را فناورانه یهاینو ور پرورش

 .است ساخته ناممکن ینو ور یسازیتتار و یفناور یمال نیتأم از تیحما

 در ژهیوبه  ه استتت ینو ور ندیافر از یمهم مرحله یفناور یستتازیتتار و یمال نیتأم

  زاد بازار یستتازو ارها قیطر از تنها  ن شتتدن یاتیعمل امکان توستتعه، حال در ی شتتورها

 حوزه در چه و یگذاراستیس حوزه در چه دولت توسط نقش یفایا ازمندین و ستتین مقدور

 .است اجرا و تیریمد

 و یمال نیمأت عنوان با لانیممک ویپالگر انتشتتارات از یاترجمه  ه حاضتتر  تاب همطالع

 ،است  شورها در ینو ور تیظرف تادیا یچگونگ و هاچالش ییشناسا ؛یفناور یستازیتتار

 یراستا در یفناور یمال نیتأم توان از یبرداربهره بر اثرگذار یهااستیس از یجامع شناخت

 یهاتیظرف گستتترش دررا  هادولت نقش و دهدیم دستتت به اورانهفن یهاینو ور تیتقو
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 توستتعه به لین باعث خود نوبه به  ه - یفناور در یگذارهیستترما جیترو قیطر از نو ورانه

 . ندیم حیتشر - شد خواهد داریپا یاقتصاد

 ،یالم تأمینو مفاهیم مقدماتی  ینظر یمداناین  تاب پس از بیان مختصر و مفیدی از 

 و یمال نیمأت های موفقبا ارائه نمونه ی،ورافن یستتتازیتتار گذاری و، ستتترمایهتیریدمت

 هاینظام ییناسا؛ به ش(high-tech) برترفن و ارهای سآ تیریمد در یورافن یستازیتتار

 ریمس در یورافن تیهداموفق  یاستیس هایطرح و یورافن یمال تأمین یهابرنامه ،دنیا نو ور

 .دپردازیم دولت توسط ملی ینو ور تیظرف به یدهشتاب و یسازیتتار

 ی ار مدساز و تیحما در یدولت یهااستتیست و دولت نقش یاثربخشت اثدات رغمیعل

 ابطهر در ی م قاتیتحق ،یمل ینو ور تیظرف گسترش و یفناور یسازیتتار و یمال نیتأم

 نها  لیتدد و ها ن رشتتد هب  مک یبرا نو ورانه یو ارها ستتآ مؤثر یمال نیتأم یچگونگ با

 ضتتعف جدران یبرا یتلاشتت  تاب نیا انتشتتار و دارد وجود اقتصتتاد  ل رشتتد موتور به

 .است نهیزم نیا در یتترب هایپژوهش

ها استتتفندیاری و استتتدی بابت ترجمه این  تاب، در پایان لازم استتتت از ستتتر ار خانم

ستتازی و انتشتتار این هت  مادهج ، مشتتاور این معاونت،علیرضتتا نظری د تر همچنین از  قای

 خشبمدیران  گذاران،استیس، پژوهشگران یبرا  تاب نیا تاب تشتکر  نم. امید استت  ه 

 یهاراهدرد و ینو ور تیریمد ،یورافن یهاییایپو درک در جهت یدولتو  یخصتتتوصتتت

 یستتازیتتار و یمال تأمین در  ار مد یاقتصتتاد به یابیدستتت یبرا یعموم گذاریاستتتیستت

 .شود واقع دیمفی ورافن

 

 

 حسینیحسین میرشجاعیان
 معاون امور اقتصادی

 



 

 

 باچهید

 یسازیتتار و 1فناوری یمال تأمین از ییها موختهدرس گذاشتن اشتراک به  تاب نیا هد 

 به نو ور یو ارها ستتآ یبرا لازم وجوه تأمین فرایند - فناوری یمال تأمین. استتت 2ینو ور

 داشته رشد 1برترفن عیصتنا یهمپا - 6یتتار یهاینو ور به 7ورانهفنا ابداعات لیتدد منظور

 تا سازدیم قادر را فناوری یستازیتتار و تیریمد فرایند ،4مرگ دره استت؛ زیرا با پر  ردن

 .گیرد بهرهخود  بالقوه تیظرف تمام از

 یمیمفاهها، و ارائه مورد اوی یمال تأمین یهاینو ور یفعل منابع بهبا اشتتاره   تاب نیا

 و فناوری نهیزم در یگذارهیستتترما ،ینو ور و فناوری تیریمد ،فناوری یمال تأمین چون

 متحده الاتیا عدارتند از مطالعه مورد ی شتتورها. دهدیم قرار توجه مورد را یستتازیتتار

 ستتنگاپور، و وانیتا) شتتدهصتتنعتیتازه یاقتصتتادهارده اول از  ،استترائیل میرژ  انادا، کا،ی مر

(. 5ای س یبدرها لند،یتا و یمالز) شدهیصنعتتازه یاقتصتادها از دوم رده و( 3ای ست یاهااژده

 یمال تأمین بر  اربرد مؤثر یهااستیست خصتو  در یعمل یها موزه و هانشیب مطالعه نیا

 عمل یراهنما تواندیم  ه  ندیم ارائه 4فناورانه یهاینو ور پرورش راستتتتای در فناوری

 رد دولت توجه قابل نقش یاجمال یبررس به نیهمچن  تاب نیا. باشتد رها شتو ریستا یبرا

 و فناوری در یگذارهیستترما گستتترش قیطر از جوامع انهنو ور تیظرف تادیا به دهیشتتتاب

 و موفق یاقتصاد توسعه به دنیرست جهت در انهنو ور یهاتیفعال  ارگیریبه طیشترا تادیا

 .پردازدیم داریپا

                                                           
1. technology financing 
2. innovation commercialization 
3. technological inventions 
4. commercial innovations 
5. high-tech industry 
6. valley of death 
7. Asian Dragons 
8. Asian Tigers 
9. technological innovations 
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 لیمات  ه یدولت رانیمد و محققان ان،یمرب ان،یدانشتو گذاران،استیست یبرا  تاب نیا

 یبرا یعموم استتتیستت یهاراهدرد و ینو ور تیریمد ،فناوری هایپویایی درک به( ازین ای)

 .ودب خواهد دیمف دارند فناوری یسازیتتار و یمال تأمین در  ار مد یاقتصاد به یابیدست

 د تر جِرنی وونگلیم پیارات )دانشگاه تاماسات، تایلند(1

 

                                                           
1. Jarunee Wonglimpiyarat, PhD (Thammasat University, Thailand) 



 

 

 قدردانی

 کرتش اندداشته یهمکار من با  تاب نیا انتشتار در  ه یاریبست افراد از دانمیم لازم خود بر

 ها ن میتقد را یگزارستتپاستت نیترقیعم نم،یوالد یهاتیحما و توجهات پاس به ابتدا.  نم

 دانشگاه) ونزیاستت یشتلا پروفستور ،1(منچستتر دانشتگاه) وود داگلاس پروفستور از.  نمیم

 ارزشتتمند، یهامشتتاوره یبرا 7(استتتنفورد دانشتتگاه) تزیواتز  یهنر پروفستتور و 2(بوستتتون

 یبَر پروفسور از خواهمیم من. دارم ژهیو تشتکر یشتانهاتیحما و یتخصتصت یهاییراهنما

 1(ردهاروا دانشگاه) جوما توسی ال پروفسور و 6(بوستون دانشگاه) بِکِر پی  پروفستور و  نگ

 نگارش یبرا.  نم یقدردان ها ن باارزش یهامشتتاوره و العادهفوق یهافرصتتت ارائه یبرا

 هایفناوری و یانستتان علوم قاتیتحق مؤستتستته در تزیواتز  یهنر پروفستتور از ،ژهیو مقدمه

 از نیهمچن. م نیم یقدردان و تشتتکر مانهیصتتم استتتنفورد، دانشتتگاه( H-STAR) شتترفتهیپ

لیت. ک پروفستتور ،4(میاورشتتل یاِبرو دانشتتگاه) وبالیه سیمور وستیاِمِر پروفستتور  وام روشتتِ

 ویل چون-مِنگ د تر ،5(سنگاپور دانشگاه) وونگ  ام-وپ پروفسور ،3(یمالز فناوری دانشتگاه)

 یقدردان مراتآ.  نمیم تشکر 4(یشانگها یاقتصاد قاتیتحق مؤستسه) وِن ی -فانگ د تر و

 و همکاران از .دارمیم اعلام  تاب نیا فیتأل یبرا تاماستتات دانشتتگاه یمال تیحما از را خود

 .رمسپاسگزا اریبس سخاوتمندانه یدانیپشت و  مک یبرا تاماسات دانشگاه در دوستانم

 

                                                           
1. Professor Douglas Wood (University of Manchester) 
2. Professor Ashley Stevens (Boston University) 
3. Professor Henry Etzkowitz (Stanford University) 
4. Professor Barry Unger, Professor Kip Becker (Boston University( 
5. Professsor Calestous Juma (Harvard University( 
6. Professor Emeritus Morris Teubal )Hebrew University of Jerusalem( 
7. Professor K. Thiruchelvam (Universiti Teknologi Malaysia) 
8. Professor Poh-Kam Wong (National University of Singapore) 
9. Dr Meng-chun Liu, and Dr Fang-I Wen (Chung-Hua Institution for Economic Research) 





 

 

 فهرست اختصارات

ACE  بازار  اراییدسترسی، اطمینان و( ACE )در مالزی 

AIM یگذاریهجایگزین سرما بازار 

AMEX ریکابورس اوراق بهادار  م 

ARD یکاشر ت تحقیق و توسعه  مر 

A*STAR و تحقیقات فناوریعلوم،  سازمان 

ATC  های پیشرفتهفناوریمر ز 

ATP  فناوری پیشرفتهبرنامه 

AUTM دانشگاه فناوریمدیران  انتمن 

BANSEA سیا جنوب شرقیو ار شدکه فرشتگان  سآ  

 به هزینه فایدهنسدت  B/C نسبت

BDC اناداو ار بانک توسعه  سآ  

BOI یگذارهیئت سرمایه 

BOT تایلند مر زی بانک 

BUSANET و ارشدکه فرشتگان  سآ 

CalPERS ار نان دولتی  الیفرنیا بازنشستگی نظام  

CAPM ایهای سرمایهگذاری داراییمدل قیمت 

CCIP مشترک  انادا گذاریطرح سرمایه 

CECR سازیتعالی پژوهش و تتاری مرا ز 

CED انادا یتوسعه اقتصاد  

CEO ارشد یمدیرعامل، مدیر اجرای 

CFDC های توسعه  ینده جامعهشر ت 
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CRA انادا در مد سازمان  

CRADA نامه همکاری تحقیق و توسعهموافقت 

CSBIF و ارهای  وچکگذاری مشترک  سآصندوق سرمایه 

CVCA انادا خطرپذیرگذاری انتمن سرمایه  

DARPA یشرفته دفاعهای تحقیقاتی پیپروژه سازمان 

DCF جریان نقدی تنزیل شده 

DTAPP  دیتیتال فناوریاقتداس برنامه  زمایشی 

EASDAQ بهادار اوراق گرانمعامله اروپایی انتمن خود ار قیمت اعلام سامانه 

EBIT قدل از  سر بهره و مالیات عایدی 

EBITDA شهودهای مشهود و نامقدل از  سر بهره، مالیات و استهلاک دارایی عایدی 

EDB هیئت توسعه اقتصادی 

ERISA بازنشستگی  ار نان در مدامنیت  قانون 

ESC  اقتصادی راهدرد میته 

EVA ارزش افزوده اقتصادی 

FASB یهیئت استانداردهای حسابداری مال 

FDA سازمان غذا و دارو 

FDI گذاری مستقیم خارجیسرمایه 

FX بازار مدادلات ارز یا فار س 

GAAP  یحسابدار شدهرفتهیپذاصول عمومی 

GDP تولید ناخالص داخلی 

GEM ار فرینیبان جهانی دیده  

GSM ارتداطات سیار سیستم جهانی 

GTSM  تایوان تایگریبازار اوراق بهادار 

GUI رابط گرافیکی  اربر 

HSIP بنیان هسینچوپارک صنعتی دانش 

IAS حسابداری المللیاستانداردهای بین 

IASB یالمللی حسابداربین هیئت استانداردهای 

ICT اطلاعات و ارتداطات فناوری 



 1 ■ اختصارات فهرست

 

 

IDC المللی دادهشر ت بین 

IDM یهای دیتیتال تعاملرسانه 

IDS  ینو ورطرح توسعه 

IFRS المللی گزارشگری مالیاستانداردهای بین 

IIA یگذارالمللی سرمایهبین نامهموافقت 

I-Lab  (دانشگاه هاروارد) ینو ور زمایشگاه 

ILO دانشگاه صنعت با ارتداط تردف 

IMD توسعه مدیریت المللیبین مؤسسه 

IMF المللی پولصندوق بین 

IOP  ارتداط  سان با صنعتبرنامه 

IP مالکیت فکری 

IPC مالکیت فکری سازیتتاری 

IPF تسهیلات مشار تی صنعت 

IPO اولیه یعرضه عموم 

IRAP  یتحقیقات صنعت یاریدستبرنامه 

IRR ینرخ بازده داخل 

ISA سازمان اوراق بهادار اسرائیل 

IT اطلاعات فناوری 

ITA اسرائیل یمالیات سازمان 

ITEC فناوری یسازو تتاری  ار فرینی مؤسسه 

ITEK فناورانه  ار فرینی رشد مر ز 

ITIC صنعتی فناوری یگذارشر ت سرمایه 

ITRI یصنعت فناوریتحقیقات  مؤسسه 

IVC یگذارمر ز توسعه سرمایه 

KEI بنیانص اقتصاد دانششاخ 

LBO یتملک اهرم 

LP  محدودبا مسئولیت مشار ت 

LSVCCs ار نان پشتوانهبا  خطرپذیرگذاری سرمایه هایشر ت  
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M&A جوییتملک و ادغام 

MAI گذاری جایگزینبازار سرمایه 

ManTech نظامی تولید فناوری 

MARS پزشکی و علوم مربوطه 

MAVCAP خطرپذیرگذاری مدیریت سرمایه دودشر ت خصوصی و با مسئولیت مح 

MDGs اهدا  توسعه هزاره 

MECD ار فرینیتوسعه تعاون و  وزارت  

MEP در گسترش تولید مشار ت 

MESDAQ انتام معاملات خود ار بورس اوراق بهادار مالزی و قیمت اعلام سامانه 

MIT ماساچوست فناوری مؤسسه 

MLR دهیامدهی، اندازه  مینه بهره ووام حداقل نرخ 

MOEA یامور اقتصاد وزارت 

MOSTI ینو ورو  فناوریعلوم،  وزارت 

MPA سازمان بنادر و دریانوردی 

MSC یاچندرسانهگ ربز ور رید 

MTDC  مالزی فناوریشر ت توسعه 

MVCA سهام خصوصی مالزی و خطرپذیرگذاری انتمن سرمایه 

MYX )بورس مالزی )بورس اوراق بهادار مالزی 

NACIE ار فرینیو  ینو وردرباره  شورتی ملیشورای م  

NAFTA ینامه تتارت  زاد  مریکای شمالوافقت 

NASD گران اوراق بهادارانتمن ملی معامله 

NASDAQ بهادار اوراق گرانمعامله ملی انتمن خود ار قیمت اعلام سامانه 

NIA ینو ورملی  سازمان 

NIS  ینو ورنظام ملی 

NIEs اقتصادهای تازه صنعتی شده 

NMS بازار نظام ملی 

NOPAT مالیات  سر از پس عملیاتی خالص سود 

NPL بازگشت غیرقابل هایوام 
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NPV خالص یارزش فعل 

NRC شورای ملی تحقیقات 

NRC-IRAP  انادا شورای ملی تحقیقات یتحقیقات صنعت دستیاریبرنامه  

NSDC توسعه شورای ملی SME 

NSTDA فناوریملی توسعه علم و  سازمان 

NTU صنعتی نانیانگ دانشگاه 

NUS دانشگاه ملی سنگاپور 

NYSE بازار بورس نیویورک 

OBIC  اتاوا فناوریمر ز رشد زیست 

OBM با طراحی و برند خود ننده تولید 

OCS ارشد دانشمندان اداره 

ODM مپانی دیگر و برندطراحی با  تولید ننده  

OECD سازمان توسعه و همکاری اقتصادی 

OEM  ا برند  مپانی دیگربتولید ننده 

OETF  های نوظهور انتاریوفناوریصندوق 

OLSTP  علوم زیستی اتاوا فناوریپارک 

OMERS ار نان شهری انتاریو یبازنشستگ سیستم  

OSMEP  و ارهای  وچک و متوسط سآ ترویجدفتر 

OTC (فرابورس) بورس از خارج 

OTD  فناوریدفتر توسعه 

PARC مر ز تحقیقات پالو  لتو 

PC رایانه شخصی 

P/E /نسدت( در مدقیمت( 

PLC چرخه عمر محصول 

PV ارزش فعلی 

ROI نرخ( بازگشت سرمایه( 

R&D تحقیق و توسعه 

SBA و ارهای  وچکمدیریت  سآ 
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SBIC و ارهای  وچکگذاری  سآشر ت سرمایه 

SBIR وچک و ارهای سآ در ینو ور تحقیقات  

SDGs اهدا  توسعه پایدار 

SEC بهادار اوراق و بورس  میسیون 

SEEDS و ارهای نوپا سآ درخطرپذیر گذاری طرح توسعه سرمایه 

SESDAQ سنگاپور بهادار اوراق و انتام معاملات خود ار بورس قیمت اعلام سامانه 

SET بورس اوراق بهادار تایلند 

SFAS یهای استانداردهای حسابداری مالبیانیه 

SGX بورس سنگاپور 

SMBA های  وچک و متوسطو ار سآ سازمان 

SME های  وچک و متوسطبنگاه 

SMU دانشگاه مدیریت سنگاپور 

SOX سلی-ساربنز قانون   

SPDB یپودانگ شانگها بانک توسعه 

SPE ( شر ت با مقصد خا ، شر ت واسطه، ناشر، واسط، ناقلSPV) 

SPRING ینو وروری و هیئت استانداردها، بهره 

SPV خا  با مقصدت شر  اوراق، رتناش ر تتشمالی،  واسطه هایشر ت 

SR&ED تحقیق علمی و توسعه تتربی 

SSVB  یپودانگ شانگها ولی سیلیکونبانک توسعه 

S&T  فناوریعلم و 

STIC  ،ینو ورو  فناوریشورای علم 

STTR  و ارهای  وچک سآ فناوریبرنامه انتقال 

SVCA و سهام خصوصی سنگاپور خطرپذیرگذاری انتمن سرمایه 

T2C2 سرمایه، سازییتتار ، انتقال،اوریفن 

TASE ویوبورس اوراق بهادار تل  

TECC فناورانه  ار فرینیسازی مشاوران تتاری 

TEIC  فناورانه  ار فرینیشر ت رشد 

TLO  فناوری متوزدفتر صدور 
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TPC  انادا فناوریمشار ت  

TRF صندوق تحقیقات تایلند 

TTC فناوریهای انتقال شر ت 

TVCA و سهام خصوصی تایوان خطرپذیرگذاری مایهانتمن سر 

TWBAN و ار تایوانشدکه فرشتگان  سآ 

TWSE بورس اوراق بهادار تایوان 

UNCTAD نفرانس سازمان ملل در مورد تتارت و توسعه  

UNDP برنامه توسعه سازمان ملل 

VC خطرپذیرگذاری سرمایه 

VCAP خطرپذیرگذاری برنامه عملیاتی سرمایه 

VRQ گذاری  ِدِکت ارزشتحقیقا 

WACC میانگین موزون هزینه سرمایه 

WEF متمع جهانی اقتصاد 

WTO سازمان تتارت جهانی 

 





 

 

 مقدمه

 نوآور اقتصاد یسو به یراه مدآکار یمال تأمین (1 الف

 اورانهفن ابداعات لیتدد یبرا نو ور یو ارها ستتآ تأمین وجوه فرایند  - فناوری یمال تأمین

به  1بنیاندانش یاندهی  راستای در و یپژوهشت نوظهور یروندها در - یرتتا یهاینو ور به

 عیصنا یهمپا فناوری یمال تأمین. است  رده جلآ خود به را اتتوجه یاملاحظه قابلگونه 

 یسازیتتار و تیریمد فرایند ،گذاری در این زمینهسترمایه رایز ؛استت یافته تکامل برترفن

 مرحله در فناوری یمال تأمین. دستتازیم داری از حدا ثر توان خودبرقادر به بهره را فناوری

 به هابنگاه ازین تیاهم نیا لیدل. استتت برخوردار یخاصتت تیاهم از و ارها ستتآ یاندازراه

 تادیا در مد  ار یمال تأمین. استتت  ن  ردن اداره وخود  و ار ستتآ  غاز یبرا یمال منابع

. تاستت تیاهم حائز داریپا و موفق یاقتصتتاد توستتعه به یابیدستتت یبرا یمل ینو ور تیظرف

 مؤثر یمال تتتأمین یچگونگ بتا رابطته در انتد ی قتاتیتحق موضتتتو ، تیتاهم رغمعلی

 رشتتد موتور به ها ن لیتدد نیهمچن و ها ن رشتتد به  مک یبرا نو ور یو ارها ستتآ

 قاتیتحق در ودموج ی مدودها یبرخ  ندیم تلاش  تاب نیا ن،یبنابرا. دارد وجود یاقتصاد

 . ند را جدران فناوری یسازیتتار و یمال تأمین نهیزم در یتترب

 راتاث ، ندمی تقویت را ملی یاقتصتتاد توستتعه  ه فناورانه قابلیت ایتاد برای تلاش

 جا به فناوری ستتازیتتاری و مالی تأمین از حمایت در دولت هایستتیاستتت بر مهمی

 ینتأم زمینه در و  متر فناوری توسعه فرایند در دولت شنق امروز تا ،این وجود با. گذاردمی

 تأمین رب  تاب این تمر ز بنابراین. استتت گرفته قرار مطالعه مورد  متر بستتیار فناوری مالی

 پرورشبر  مؤثر هایسیاست خصو  در هایی موزه و هابینش و فناوری سازیتتاری و مالی

 و مالی تأمین تتربی بررستتی برای. استتتو تقویت رشتتد اقتصتتادی  فناورانه هایینو ور

                                                           
1. knowledge-based 
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  انادا، ، مریکا متحده ایالات: شتتامل  شتتورها موردی مطالعه به  تاب ،فناوری ستتازیتتاری

(  سیایی اژدهاهای سنگاپور، و تایوان) شدهصنعتیتازه اقتصادهای از اول رده ،استرائیل رژیم

 ابانتخ. پردازدمی(  سیایی بدرهای تایلند، و مالزی) شدهصنعتیتازه  شتورهای از دوم رده و

 ستتایر به  ه  ندمی فراهم مفیدی هایدرس و جالآ هایبینش  ستیایی و غربی  شتورهای

 ینو ور استعدادهای توسعه از حمایت و فناوری هایگذاریسرمایه تحریک چگونگی  شورها

 . موزدمی را جامعه

 حاضر مطالعه چالش( 2 الف

 و یستتازیتتار تیهدا ،دیجد یهاو اری  ستتآاندازراه عامل نیترمهم مستتلماً یمال تأمین

 ،دارد قرار دسترس در ینی ار فر یعموم یها تاب یادیز تعداد اگرچه. استت فناوری انتقال

 از فادهاست بارا  ینو ور یسازیتتار گسترش یبرا فناوری یمال تأمین اتیجزئ  ه ی تاب اما

 یمال تأمین یهاجنده امروزه. ندارد وجود  ند ائهار  شتتورها قیعم و قیدق یمورد مطالعات

 اگرچه. استتت شتتده ختهی م همه ب نوپا یو ارها ستتآ مختلف یهاتیفعال در ینو ور و

 یچگونگ از یمحدود درک اما استتتت، افتهی شیافزا ینی ار فر یمال تتأمین مطتالعتات

 و فناوری یمال تأمین از مؤثر تیحما یبرا یعموم یراهدردها و هااستتتیستت  ارگیریبه

 یهاینو ور پرورش یهاچالش به، حاضتتر  تاب نیبنابرا. دارد وجود ینو ور یستتازیتتار

 گرد را یمورد مطالعات و معتدر نظریات و دارد اشتتاره انیبندانش اقتصتتاد کی در فناورانه

 یراهدردها و هااستیس قیطر از ستیستم نو وری کی تیهدا برای یعمل یهادرس تا  ورده

 . ند ارائه نو ور یو ارها سآ یمال نتأمی

 کتاب ساختار( 3 الف

 :است شده میتقس بخش چهار به فناوری یسازیتتار و یمال تأمین تاب 

 فناوری ستتازیتتاری و فناوری مدیریت ،فناوری مالی تأمین نظری مدانی اول بخش در

 ینو ور ملی ظامن ی،نو ور و فناوری مدیریت مفاهیم معرفی به بخش این. دشتتتومی ارائه

(NIS )مطالعات بر مروری به اول بخش ،این بر علاوه. پردازدمی مالی تأمین هایستتیاستتت و 

 هایسیستم برای 2جاندهسه مارپیچ مدل ی،نو ور مدیریت بامرتدط  1عمر هایچرخه مختلف

                                                           
1. life cycles 
2. Triple Helix model 
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 مورد را فناوری سازیتتاری  ه 2رشتد مرا ز و 1علمی هایپارک همچنین و ینو ور رقابتی

 نو ور و ارهای ستتآ مالی تأمین اصتتلی مفاهیم بخش این. پردازدمی دهند،می قرار حمایت

 طریق از مالی تأمین ،فناوری مالی تأمین و گذاریسرمایه شتامل ستازی،تتاری راستتای در

 توسط مالی تأمین و ار، سآ فرشتتگان گذاریسترمایه ،(VC) خطرپذیر هایگذاریسترمایه

 برای مالی هایمدل. دهدمی قرار بحث مورد را ستتترمایه بازار وجوه و تتاری هایبانک

 گذاریارزش چارچوب ،فناوری (R&D) توستتعه و تحقیق هایگذاریستترمایه یگذارشارز

 اب توسعه و تحقیق گذاریارزش روش توستعه، و تحقیق هایگذاریسترمایه مرحله به مرحله

 هایدارایی گذاریارزش اصتتلی رویکردهای و 7معامله اختیار گذاریقیمت مدل از استتتفاده

 .شودمی داده توضیح بیشتر بخش این در 6ناملموس

 فناوری یسازیتتار و یمال تأمین یهابرنامهاجرای  در موفق ی شتورها دوم بخشدر 

 رب تمر ز بارا  ، مریکا متحده الاتیا ،نو ور اقتصتتاد نیترموفق بخش نیا. شتتودبررستتی می

 در) 125 روتبوستتتتون و 1(ایفرنی ال در) ولیستتتیلیکون یریپذرقابت و انهنو ور تیظرف

 ربرتفنهای یگذارهیسرما و عیصنا م ارت ینبیشتردارای  مناطق و 4(نیوانگلند و ماساچوست

 با استترائیل میرژ و  انادا چون یموارد به نیهمچن بخش نیا در. دهدیم قرار یبررستت مورد

 یبرا یاستیس ابتکارات و فناوری یمال تأمین یهابرنامه ،نو ور یهاستمیس ییشتناستا هد 

 یهاتلاش تیموفق  انادا، مطالعه. شتتودیم پرداخته یستتازیتتار ریمستت در فناوری تیهدا

 یهااستتتیستت و راهدردها قیطر از جامعه ینو ور تیظرف به دهیشتتتاب در را فدرال دولت

 دکسبه  اقتصاد نیترموفق - یواد کونیلیست تیموفق لیاسترائ مطالعه. دهدیم نشتان یمل

 ثرمؤ یهابرنامه و هااستتیستت با برترفن عیصتتنا تادیا در - کایمر  از خارج در ولیستیلیکون

 . ندیم ارائه را دولت توسط شدهیگذارهد 

 ییای ستت مختلف یها شتور یاقتصتتاد رشتتد رانهیغافلگ شیافزا موضتو  به ستوم بخش

 یهااژدها ستتنگاپور، و وانیتا) شتتدهصتتنعتیتازهشتتورهای از   اول رده بخش نیا. دازدپرمی

 بر تأ ید با را( ای س یبدرها لند،یتا و یمالز) شدهیصنعتتازه ی شتورها از دوم رده و( ای ست

                                                           
1. science parks 
2. incubators 
3. option-pricing model 
4. intangible assets 
5. Silicon Valley (in California( 
6. Boston Route 128 (in Massachusetts and New England) 
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 ،ییای ستت یهااژدها مطالعه. ردیگیم بر در فناوری یستتازیتتار و یمال تأمین یهابرنامه

 جهت یصتتنعت عیستتر رشتتد تحقق یبرا دولت یهاتلاش از یدیمف یها موزه و هانشیب

 یهاه موز و هانشیب زین ییای ستت یبدرها.  نندمی فراهم برترفن یاقتصتتادها به یابیدستتت

 و هااستتتیستت و ینو وربر مدتنی  یاقتصتتادها به گذار جهت دولت یهاتلاش از یدیمف

 .ندن یم ارائه فناوری نردبان از صعود یبرا استفاده مورد یراهدردها

 فناوری یمال تأمین نهیزم در ییهاهیتوصتت ، تاب بخش نی خر به عنوان چهارم خشب

 ییهانشیب و ها موزه بخش نیا . ندیم ارائه مد  ار نو ور یاقتصادها یستو به حر ت یبرا

 . ندیم فراهم فناوری یستتازیتتار و یمال تأمین خصتتو  در شتتدهمطالعه ی شتتورها از

 گذاراناستیس یبرا ییراهنما تواندیم یمورد یهالیتحل از حاصل یراهدردها و هااستیس

 تادیا و ینو ور تیظرف بردن بالا جهت گذار حال در ی شورها و توسعه حال در ی شتورها

 مورد را فناوری یمال تأمین نگربرون توستتعه نیهمچن بخش نیا. باشتتد مد  ار یاقتصتتادها

 مد  ار گسترش یبرا یاستیس یهاهیوصتت از یامتموعه با چهارم بخش. دهدیم قرار بحث

 به یابیدست هد  با فناوری یمال تأمین ریمس میترست و فناوری یستازیتتار و یمال تأمین

 :است ریزبه شرح   تابشماتیک  ساختار .پردازدیم یریگتهینت به داریپا ادیاقتص توسعه
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 :است ریز حرش به فصول دهیسامان نحوه

 فناوری سازیتجاری و مالی تأمین مفاهیم: اول بخش

 سازیتجاری و فناوری مدیریت ،فناوری مالی تأمین معرفی: اول فصل

 یظرن یمدان نییتد نیهمچن  ن، تیاهم و فناوری یمال تأمین هایپایه یمعرف به فصتتل نیا

. پردازدیم( NISنظام ملی نو وری ) و فناوری یستتازیتتار فرایند ،ینو ور و فناوری تیریمد

 اب مرتدط عمر یهاچرخه مختلف میمفاه و مطالعات رامونیپ یمداحث بر مشتتتمل لفصتت نیا

 ستتتمیست کیایتاد  یبرا دولت -صتنعت -دانشتگاه جاندهسته چیمارپ مدل ،ینو ور تیریمد

 و انتقال از تیحما در فناوری رشتتتد مرا ز و یعلم یهاپتارک نقش و یرقتابت ینو ور

 .است فناوری یسازیتتار

 سازیتجاری جهت در نوآور وکارهایکسب مالی نتأمی: دوم فصل

 یگذارهیستترماو  ،VC یمال تأمین ،فناوری یمال تأمین و یگذارهیستترما اتیادب فصتتل نیا

 مستتتیستت شتتامل فصتتل نیا مداحث.  ندیم ارائه را ینو ور فرایند در و ار ستتآ گانفرشتتت

 نابعم ریسا ییشناسا. است هیسرما بازار قیطر از وجوه تأمین و یتتار یهابانک یمال تأمین

 دفراین از تیحما یبرا هیاستترم یواقع مندع از تا  ندیم  مک نانی ار فر به یمال تأمین

 . نند یبرداربهره ینو ور یسازیتتار

 فناوری گذاریسرمایه گذاریارزش برای مالی هایمدل: سوم فصل

. پردازدمی فناوری در اریگذستترمایه گذاریارزش برای مالی تأمین هایمدل به فصتتل این

. شتتودمی  غاز و ار ستتآ ضتتروری هزینه عنوان به توستتعه و تحقیق بحث با ستتوم فصتتل

 مرحله به مرحله گذاریارزش برای مالی هایچارچوب و هامدل مرور به فصتتل این همچنین

 و 2ییا جار مستمر یابیارز ،1رنگندهی  ای پیشین یابیارز توستعه، و تحقیق در گذاریسترمایه

 هب همچنین فصل این. پردازدمی توسعه و تحقیق گذاریسرمایه 7نگرگذشته ای پسین یابیارز

 گیریاندازه رویکردهای و توستتعه و تحقیق ارزیابی برای معامله اختیار گذاریقیمت مدل

 . ندمی اشاره 4در مد رویکرد و 1هزینه رویکرد ،6بازار رویکرد: ناملموس هایدارایی ارزش

                                                           
1. ex-ante or prospective evaluation 
2. ongoing or interim evaluation 
3. ex-post or retrospective evaluation 
4. market approach 
5. cost approach 
6. income approach 
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 فناوری سازیتجاری و مالی تأمین موفق هایبرنامه موردی مطالعات: دوم بخش

 ایالات – فناوری سازیتجاری و مالی تأمین موفق هایبرنامه موردی مطالعه :چهارم فصلل

 آمریکا متحده

 و ماستتاچوستتت) 125 روتبوستتتون و (ایفرنی ال) ولیستتیلیکون یریپذرقابت به فصتتل نیا

 هانج در مد  ار یمال تأمین یهابرنامه با برترفن عیصتتنا نیتروفقم عنوان به (نیوانگلند

 تیحما یبرا شدهطراحی کای مر دولت یمال تأمین یهابرنامه فصل نیا در ویژهبه. پردازدیم

ربه تت بر تأ ید با فصتتل نیا. شتتودیم ارائه برترفن خطرپذیرهای یگذارهیستترما توستتعه از

 یهانشیب و ها موزه ،در جهان برترفن یهاتیفعال یایپو یهاخوشه دارنده  شور نیترموفق

 فراهم هستتتتند کای مر موفق مدل از یالگوبردار دندال به  ه یی شتتتورها یبرا را یمهم

 . ندیم

 کانادا – فناوری سازیتجاری و مالی تأمین موفق هایبرنامه موردی مطالعه: پنجم فصل

 تحریک یبرا دولت یمال تأمین یهابرنامه و فناوری یسازیتتار یهاستازو ار به فصتل نیا

 شدهیعتصن یاقتصادها از یکی وی نو ورمدتنی بر  اقتصاد کی عنوان به  انادا یاقتصاد رشد

 خوشتته نقشتته ،ینو ور ستتتمیستت یهاجنده به فصتتل نیا مداحث. پردازدیم 1گروه ده عضتتو

 فناوری یستتازیتتار و تقالان فرایند در حمایت از دولت یاستتتیستت ابداعات و 2برترفن

 .پردازدیم

 رژیم – فناوری سازیتجاری و مالی تأمین موفق هایبرنامه موردی مطالعه :شلمم فصلل

 اسرائیل

 ستتدکبه  اقتصتتاد نیترموفق - 7وادیستتیلیکون - استترائیل میرژ برترفن صتتنعت فصتتل نیا

 یالم تأمین ستتتمیستت به فصتتل نیا ویژهبه.  ندیم لیتحل را کای مر از خارج ولیستتیلیکون

 یستتازیتتار هدایت یبرا VC یهاستتازو ار ،برترفن یصتتنعت یهاخوشتته شیافزا ،ینو ور

و  یاقتصتتاد رشتتد  مک به تحریک برای دولت یمال تأمین یهابرنامه و هامشتتوق و فناوری

 ربرتفن اقتصتتاد تحقق یبرا یمهم یهادرس مطالعه نیا. پردازدیم  شتتور نیا پذیریرقابت

 .باشد دیمف  شورها ریسا یبرا تواندیم  ه  ندیم ارائه

                                                           
1. G10  
2. high-tech cluster map 
3. Silicon Wadi 
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 آسیا اقتصادهای در انهنوآور موارد مطالعه غافلگیرانه، پیمرفت: سوم بخش

 آسیا یهااژدها - فناوری سازیتجاری و مالی تأمین هایبرنامه موردی مطالعات: هفتم فصل

 ی شتتورهااز  اول رده بر تأ ید با ییای ستت ی شتتورها نیترموفق یمعرف به فصتتل نیا

 ،ینو ور یهاستمیس. پردازدیم وانیتا و سنگاپور - ای س یاژدهاها -( NIS) شدهیصتنعتتازه

. شودمی بحث فصتل نیا در برترفن اقتصتاد هدایت یراهدردها و یمال تأمین یهااستتیست

 یلم انهنو ور فیتظر تادیا جهت هااستیس تیهدا در دولت نقش تیاهم فصتل نیا مطالعه

 کینزد شدکه ات/ارتداط  ردن برقرار قیطر از سنگاپور و وانیتا در VC بازار. دهدیم نشان را

 و هادرس ای ستت یاژدهاها مطالعه. استتت داشتتته یزی متیموفق توستتعه ولیستتیلیکون با

 یبرا برترفن اقتصتتاد به یابیدستتت و 1یصتتنعت جهش یچگونگ نهیزم در یدیمف یهانشیب

 . ندیم ارائه توسعه الح در ی شورها ریسا

 آسیا ببرهای - فناوری سازیتجاری و مالی تأمین هایبرنامه موردی مطالعات: 8 فصل

 یبدرها - (NIS) شدهیصنعتتازه ی شورهااز  دوم رده بر تأ ید با ای س تتربه به فصل نیا

 ه  ینو ور یراهدردها و هااستیس ها،ستمیس فصل نیا در. پردازدیم لندیتا و یمالز - ای س

 نیا مطالعه. ردیگیم قرار بحث مورد شوندیم فناوری انتقال و یسازیتتار گسترش به منتر

 قشن دولت ا،ی س در عیسر رشد با یاقتصادها عنوان به لندیتا و یمالز در دهدیم نشان فصل

 ای س یبدرها مطالعه.  ندیم فایا ینو ور توسعه از تیحما یبرا یعموم یمال تأمین در یمهم

 به گذار یبرا دولت نقش بارهدر توسعه حال در ی شورها یبرا یدیمف یهانشیب و هادرس

 .د نیم ارائه فناوری شرفتیپ یراهدردها و هااستیس نیهمچن ،ینو ور بر یمدتن اقتصاد

 ینوآور ظرفیت ارتقای راستای در فناوری مالی تأمین: چهارم بخش

 مدکارآ اقتصاد سوی به راهی فناوری مالی تأمین: 9 فصل

 رقرا بحث مورد مد  ار نو ور یاقتصادها درباره را یاستیس یهاهیتوصت و امدهایپ فصتل نیا

 و هیافتتوسعه ی شورها یمال تأمین از ییهانشیب و ها موزه لیتحل به قستمت نیا. دهدیم

 ی ورنو تیظرف ارتقای یبرا فناوری یسازیتتار و یمال تأمین خصتو  در توستعه حال در

 حسط در را فناوری یمال تأمین نگربرون توسعه نیهمچن فصل نیا مدحث. پردازدیم جوامع

 فناوری یمال تأمین یراهدردها و هااستیس لیتحل. شودیم شتامل  لان ستطوح در و بنگاه

                                                           
1. industrial takeoff 
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 یاستیس یکردهایرو اقتداس با تا باشد  شورها ریسا گذاراناستیس یبرا ییراهنما تواندیم

 . نند فراهم را یمل اقتصاد توسعه داتموج مناسآ

 اندازچمم و گیرینتیجه: 11 فصل

 ناوریف مد  ار یسازیتتار و یمال تأمین یبرا ییهاهیتوص ارائه و یریگتهینت به فصتل نیا

 هد  با فناوری یمال تأمین از استفاده ریمس و اندازچشتم فصتل نیا در نیهمچن. پردازدیم

 .شودیم ارائه یاقتصاد داریپا و موفق توسعه به یابیدست



 

 

 مقدمه ویژه

 1کارآفرین دانمگاه موج

 ازکوویتز هنری

 استنفورد دانمگاه ،(STAR-H) 2مرفتهیپ یهایفناور و یانسان علوم قاتیتحق مؤسسه

 داشدن سونامی اگر  ار فرینی موج. است گسترش به رو دانشتگاهی مرا ز در  ار فرینی موج

 و هادانشگاه ،گذارانسیاست فزاینده توجه چنانچه استت؛ موجی حر ت از بیش چیزی یقیناً

 گواه ،نهادم بنیان را حر ت این بار اولین برای من  ه پیش سال سی به نسدت پژوهشتگران

 نقش دارند تمایل هادانشگاه منافع، و  گاهی افزایش با. 7(1457 از وویتز،) استت ادعا این بر

 قمحق زمانی امر این.  نند ایفا رشد و نوسازی ای،منطقه ینو ور تشویق در را تریراهدردی

 را یدولت و یصنعت ،یدانشگاه محلی بازیگران ؛6متقاعدسازی قدرت دارای فردی  ه شودمی

 یا 1برترفن انتمن یک ایتاد طریق از ایمنطقه توستتعه راهدرد یک اجرای و تنظیم برای

 .3(2617 جونکر،)  ند همراه یکدیگر با 4دانش حلقه

 یاهسازمان در یشغل یهاتیموقع  ه نگرش نیا ،اساتید و انیدانشتو در ذهنلازم است 

 یهاهترشو  مشاغل خلق به ازین  ه نگرش این با بود خواهد لانیالتحصفارغ دسترس در موجود

 یاداقتص یبازده و قاتیتحق یبالا  ارایی تناقض. شود نیگزیجا ،دارد وجود دیجد تیفعال

 حرفه یجستتو در  ه یانالتحصیلفارغ یبرا بلکه ،انگذارسیاست یبرا تنهانه ها ن زیناچ

 ه   نندیم ادعا انیدانشتو از یبرخ نیبنابرا. است ینگران باعث ،هستند خود نظر مورد

                                                           
1. Entrepreneurial University Wave 
2. Human Sciences and Technologies Advanced Research Institute 
3. Etzkowitz, 1983 
4. convening power 
5. High-tech Council 
6. Knowledge Circle 
7. Jonker, 2013 
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 در مرسوم محوردانشتو یهادانشگاه با بازگشت به وشود از هم پاشیده می 1ییاروپا دانشگاه

 از یادنداله و 6سکویسانفرانس در یاشعده با 7انایوبلیل در یادانشکده ،2یوسط قرون یایبولون

 علوم رشته ید تر مقطع ی موزش دوره اخیراً .1(2617 ح،یفرل) شودیم تادیا نوپا یهاشر ت

 پردازدمی و ار سآ توسعه و فکری تیمالک  موزش به 4نیاروا ایفرنی ال دانشگاهدر  یستیز

 .شودیم ارائه حقوق و و ارسآ  یهاهدانشکد توسط  ه

 را موارد این الدته  ه است اقتصتادی و اجتماعی توستعه از فراتر  ار فرین دانشتگاه ظهور

 در گاهدانش توانایی اگرچه استت، استتقلال به دانشتگاه نیاز از فراتر همچنین. گیردمی دربر نیز

 ه  استتت این از فراتر و نیز.  ندمی فراهم را استتتقلال این از بخشتتی رانهدتکهای مطرح جذب

 مهه  ار فرین دانشگاه اما. باشد ها ن از تر یدی یا و خارجی داخلی، نفعانذی دانشتگاه مالکان

 .3(2612 ،یاقتصاد یهمکار و توسعه سازمان) شودمی شامل هم را  ن از بیشتر و فوق موارد

 کارآفرین دانمگاه مدل

 ناب گرید مرحله بر مرحله هر معمولاً د  هدار وجود نی ار فر دانشگاه توسعه یبرا مرحله سه

 کی در اغلآ مراحل نیا اگرچه. ندارد وجود آیترت تیرعا یبرا یالزام چیه اما ،شتتودیم

 تدفبی اتفاق هم زمانهم عملاً ای یرخطیغ صتتورت به تواندیم اما ،افتدیم اتفاق یخط دنداله

م و هدانش تولید  برایهم  زمانهم راخود  یانسان و مالی فکری، منابع دانشگاه  ه به طوری

 .به  ار گیردبرای تولید نتایج اقتصادی از دانش 

نستتدت به  راهدردی دانشتتگاهی نگاه مؤستتستته ،5(1)دانشتتگاه  ار فرین  اول مرحله در

 شیافزا چه از راه ، ندهای خود را  ستتآ میتعیین اولویتتوانایی  وگیری خود دارد جهت

 قیطر از ای  11در مد پژوهانه و 16هیشتتتهروجوه  ، 4یمال یها مک وریبا گرد  خود منابع

 از دخو لیتحل در  لارک برتون  ه ینی ار فر دانشتتگاهتعدیر . منابع صتتاحدان با مذا ره

                                                           
1. European University 
2. medieval Bolognese  
3. Ljubljana 
4. San Francisco 
5. Frelih, 2013 
6. University of California Irvine 
7. OECD, 2012 
8. University Entrepreneur I 
9. donations 
10. Tuition fees 
11. grant income 



 35 ■ ویژه مقدمه

 

 

 و  رده خارج وزارتخانه  امل  نترل از را خود  هاین است  بردیم  اره ب اروپا یهادانشتگاه

 .1(1444  لارک،)  نندیم عمل مستتتقل زین  نندیم جذب  ه یانیدانشتتتو تعداد مورد در

 ونا ن ، مدمی به دست یدولت از تخصیص بودجه شاندر مد تمام قدلاً  ه اروپا یهادانشتگاه

 با ارتداط یبرا را 2التحصیلانهای فارغانتمن ،گذارندمی سر پشتت را یمتنوعپیچیده  فرایند

  ه  نندیم تأستتتیس 7جذب ستتترمایه دفاتر و دهندیم لیتشتتتک خود انالتحصتتتیلفارغ

 [1].دارند نهیزم نیا در یطولان یاسابقه متحده الاتیا یهادانشگاه

 یسازیتتار در یفعال نقش یدانشگاهمؤستسه  ،6(2)دانشتگاه  ار فرین  دوم مرحله در

. ند یم فایا خود  ار نان و انیدانشتو ،علمیهیئت  هایتیفعال از مده بر یفکر یهاییدارا

 قیطر از را ها ن منابع و  رده اثدات را خود فناوری انتقال یهاتوانایی دانشگاه مرحله نیا در

 از ای ،کای مر ی درپژوهش هایشر ت مانند ، نندیم منعقد قرارداد دانشتگاه با  ه ییهابنگاه

 یالتیا دانشگاه مانند ،های دانشگاهی جداگانهمحوطه به ستیستمیتمام دفاتر یواگذار قیطر

 یدارا  ه 3استتتنفورد همچون ییهادانشتتگاه.  ندیم تأمین ،4ایفرنی ال دانشتتگاه و 1ورکیوین

 میقمستتت اتارتداط بیشتتتراز برقراری هرچه  ،هستتتندی فکر مالکیت قابل توجه لیپتانستت

 وربه ط. به دست خواهند  ورد بلاواسطه در مد افزایشگاه دانشعلمی  هیئت باخود   ار نان

در  16 الج الیامپر و 4جی مدر ،5  ستتتفورد مانند قاتیتحق درتمند تولیدق مرا ز مشتتتابه،

 در ستترعتبهزمانی  ه نگرش خود را در جهت پذیرش این اصتتل تغییر دادند،  ،انگلستتتان

منابع ا ب یهادانشتتگاه تعتدی ندارد  ه .نددشتت شتترویپ بنگاه لیتشتتک و فناوری انتقال نهیزم

 دارسمبرخی  اما. دارند ازین صعود یبرا یبیشتر زمان به ،یسازیتتار یبرا  متر یقاتیتحق

 تیاولو  ه 12وتایدانشگاه  و 11زونای ردانشتگاه ایالتی  مانند ،متوستط یقاتیتحقمنابع  با عالی

رخ ن ،رندیگیم نظر در و پژوهش  موزش با بنگاه لیتشتتک و فناوری انتقال یبرا یکستتانی

                                                           
1. Clark, 1999 
2. alumni associations 
3. fund-raising offices 
4. University Entrepreneur II 
5. State University of New York 
6. University of California 
7. Stanford University 
8. University of Oxford 
9. University of Cambridge 
10. Imperial College 
11. Arizona State University 
12. University of Utah 
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واهند خ ترغنی اتیقیتحقمنابع  آ خود بارقی یهادانشتتگاه به نستتدت یبالاتر  فرینیارزش

 .داشت

 سودمندی بهدود در  نشتگری نقش دانشتگاه ،1(7)دانشتگاه  ار فرین  ستوم مرحله در

.  ندیم فایا دولت و صتتتنعتبازیگران  با یهمکار در اغلآ خود ایمنطقه ینو ور طیمح

 شکل اما ،اندافتاده اتفاق یاپیپ صتورت به 2تی یام دانشتگاه شترفتیپ در مراحل نیا اگرچه

 نگیبلک فناوری مؤستسه مثال به طور استت؛ ریپذامکان هم معکوس یتوال و حتی یرخطیغ

 گذاریپایه به و ار سآ  فریناننقش و یمحل دولت [2]. رد شترو  ستوم مرحله از 7ستوئد

 هب زوال به رو یصنعت منطقه کی از گذار راهدرد از یبخش عنوان به یدانشگاه مؤستسته کی

 هب گذارگام نهایی  نیبنابرا. پرداختند افزار بود،،  ه در این مورد نرمبنیتاندانش نعتتصتتت

 .دباش محورپژوهش مؤسسات نیهمچن و  موزش تواندیم نی ار فر دانشگاه

 کارآفرین دانمگاه مدل سازیجهانی

 هان  دادن قرار و پژوهش و  موزش نهیزم در دانشگاه یسنت فیوظا بر یدانشگاه ینی ار فر

 پژوهش و  موزش کی ینی ار فر نیبنابرا. استتت شتتده بنا ینی ار فر تتربه تمرین و در

 لاتیتحصتت قیطر از هاگروه و افراد. استتت یدانشتتگاه تتربه کی نیهمچن و یدانشتتگاه

 و وانزیا -جونز) نندیبیم  موزش ینی ار فر نهیزم در ی ار موز یهاطرح و یدانشتتتگاه

 .6(1443  لافستن،

 خروج 1وریودوژانیر کالیفیپونت کی اتول دانشگاه در ویژه یالتحصیلفارغ مراستم کی در

. داد اختصا  خود به را 4«نشی فر پروژه» عنوان دانشتگاه رشتد  زمر امکانات از هاشتر ت

 ددهیم نشان را دانشگاه یاقتصاد توسعه مأموریت ی موزشت مستیر از نمونهیک  رویداد نیا

.  ندیم یرویپ اتتأستتیستتدر این حضتتور  زمانمحدودیت به  لزاما با یدانشتتگاه مدل از  ه

 3«باشتتگاه» کی قیطر از لیتحصتت از فراغت از پس رشتتد مرا ز ی موزشتت/یستتازمان نقش

 .یابدمی شیافزا بالقوه یشتتتر ا با انالتحصتتتیلفارغ یهابنگاه از یهایگروه دهندهونتدیپ

                                                           
1. University Entrepreneur III 
2. Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
3. Blekinge Institute of Technology in Sweden 
4. Jones-Evans and Klofsten, 1997 
5. Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro 
6. Project Genesis 
7. club 
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 یبرا دیبا را  ار نیهم حالا ، ندیم خارج و داده  موزش را افراد دانشتتگاه  ه گونههمان

 .دهد انتام هاسازمان

 1ینیفر ار  جامع برنامه و ریودوژانیرو کالیفیپونت کی اتول دانشتتگاه در نشی فر پروژه

 یاجتماع و یفرهنگ یهانهیزم با هاگروه و افراد  ه اندهداد نشتتان 2ستتوئد چالمرز دانشتتگاه

 و تزیاز وو) نندیبد  موزش نی ار فر عنوان به یزی متیموفق صتتورت به ندتوانمی مختلف

 یهابرنامه یبرا را یگروه و یفرد داوطلدان ستتوئد یلیتحصتت برنامه .7(2661 همکاران،

 در چه باشند  رده رشد 6سوئد یاجتماع رفاه تسن در افراد چه نیبنابرا. ردیپذیم یلیتحصت

 یعمل های  اربردینامههای  موزشتتتی و بردوره از یامتموعه ، 1لیبرز کیت تاتول طیمح

 در ینی ار فربنابراین . دهد قرار بنگاه لیتشک ریمس در را افراد نیا تا شتود یطراح تواندیم

وجود  ینی ار فر  نندهآیترغ یفرهنگ طیمح اینکه از فارغ ،شودی ادغام میدانشگاه صحنه

 هبتا  شوندیم یمعرف هادانشتگاه به یاستتیست اغلآ تمهیدات ،درواقع. داشتته باشتد یا خیر

 . مک  ند یطیمح نیچن تادیا

 :شودیم یمعرف هادانشگاه نقش رییتغ درباره گزاره هفت قسمت نیا در

 توستتتعه منابع به دچار تغییرات عظیمی شتتتوند و جهان هایدانشتتتگاه رودمی انتظار -1

 .شوند تددیل اقتصادی

 لمد ، ندمی تر یآ را اقتصادی توستعه و پژوهش  موزش،  ه  ار فرین دانشتگاه یک

 تددیل پژوهش و  موزش دوگانه مأموریت بر مدتنی دانشتتگاهی به را تحقیقاتی دانشتتگاه

 اب دانشتتگاه جدید نقش این بین هایتنش ،شتتودمی  ار فرین دانشتتگاه  ه همچنان.  ندمی

 میان دانشتتگاه وجود این با. یابدمی افزایش دانشتتگاه پژوهش و  موزش هاینقش از هر دام

 ستتتایر یک، هر بازخوردی اثرات  ه ایگونه هب ، ندمی ایتاد هماهنگی مأموریت دو ینا

 هایفعالیت مثال برای.  ند تقویت را ها ن و داده قرار تأثیر تحت را دانشتتگاه هایرستتالت

 ودبهد را ها ن تدریس شیوه  لاس، به واقعی دنیای از هاییمثال  وردن با اساتید ایمشتاوره

 .بخشدمی

                                                           
1. Masters Program in Entrepreneurship 
2. Chalmers University in Sweden 
3. Etzkowitz et al., 2005 
4. Swedish social welfare tradition 
5. Brazilian Catholic environment 
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 نقش ایفای حین در قلمروهای نهادی ستتایر با  ن ارتداط و دانشتتگاه اجتماعی نقش -2

 رمانانهق» و 1یتیچندمل یهاشر ت  ه هیفرضت نیا. شتودمی برجستته دانشتگاه  ار فرینی

 7رلندیا مانند یی شورها. رودیم  نار جیتدره ب ندهی  در ،اندیاقتصاد یاصتل گرانیباز 2«یمل

 ندالد به  ه یشتتکاف از پس ،اندبوده یمتک رشتتد یبرا ییهاشتتر ت نینچجذب  به قدلاً  ه

 اشتغال تادیا به شرو  ،شتد تادیا 2665 ر ود در یتیچندمل یهاشتر ت از  ار نان اخراج

 ه  بودند دانشگاهبر مده از  ینوپا یو ارها سآ اشتتغال، نیا منابع.  ردند 2612 ستال در

 یستتنت عیصتتنا به دیجد نگرش با و 6نیدوبل الج  اهدانشتتگ رشتتد مر ز مانند ییهامکان در

 .شکل گرفتند یدنینوش و غذا مانندمحلی 

 4هاییبنگاه از ایخوشه اصتلی بازیگر رودمی انتظار 1نوظهور بنیاندانش اقتصتاد یک در -7

 با زدیکن ارتداط یا وت گرفته ئنشتت دیگر دانش تولید نهاد یک یا دانشتتگاه یک از  ه دنباشتت

 اقتصتتاد در یتوجه قابل نقش ،دانشتتگاه از بر مده برترفن ینوپا یو ارها ستتآ .رنددا ها ن

 یهاستتال در 3«برجستتته نقاط» نیا. ندردا بوستتتون و ولیستتیلیکون ویژهبهمنتخآ  مناطق

 یپژوهش یهادانشگاه و  رده تیسرا 16 ربور  ن و 4بولدر مانند 5یدانشگاه یشهرها به ریاخ

 .است  رده لیتدد شر ت لیتشک یبرا یمندع به را شهرها نیا

از  سهم بیشتری تخصیص با ، مترپژوهشتی  دارای ترا م مناطق در  ار فرین دانشتگاه -6

د نیازمن مناطق نیا. دشتتومی تحریکبه  ن  یمالیات معافیت از برخوردار پژوهشتتی اعتدارات

 نیابنابر و ستنده یدانشتگاه یهاپژوهش بر یمدتن بالا رشتد با ینوپا یو ارها ستآ تادیا

 یالتیا دانشگاه مانند ییهادانشگاه.  نندیم بنا هد  نیا تحقق یراستتا در را خود تحقیقات

 شیافزا یبرا نانهی ار فر راهدرد کی  12او لاهما و وتای دانشتتتگاه و  11کسیفون در زونای ر

 .اند رده اتخاذ منطقه اقتصاد در مشار ت و یپژوهش یهاتیقابل

                                                           
1. multinational firms 
2. national champions 
3. Ireland 
4. University College Dublin incubator 
5. emerging knowledge-based economy 
6. cluster of firms 
7. hotspots 
8. university towns 
9. Boulder 
10. Ann Arbor 
11. Arizona State University in Phoenix 
12. University of Oklahoma 
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 خاستتتگاه خود در از و  ورده دستتت به المللیبین جایگاه یک ار فرین  دانشتتگاه مدل -1

 کی دیبازد دندال به عمدتاً انتقال نیا. استتت گستتترش حال در جهان  ل به متحده ایالات

 گاهدانش به را یادهیا  ه ردیگیم صورت تی ییا ام استنفورد دانشتگاه از یعلم هیئت عضتو

 دانشتتگاه در ینی ار فرمنشتتأ  مثال یبرا.  ندیم یمعرفوطن خود بازگشتتت به در  مددأ

ر برد سه ب استنفورد دانشگاه در یکی از استاتید  ه فرصت مطالعاتی خود را به ستوئد چالمرز

شناسی تتربه زیسترشته  یکی از اساتید زین 1ینکیهلس دانشتگاه در. شتودنستدت داده می

 اما ، ند معرفی خود همکاران هبرا  دهیااین  داشتتت و تلاش  رد یمشتتابه یمطالعات فرصتتت

 یشتربی اقدال بابرای دانشتویان  فناوریزیست  رشتهیک دوره در  تأستیسوی دریافت  ه 

 مدل نیا ندتوانمی هم ید تر مقطع انالتحصیلفارغ. پذیرتر استتو مخاطآ دوشتمی مواجه

 . نند منتقل یدانشگاه یشغل دیجد یهاتیموقع به را

 از وستتیعی دامنه به تخصتتصتتی مؤستتستته محدودی تعداد از نانه ار فری هایفعالیت -4

 افتهی گسترش المللیبین و ملی سطح در بلند و دون پایه پژوهشی و  موزشتی هایدانشتگاه

ه  رمانی   ساختار کیداده است،  نی ار فر دانشگاه مفهوم به را یوزن گستترش، نیا. استت

 ،دهیپد نیا یترین نماگرهاستتتردهگ [7]. وردرا به دستتت می ی شتتدنواقع حس روزافزون

 انندم اند؛داده اختصا  خود به را نی ار فر دانشگاه برند صتراحتاً  ه هستتند ییهادانشتگاه

 نها  یاصتتل دستتتورالعمل ه ) 7هلند در نتئتو دانشتتگاه ،2انگلستتتان در موتیپلا دانشتتگاه

 و هیروس  لمان، در نی ار فر یهادانشگاه یهاانتمن لیتشتک و( بود «خودگردان دانشتگاه»

 .نیچ

 برق، مهندستتی مانند قدیمی هایرشتتته از حاصتتل ایرشتتتهمیان جدید هایتر یآ -3

 رارق  امپیوتر علوم مانند جدیدیهای رشته هایقالآ در  ه فلسفه و روانشتناسی ریاضتیات،

 .هستند سازیتتاری قابلیت با هایدانش از یبسیار مندع ،گیرندمی

 جانبهسه مارپیچ مدل آفریناننقش طریق از: رآفرینکا دانمگاه تکامل

                                                           
1. Helsinki University 
2. Plymouth University in the UK 
3. University of Twente in Holland 
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 ینیهامدولت آیتر  دندال به  ه استت کی  ادم توستتعه از مرحله نیخر  نی ار فر دانشتگاه

 7یپژوهش دانشگاه ،گرفت نام 2کی  ادم انقلاب  ه نوزدهم قرن اواخر در 1 موزش و پژوهش

 در 1ینبرل دانشگاه تأسیس از پس هده نیچند تا هامدولت مدل .6(2665 اش،)  رد تادیا را

 تیهوبه   نندگی بود  همتقاعدبا پافشتتاری بر قدرت  و نشتتد گرفته  ار به ،1516 ستتال

 توسعه مختلف عناصر ریاخ یکپارچگی. یافت دست 1466 سال حدود در یااسطوره یشر ت

 و عتصتتن ستتطح تا را هادانشتتگاه گاهیجا - «کی  ادم انقلاب نیدوم» مأموریت - یاقتصتتاد

 [6].جاندهسه مارپیچ نظریه: برد بالا بنیاندانش جامعه کی در دولت

 گریازب کی باشتتد  نندهتیحما یفرع نهاد کی اینکه یجا به یوقت نی ار فر دانشتتگاه

 هرچه.  ند حفظ را خود تیهو تواندیم دیجد یهانقش رشیپذ با ،استتت یاجتماع یاصتتل

 یبخشنو ت در را خود ییتوانابیشتر بتواند ، یصتنعت ای یدولت بعامن به اتکا یجا به دانشتگاه

 و شهیندا در یبیشتر ی زاد و افتهی شیافزا  ن استقلال ،دهد شیافزاخود  دانیپشت منابع به

 الانتق محل از خود دانیپشتتت بعامن به اتکا یبرا دانشتتگاه ییتوانا.  وردیم به دستتت عمل

 اما ،استتت  م نستتدتاً منابعبه  بخشتتیتنو  دفراین در راستتتای انهنو ور ابتکارات و فناوری

 .باشد شیافزا به رو بنیاندانش جوامع در تواندیم

 در هادانشتتگاه عنوان با بک  تاب تا 4 مریکا در عالی  موزش عنوان با وبلن  تاب از

  ورانیز یامدهایپ و  رده حمله 5هادانشگاه در ینی ار فر مکتآ بهها جریانی از  تاب ،3بازار

 یوقت  ه استتتدلال نیا با صتتنعت -دانشتتگاه روابط توستتعه. اندداده قرار اشتتاره مورد را ن 

 یهاپژوهش گیریجهت خود شتتوند قاتیتحق یستتازیتتار ریدرگ شتتمندانیاند و دانشتتگاه

شتتود تصتتور می .4(2616 رادر،) ردیگیم قرار مخالفت مورد خواهد شتتد، فیتحر یدانشتتگاه

 کی  ه یزمان و دهدیم حر ت خود ریمستت در را زیچ همه  ه استتت گردباد مانند بازار

                                                           
1. Humboldtian synthesis of research and teaching 
2. academic revolution 
3. research university 
4. Ash, 2008 
5. University of Berlin 
6. Veblen’s  Higher Learning in America 
7. Bok’s Universities in the Marketplace 
8. entrepreneurialism in academia 
9. Radder, 2010 
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 شیهایژگیو ریسا  ن یی الا جنده یریناپذاجتناب به طور ، ند دایپ یامدادله ارزش تیفعال

 .دهدیم قرار الشعا تحت را

 ابعمن و مواد با را مختلف یهاهیسرما  ه است یمکان دانشگاه تر،متعادل دگاهید کی در

 مندوزا)  ندیم لیتدد گرید شکل به یشکل از 1مدرنپستت یاگریمی  علم قیطر از نینماد

 مناطق و هادانشتتگاه ریستتا به نی ار فر دانشتتگاهمدل   ه همچنان .2(2612 همکاران، و

 6بنیاندانش جامعه «خلاق یبازساز» لهیوس به 7یصنعت جامعه تخریآ خلاق ، ندیم تیسرا

 هایمأموریت دانشگاه، صحنه به ینی ار فر مکتآ یرفمع .1(1462 تر،یشومپ) شودیم دندال

 ارقر تأثیر تحت بیشتر ای  متر درجه با را یعال  موزش مؤسسات همه یپژوهشت و ی موزشت

 عناصتتر  ه دهدیم نشتتان  تاب نیا ،یامنطقه و یمل بستتترهای متفاوت رغمعلی. دهدیم

 .دارد وجود هادانشگاه نانهی ار فر نقش یبرا یمشتر 

  شرو نقطه به بستته راهدردها اگرچه ،باشتد نی ار فر دانشتگاه تواندیم یدانشتگاه هر

 امگ ینی ار فر ریمس در خواهدیم  ه محور موزش دانشگاه کی نیبنابرا. بود خواهد متفاوت

 ییهابنگاه در اختیار را رشتتد مرا ز لاتیتستته و ند می برگزار ینی ار فر یهادوره ،بردارد

 با.  نند برداریبهره یمحل یازهاین رفع یبرا موجود دانش از خواهندیم  ه دهدقرار می

 یهاتیفعال گستتترش یبرا پژوهش در ییهاگام تواندیم دانشتتگاه نقطه، نیا از شتترو 

را  بر پایه  ار فرینی خویش محورپژوهش دانشتتگاه کی بهبنابراین گذار  و بردارد نانهی ار فر

 .شرو   ند

 

 ایاز در تا  رده ایتاد مشاوران برای بازاری انگلستان در یدانشگاه سترمایه جذب زمینه در تتربه  مدود. 1

 یچنین درخواستتت ها ن فرهنگ در  هو  ستتانی  ستترمایه افزایش جستتتتوی در  ارتازه افراد پول، گرفتن

 .دهند  موزش را شودمی محسوب غیرمؤدبانه

 .2661 استکهلم، بلکینگ فناوری مؤسسه رئیس اریکسون، پر با نویسنده مصاحده .2

                                                           
1. post-modern alchemy 
2. Mendoza et al., 2012 
3. creative destruction of industrial society 
4. ‘creative reconstruction’ of a knowledge-based society 
5. Schumpeter, 1942 
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 اول بخش

 یساااازیتجار و یمال تأمین میمفاه

 فناوری





 

 

 یالماا تااأمین بر یامقاادمااه .9 فصل

 و فااناااوری تیااریاامااد ،فااناااوری

 آن یسازیتجار

 طمرتد مهم میمفاه از یبرخ و فناوری یمال تأمین رامونیپ یاجمال یبررس کی فصتل نیا در

 در: است ریز شرح به فصل نیا مختلف یهابخش. شتد خواهد ارائه فناوری یستازیتتار با

 در. ردیگیم قرار بحث مورد برترفن عایصن در ویژهبه فناوری یمال تأمین تیاهم 1-1 بخش

 یهاراهدرد و ینو ور یهامدل یهانستتتل ،ینو ور و فناوری تیریمد میمفاه 2-1 بخش

 نیهمچن و است فناوری یسازیتتار فرایند با ارتداط در 7-1 بخش. شودیم یبررس فناوری

 تگاهپر از عدور در موجود مشکلات و برترفن محصولات یابیبازار در انیمشتر یهاگروه درباره

( دارد قرار اندوه بازار مرحله به فناوری هیاول رشیپذ مرحله از حر ت ریمستت در  ه) میعظ

 بستر نقش درک به  مک یبرا( NIS) ینو ور یمل نظام مفهوم ،6-1 بخش در.  ندیم بحث

 بخش نیا. است شده یمعرف ینو ور و دانش از یبردارهرهب و نشر د،یتول از تیحما در ینهاد

 توجه مورد را مؤثر یستتازیتتار یبرا ازین مورد ینو ور یمال تأمین یهااستتتیستت نیهمچن

 تیریمد با مرتدط عمر یهاچرخه مورد در مختلف مطتالعتات 1-1 بخش. دهتدیم قرار

 فرایند در 1 فرین()تحول ستتاختارشتتکن فناوری مفهوم و فناورانه راتییتغ درجه ،ینو ور

 یبرا جاندهستتته چیمارپ مدل ،4-1 بخش. دهدیم قرار بحث مورد را فنتاورانته راتییتغ

 اب. دهدیم قرار بحث مورد را ینو ور لیتسه در هاخوشه نقش و یرقابت ینو ور یهاستمیس

                                                           
1. disruptive technology 
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 ،ینی ار فر یهاشر ت رشد و یریگشکل به  مک یبرا یعلم پارک طیمح تیاهم به توجه

 یمدتن دیجد یهاشر ت رشد از تیحما در رشتد مرا ز و یعلم یهاپارک نقش 3-1 بخش

 بر یمدتن یهاشر ت» اصتطلاح.  ندیم یبررست را فناوری یستازیتتار جیترو و فناوری بر

 انهفناور یهاینو ور ای یفن دانش از یبرداربهره هد  با  ه یمستقل یهاشر ت به «فناوری

؛ 1433)لیتل،  دارد اشاره هستتند توجه قابل فناوری یهاستکیر یدارا و اندشتده تأستیس

 .1(1445استوری و تثر، 

 آن تیاهم لیدلا و فناوری یمال تأمین بر یامقدمه .9-9

 و در مد شیافزا به تواندیم یمال تأمین ،2متحد ملل سازمان هزاره توستعه اهدا  استاس بر

 وردم فناوری نانی ار فر یبرا یاتیح یموضتتوع عنوان به یمال تأمین.  ند  مک فقر  اهش

 وپا،ن یو ارها سآ یرو شیپ مستائل نیترمهم از یکی حال، نیا با. استت گرفته قرار توجه

؛ 2661و لرنر،  گومپرس؛ 1444)پیساریدس،  است یمال منابع به یدستترس در ها ن ییتوانا

 تأمین. 7(2663رات، ، وونگلیم پیتا2661؛ هتایتینن و تویوانن، 2666؛ متانی 2666دنیس، 

 یمال تأمین. استتت ختهی م هم در نوپا یو ارها ستتآ یهاتیفعال با مختلف جهات از یمال

 فناوری یستتازیتتار نیهمچن و ینو ور و فناوری تیریمد فرایند با ی ل طور به فناوری

 .است مرتدط

 ازین دمور هیستترما تأمین فرایند صتتورت به فناوری یمال تأمین فیتعر پژوهش، نیا در

 نظر در یتتار یهاینو ور به فناورانه یهاینو ور لیتدد منظور به نو ور یو ارها ستتتآ

 رایز د،ابی تکامل برترفن عیصنا همپای دتوانیم یمال تأمین یهاسازو ار. استت شتده گرفته

. دهندیم قرار تأثیر تحت را( R&D) توسعه و قیتحق یعنی ایعصننو   نیا یاصتل یهاتیفعال

 مراحل در برترفن ینوپا یو ارها ستتتآ از تیحما در یمهم نقش فناوری یمال ینتأم

 .است شده ارائه 2-1 بخش در فیتعر. دارد ینو ور فرایند مختلف

 از فناوری بر یمدتن یهاشتتر ت عمر چرخه طول در موجود یمال یازهاین 1-1 تصتتویر

)وونگلیم پیارات،  دهدیم نشان را بلوغ و رشد مراحل تا هیاول یاندازراه و دهیا  شتت مراحل

                                                           
1. Little, 1977; Storey and Tether, 1998 
2. United Nations Millennium Development Goals (MDGs) 
3. Pissarides, 1999; Gompers and Lerner, 2001; Denis, 2004; Mani, 2004; Hyytinen and Toivanen, 
2005; Wonglimpiyarat, 2007 
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a2664)1 .تأستتیستازه یهاشتتر ت عمر، چرخه هیاول مراحل در  ه  رد ملاحظه توانیم 

 ستتاتمؤست ریستا و هابانک از یمال منابع افتیدر یبرا قهیوث فقدان لیقد از یمستائل با اغلآ

 در هیسرما یازارهاب و یتتار یهابانک از اعم یمال تأمین یستنت منابع. هستتند مواجه یمال

 یمال تأمین یستتکیر تیماه به توجه با. هستتتند یدستتترستت قابل عمر چرخه یبعد مراحل

 .است محدود هیاول مراحل در نوپا یو ارها سآ نیا یبرا یمال منابع د،یجد یو ارها ستآ

 و و ار سآ فرشتگان ده،یا  شتت مرحله گذارانهیسترما قیطر از یمال تأمین آ،یترت نیبد

 سکیپرر و نوپا یو ارها سآ یبرا را یمال تأمین مهم منابع ،(VC) خطرپذیر یگذارهیسرما

 [1]. ندیم فراهم هیاول مراحل در

 

 فناوری بر یمبتن یهاشرکت عمر چرخه طول در یمال یازهاین تأمین. 9-9تصویر 
 (a2004 ارات،یپ میوونگل): منبع

 و یاندیپشت را  ن و داده قرار تأثیر تحت را ینی ار فر  ه استت یمهم عامل یمال تأمین

 نی ار فر ه،یاول یاندازراه مرحله و دهیا  شتت مرحله شتامل هیاول مراحل در.  ندیم تیتقو

 در یخصتتوصتت افراد ستترمایه ای منابع. دارد ازین ستتهام فروش قیطر از یمال تأمین به دیجد

 یبعد مراحل در. دارد فناوری بر یمدتن یهاشر ت رشتد در یمهم نقش دهیا شتت  مرحله

 فقمو یهاشر ت بیشتر رشد یبرا هیسرما یبازارها و یتتار یهابانک ،(بعد به رشد مرحله)

 لیددت یبرا هاشتتر ت نانه،ی ار فر یمال تأمین دگاهید از. هستتتند یاتیح فناوری بر یمدتن

 ازین هیسرما به یتتار محصول عرضه یبرا شتدن  ماده و 2هیاول یهانمونه به دیجد یهادهیا

                                                           
1. Wonglimpiyarat, 2009a 
2. prototypes 
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 ار دیتول یهانهیهز و توستتعه و قیتحق مخارج تمام تا دارند ازین یمال منابع به ها ن. دارند

 و رشد یبرا یبیشتر هیسرما به است ممکن هاشر ت رشد، یبعد مراحل در. دهند پوشتش

 6گوگل و 7اپل ،2کروستتافتیما. 1(2667 لن، ) باشتتند داشتتته ازین خود دیتول گستتترش

 شتترو  VC قیطر از هیستترما تأمین با را خود و ار ستتآ ابتدا در  ه هستتتند ییهاشتتر ت

 ازین مورد هیستتترما تأمین یبرا ستتتهام فروش قیطر از یمال تأمین ینوع VC) اند رده

 شدربا  برترفن هایشر ت اغلآ  ه است هی تخوش یول بالا سکیر یدارا فعال یهاشتر ت

 و ابتدا در را خود یمال منابع کروستتافتیما(. دنباشتتمی خطرپذیر ستترمایه خروج امکان و بالا

 اهنگ) داد شیافزا خطرپذیر گذارانهیسرما به  ن فروش قیطر از سهام یعموم عرضه از شیپ

 (.1-1  ادر به دی ن

 مایکروسافت شرکت .1-1 کادر

 شر ت این.  رد  غاز شتخصی هایرایانه زمینه در را خود فعالیت 1431 ستال در مایکروستافت

  امپیوترهای برای را 4بیستتیک نویستتیبرنامه زبان  ه  ستتانی ،1 لن پل و گیتس بیل توستتط

 VC مالی تأمین روش از مایکروسافت. شتد تأستیس دادند، توستعه 3 لتایر نام به اولیه شتخصتی

 منتشره سهام اولین عمومی اولیه عرضه . رد استفاده 1436 دهه در خود و ار سآ توسعه برای

 سهام شتدن باز قیمت .این شتر ت را ایتاد  رد گستترش امکان ،1454 ستال در مایکروستافت

 پنج. یافت افزایش  مریکا دلار 23.31 تا  ن شدن بسته قیمت و بود  مریکا دلار 21 مایکروسافت

 مایکروسافت ،2617 الست در  ه طوری به. داشتت بازده درصتد 1774 مایکروستافت بعد ستال

 و افتی سلطه شخصی هایرایانه عامل سیستم بازار بر  ه شد دنیا افزارینرم شتر ت ترینبزرگ

 یک شتترو  اینکه درک با مایکروستتافت. در ورد خود استتتخدام به را  ارمند 43.666 حدود

 ارائه و بودجه تأمین برای گذاری خطرپذیرسرمایه بخش یک است، دشتوار اندازه چه و ار ستآ

ی رایتانش متاننتد افزاریستتتختت و افزارینرم ختدمتات  برای دهندهشتتتتاب برنتامه و  5ابر

 مایکروستتافت چرا ه ؛استتت  رده اندازیراه اولیه مراحل در خود پرمخاطره هایگذاریستترمایه

                                                           
1. Allen, 2003 
2. Microsoft 
3. Apple 
4. Google 
5. Bill Gates and Paul Allen 
6. BASIC program 
7. Altair 
8. cloud computing 



 31 ■ آن سازیتجاری و فناوری مدیریت فناوری، مالی تأمین بر ایمقدمه. 9 فصل

 

 

 صندوق. مواجهند خود و ار ستآ مالی تأمین در بستیاری مشتکلات با نوپا هایشتر ت داندمی

  مک بازار در فناوری بر مدتنی هایشتتر ت هایینو ور پیشتترفت به 1خطرپذیر اریگذستترمایه

 . ندمی

 ترویج یبرا. اندشده شناخته یاقتصتاد رشتد یهامحرک عنوان به ینی ار فر و ینو ور

 به مختلف یهاتیحما  ه است ازین ینو ور یمال تأمین مناسآ ستتمیست کی به ینی ار فر

. ند  فراهمرا  دیجد یگذارهیسرما یهافرصت تادیا و نانهی ار فر یهاتیفعال قیتشو منظور

 توستتعه در یمهم نقش ینو ور یمال تأمین یهااستتتیستت توستتعه، حال در یاقتصتتادها در

 و هال ؛2666 همکاران، و دیوید)  ندیم فایا یاقتصاد توستعه و یگذارهیسترما ،ینی ار فر

 یهاتیاولو از ینو ور یمال تأمین یهااستیس .2(2661 ،واننیتو و ننیتیها ؛2666 رنن، ون

 توستتط یگذارهیستترما انتام از تیحما یبرا توستتعه حال در ی شتتورها یاتیعمل یاصتتل

  ه یتیفرامل یهاشر ت و( هاSME) متوسط و  وچک یهاشر ت ویژهبه یمحل یهاشر ت

 رشد ان،یبننشدا یاقتصادها در .7شودیم محسوب  نندیم یگذارهیسترما  شتورها نیا در

 کی عنوان به یمال تأمین به یدستتترست و دارد یبستتتگ ینو ور به ندهیفزا طور به یاقتصتاد

؛ فریمن و سوئت، 1442، )بایگریو و تیمنز شتودیم گرفته نظر در فرایند نیا در یاتیح عامل

 .6(2612، 2663و وونگلیم پیارات،  1444، دسیساریپ؛ 1443

 هیلاو مراحل در ویژهبه ،فناوری بر یمدتن یهاشر ت یلما تأمین در یدولت یهااستیس

 به یبانک یمال تأمین نوپا، یهاشر ت سکیپرر تیماه به توجه با. دارد تیاهم ها ن توستعه

 نیا یبرا ینامناستتد یمال تأمین مندع هابانک یزیگرستتکیر و یگذارقهیوث الزامات لیدل

 همکاران، و لا ت ؛1445 لستتون،یگ و بلک ؛1445 دل،  و برگر) رستتدیم نظر به هاشتتر ت

 بر غلده یبرا دولت یعموم یهااستتتتیستتت ،فناوری یستتتازیتتار فرایند یط. 1(2662

؛ مانی 2666نگ و ولز، ؛ ج2662ِ، 1444)لرنر،  ابدییم تیاهم یمال تأمین یهتاشتتتکتا 

                                                           
1. VC fund 
2. David et al., 2000; Hall and van Reenen, 2000; Hyytinen and Toivanen, 2005 

ها به SME(، اصطلاح OECD, 2004( و  شتورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )EU. طدق تعریف اتحادیه اروپا )7
  نند اشاره دارد. ار ن استخدام می 216تا  16هایی  ه بین شر ت

4. Bygrave and Timmons, 1992; Freeman and Soete, 1997; Pissarides 1999; Wonglimpiyarat, 2007, 
2012 
5. Berger and Udell, 1998; Black and Gilson, 1998; Lockett et al., 2002 
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 تیهدا در یمهم نقش یدولت یمال تأمین سازو ار توستعه، حال در ی شتورها در .1(2666

 توستتعه در یمال یهااستتتیستت و نهادها از یامتموعه. 2(2666مانی، ) دارد ینو ور نظام

 R&D مؤستتستتات و عیصتتنا تیفعالحمایت از  مثلاً دارند؛ یمحور نقش ینو ور و فناوری

 یاقتصتتاد رشتتد و شتتغل خلق باعث  ه شتتود منتر فناوری مؤثر یستتازیتتار به تواندیم

 .شودیم

 به ریپذسکیر یهاهیسرما تحریک با تواندیم اوری پیشترفتهفن و ینو ور یهااستتیست

 تیماه به توجه با . ند  مک توستتعه هیاول مراحل در یهاشتتر ت یاقتصتتاد شتترفتیپ

 یبرا فناوری یمال تأمینهای مدتکرانه تدبیر طرح ،یستتنت یمال یهاواستتطه زیگرستتکیر

 فناوری یمال تأمین حال، نیا با .است یضرور هیاول مراحل در پرمخاطره یهایگذارهیسترما

 توستتتعه یبرا ینو ور و فناوری تیریمد با بلکه ،یمال منابع به یدستتتترستتت با تنهانه

 استتتدلال. دارد ارتداط نو ور یهاپروژه یستتازیتتار از تیحما و دیجد یهایگذارهیستترما

 و صتتنعت ها،دانشتتگاه انیم مؤثر تعاملات و روابط ازمندین فناوری یستتازیتتار  ه شتتودیم

 مناستتآ یهاچارچوب با همراه ،(4-1 بخش، جاندهستته چیمارپ مدل به دی ن نگاه) دولت

 ینی ار فر یمال تأمین یهاطرح از استفاده توانندیم هادولت. است یعموم یگذاراستتیست

 بازار یمال تأمین یهاطرح و یاتیمال یهامشتتوق ،اعتدارات پژوهشتتی ،VC یمال تأمین ها،وام)

 اوریفن بر یمدتن یهاشر ت یمال تأمین یبرا یگذاراستیس یابزارها عنوان به را( هیماستر

 .دهند قرار توجه مورد

 برترنف صنعت زی متیموفق توسعه از یخوب مثال کای مر متحده الاتیا در ولیستیلیکون

 یمدتن یهاشر ت از تیحما یبرا VC عرضه کیتحر یدولت استیست از تهینت کی عنوان به

 یهاییایپو دانش، شدت ،یصنعت اندوه یهاشتدکه(. 6 فصتل به دی ن نگاه) استت فناوری بر

 به VC عرضتته و بالا تیفی  با  ار بازار ها،بخش ریستتا و دولت با و ارها ستتآ انیم متقابل

 لر،یم ؛1446 ن،این ساست)  ندیم  مک ولیستیلیکون در ینی ار فر و ی ار زمودگ تیتقو

 دلم نیترمتکامل مستتلماً کا،ی مر متحده الاتیا ولیستتیلیکون در برترفن توستتعه .7(1444

 . نند یسازهیشد را  ن تیموفق اند رده تلاش جهان سراسر در هادولت از یاریبس و است

                                                           
1. Lerner, 1999, 2002; Jeng and Wells, 2000; Mani, 2004 
2. Mani, 2004 
3. Saxenian, 1994; Miller, 1999 
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 ینوآور و فناوری مدیریت .9-3

 دیجد فناوری ای علم. هستتتند یمتفاوت فیتعار یدارا «ینو ور» و «فناوری» اصتتطلاحات

 ،«ینو ور» اصطلاح. داشت نخواهد یتتار یبازده لزوماً گرچه شود، منتر اخترا  به تواندیم

. است دیجد یهادهیا از موفق یبرداربهره ،1ایتانیبر صنعت و تتارت سازمان فیتعر اساس بر

 و یرقابت تیمز حفظ یبرا قدرتمند روش کی عنوان به یاندهیفزا طور به ینو ور امروزه

(. 2664 بستتنت، و دیت) استتت مطرح دیجد یبازارها  ردن باز یبرا دیجد یراهکارها ارائه

 دیجد محصتتول کی زی متیموفق ورود - یستتازیتتار هیپامفهوم  ینو ور همه، از ترمهم

 از یاریبستت. 2(2664 بستتنت، و دیت) استتت - خا  بازار کی به فناوری ای علم بر یمدتن

 هب شگاهی زما ای یعلم  شف از خود میمستتق گذار ریمست در هاینو ور  ه ییجا در محققان

 نظر در 7«فشتتار تحت ای محورعرضتته» را فناوری یابیبازار مدل شتتوند،یم شتتناخته بازار

 انیب 1«بازار  شش ای تقاضا  شش» یابیبازار مدل حال نیا با. 6(1474 تر،یشومپ) رندیگیم

 به دیجد یهادهیا تیاهد خاستتتگاه عنوان به بازار  ه ییجا در ینو ور توستتعه  ه داردیم

 .4(1442، اشمو لر) دهدیم رخ  ند،یم عمل توسعه و قیتحق سمت

. است یاقتصاد رشد یاصل محرک یروین 3فناورانه راتییتغ سطح  ه شتودیم استتدلال

 اما انه،نو ور یهاتلاش  نندهمنعکس فناورانه راتییتغ ،5یتکامل اقتصتتاد هینظر به توجه با

 اساس بر. است یتتار و فناوری یبازده مورد در نانیاطم و اعتدار از یمختلف درجات یدارا

 عنوان به «فناورانه میپارادا» اصتتطلاح ،4فناورانه مستتیرهای و هامیپارادا درباره یدوستت مدل

 اریبس اصول بر یمدتن  ه است شده فیتعر خا  یاقتصاد -یفن مشتکلات حل یبرا ییالگو

 ،1454) پرز و منیفر آ،یترت نیهم به. 16(a1455 ،b1455، 1452)دوسی،  است ینشتیگز

                                                           
1. UK Department of Trade and Industry 
2. Tidd and Bessant, 2009 
3. supply driven or technology pushed 
4. Schumpeter, 1939 
5. demand-pull or market-pull model 
6. Schmookler, 1962 
7. technological change 
8. evolutionary economics 
9. Dosi’s models of technological paradigms and trajectories 
10. Dosi, 1982 ,1988a, 1988b 
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 اقتصاد  ل بر  ه ینو ور کی به اشاره یبرا را 2«اقتصادی - ورفن میپارادا» اصطلاح 1(1455

 .اندبرده  ار به یکیالکترون یهاانهیرا و برق بخار، یانرژ ل،یقد از گذارد،یم تأثیر

 و (1474 تر،یشومپ) فناوری فشار نیب تعامل تهینت عنوان به تواندیم نیهمچن ینو ور

 را سیز یوتری امپ ستمیس یاندازراه. شود گرفته نظر در (1442، اشمو لر) تقاضتا  شتش

 فشار از یانمونه 6(PARC)  لتو پالو را سیز یقاتیتحق مر ز توستط 1451 ستال در 7استتار

 یراب یعلم یاهگیپا خود، قدرتمند توسعه و قیتحق تیقابل با ،1پارک را سیز) است فناوری

 شر ت توسط زیرا س یهادهیا. خورد شکست یسازیتتار در  ه( داد ارائه ینو ور توستعه

اپل  ستتپس و 4اپل لیزا  میزموفقیت اندازیبه راه منتر  ه شتتد برداریی پ اپل یوتری امپ

 به  ه تاس یانیمشتر یبرا شرفتهیپ اریبس و یافتهتوستعه ینو ور کیگردید،  ه  3مکینتاش

 ن،یبنابرا(. ماوس و( GUI)  اربر یکیگراف رابط مثال عنوان به) هستند یعال لاتیتسته ندالد

 یا محصتتولات به دیجد یهادهیا توستتعه شتتامل فرایند کی عنوان به توانیم را ینو ور مدل

 .(2664 بسنت، و دیت) گرفت نظر در فروش قابل یهافرایند

 به محصتتول ینو ور. استتت رایندف و محصتتول ینو ور بر مشتتتمل «ینو ور» اصتتطلاح

 ارائه حاضتتر حال در ستتازمان کی  ه دارد اشتتاره( خدمات/ محصتتولات)  الاها در یراتییتغ

  الاها لیتحو و ستتاخت یهاوهیشتت در راتییتغ به فرایند در ینو ور  ه یحال در ؛دهدیم

 تیریمد اتیادب در ینو ور مختلف میمفاه 1-1 جدول(. 2664 بستتنت، و دیت) دارد اشتتاره

 ،1433) نتریو و نلستتون ،(1452 ،1434) روزندرگ. دهدیم نشتتان را ینو ور و فناوری

 ممکن  هرند یگیم نظر در یبهدود فرایند عنوان به را ینو ور 5(1452) یدوستت و( 1452

 تیپاو  ه یحال در د،ی  وجود به( دیجد روش کی) مستتئله حل تیفعال کی قالآ در استتت

 کی) یتتار  اربرد دربردارنده یفرایند عنوان به را  ن 4(6426) بستتنت و دیت و( 1456)

 فرایند از استتتت عدارت  ه ینو ور از یدیتر  مفهوم کی. دانندیم( دیجد و ار ستتتآ

                                                           
1. Freeman and Perez (1986, 1988) 
2. techno-economic paradigm 
3. Xerox Star computer system 
4. Xerox Palo Alto Research Center (PARC) 
5. Xerox PARC 
6. Apple Lisa 
7. Apple Macintosh 
8. Rosenberg (1976, 1982), Nelson and Winter (1977,1982) ,and Dosi (1982) 
9. Pavitt (1984) and Tidd and Bessant (2009) 
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 توستتتط ،یتتار  اربرد به  ن لیتدد و موجود فناوری بهدود بر مشتتتتمل یاکپتارچهی

 افتهی توسعه 1(1451) نریاردگ و رائول و( 1452) دافت ،(1451) اسکات مانند یدانشتمندان

 ووس و( 1446) پورتر ،(1431) کریشتتوم و راجرز توستتط  ه ینو وردیگر  مفهوم. استتت

 یسازادهیپ به مربوط مفهوم نیا. استت ترعیوست یحدود تا استت، شتده استتفاده 2(1446)

 .است گریکدی با زمانهم طور به دو هر لزوماً نه گرچه د،یجد یهافرایند و دیجد یهافناوری

 /محصتتول ابدا  تا فناوری مرز ییجابتا فرایند یعنی ستتوم مفهوم از «ینو ور»  تاب، نیا در

 از نستتل پنج 7(1442) رائول.  ندیم یرویپ یرقابت بازار کی در شتتدهیستتازیتتار فرایند

(. 2-1 جدول) است  رده شتنهادیپ ینو ور یخیتار یالگو حیتوضت یبرا را ینو ور یهامدل

 ادهس یخط یدیترت فرایند کی از یاتهینت عنوان به تواندیم ینو ور دوم، و اول یهانسل در

 میمفاه. شتود گرفته نظر در 1436 دهه در تقاضتتا  شتتش و 1446 دهه در فناوری فشتار از

 یسازکپارچهی مدل و 1456 دهه در کپارچهی مدل تریواقع میمفاه سمت به ینو ور محدود

  ه طورهمان. اندداشته جلو به رو حر ت 1446 دهه از دهگستر یسازشتدکه و هاستتمیست

 ،ینو ور شکست از یریجلوگ یبرا یوا نش عنوان به شتدکه مدل  رد، مطرح( 1442) رائول

 (.ینو ور مدل پنتم نسل) است شده ارائه یسازیتتار در ویژهبه

 «ینوآور» لفمخت میمفاه. 9-9 جدول
 پژوهمگران ینوآورمفاهیم 

 موجود فناوری بهدود فرایند :ینو ور( 1)
 و نلسون ،(1452 ،1434) روزندرگ

 (1452) یدوس و( 1452 ،1433) نتریو

 (2664) بسنت و دیت و( 1456) تیپاو یعمل ی اربردها به هافرصت لیتدد فرایند :ینو ور( 2)

 (2) و( 1) میمفاه شامل کپارچهی فرایند :ینو ور( 7)
 رائول و( 1452) دافت ،(1451) اسکات

 (1451) نریگارد و

 دیجد یهافرایند و هافناوری همه: ینو ور( 6)
 پورتر ،(1431) کریشوم و راجرز

 (1446) ووس و( 1446)

 

 

                                                           
1. Schott (1981), Daft (1982), and Rothwell and Gardiner (1985) 
2. Rogers and Shoemaker (1971), Porter (1990), and Voss (1994) 
3. Rothwell (1992) 
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 رائول ینوآور یهامدل نسل پنج. 3-9 جدول
 یدیکل یهایژگیو نسل
 ساده یخط یدیترت فرایند :فناوری فشار اول

 ساده یخط یدیترت فرایند :تقاضا  شش دوم

 ها ن نیب بازخورد یهاحلقه و مختلف عناصر نیب تعامل صیتشخ: یتعامل ای یوندیپ مدل سوم

 چهارم
 و ،یدی ل  نندگانتأمین با بالادستتت شتتر ت، درون یستتازکپارچهی: کپارچهی مدل

 وندهایپ و ارتداطات بر تأ ید فعال؛ و یشگیهم انیمشتر با دستنییپا

 پنتم
 ،یسفارش و ریپذانعطا  وا نش: گسترده یستازشتدکه و هاستتمیست یستازکپارچهی مدل
 مداوم ینو ور

 (1442) رائول: منبع

 ات،یعمل و دیتول تیریمد ،R&D تیریمد یکپارچگی مستتتلزم ینو ور و فناوری تیریمد

به  ،ستین  سان ینو ور تیریمد. است یسازمان توسعه و محصول توستعه ،یابیبازار تیریمد

 نشتتان را خوب یهادهیا از ییهانمونه فرایند و محصتتول یهاینو ور خچهیتار طوری  ه

؛  لینگدیل و رامر، 2664)تید و بستتنت،  اندخورده شتتکستتت یستتازیتتار در  ه دهدیم

 یجهان ستتتمیستت همراه تلفن بار نیاول یبرا نکهیا وجود با 2اینو  مثال، عنوان به. 1(2616

 در همراه یهاتلفن ستتازندگان نیتربزرگ از یکی و  رد یاندازراه را( GSM) اریستت ارتداطات

 شتکست هوشتمند یهایگوشت ستازندگان گرید و 7ستامستونگ اپل، با رقابت در بود، جهان

 است، نییپا ستطح و قیمتارزان یهاتلفن بازار از عمدتاً اینو  در مد حاضتر، حال در. خورد

 الستت در اینو  اگرچه.  نندیم رقابت بالا تیفی  با بازار در ستتامستتونگ و اپل  ه یحال در

 بازار از درصتتد 61  ه  رد یمعرف تیموفق با را N95 مدل خود هوشتتمند تلفن نیاول 2661

 و اپل با  رد اشتلو  دادیم لیتشک را 2664 سال در جهان ستراستر هوشتمند یهایگوشت

 یبرا راه تنها عنوان به اینو  همراه تلفن و ار سآ 2617 سال در اما ، ند رقابت سامسونگ

( 6ایکروسو یما ایتاد بلندمدت هد  با) کروسافتیما توستط ، ن یورشتکستتگ از یریجلوگ

 .شد تملک

                                                           
1. Tidd and Bessant, 2009; Klingebiel and Rammer, 2014 
2. Nokia 
3. Samsung 
4. Microsokia 
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 در  ه است یموارد از یخوب مثال ،M3 شر ت محصتولات از ،1ادداشتتی یهابرچستآ

 ندفرای قیطر از زمان گذر با و شده تیریمد یزی متیموفق طور به خوردهشکست فناوری ن 

 دانشمند ،2لوریس استپنتس د تر ،1445 ستال در. شتد لیتدد ینو ور کی به خطا و  زمون

 خوبیبه هم باز یول ،داد توستتعه را چستتآ خوردهشتتکستتت فناوری ،3M شتتر ت یقاتیتحق

 بود، ناموفق  نندهمصر  علاقهجلآ  یبرا 1433 ستال در ربازا هیاول محک. نشتد چستدانده

 شر ت یابیبازار واحد. بود مشخص استتفاده بدون فیضتع چستآ کی محصتول نیا چرا ه

3M محصتتتول توانیم ای   ه افتادند فکر نیا به و ندودند مندعلاقه فناوری نیا به زین 

  اربرد کی 3M شر ت حال، نیا با.  رد عرضه قراضه  اغذ نیا یبرا یبازار یدارا نیگزیجا

 کی موقت طور به  ن لهیوستت به  ه ، رد دایپ خود چستتآ فناوری از استتتفاده یبرا دیجد

 هایبرچستتآ به تغییریافته چستتآ بازار،این  یاندازراه از پس. شتتود یگذارعلامت صتتفحه

 تشر  دیجد ممتاز محصتول بود، خورده شتکستت بار نیچند قدلاً  نکه وجود با ادداشتت،ی

3M 3 شر ت ینو ور تیریمد. رودیم شتمار بهM محصول یهاشکست  ه است داده نشان 

 از شیب ادداشتی یهابرچسآ محصتولات امروزه. استت یستازیتتار فرایند از یمهم بخش

 جهان، نو ور شر ت نیستوم عنوان به 3M شتر ت و  ندیم تادیا فروش دلار ونیلیم 166

 .تاس شده شناخته اپل و گوگل از پس

 به .است بازار تا شگاهی زما از هاتیفعال همه رندهیدربرگ اغلآ ینو ور و فناوری تیریمد

 به ناوریف لیتدد ای) ثروت به دانش لیتدد فرایند با ینو ور و فناوری تیریمد گر،ید عدارت

 در  ه دهدیم نشتتان را نو ور یو ارها ستتآ از ییهانمونه 2-1 تصتتویر. دارد ارتداط( ستتود

 در. منتر شتتده استتت هاینو ور یبازار تیموفقبه  هافناوری زیستتایتتار یبرا شتلا ها ن

 ییشرویپ یافزارنرم یهاشتر ت ازجمله 6ستکویست و 7اورا ل کروستافت،یما ؛وتری امپ حوزه

. نددار خود قدضه در را لیموبا به یشخص یهاانهیرا یهافناوری از انتقال فرایند  ه هستتند

 در 4وبیوتی و 1اهوی گوگل،  ند؛یم رقابت ینترنتیا یهاشتتتدکه در لاورا   ه یحال در

                                                           
1. Post-it ® Notes 
2. Dr Spence Silver 
3. Oracle 
4. Cisco 
5. Yahoo 
6. YouTube 
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 نیا انیم رقابت.  نندیم رقابت نی نلا نینو خدمات و ینترنتیا یجستتتتتو و ار ستتتآ

 شده است. منتر هاینو ور توسعه به نو ور یهاشر ت

 
 نوآور یوکارهاکسب از ییهانمونه. 3-9تصویر 

. اردد یبستتتگ شتتر ت یهاتیقابل به رییتغ حال در یِرقابت طیمح با مواجهه یهاراهدرد

 بر تنهانه صتتنعت در بودن رویپ ای شتترویپ ،1(1416شتتومپیتر، ) یتریشتتومپ رقابت مدل در

 نظر قطد [2]. ندیم تأمین زین را شتتر ت منافع بلکه گذارد،یم تأثیر ینو ور رشیپذ زانیم

 ناسازگار ینو ور با  امل رقابت» ؛2(161: 1416) تریشومپ و( 256: 1452) نتریو و نلستون

 یدیجد زیچ  ه زمان هر موقت صتتورت به همواره و دارد وجود  امل رقابت ،درواقع. استتت

 یری ارگبه 7یبحران حتم و زمان میتنظ تیاهم به و «دی یدرم قیتعل به شتتود،یم یمعرف

 یاضاتق یایمزا از تا  ند  مک هاشر ت به تواندیم بازار در بودن شرویپ. دارد دلالت فناوری

 ییشترب سود از ،دهند نشان وا نش بتوانند رقدا تا قدل از  نکه و شوند مندبهره بازار در هیاول

 ترقیدق ییپاسخگو و سود ور یهافرصت به یابیدست یبرا رانهیشگیپ حر ت. شوند برخوردار

 دتوانیم گرید محصولات یاندازراه در جهت حر ت از شیب انیمشتر یهاوا نش و ازهاین به

 قدل لحراه نیبهتر شف  یبرا ماندن منتظر به یازین ابتدا، از ،ینو ور نیبنابرا و باشتد مهم

 .ندارد بازار یاندازراه از

 

                                                           
1. Schumpeter, 1950 
2. Nelson and Winter (1982: 280) and Schumpeter (1950: 105) 
3. critical mass 
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 اپل و زیراکس - فناوری سازیتجاری .2-1 کادر

 اپل و( 1451 سال در) استار زیرا س  ه زمانی ابتدا در اپل، و زیرا س عامل، ستیستتم بازار در

 وجود با زیرا س حال، این با.  ردند هم با رقابت به شرو  ،شدند اندازیراه( 1457 سال در) لیزا

 تددیل در ،(PARC) پارک زیرا س در  امپیوتری علمی تحقیقات برای افراطی گذاریستترمایه

 یمتق علت به استار زیرا س اندازیراه. داشت مشتکل ینو ور به خود پیشترفته علمی تحقیقات

 یک( دلاری 2666 مستتتقل PC یک با مقایستته در دلاری 14141 استتتار زیرا س)  ن بالای

. ندانستتتند ارزشتتمندی خرید را زیرا س محصتتول مشتتتریان ،درنتیته. بود تتاری شتتکستتت

 زا نتوانست بنابراین و بود  ند سازیتتاری برای جدید محصتولات  وردن در زیرا س همچنین،

 . ند برداریبهره  امل صورت به بعدی منافع جهت خود فناوری هایتوانایی

 اپل. شتتد وارد رقابت این در مکینتاش اپل با خود هایینو ور بهدود با 1456 ستتال در اپل

 ،21  لاستتتیک مکینتاش) جدید محصتتتولات تولید و مکینتاش هایرایانه بهدود به همچنان

 مک ،3ایر بوکمک ،4پرو بوکمک ،1مک ی ،6بوک پاور ،17 مکینتاش پاور ،22 ستتیال کینتاشم

 وممدا طور به  سان، و ساده  اربری با محصولاتی به مشتتریان نیاز درک با اپل. داد ادامه (5مینی

  تشتتر ترتیآ بدین و  ند تولید انهنو ور محصتتولات تا دهدمی ارتقا را خود 4فناوری هایپلتفرم

 واُ مک عامل سیستم در  ه ،12پد ی و 11پاد ی ،16فون ی امروزه. است جهان در پیشترو فناوری

 .اند ورده دست به تتاری موفقیت شوند،می اجرا 17ایکساِس

 در( دیجد خدمات و محصولات اشاعه فرایند) ینو ور فرایند در 16یاشدکه یجاند اثرات

 زا حاصل منفعت ،یاشدکه یجاند اثرات حضور در .دارد تیاهم ینو ور انتشتار به یابیدستت

. 11(1446 ابرال، ) ابدییم شیافزا گرید رندگانیپذ تعداد شیافزا با عامل کی یبرا رشیپذ

                                                           
1. Macintosh Classic II 
2. Macintosh LC II 
3. Power Macintosh I 
4. PowerBook 
5. iMac 
6. MacBook Pro 
7. MacBook Air 
8. Mac mini 
9. technology platforms 
10. iPhone 
11. iPod 
12. iPad 
13. Mac OSX operating system 
14. network externalities 
15. Cabral, 1990 
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 دگاهید از.  وردیم فراهم را ینو ور یایمزا از مستتتمر یریگبهره امکان خالص، یجاند اثرات

 انیم رقابت در هاینو ور از استفاده شیافزا یایمزا ای رشیپذ از حاصل بازده شیافزا انتشار،

 . 1(1454، 1751 اتز و شاپیرو، ) است مهم یرقابت صنعت در خدمات/ محصولات

. استتت مرتدط بازار در حیصتتح یهاراهدرد  اربرد به نیهمچن ینو ور و فناوری تیریمد

 صتتنعت در رقابت یبرا نهیهز  اهش راهدرد از استتتفاده ،2ایررایان یرلندیا شتتر ت مورد

هواپیمایی بریتیش شتتر ت  با ناموفق رقابت از پس ایررایان. دهدیم نشتتان را ییمایهواپ

 هزینه م ییهوا مستتافرت بر تمر ز با را خود یتتار اتیعمل ،1456 دهه اواخر در 7ایرویز

 متیقارزان ییمایهواپ شر ت کی عنوان به را ایررایان و ار سآ مدل 7-1 تصویر. داد رییتغ

 مدل در. استتت یستتنت مهم ییمایهواپ یهاشتتر ت از متفاوت یمدل  ه دهدیم شتتانن

 6لحظه  خری و نود دقیقه مشتتتریان تا دهدینم ارائه یگانیرا زیچ چیه ایررایان مت،یقارزان

ه از یک دستتت یبرا تنها ییرایپذ راهدرد شتتر ت نیا. بپردازند نییپا یهاهی را باشتتند قادر

 همه نهیهز افتیدرهمراه با  و غذا عرضتته بدون  وتاه، درب یپروازها ارائه فقط مستتافران،

 به توجه با. 1(2611، کارتیر و ماسانل،  استادستوس)  رده استت اتخاذ را یاضتاف خدمات

 راهدرد استتت، ثابت یهانهیهز بر یمدتن عمدتاً ییهوا صتتنعت در نهیهز ستتاختار نکهیا

 قابل طور به تا است ستاخته قادر را ایررایان ،نییپا ثابت یهانهیهز و منصتفانه یگذارمتیق

 را ایررایان یرقابت تیموقع نهیهز  اهش راهدرد. دهد شیافزا را خود ستتود و در مد یتوجه

 ییمایهواپ شر ت کی حاضر حال در شر ت نیا و استت  رده تیتقو ییمایهواپ صتنعت در

 .است اروپا و انگلستان در شرویپ متیقارزان

                                                           
1. Katz and Shapiro, 1985, 1986 
2. Ryanair 
3. British Airways 
4. offer customers 
5. Casadesus-Masanell and Ricart, 2011 
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 Ryanair وکارکسب مدل. 3-9تصویر 

 (.2011 کارت،یر و ماسانل کاسادسوس،): منبع

 فناوریسازی تجاری .9-3

 ای محصتتولات به یعلم توستتعه و قیتحق لیتدد فرایند به ی ل طور به فناوری یستتازیتتار

 تیمالک قالآ در مدادله شتتامل نیهمچن فناوری یابیبازار. شتتودمربوط می ی اربرد خدمات

 یسازیتتار راهدرد گر،ید عدارت به. است بازار در انتشار یبرا IP یسازیتتار ای( IP) فکری

 و قیتحق یهایگذارهیسرما از ستود  وردن دستت به یبرا IP قالآ در فناوری مدادله شتامل

 به .1(2616یکا و مالینن، ؛ پل2612؛  انسیسائو و همکاران، 2663)ناولی و رائو،  است توسعه

 یسازیتتار راهدرد ،IP از حفاظت به ینو ور یاثربخش و ینو ور یسازیتتار رستدیم نظر

 فناوری یسازیتتار فرایند .2(1446؛ پورتر، 1454)تیس،  دارد یبستگ صنعت یهاییایپو و

 هب یدانشگاه یپژوهشت جوامع در افتهیبستط فناوری و یعلم دانش از یبرداربهره توانیم را

 .گرفت نظر در خدمات یا اتمحصول یهاینو ور توسعه از تیحما منظور

 محستتوب یتتار یگذارهیستترما کی عنوان به تواندیم نیهمچن فناوری یستتازیتتار

 اساس بر دیجد یهاینو ور توستعه د،یجد یهادهیا  مدن دستت به فرایند شتامل  ه شتود

                                                           
1. Novelli and Rao, 2007; Conceição et al., 2012; Pellikka and Malinen, 2014 
2. Teece, 1986; Porter, 1990 
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 نگ،یس و لشیم) شتودیم گرفته نظر در هاینو ور یابیارباز و دیتول و دیجد دانش ای هادهیا

 شامل یفرایند را فناوری یستازیتتار 2(2662) همکاران و رزیما مشتابه، طور به .1(1444

 یبرا یعمل یحلراه عنوان به فناوری استفاده از) فناوری محدود  اربرد ،7ایده میمفهو اثدات

 در محصولات توستعه یبرا فناوری از استتفاده) ریفناو گستترده  اربرد و( 6ژهیجاو بازار کی

 یبررستت با یستتازیتتار ستتمت به هاگام ،ی ل طور به.  نندیم فیتعر( مختلف ی اربردها

 یهانمونه قیطر از فناوری یابیارز بر فناوری یبررس. شتودیم  غاز 4بازار یبررست و 1فناوری

 و قوهبال بازار ییشناسا بر بازار یبررست.  ندیم تمر ز اختراعات ثدت حق و هاشی زما ه،یاول

 .است متمر ز دیجد و ار سآ یهافرصت و موانع نیهمچن

. ستا بازار تا شگاهی زما از فناوری انتقال مراحل رندهیدربرگ فناوری یسازتتاری فرایند

 در هیسرما تأمین شتکا  از استتعاره - فناوری مرگ درهعدور از  تا  ندیم تلاش فرایند نیا

 فناوری یستتازیتتار فرایند .شتتودپذیر امکان - بازار به یدانشتتگاه قاتیتحق  وردن ریمستت

 در .است بازار به ینو ور جذب و فناوری انتقال در عیتسر یبرا منابع تتهیز شامل نیهمچن

 لشتتک زنگوله یمنحن  ه با ینو ور انتشتتار مدل کی) فناوری اقتداس عمر چرخه با ارتداط

 نجپ با برترفن محصولات یابیبازار  ه  ندیم استدلال 3(1444) مور (است شتده داده نشتان

 یا هیاول  نندگاناقتداس ،5یا عاشتتقان فناوری اننو ور: استتت مرتدط انیمشتتتر یاصتتل گروه

یا  هاماندهعقآ و 11 ارهایا محافظه هیثانو تیا ثر ،16گراهایا عمل هیاول تیا ثر ،4هانگرندهی 

 .(6-1 تصویر) 12گراهاشک

 ها ن.  ننداقتداس می را ینو ور  ه هستتتند یگروه نیاول فناوری عاشتتقان ای اننو ور

 اهینو ور نی خر اقتداس مشتتتاق و هاستتکیر پذیرش به حاضتتر  ه هستتتند ییهانیتکنستت

 در گروه نیدوم ستترعت لحاظ به  ه هستتتند ینگرانندهی  ، نندگان اولیهاقتداس. هستتتند

                                                           
1. Mitchell and Singh, 1996 
2. Myers et al. (2002) 
3. proof of concept 
4. niche market 
5. technology review 
6. market review 
7. Moore (1999) 
8. Innovators or technology enthusiasts 
9. early adopters or visionaries 
10. early majority or pragmatists 
11. late majority or conservatives 
12. Laggards or skeptics 
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 مانه در دیجد یهافناوری اقتداس با  نندگان اولیهاقتداس. هستتتند دیجد فناوری اقتداس

 زاربا در ها ن یسازیتتار و  نندیم  مک عموم به یرساناطلا  و هاینو ور غیتدل به ل،یاوا

 داتاث از پس را هاینو ور  ه هستتتند یانیگراعمل هیاول تیا ثر. برندیم جلو به را برترفن

 تداساق به ها ن گر،ید عدارت به.  ننداقتداس می یوربهره هدودب بر ها ن  اربرد یاثربخشتت

 از اعم دیجد فناوری یایمزا از  ه یزمان یعنی ،دارند لیتما برترفن محصتتتولات یتیتدر

 تیا ثر.  نند حاصتتل نانیاطم معتدر منابع و مراجع قیطر از  ن بودن معتدر و ی اربرد

 مورد در ها ن. دهندیم لیتشک را انیمشتر از یبزرگ بخش  ه هستند ی ارانمحافظه هیثانو

  نکه از پس تنها و هستند نیبدب فناوری یهایگذارهیسترما از ارزش  وردن دستت به امکان

 رد انیمشتتتر گروه نی خر.  ننداقتداس می را  ن ،پذیرفتند را ینو ور کی جامعه تیا ثر

 ه  هستند انیمشتر از یبخش ای انیگراشک ها ن. هستند هاماندهعقآ ،ینو ور کی اقتداس

 را دیجد فناوری کی ،هاماندهعقآ. دهندیم لیتشتتک را ینو ور  نندهاقتداس گروه نی خر

 .(1444)مور،   ننداقتداس می باشد،بسترسازی شده  عمیقاً فناوری  ن  ه یصورت در تنها

 
 بازاربر سر راه ورود به جریان اصلی  میعظ پرتگاه. 4-9تصویر 

 (1444) مور: منبع

  نندگان اولیهاقتداس نیب برترفن یهاینو ور یستتازیتتار در ،(1444) مور نظر به

  ندیم شنهادیپ( 1444) مور. دارد وجود یپرتگاه( هاگراعمل) هیاول تیا ثر و( هانگرندهی )

 عنوان به گروه هر از و  ند تمر ز انیمشتتتر از گروه کی رب دیبا زمان هر در ابیبازار  ه

 نیا از عدور ،موفق یستتازیتتار راهدرد.  ند استتتفاده یبعد گروه در یابیبازار یبرا ییمدنا
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. است( هاراگعمل ای هیاول تیا ثر و اهنگرندهی  ای  نندگان اولیهاقتداس انیم اختلا ) پرتگاه

 است معتقد( 1444) مور. است گام نیدشتوارتر یمشتتر روهگ دو نیا نیب گذار حال، نیا با

 به  ه ددارن ییهاراهدرد افتنی به ازین نانی ار فر پرتگاه، نیا از زی متیموفق عدور یبرا  ه

  ن لهیوس به  ه  نند تادیا نمایشتی اثر کی و بدرند نیب از را شتکا  تا  ندیم  مک ها ن

 زا عدور نمونه نیبهتر. شتتود انتام زی متیموفق صتتورت به فناوری اقتداس یستتو به حر ت

 کی عنوان به راپد ی  ،شتتر ت اپل(. 7-1  ادر) استتتشتتر ت اپل  پدی  محصتتول پرتگاه

 ییتوانا. بود شتتده ارائه 1یکیالکترون خوان تاب صتتورت به بیشتتتر  ه  رد یمعرف ینو ور

 را خود یهالیفا تا ستتتازدیم قادر را  اربران 7 لادی  و 2تونزی  باپد ی  یستتتازهمگام

 یهاخوان تاب نتوانند یاصتتتل انیمشتتتتر شتتتودیم باعث نیا و  نند، تیریمد راحتیبه

 . نند تحمل را موجود  وچک یهاتدلت گرید ای یکیالکترون

 پرتگاه از عبور - اپل پدآی .3-1 کادر

 برای پد ی  ه هنگامی. استتت  امپیوتر بازار اصتتلی جریان به ورود از موفق اینمونه اپل پد ی

  ن اپل طرفداران تنها شد، عرضه 6 بی اقیانوس محصتول یک عنوان به 2616 ستال در بار اولین

 تشاران تا  رد  مک اپل به پد ی اندازیراه در بودن پیشرو راهدرد  ارگیریبه.  ردند خریداری را

 IOS روی پد ی دستگاه. سازد ربرقرا  میزموفقیت صورت به را برند به وفاداری ایتاد و پذیرش و

 توان تمام  ه مدرن و جاحاضتترهمه زندگی ستتدک از ابزاری عنوان به اپل پد ی. شتتودمی اجرا

 اتصتتالات و خازنی لمستتی نمایش صتتفحه ،پد ی طراحی .استتت شتتده شتتناخته دارد را  امپیوتر

 رد را  نندگانمصتتر  تقاضتتای و دهدمی ارائه قدرتمند و ظریف ستتاده، ابزار یک در را اینترنتی

 رفتهپذی گسترده طور به اپل پد ی .است  رده بر ورده اجتماعی هایرسانه گسترش به رو دنیای

 داده المللیبین شتتر ت اطلاعات استتاس بر. استتت اندوه بازار دارای  الایی حاضتتر حال در و شتتد

(IDC )1ایستتوس ،نگستتامستتو  نار در) تدلت برتر فروشتتنده پنج از یکی اپل ،2617 ستتال در، 

 .است( مایکروسافت و 4 مازون

                                                           
1. e-readers 
2. iTunes 
3. iCloud 

6 .blue-ocean product محصولی پیشرو  ه با سایرین متفاوت است و نیازی به جنگ قیمت و رقابت ندارد. ؛ 

5. ASUS 
6. Amazon 
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 یمال تأمین یهااستیس و ینوآور یمل نظام .9-4

 اخترا ،) 1یتریشتتومپ گانهستته عناصتتر تمام  ه گرفت نظر در یفرایند توانیم را ینو ور

، یوتیو؛ 1447؛ نلستتون، 1442، والالند)  ندیم متصتتل گریکدی به را 2(انتشتتار و ینو ور

 بهدود و ینو ور انتشتتار جیترو یبرا ستتازو اری عنوان به نو وری لیم نظام مفهوم .7(2662

 نیچند. است  رده جلآ خود به را یادیز گذاراناستیس توجه  شتور کی انهنو ور عملکرد

 خود یتخصتتصتت مطالعات نهیزم در یاقتصتتاد رشتتد لیتحل در را ، نظام ملی نو وریمحقق

؛ نلسون، 1455، والالند؛ 1455کاران، ؛ دوستی و هم1455، 1453)فریمن،  اند رده فیتعر

؛ 1441؛ متکالف، 1446؛ پاتل و پاویت، 1441، تزیاستنکو و  ارلسون؛ 1446پورتر، ؛ 1455

  شکار ارتداط وجود مطالعات از یاریبس .6(1443، ستییاد و؛ 2666، 1441نیوسی و بلون، 

، 1442 وال،الند) دهدیم نشتتان را یاقتصتتاد رشتتد و یافتهتوستتعه نظام ملی نو وری انیم

؛ 2665، سرولک و فاگربرگ ؛1447، 1455 نلستون، ؛1453 من،یفر ؛2667، 1444، 1445

 تیظرف تیتقو و فناوری انتقال بهدود به نظام ملی نو وری تیریمد. 1(2612گان و چن، 

 . رد خواهد  مک یمل ینو ور

 به سپس و شد یمعرف 4(1442، 1455، 1451) والالند توستط نظام ملی نو وری مفهوم

 ریتفستت 5(1447، 1455) نلستتون و 3(1455، 1453) فریمن توستتط یتترب و یلیتحل صتتورت

 و یخصوص و یدولت مؤستستات یمل شتدکه به نظام ملی نو وری مفهوم ،ی ل طور به. دیگرد

؛ 1453)فریمن،  دارد اشتتاره مختلف یهافناوری انتشتتار و توستتعه یبرا یاستتتیستت ابتکارات

 در مختلف ینهادها نقش بر نظام ملی نو وری مفهوم .4(1447؛ نلستتتون، 1442، والالند

 از.  ندیم ارائه را نظام ملی نو وری مختلف میمفاه 7-1 جدول. دارد تأ ید ینو ور ستمیست

                                                           
1. elements of the Schumpeterian triad 
2. invention, innovation, and diffusion 
3. Lundvall, 1992; Nelson, 1993; Viotti, 2002 
4. Freeman, 1987, 1988; Dosi et al., 1988; Lundvall, 1988; Nelson, 1988; Porter, 1990; Carlsson 

and Stankiewicz, 1991; Patel and Pavitt, 1994; Metcalfe, 1995; Niosi and Bellon, 1995, 2000; 

Edquist, 1997 

5. Lundvall, 1992, 1998, 1999, 2003; Freeman, 1987; Nelson, 1988, 1993; Fagerberg and Srholec, 

2008; Guan and Chen, 2012 

6. Lundvall (1985, 1988, 1992) 

7. Freeman (1987, 1988) 
8. Nelson (1988, 1993) 
9. Freeman, 1987; Lundvall, 1992; Nelson, 1993 
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 و فناوری انتقال ادارات ،یقاتیتحق یهاستتازمان ها،دانشتتگاه  ه افتیدر توانیم 7-1 جدول

 داطاتارت  ه هستند نظام ملی نو وری یاصل صرعنا ؛یخصوص و یدولت یمال تأمین مؤسسات

؛  وک و 1447، والالند) استتت مهم ینو ور ستتتمیستت یریگشتتکل در ها ن انیم تعاملات و

 .1(2616تیکهیرا،  ؛2616؛ هیو و همکاران، 1443همکاران، 

 (NIS) ینوآور یمل نظام منتخب فیتعار. 3-9 جدول
 NIS فیتعار

 د،یلتو به منتر ،ها ن تعاملات و هاتیفعال  ه یخصوص و یدولت یهابخش در مؤسسات از یاشدکه»
 (1453فریمن، ) «.شودیم دیجد یهافناوری انتشار و اصلاح واردات،

 دیفم دانش یاقتصاد و دیجد  اربرد و انتشار د،یتول در  ه یروابط و عناصر از ینو ور ستمیس»
 (1442 وال،الند) «.است شده لیتشک دارند، تعامل

 یمل یهاشر ت انهنو ور عملکرد  نندهنییتع ها ن انیم تعاملات  ه مؤسسات از یامتموعه»
 (1447 نلسون،) «.است

 است ها ن یهاتیصلاح و ها ن یزشیانگ یساختارها ،یمل مؤسسات از عدارت ،ینو ور یمل نظام»
 را ر شو کی در( دیتول رییتغ یهاتیفعال آیتر  و حتم ای) فناوری یریادگی تیهدا زانیم  ه
 (1446 ت،یپاو و پاتل) «. ندیم نییتع

 یهافناوری انتشار و توسعه در یانفراد و مشترک صورت به  ه یزیمتما مؤسسات از یامتموعه»
 یبرا را خود یهااستیس هادولت  ن در  ه دهندیم ارائه را یچارچوب و  نندیم مشار ت دیجد

 مؤسسات از یستمیس ن،یهمچن.  نندیم اجرا و دهندیم شکل ینو ور فرایند بر یگذارتأثیر
 دیجد یهافناوری دهندهلیتشک مصنوعات و هامهارت دانش، انتقال و رهیذخ خلق،  ه وستهیپهمبه
 (1441 متکالف،) «.دارند عهده بر را

 و اهدانشگاه ،( وچک ای بزرگ) یدولت و یخصوص یاهشر ت تعامل ستمیس ینو ور یمل نظام»
 انیم تعامل. دارند قرار یمل  ار دستور در فناوری و علم دیتول هد  با  ه است یدولت یهاسازمان

 بر مشروط د،ی  وجود به یمال و یاجتماع ،یحقوق ،یتتار ،یفن یهانهیزم در تواندیم واحدها نیا
 «.دباش دیجد فناوری و علم مقررات میتنظ ای یمال تأمین ظت،حفا توسعه، ،تعامل نیا هد  نکهیا
 (a1443 ،یاقتصاد یهمکار و توسعه سازمان)

 ،ی ورنو بر تأ ید استتت؛ یتریشتتومپ اقتصتاد از برگرفته ینو ور یمل نظام مفهوم شتهیر

 ینو ور یمل نظام چارچوب اساس. 2نیدارو چارلز تکامل هینظر تیماه با آیتر  و ینی ار فر

 ای بزرگ) یدولت و یخصتوص یهاشتر ت از اعم موجود مؤستستات انیم یستتمیست عاملت

 درون دانش از یبرداربهره و انتشار د،یتول هد  با یدولت یهاسازمان و هادانشتگاه ،( وچک

                                                           
1. Lundvall, 1993; Cooke et al., 1997; Hu et al., 2014; Teixeira, 2014 
2. Charles Darwin’s evolutionary theory 
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 یهاسازو ار در هم تعامل. (a1443 ،یاقتصاد یهمکار و توسعه سازمان) است یمل یمرزها

 تواندیم بلندمدت یاشتتدکه یهانظم و یهمکار مانند ربازاریغ یهاستتازو ار در هم و بازار

 .شود حاصل

 انیجر ،یمال مؤستتستات و یمال تأمین  ه  ندیم استتتدلال 1(1443 ،1474) تریشتومپ

 دیجد اداقتص توسعه یبرا ینی ار فر توان مهم یها نندهنییتع نیز و ینو ور ستمیس یاصتل

 یتمستتیست تعامل بر ؛ینو ور یمل نظام بر یمدتن یمال ینو ور ستتمیستت کی تادیا. هستتند

 ،دیتول یحام یدولت یهاسازمان و هادانشگاه ،یدولت و یخصوص یهاشر ت ،مؤسسات انیم

 ،یوتیو ؛1447 نلسون، ؛1442 وال،الند) دارد تأ ید هاینو ور و دانش از یبرداربهره و انتشار

 و اردد یبستگ ینو ور به ندهیفزا ورط به یاقتصاد رشد ان،یبندانش یاقتصتادها در(. 2662

؛ 1442)بایگریو و تیمنز،  استتت فرایند نیا در یاتیح عامل کی یمال تأمین به یدستتترستت

 .2(2663و وونگلیم پیارات،  1444، دسیساریپ؛ 1443فریمن و سوئت، 

 د ننیم  مک یاقتصاد رشتد به  ه ییهاشتغل تادیا لحاظ به ینی ار فر یهاشتر ت

 ،یالم تأمین شکا  بر غلده هد  با یدولت یعموم یهااستیس. دارند اقتصاد در یمهم نقش

 یمان ؛2666 ولز، و نگجِ ؛2662 ،1444 لرنر،) هستند مهم فناوری یستازیتتار روند یبرا

 ،یمال یبازارها با خا  ارتدتاطی و ینهتاد یهتاچتارچوب یمتال ینو ور نظتام (.2666

 یبرا یقاتیتحق یهاستتازمان و گرتنظیم هاینهاد ،یمال مؤستتستتات ،یدولت یهاستتازمان

 فراهم یمل و یبخش سطوح در فناورانه یهاییتوانا تیتقو و ینو ور یهاتیفعال از یدانیپشت

 ،مالربا ؛4144 ،همکاران و چیدیوگی ر ؛5614 ت،یپاو ؛1446 ت،یپاو و پاتل) ستتتازدیم

 فراهم را هاشتتر ت یمال تأمین یبرا لازم منابع نیهمچن یمال ینو ور ستتتمیستت .7(2662

 یمان) بخشتتدیم بهدود را نظام ملی نو وری درون یاقتصتتاد عملکرد خود نوبه به  ه  ندیم

 .6(2661 وانن،یتو و ننیتیها ؛2666

 یگذارهیسرما ،ینی ار فر در یرشد به رو و مهم نقش ینو ور یمال تأمین یهااستیست

 و ننیتیها ؛2666 رنن، ون و هال ؛2666 ن،همکارا و دیوید)  نندیم فایا یاقتصاد توسعه و

                                                           
1. Schumpeter (1939, 1967) 
2. Bygrave and Timmons, 1992; Freeman and Soete, 1997; Pissarides 1999; Wonglimpiyarat, 

2007 

3. Patel and Pavitt, 1994; Pavitt, 1984; Archibugi et al., 1999; Malerba, 2002 

4. Mani, 2004; Hyytinen and Toivanen, 2005 
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 در یمهم نقش یدولت یمال تأمین سازو ار توستعه، حال در ی شتورها در (.2661 وانن،یتو

 ازجمله یدولت یگذارهیستترما و یمال تأمین یهااستتتیستت(. 2666مانی، ) دارد ینو ور نظام

 یهاشر ت یگذارهیسرما  ه استت توستعه حال در ی شتورها یاصتل یاتیعمل یهاتیاولو

 تیحما مورد را  شورها نیا در یالمللنیب یهاشر ت یگذارهیسرما و هاSME ویژهبه ،یمحل

 ه نندمیتنظ یهااستیس قالآ در یمال ینو ور ستمیست در یمهم نقش دولت. ددهیم قرار

 قیوتش موجآ  ه یدولت یهااستیست. شتوندیم منتر ینی ار فر توستعه به  هد  نیم فایا

 شتتامل تواندیم شتتودیم دیجد یگذارهیستترما یهافرصتتت تادیا و ینی ار فر یهاتیالفع

 بازار تآمین مالی از طریق و یاتیمال یهامشتتوق ،اعتدارت پژوهشتتی ،VC یمال تأمین ها،وام

 .باشد هیسرما

 ینوآور و فناوری عمر یهاچرخه .9-5

 فناوری تحول فرایند با داطارت در عمر چرخه کردیرو نیچند ی،نو ور مدیریت هاینظریه در

 مراحل. دهدیم نشتتان را شتتکل S یالگو کی مشتتخص طور به ینو ور فرایند .دارد وجود

 ولمحص) ینو ور به( اخترا ) فناورانه توسعه تددیل در نو ور کی یهاتلاش با ینو ور فرایند

 لمد. دهدیم ارائه را عمر چرخه مختلف یهامدل 6-1 جدول. شتتودیم مشتتخص( یتتار

 را محصول توسعه  ه است کی لاست مدل کی 1(1444) ورنون( PLC) محصتول عمر چرخه

 PLC مراحل. دهدیم حیتوضتتت 2(S یمنحن یالگو) محصتتتول ینیگزیجا یالگو عنوان به

 معرفی، مراحل طریق از فرایند/ محصول هاینو وری پیشترفت) ینو ور انتشتار دهندهنشتان

 .است (زوال و بلوغ رشد،

دی، ) لپر و گرَ شتتود برده  ار به مختلف عیصتتنا یبرا تواندیم عمر یهاهچرخ مطالعه

 به عمر چرخه هیاول مراحل محصتتول، عمر چرخه به توجه با. 7(1443، 1444 لپر،  ؛1446

 بازار در هاشتتر ت از یادیز تعداد رایز شتتود،یم متمر ز محصتتول یهاینو ور بر ی ل طور

 در زمانی  ه ، ندیم تمر ز فرایند یهاینو ور بر مرع چرخه یبعد مراحل.  نندیم رقابت

؛ 1452)گورت و  لپر،  رسندیم یشیافزا یهابازده و تربزرگ اسیمق یهاصرفه به هاشر ت

                                                           
1. Vernon’s (1966) 
2. the S-curve pattern 
3. Klepper and Graddy, 1990; Klepper, 1996, 1997 
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 یرویپ عمر چرخه مدل کی از عیصتتنا و هابنگاه همه وجود، نیا با. 1(1443 ،1444  لپر،

 و محصتتول توستتعه و قیتحق و دیتول  ه یزمان عمر چرخه محدود نقض خطر.  نندینم

 .2(2666و گیوری،  یبونا ورس) دارد وجود شود،یم انتام مختلف یهاشر ت توسط فرایند

 عمر یهاچرخه مطالعات - ینوآور تیریمد اتینظر یهامدل. 4-9 جدول
 یهاچرخه مطالعات

 عمر
 قزمینه تحقی پژوهمگران

1441 س،یتوئ صنعت عمر چرخه. 1  
 یهاتیفعال تیتتریمتد عمر چرخته
 ریفناو بر یمدتن صنعت در فناورانه

 .دهدیم حیتوض را

 محصول عمر چرخه. 2
  لپر و گورت(؛ 1444) ورنون
  (1443)  لپر ؛(1452)

 را صتتتنعت یهاییایپو عمر چرخه
 .دهدیم حیتوض

(4311) ی برناث و  تربک ینو ور عمر چرخه. 7  
 یهایمشتتتخط و منابع عمر چرخه

 .دهدیم حیتوض را فناورانه رییتغ

(1446)  تربک فناوری عمر چرخه. 6  
 مرتدط محصولات توسعه عمر چرخه

 .دهدیم حیتوض را فناوری با

 از یمدل 7(1431)  تربک و  برناثی ع،یصتتنا و هافناوری توستتعه به مربوط اتیادب در

 /ینو ور فرایند حیتوضتت یبرا را (1-1 تصتتویر ،ینو ور عمر خهچر مدل) ینو ور یهاییایپو

 راتییتغ) فناورانه راتییتغ درجه و ینو ور فرایند مدل نیا. دادند توستعه صتنعت در انتشتار

 تقاضتتا  شتتش و( 1474شتتومپیتر، ) فناوری فشتتار.  ندیم فیتوصتت را( یادیبن/ یتیتدر

 6(1452فریمن، ) ها ن انیم تعاملات و - ینو ور یهامحرک عنوان به - (4214، کریشتتوم)

 چرخه بر یمدتن انتشتتار هینظر مشتتابه، طور به. ندهستتت گذارتأثیر فناورانه راتییتغ هینظر بر

توئیس، ) باشد مرتدط صتنعت عمر چرخه به تواندیم( 1431، ی برناث و  تربک) ینو ور عمر

 با همراه هاینو ور رایز است، داشته ینو ور فرایند در یمهم نقش صتنعت ،درواقع. 1(1441

 .اندافتهی توسعه ها ن یبراو  بازارها

                                                           
1. Gort and Klepper, 1982; Klepper, 1996, 1997 
2. Bonaccorsi and Giuri, 2000 
3. Utterback and Abernathy (1975) 
4. Freeman, 1982 
5. Twiss, 1995 
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 ینوآور عمر چرخه مدل. 5-9تصویر 

 (1473) یآبرناث و آتربک :منبع

( 1431، ی برناث و  تربک) شتتودیم مشتتخص S یمنحن با  ه ینو ور عمر چرخه مدل

 S یالگو. شود استفاده بازار در موفق دیجد فناوری کی ی اربردها یستازمدل یبرا تواندیم

 مراحل 4-1 ریتصو. ردیگیم قرار استتفاده مورد فناورانه ینو ور انتشتار مطالعه در نیهمچن

 در هاینانینااطم دوره دهندهنشان یمعرف مرحله. دهدیم نشتان را صتنعت عمر چرخه مدل

 قابل فرایند ای فروش قابل محصول کی ایتاد مستلزم مسئله حل یهاتیفعال  ه است یزمان

 شتاب صورت به را خود امر نیا. ابندییم  اهش رشد مرحله در هاینانینااطم. است استتفاده

 (یمعرف مرحله) ینو ور  ند نستتدتاً رشتتد دوره کی از پس ینو ور اقتداس ستترعت گرفتن

 ار  ن اقتداس اثر بر( ینو ور یسازیتتار) ی ورنو انتشار زوال، و بلوغ مراحل. دهدیم نشان

 .1(1455، وودنگیزیا) دهندیم انعکاس

 
 صنعت عمر چرخه مدل. 6-9تصویر 

 (1443) س،یتوئ: منبع

                                                           
1. Easingwood, 1988 
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. دهدیم حیتوضتت را فناورانه راتییتغ درجه و ینو ور فرایند عمر، یهاچرخه مطالعات

 کی امتداد در حر ت. دهندیم ارائه یستتازیتتار فرایند درک یبرا ییمدنا نیهمچن ها ن

 توانیم را ینو ور شرفتیپ. است فناوری شرفتیپ بهدود دهندهنشتان ی ل طور به S یمنحن

 یهایمنحن( هیرو) پوش کی گر،ید عدارت به. دید انتشار یهایمنحن از یامتموعه شکل به

S ه یهنگام معتقدند 1(1431) یپر و شتتریف. استتت فناورانه یدرپیپ توستتعه دهندهنشتتان  

 یمنطق ییمدنا د،یرس خود بالقوه هد  بازار در یصدرد 1 حدوداً نفوذ به دیجد ینو ور کی

 و 5-1 ،3-1 ریتصاو. دارد وجود  ن یابیدست قابل یینها نفوذ و نفوذ سترعت ینیبشیپ یبرا

 S یمنحن نیچند  ن در  ه دهندیم ارائه را فناوری رییتغ فراینتد از ییهتانمونته 1-4

 .دهدیم حیتوض را فناورانه توسعه سطوح( ها ن پوش یهایمنحن)

 یشخص یهاانهیرا یبرا ندوزیو عامل ستمیست ینو ور فرایند 4-1 و 5-1 ،3-1 ریتصتاو

(PCها)، ه شودیم دهید. دهدیم نشان آیترت به را همراه تلفن صنعت و لمیف ضدط صنعت  

 دوره. دهدیم نشتتان را S یهایمنحن از یاستتلستتله بلکه ،S یمنحن کی نه ینو ور توستتعه

. است هاینو ور عمر چرخه گستترش یبرا فناوری یهانیگزیجا شتامل ینو ور عمر چرخه

 نشان زمان طول در فناوری بهدود صتورت به را ینو ور شترفتیپ S یهایمنحن( هیرو) پوش

 S یهایمنحن هیرو ،PC بازار در ندوزیو عامل ستتتتمیستتت برای مثال، عنوان به. دهدیم

 است 7محورکیگراف به 2محورمتن تالح از ندوزیو عامل ستمیس فناوری تکامل دهندهنشتان

 از فناوری تکامل دهندهنشتتان S یهایمنحن هیرو لم،یف ضتتدط صتتنعت در(. 3-1 ریتصتتو)

 سکید و( VCR) 1 است یرو لمیف ضدط دستتگاه به( VTR) 6نوار یرو لمیف ضتدط دستتگاه

 یهایمنحن هیرو همراه، تلفن صنعت در(. 5-1 ریتصو) استت( DVD) 4تالیتید منظورههمه

S 1 از همراه تلفن فناوری تکاملG 4 تاG (.4-1 ریتصو) دهدیم نشان را 

                                                           
1. Fisher and Pry (1971) 

2. text based 

3. graphic based 

4. video tape recorder 

5. video cassette recorder 

6. digital versatile disk 
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 هاPC یبرا ندوزیو عامل تمسیس - فناوری تکامل. 7-9تصویر 

 (1471) پری و فیشر و( 1473) آبرناثی و آتربک از اقتباس با نویسنده طراحی :منبع

 

 صنعت ضبط فیلم – فناوری تکامل. 8-9تصویر 
 (1471) یپر و شریف و( 1473) یآبرناث و آتربک از اقتباس با سندهینو یطراح :منبع
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 صنعت تلفن همراه – فناوری تکامل. 1-9تصویر 

 (1471) پری و فیشر و( 1473) آبرناثی و آتربک از اقتباس با نویسنده طراحی :منبع

 ستتاختارشتتکن فناوری مفهوم عمر چرخه مطالعات استتاس بر ،1(1443) ستتتنستتنی ر

 کنستتاختارشتت فناوری ،یو گفته به.  رد یمعرف را فناوری راتییتغ فرایند در ین( فر)تحول

 و بازار درنهایت و  ندیم  مک دیجد ارزش شتتدکه و بازار تادیا به  ه استتت ینو ور نوعی

 نظر از وستتتهیپ طور به دیجد ستتاختارشتتکن فناوری. زندیم برهم را موجود ارزش شتتدکه

 یدارا عموماً ستتاختارشتتکن فناوری بر یمدتن اتمحصتتول و  ندیم شتترفتیپ یعملکرد

 بازار رد جیرا محصتتولات به نستتدت ترراحت ی اربر با ای تر وچک تر،ارزان ، متر یدگیچیپ

 خدمت ای محصول کی را ستاختارشکن ینو ور کی نیهمچن ستتنستنی ر. هستتند یاصتل

 یتالیتید یهاانهرستت مثال، عنوان به. داندیم انیمشتتتر از یدیجد گروه یبرا شتتدهطراحی

 و 6ی ار ستگاهیا ،7وتری امپینیم بازار هاPC  ند،یم مختل را DVD و CD بازار ،2دانلود قابل

 و زندیم برهم را 3ییایمیشتت یعکاستت بازار 4تالیتید یعکاستت  ند،یم آیتخر را 1ردازپواژه

 .رهیغ و ریزددرهم می را 4ثابت یهاتلفن بازار 5همراه یهاتلفن

                                                           
1.Christensen (1997) 
2. downloadable digital media 
3. mini-computer 
4. workstation 
5. word processor 
6. digital photography 
7. chemical photography 
8. cellular phones 
9. fixed-line telephony 
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 فناوری» اصتتطلاح استتت، تحول حال در ستترعت با  ه فناورانه یهاشتترفتیپ واستتطهبه

 گزارش استتاس بر. ردیگیم قرار استتتفاده مورد یاگستتترده طور به امروزه «ستتاختارشتتکن

 شتتناخته ستتاختارشتتکن یهافناوری عنوان تحت فناوری 12 ،1ی ینزمک یجهان مؤستتستته

 فناوری 12 نیا.  نندمی تادیا اداقتصتت در یمیعظ تحولات ی ت یهاستتال در و شتتوندیم

 یک) 6اشیاء اینترنت ،7دانشتی  ار ستازیخود ار ،2همراه اینترنت :از عدارتند ستاختارشتکن

 و متصل هم به جهان سراسر در دستگاه و شیء میلیاردها در را اطلاعات تواندمی  ه فناوری

 یا خود ار نقلیه ایلوستت ،3پیشتترفته رباتیک ،(4ابری رایانش فناوری) 1ابر ،( ند جاستتازی

 و حر ت انستتان مداخله بدون یا  اهش با توانندمی  ه اینقلیه وستتایل) 5خود ار به نزدیک

 ،12پیشرفته مواد ،11بعدیسه چاپ ،16انرژی اولیه سازیذخیره ،4بعد نسل ژنومیک ،( نند  ار

 .16رتتدیدپذی انرژی ،17گاز و نفت بازیافت و ا تشا  توسعه

 آینده؟ ساختارشکن فناوری - ریاب رایانش. 4-1 کادر

 صتتورت به ارتداطات ایرایانه هایشتتدکه طریق از  ه شتتدکه بر مدتنی خدمات - ابری رایانش

( 1443)  ریستنسن تعریف اساس بر. است  ینده در ینو ور اصلی روند - شتوندمی ارائه بهنگام

ا رتقاضا زمان با همو   یرایانشی اشترا یراهکارها ابری رایانش خدمات ،ستاختارشکن فناوری از

 به ، 11ذخیره در محل داده مرا ز به نستتتدت بالاتر ظرفیت و  متر هزینه بااز طریق اینترنت 

 ایگاهپ یک (هاپلتفرم) افزارینرم و افزاریستتخت منابع طریق از ابر فناوری.  ندمی ارائه  اربران

 .دهدمی ارائه بالا پذیریمقیاسبا  محاسداتی

                                                           
1. McKinsey Global Institute 
2. Mobile Internet 
3. automation of knowledge work 
4. Internet of things 
5. cloud 
6. cloud computing technology 
7. advanced robotics 
8. autonomous and near-autonomous vehicles 
9. next-generation genomics 
10. early storage 
11. 3-D printing 

12. advanced materials 

13. advanced oil and gas exploration and recovery 
14. renewable energy 
15. on-premise data centers 
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 دهدمی نشان 1(2617 سلطان ؛2611 همکاران، و مارستتون ؛2664 میلر،) العاتمط از بستیاری

 و ستتپاریبرون ستتنتی هایستترویس جایگزین و  وردمی ارمغان به را IT  ارایی ابری رایانش  ه

 این با. شتتودمی افزارینرم  اربردی هایبرنامه و خدمات ارائه برای ذخیره در محل داده مرا ز

 دریافت به قادر را  متر مهارت با مشتتتریان تواندمی فناوری این  یا  ه ستتتا این چالش حال،

 این هب پاسخ ؟ ورند دست به توانستندمی قدلاً ماهرتر مشتتریان  ه  ند منافعی و  اربردها همان

 غلده شتتخصتتی هایرایانه بر همراه هایرایانه  ه نهوگ همان  یا  ه بود خواهد جالآ پرستتش

 عملکرد در اختلال ایتاد باعث جدید  املاً خدمات و محصتتولات ایتاد بانیز  ابر فناوری ،اند رده

 حریم حفظ عناصتتر نگران هادولت از بستتیاری حاضتتر حال در ؟شتتد خواهد ستتنتی داده مرا ز

 تگیبس این به ابر فناوری انتشار و اقتداس. هستتند ابری رایانش در اطلاعات امنیت و خصتوصتی

 مدتنی تماخد تحویل هایمدل در پذیریانعطا  لحاظ با را  ن اقتصتتادی مزایای افراد  ه دارد

 . نندمی ارزیابی چگونه ابر، بر

 یرقابت ینوآور ستمیس یبرا جانبهچ سهیمدل مارپ .9-6

( دولت و صتتنعت دانشتتگاه،) نهادی حوزه ستته میان تعاملات اهمیت بر جاندهستته مارپیچ مدل

 مؤستتستتات صتتنایع، و هادانشتتگاه بین روابط هاییپویای استتاس بر مدل این.  ندمی تأ ید

 انهنو ور هایپروژه ستتازیتتاری همچنین و دهدمی قرار حمایت مورد را دانشتتگاهی تحقیقاتی

 و ایعصن ها،دانشتگاه میان تعامل  ه  ندمی فرض جاندهسته مارپیچ نظریه.  ندمی تشتویق را

 انمی تعاملات مفهوم این. استتت فناوری مدیریت فرایند در ینو ور شتترایط بهدود  لید دولت

 مارپیچ مدل 16-1 تصتتویر. گیردمی دربر را جهانی تا محلی از حکمرانی، مختلف ستتطوح

 شتتانن( دولت و صتتنعت ،دانشتتگاه روابط) نهادی تنظیمات یکپارچگی بر تأ ید با را جاندهستته

 و اقتصادی ستعهتو ارتقای ،دولت و تولیدی هایبخش  نندهمتصتل هایشتدکه هد . دهدمی

 .2(2666 ،2662 تز،یاتز و ؛6266 ،1445 لیدسدر ، و تزیاتز و) است رقابت

                                                           
1. Miller, 2009; Marston et al., 2011; Sultan, 2013 
2. Etzkowitz and Leydesdorff, 1998, 2000; Etzkowitz, 2002, 2004 
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 جانبهسه چیمارپ مدل. 90-9تصویر 
 (.2000 ،1446) لیدسدرف و تزیاتزکو و( 2002) اتزکویتز :منبع

 هم ینو ور طیشتترا تیتقو یبرا را ینهاد یهازهحو انیم تعامل ،جاندهستته چیمارپ مدل

  ندیم فرض مستتلم توستتعه حال در ی شتتورها در هم و یصتتنعت شتترفتهیپ ی شتتورها در

؛ متتک اویلی و 2611، 2666 ،2662 تز،یاتز و ؛2666 ،1445 دستتتدر ،یتتل و تزیاتز و)

 یهامانستتاز/ هادانشتتگاه از هافناوری حر ت لیتستته به تعاملات نیا .1(2666همکاران، 

 چیمارپ روابط چارچوب در تعاملات نیا همچنین.  ندیم  مک یخصوص بخش به یقاتیتحق

 یو ورن ستمیس درون تیموفق با تا  ندیم  مک فناوری بر یمدتن یهاشر ت به جاندهسته

 تیاهم( افتاد اتفاق 2664-2665 سال در  ه) ریاخ یجهان یمال بحران.  نند شرفتیپ خود

 رایز دارد، ینو ور فرایند در یمهم نقش جاندهسه چیمارپ مدل. ددا شیافزا را خوشه توستعه

 چیمارپ چالش. است ضروری ینو ور ستتمیست تیتقو یبرا دولت -صتنعت -دانشتگاه روابط

 و راتیپو یمال مؤستسات تادیا به تواندیم ای   ه استت نیا ینو ور یمال تأمین در جاندهسته

 . ند  مک هاSME در ویژهبه ،ینی ار فر توسعه از تیحما یبرا ییهاستمیس

 است،  رده جلآ خود به را گذاراناستیس توجه ندهیفزا طور به اخیراً هاخوشته مفهوم

.  ندیم فایا ینو ور لیتستته در یمهم نقش جاندهستته چیمارپ مدل در هاخوشتته روابط رایز

 ظهور. هستتتتند شفرو قابل یهاینو ور به قاتیتحق دادن وندیپ یعمل ابزار هاخوشتتته

 پورتر،. شتتتد  غاز  2(1451) پورتر کلیما رقابتی مزیت  تتاب بتا برترفن یهتاخوشتتته

 تفکر در مکرراً  ه ی ستت و 7هاروارد و ار ستتآ مدرستته در تیریمد لگریتحل نیگذارترتأثیر

                                                           
1. Etzkowitz and Leydesdorff, 1998, 2000; Etzkowitz, 2002, 2004, 2011; McEvily et al., 2004 

2. Michael Porter’s (1985) Competitive Advantage 

3. Harvard Business School 

 دولت

 دانشگاه صنعت



 65 ■ آن سازیتجاری و فناوری مدیریت فناوری، مالی تأمین بر ایمقدمه. 9 فصل

 

 

 خوشتته  ه  ندیم استتتدلال استتت، گرفته قرار استتتناد مورد 1«رقابتی مزیت» یمفهوم

 مفهوم.  ندیم  مک هاینو ور عیستتر انتشتتار به  نندهک مستتاعیتشتتری یو ارها ستتآ

 .دهدیم شیافزا فناوری و اطلاعات تدادل لیتسه یبرا را مؤسسات نیب یهمکار ها،خوشه

 مؤسسات و پیوستههمبه یهاشتر ت از کینزد ییایجغراف لحاظ به گروهِ کیبه  خوشته

 بودن گریکدی مکمل و مشتر ات واسطهبه  ه شودگفته می خا  حوزه کی در فعال وابسته

 یمدل( 11-1 ریتصتتو) 7پورتر الماس مدل .2(2661 ،1446 پورتر،) هستتتند مرتدط هم به

 دهدیم ارائه «هاخوشه» قالآ در صنعت بخش و دولت نیب یسازشدکه/ یهمکار درک یبرا

 -2؛ 6دیتول عوامل طیشتتترا -1) یرقابت الماس مدل یژگیو چهار. (2661، 1446)پورتر، 

( 3دانیپشت و مرتدط عیصنا -6 و ؛4بنگاه یریپذرقابت و راهدرد بستر برای -7 ؛1تقاضا طیشرا

 یطیشتترا بر مدل نیا. هستتتند هاینو ور وستتتهیپ فرایند  نندهعیتستتر و  نندهتیتقو خود

  زتمر  ه شودیم استتدلال.  ندیم تیحما یمل ستطح در بنگاه رقابت از  ه استت متمر ز

 .دهدیم شیافزا را یرقابت الماس مدل یدرون تعامل یهافرایند ،5ییایجغراف

 به منتر هاخوشتته.  ندیم مقدور را یامنطقه رشتتد یهافرایند درک یاخوشتته کردیرو

؛ 2666؛ فلدمن، 2661، 1446)پورتر،  شتتوندیم اشتتتغال و رشتتد ،یوربهره ستتطح شیافزا

 رد  ه است یصنعت ستمیس کی وشهخ  ه است معتقد 16(1446) بروسکو .4(1445استینر، 

 خوشتتته، لیتشتتتک با. نداطارتد م دره اب 11یافقبا روابط  خوشتتته درون یهاشتتتر ت  ن

 یایپو یایمزا/ منافع از توانندیم ، نندیم  ار خوشتته یک درون هم با  ه ییهاشتتر ت

 و ایریفر)شتتوند  مندبهره اطلاعات نیهمچن و خدمات ای  الاها مواد، مدادله نظر از یریادگی

 عیتتم یهاستمیس درباره  ه است مرتدط یمفهوم 17«صنعتی منطقه». 12(2612 همکاران،

                                                           
1. competitive advantage 

2. Porter, 1990, 2001 

3. Porter’s Diamond model 

4. factor conditions 

5. demand conditions 

6. context for firm strategy and rivalry 

7. related and supporting industries 

8. geographical concentration 

9. Porter, 1990, 2001; Feldman, 2000; Steiner, 1998 

10. Brusco (1990) 

11. horizontal relationships 
12. Ferreira et al., 2012 
13. industrial district 
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 به توجه با. دهدیم حیتوضتت  ندیم  مک ینو ور یهایهمکار توستتعه به  ه دیتول یمحل

 هب ای یصنعت یتخصص یهاستتمیست به یصتنعت مناطق ،1(2666 ،1441) ینیبکات مطالعات

.  ندیم اشاره( صتنعت در دیشتد اریبست ینو ور) دیتول ژهیو یستازیتخصتصت گرید عدارت

 معتت استتاس بر ایتالیا مناطق از یبعضتت در را دیتول یستتازیتخصتتصتت از یانمونه ینیبکات

SMEاز یوربهره شیافزا به هاشتتر ت نیب تعاملات و هایهمکار  ن در  ه دهدیم نشتتان ها 

 2(1446) ناینستتا ستت مشتتابه، طور به.  ندیم  مک دانش زیستترر و یصتتنعت داتیتول نظر

 ستمیس تادیا منظور به یامنطقه یهاشدکه/ هاخوشه جیترو یبرا را 7ایمنطقه مزیت مفهوم

  رد یعرفم ناینسا س  ه خوشه بر یمدتن یهااستیس.  رد ابدا  شتدکه بر یمدتن یصتنعت

 یاتهشرنایم یاتقیتحق یهاشدکه و  رده لیتسه را ینو ور دانش، و اطلاعات تدادل قیطر از

 هاخوشتته درون ارتداطات درجه. دهدیم قرار تیحما مورد را نانی ار فر و انیدانشتتگاه نیب

 .گذاردیم تأثیر یامنطقه توسعه بر رایز است، مهم

 
 یامنطقه یورکننده بهرهنییتعپورتر: عوامل  یمدل الماس رقابت. 99-9 تصویر

 (2001 ،1440) پورتر،: منبع

 یمل ینو ور عملکرد از تیحما یبرا یمل سطح در مؤسسات نقش بر( 1446) پورتر  ار

 تادیا یمتمر زساز فرایند قیطر از یرقابت تیمز» ،(14: 1446) پورتر نظر طدق. دارد تأ ید

                                                           
1. Becattini’s studies (1991, 2004) 
2. Saxenian (1994) 
3. regional advantage 
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نظام ملی  تیاهم و «درستیم نظر به شتهیهم از تریقو ای یقو یمل نقش... شتودیم حفظ و

 1(a1445) پورتر. دهدیم نشتتان را  شتتورها یرقابت تیمز یبرا یبستتتر عنوان به نو وری

 او.  ندیم یمعرف دیجد یرقابت اقتصتتاد از یمهم بخش عنوان به را هاخوشتته نقش نیهمچن

 .شودیم یتوجه قابل ییافزاهم موجآ ملی مختلف عوامل انیم تعاملات  ه  ندیم بحث

 عیتستتر یبرا یچارچوب هاخوشتته رایز دارند؛ هاخوشتته به یادیز توجه گذارانستتتایستت

 125 روتبوستون و ولیسیلیکون کا،ی مر متحده الاتیا در.  ورندیم فراهم یاقتصاد تحولات

 برترفن یهاخوشتته توستتعه  ه یستتازو ار. هستتتند برترفن صتتنعت یهاخوشتته نیاتریپو

 ،نانی ار فر یهاشتتدکه: استتت منطقه یاشتتدکه تیریمد ، ندیم تیهدا را یولکونیلیستت

 .دیجد یتتار یهاینو ور به هادهیا لیتدد یبرا گرانید و محققان ،خطرپذیر گذارانهیسرما

 
 ای جهاننقشه خوشه. 93-9تصویر 

                                                           
1. Porter (1998a) 
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 هاروارد وکارکسب دانشکده پورتر،. ای مایکل پروفسور با هحثابم و ،(2010) وادوا بر مبتنی نویسنده، طراحی :منبع

 یهاراهدرد شود،یم مشاهده  ه طورهمان. است جهان یاخوشته نقشته 12-1 ریتصتو

 موتور هاخوشه رایز است، شده گذاشته اجرا به جهان نقاط از یاریبست در یاخوشته توستعه

 از یاریبس(. فروش قابل یهاینو ور به قاتیقتح دادن وندیپ یعمل ابزار یعنی) هستند رشتد

 و رشتتد ،یوربهره یبالا ستتطوح تیتقو منظور به را خوشتته بر یمدتن یهااستتتیستت هادولت

: مثال عنوان به. 1(2666؛ فلدمن، 1445؛ استینر، 2661، 1446)پورتر،  اندرفتهیپذ اشتتغال

 خوشتته ؛6ژاپن یویتو  در 7دیویدی دیو اچ 2ری-های بلودیستتک فناوری یهاخوشتته

 فناوری یهاشر ت خوشته و ؛4ایفرنی ال خوزهستان در 1افزارنرم یطراح فناوری یهاشتر ت

 .5لیاسرائ وی وتل در 3شدکه تیامن افزارنرم

 مؤستتستتات انیم دانش زیستترر و یجمع یریادگی شتتامل هاخوشتته یاستتاستت یایمزا

 ت،اس شده یطراح دولت توسط  ه خوشه بر یمدتن یهااستیس. هست زین  نندهمشتار ت

 نانی ار فر و انیدانشتتگاه نیب ایرشتتتهمیان یپژوهشتت یهاشتتدکه از و لیتستته را ینو ور

 کهنیا همه از ترمهم. است مشتار ت و یهمکار بر یمدتن خوشته کردیرو. د نیم یدانیپشتت

 بر دخو نوبه به  ه است یوربهره محرک ینو ور و شوندیم ینو ور کیتحر باعث هاخوشته

؛ لای و همکاران، 2661، 1446)پورتر،  گذاردیم اثر یمل یریپذرقابت و یاقتصتتاد توستتعه

  ن انتشار در هم و دانش دیتول در هم ینو ور فرایند ینهاد جنده بر خوشه مفهوم. 4(2616

 .دارد تأ ید، ینو ور یمل نظامدهنده تشکیل مختلف ینهادها نیب ارتداطات قیطر از

 فناوری یسازیتجار از تیحما یبرا رشد مراکز و یعلم یهاپارك .9-7

 هب توجه با. هستند دهندهشتتاب، ینی ار فر ستتمیا وست در رشتد مرا ز و یعلم یهاپارک

 نقش فناوری رشد مرا ز و یعلم یهاپارک د،یجد و ار سآ یریگشکل همراه یهاستکیر

                                                           
1. Porter, 1990, 2001; Steiner, 1998; Feldman, 2000 
2. Blu-Ray 

3. HD DVD 

4. Tokyo, Japan 

5. software design technology companies 

6. San Jose, California 

7. network security software technology companies 

8. Tel Aviv, Israel 
9. Porter, 1990, 2001; Lai et al., 2014 
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 با فناوری رشتتد را زم OECD ی شتتورها در. دارند فناوری یستتازیتتار فرایند در یمهم

. شتتوندیم شتتناخته فناوری مرا ز و یعلم یهاپارک ،ینو ور مرا ز مانند یمختلف یهانام

 یبقا شتتانس شیافزا یبرا نانی ار فر و دیجد یهاشتتر ت به  مک جهت ،ینو ور مرا ز

. هنددیم ارائه و ار سآ گوناگون خدمات و یکیزیف امکانات توسعه، ییابتدا مراحل در ها ن

 زاربا در بقا و رشتد یبرا توانندیم نوپا یهاشتتر ت  نتا در  ه هستتند ییهامکان این مرا ز

 ،فناوری وندیپ یبرا یابزار توانیم را ینو ور مر ز ن،یا بر علاوه. رندیگ قرار تیحما مورد

 فرایند مشتتابه. گرفت نظر در یاهیستترما منابع و بزرگ و  وچک یهاشتتر ت نان،ی ار فر

 کی: دارد شیگرا مرستتوم یخط روند به فناوری رشتتد مرا ز در هاشتتر ت تیموفق ،ینو ور

 رشد به دیام ،دوره گذران از پس و ماند خواهد رشد مر ز در سال چند نوپا ای جوان شتر ت

 (.b1443 ،یاقتصاد یهمکار و توسعه سازمان) دارد وجود  ن

 یبرا یاقتصتاد یگذارتاستیستت ابزار عنوان به گستترده صتورت به هادهندهشتتاباین 

 زمرا  استیس از جهان سراسر در هادولت. شوندیم گرفته  ار به یاقتصتاد توستعه تحریک

 نند یم استفاده یامنطقه یاقتصاد رشتد ارتقای و ینی ار فر توستعه از تیحما یبرا رشتد

 یگاهیجا رشتتد مرا ز و یعلم یهاپارک. 1(2617، 2611؛ شتتوارتز، 1454)فیزر و ویلارد، 

 ظهور حال در یاقتصادها یدارا ی شورها در مخصوصاً ،یستازیتتار و فناوری انتقال یبرا

 یستتازیتتار به و ار ستتآ رشتد یهابرنامه .2(2662، لوفستتن و ندلو یل) ند نیم فراهم

 شود،یم یمل ثروت و یامنطقه اقتصتاد رشتد به منتر  ه شتغل، تادیا و دیجد یهافناوری

 تقویت و تیحما  ه هستتند رستتاختیز ینوع رشتتد مرا ز و یعلم یهاپارک.  ندیم  مک

) ولومدوو   نندیم تیهدا را ینو ور یبرا ها ن تیظرف بهدود هد  با هاSME توستتتعه

 .7(2662دلماسترو، 

 سرمایه

 خطرپذیر

مرکز 

 رشد

امکانات 

 پارک

دفتر 

انتقال 

 فناوری

امکانات 

 تولید

امکانات 

 پژوهمی
 ننهاد میزبا دانمگاه

                                                           
1. Feeser and Willard, 1989; Schwartz, 2011, 2013 
2. Löfsten and Lindelöf, 2002 
3. Colombo and Delmastro, 2002 
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O X X X O X X 
های علمی و پارک

 پژوهشی

O X O X X O O  نو وریمرا ز 

X X X X X X X 
 /های تحقیقاتیشهرک

 فناوریهای پارک

 فناوری و علم رشد مراکز. 93-9تصویر 
=: تذ ر x  ذاتی؛ یا ضروری ویژگی = o زیرساخت طریق از ستیابید قابل مطلوب؛ ویژگی 𝑆&𝑇 صنعت و 

 .(b1443، )یاقتصاد یهمکار و توسعه سازمان :مندع

 رشد یعمل مراحل. دهدیم نشان را فناوری و علم رشد مرا ز یهایژگیو 17-1 ریتصتو

 :از عدارتند فناوری

 ،(رهیغ و هیروست  ره،)  شتور نیچند در.  نید تعریف را مأموریت و اهدا  ابتدا از .1

 ییخود فا نیب تضتاد شیدایپ به منتر رشتتد مرا ز یبرخ در حیصتر اهدا  فقدان

 .شده است اندارسهام در مد و یاقتصاد

 در یمهم گاهیجا رشتتد مر ز رانیمد ا،یتالیا در.  نید استتتخدام  ار فرین مدیران .2

 رب تأ ید و و ار ستتآ یهاطرح به ادیز هیتک درباره ها ن. دارند انیمتقاضتت انتخاب

 با ل ام انطداق و محصتتولات فروش تیقابل ،ینی ار فر تتربه مانند یواملع تیاهم

تحت  قاتیتحق یمل یشورا. دهندیم هشدار رشد مر ز در مستتقر یواحدها گرید

 یتیریمد یفن دانش و فناوری خدمات عرضتته با 1عنوان  نستترستتیوم تحقیقات رم

 الاتیا در. ند یم فایا مرگدره  از عدور یبرا هاSME به  مک در یمهم نقش

 .شودیم تیهدا هادانشگاه توسط عمدتاً فناوری رشد مرا ز توستعه کا،ی مر متحده

 از  هداد  را ییهاینو ور حقوق حفظ اجازه هادانشگاه به 2دال -بای قانون آیتصتو

 یستتازیتتار عیتستتر به امر نیا .شتتوندیم منتج فدرال تیحما مورد قاتیتحق

 یهاشتتر ت به زین رشتتد مرا ز رانیمد. استتت  رده  مک یدانشتتگاه قاتیتحق

 تیریمد یهاطرح مانند یمال تأمین مختلف منابع تا دن نیم  متک مستتتتقر

                                                           
1. Consorzio Roma Ricerche 
2. Bayh-Dole Act 
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  وچک یو ارها ستتتآ در ینو ور قاتیتحق و( SBA)  وچک یو ارها ستتتآ

(SBIR )ییکای مر و ییایتالیا فناوری رشتتد مرا ز از ییهانمونه. رندیگ  ار به را، 

 به طریق ارائه جهت به هم را رشتتتد مرا ز نی ار فر و تتربهبا رانیمد تیاهم

 صتتنعت و گذارانهیستترما با ها ن دادن ارتداط جهت به هم و مستتتقر یهاشتتر ت

 . ندیم برجسته

 واندتیم فناوری یهاخوشه بر تمر ز.  نید تمر ز خوشته بر مدتنی هایفناوری بر .7

 هاشتتر ت نیب یهمکار شیاافز و یبحران حتم به یابیدستتت یبرا رشتتد مر ز به

 . ند  مک

 رشد مرا ز.  نید انتخاب «هاشتایستتگی و نیازها» استاس بر را مستتقر واحدهای .6

 یارهایمع حال، نیا با. دارند تأ ید انیمتقاضتتت یغربالگر نقش بر اغلآ موفق

 .شود بالقوه یهاتیموفق رفتن دست از باعث است ممکن ستخت و ستفت انتخاب

 و و ار ستتآ یهاطرح بر حد از شیب هیتک برابر در رشتتد، مر ز رانیمد ا،یتالیا در

 و محصولات فروش تیقابل ،ینی ار فر تتارب مانند یعوامل تیاهم  ردن برجسته

 .دهندیم هشدار رشد مر ز در مستقر یواحدها گرید با  امل انطداق

 .دهید ارائه نفوذ قدرت از گیریبهره با و متناستتآ صتتورت به را موجود خدمات .1

 و ار سآ و فناوری خدمات ارائه مراحل تمام ارائه یبرا اغلآ فناوری رشتد مرا ز

 ،نیهمچن. باشد یمشتر یازهاین با متناستآ دیبا خدمات. هستتند  وچک اریبست

 منابع به یدسترس در مستقر یهاشتر ت به تواندیم یستازشتدکه و یگرواستطه

 . نند  مک فناوری یسازیتتار و توسعه یبرا موجود

 جوامع در یمحور نقش رشتتتد مرا ز.  نید ایتاد المللیبین و محلی پیوندهای .4

 موفق رشتتد مرا ز. دارند انیمشتتتر و یمحل یهاشتتر ت ها،دانشتتگاه مانند یمحل

 یبازارها و هافناوری با بلکه ،یمحل یهارساختیز با تنهانه شدن هماهنگ ازمندین

 .هستند یجهان و یمل

 ذارانگهیسرما یبرا باندروازه نقش در رشد مرا ز.  نید نو مت را مالی تأمین منابع .3

 دیبا رشتتد مرا ز نان،ی ار فر یبرا هیستترما  ردن جور منظور به.  نندیم عمل

 فرشتتتتگان ،VC یهاصتتتندوق ازجمله ،یمال تأمین منابع انوا  به را هاشتتتر ت
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 و ازیامت حق بر یمدتن یمال تأمین ،از طریق بازار ستترمایه یمال تأمین و ار، ستتآ

 .دهند وندیپ بهره م یهاوام

 و گلستانان ا،یتالیا  لمان، فرانسه، ش،یاتر ا،یاسترال در. بگذارید اشتراک به را تتربه .5

 در  ه دارد وجود و ار سآ و فناوری رشد مرا ز یهاانتمن کا،ی مر متحده الاتیا

 بهدود جهت و شده انتام و ارها ستآ رشتد یبرا  ه یی ارها از ییهانمونه ها ن

 .گرددیم منتشر است مهم رشد مرا ز عملکرد

 خدمات و یکیزیف امکانات نان،ی ار فر و دیجد یهاشتتر ت به و ار ستتآ رشتتد مرا ز

 یقاب شانس توسعه هیاول مراحل در  نند  مک ها ن به تا دهندیم ارائه و ار سآ گوناگون

 رب  ه هستند یو ار سآ رشد مرا ز اوریفن رشد مرا ز ،ی ل طور به. دهند شیافزا را خود

 :هستند ریز یهایژگیو یدارا اغلآ و دارند تمر ز برترفن دیجد یهاشر ت

 و نانی ار فر به را خدمات از یعیوستت فیط  ه ییدارا بر یمدتن یگذارهیستترما •

 ؛(شگاهی زما دفتر،) یکیزیف یهارساختیز شامل دهد،یم ارائه نوپا یو ارها سآ

 ؛(یابیبازار  موزش، و ار، سآ یزیربرنامه) یتیریمد یدانیپشت •

 ؛(داده یهاگاهیپا محققان،) یفن یدانیپشت •

 ؛(و ار سآ فرشتگان یهاشدکه ،VC یهاصندوق) یمال تأمین منابع به یدسترس •

 ؛(فکری تیمالک متوز، صدور) حقوقی مساعدت •

 .(یدولت خدمات و رشد مرا ز ریسا با) یسازشدکه •

 رشتتد مرا ز نهاردتکم هایطرح کا،ی مر متحده الاتیا ازجمله  شتتورها، از یاریبستت در

 را فناوری بر یمدتن و  وچک یو ارها ستتآ ینهاد رستاختیز و بازار در خا  یهاشتکا 

 ارتداط واسطه عنوان به را فناوری رشدمر ز یک  ی ل طرح 16-1 ریتصو. دهدیم قرار هد 

 .دهدیم ارائه هیسرما منابع و بزرگ و  وچک یها تشر نان،ی ار فر ،فناوری

 یستتنت یخط مدل به فناوری رشتتد مرا ز در هاشتتر ت تیموفق ،ینو ور فرایند همانند

 از پس و ماند خواهد یباق رشتتد مر ز در ستتال چند یبرا نوپا ای جوان شتتر ت: دارد گرایش

 ی وتاه مدت در فناوری رب یمدتن شر ت نیچند. دارد وجود  ن رشتد به دیام ،دوره گذران

 سهام بازار در اول سال چند یط ها ن ستهام و یافته گستترش  ارمند 26 به  ارمند 7-2 از
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 و  نندیم تادیا را ثروت و شغل ینبیشتر ،رشتد حال در ستریعاً هایSME. شتودیم عرضته

 (.a2616وونگلیم پیارات، )  نند یگذارهیسرما ها ن یرو دیبا فناوری رشد مرا ز

 
 (فناوری رشد) فناوری/ علم پارك شماتیک ارائه. 94-9تصویر 

 (.b1443، )یاقتصاد یهمکار و توسعه سازمان :منبع

 ملع صتتنعت به دانش انتقال فرایند لیتستته یبرا زوری اتال کی عنوان به رشتتد مر ز

 دیجد یهاشتتر تایتاد  ،یشتتیزا یهاشتتر ت. 1(ایشتتیز هایشتتر ت ایتاد فرایند)  ندیم

 وستتطت افتهیتوستتعه قاتیتحق جینتا ای فناوری علوم، یبعضتت از  ه استتت فناوری بر یمدتن

)پیرنی و همکاران،   نندیم یتتار یبرداربهره ،یقاتیتحق یهاشتتگاهی زما ای و هادانشتتگاه

 با های زایشتتیایتاد شتتر ت ه   نندیم استتتدلال 7(2663) همکاران و سی لار. 2(2667

یاز به ن ،فناوری یرسم انتقال بدون یشیزا یهاشر تایتاد  به نسدت فناوری یرستم انتقال

 شدر مر ز. دهدینم انتام یبیشتر هیسرما شیافزا  ن از پس اما ،دارد یبیشتراولیه  هیسرما

 یهاشر ت تادیا - 6یدانشتگاه های زایشتیاز شتر ت یدانیپشتت در یمهم نقش دانشتگاه

 افیا - یدانشتتگاه مؤستتستتات توستتط یافتهتوستتعه یهافناوری ای قاتیتحق استتاس بر دیجد

 و بالدیری، کالوگایپ ؛6266 دستتدر ،یل و تزیاتز و ؛4144 دستتدر ،یل و تزیاتز و)  ندیم

 در یدانشگاه های زایشیشتر ت قیطر از فناوری انتقال فرایند 4(2664) یوستین .1(4266

 قیطر از فناوری زی متیموفق انتقال  ه دهدیم نشان او مطالعات جینتا.  رد یبررس را  انادا

                                                           
1. spin-off process 
2. Pirnay et al., 2003 
3. Clarysse et al. (2007) 

4. academic spin-offs 

5. Etzkowitz and Leydesdorff, 1999; Etzkowitz and Leydesdorff, 2000; Piccaluga and Baldieri, 

2006 

6. Niosi (2006) 
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 یهاشر ت یهاتیفعال ازجمله عوامل، از یاریبس به  انادا در یدانشگاه یشیزا یهاشتر ت

 .دارد یبستگ( IRAP) یصنعت قاتیتحق دستیاری برنامه و اختراعات ثدت حقوق سن، ،نوپا

 

 تادیا از تیحما یبرا ادیز بالقوه یبازده و سکیر با یهایگذارسرمایه( VC) خطرپذیر یهاگذاریسرمایه .1

 . نید مراجعه دوم فصل به بیشتر اتیجزئ مشاهده یبرا لطفاً. هستند و ار سآ رشد و

 یرقابت تیمز و دارد وجود حد از شیب رقابت ها ن در  هشتتود می یعیصتتنا ی مربوط بهرتیشتتومپ رقابت. 2

 یبرا فناوری از استفاده بر تا حد زیادی ،(1416شومپیتر، ) تریشومپ هیفرض در. رودمی نیب از سرعتبه بنگاه

 .شودتأ ید می رقابت از گیریبهره

 

 هانوشتپی



 

 

 

 یوکارهاکساااب یمال تأمین .3 فصل

 یسازیتجار یراستا در نوآور

 و ورن یو ارها سآ یمال تأمین منتخآ میمفاه طرح و یمفهوم سابقه ارائه به فصل نیا در

 یهاشر ت ،فناوری یمال تأمین هیاول مراحل در. شودیم پرداخته یستازیتتار یراستتا در

 یالم تأمین هچرا ) هستتتند یررستتمیغ یمال منابع دندال به ی ل طور به فناوری بر یمدتن

 یو ارها سآ در یگذارهیسترما یبرا یابیدستت قابل یمال تأمین نهیگز کی عنوان به یبانک

 از یمال تأمین ازجمله ؛(ستتتین مطرح هیاول مراحل در ها ن یستتکیر تیماه لیدل به نوپا

 منابع به یدسترس از قدل ،  هو ار ستآ فرشتتگان و( VC) خطرپذیر گذارانهیسترما قیطر

 بعدی مراحل در هیستترما یبازارها و گرید یمال مؤستتستتات ها،بانک مانند یرستتم یمال

 به  ه استتت یمال تأمین یهانهیگز از یبهتر درک ارائه فصتتل نیا هد . پذیر استتتامکان

 .بروند شیپ یسازیتتار مرحله سمت به تا  ندیم  مک فناوری بر یمدتن یهاشر ت

 و فناوری یمال تأمین میمفاه 1-2 بخش. استتتت ریز شتتترحبه  2 فصتتتل ستتتاختار

 رهد مفهوم نیهمچن و نوپا، یهاشر ت یبرا هیسرما منابع و یمال تأمین انوا  ،یگذارهیسرما

  ن ساختار ،VC فیتعر به راجع 2-2 بخش.  ندمی یبررس را فناوری توسعه فرایند در مرگ

 یگذارهیرماستتت مفهوم ،7-2 بخش در.  ندیم بحث VC قیطر از یمال تأمین فرایند و

 یبرا هیسرما مهم مندع کی فیتوص یبرا یررسمیغ گذارانهیسترما ای و ار ستآ فرشتتگان

 یهابانک قیطر از یمال تأمین مورد در 6-2 بخش. شتتودیم یمعرف نوپا یو ارها ستتآ

 یور شیپ مشکلات نیهمچن و هاشر ت یبرا یمال تأمین یرسم مندع کی عنوان به یتتار

 تأمین رگید مندع یبررستت.  ندیم بحث یبانک یمال تأمین به یابیدستتت در نوپا یهاشتتر ت
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 اوریفن بر یمدتن یهاشر ت رشد و هیتغذ در هیسترما بازار نقش و هیسترما بازار یعنی یمال

 به یمال تأمین مختلف منابع شتتتناخت. استتتت گرفته قرار یبررستتت مورد 1-2 بخش در

 هایو ورن یسازیتتار فرایند تیتقو یبرا هیاسرم تأمین مناسآ مندع انتخاب در نانی ار فر

 .رساند خواهد یاری

 فناوری یگذارهیسرما و یمال تأمین .3-9

 منظور به( R&D) توستتعه و قیتحق یهاتیفعال از یمال تیحما فرایند به فناوری یمال تأمین

 یهایگذارهیسرما نیب ارتداط 1-2 ریتصو. دارد اشاره یسازیتتار ستمت به فناوری حر ت

R&D در یاصتتل یهافناوری ای راهدردی یهافناوری ییشتتناستتا. دهدیم نشتتان را ینو ور و 

 یگذارهیسرما. استت مهم بلندمدت و مدت وتاه یبندبودجه فرایند و یگذارهیسترما هنگام

 بنابراین. استتت ازین مورد خود یبعد مراحل به ینو ور یشتترویپ از قدل هاینو ور یرو بر

 عمر چرخه. یابد اختصتتا  R&D نتایج یستتازیتتار از حمایت به یدبا یتحقیقات بودجه

 فرایند ای محصول ینو ور کی انتشتار و رشیپذ به مربوط (1431  برناثی، و  تربک) ینو ور

 یعوامل نیترمهم از یکی یمال تأمین دید توانیم 1-2 ریتصو به توجه با. است بازار در دیجد

 ینو ور انتشار ای شرفتیپ) ینو ور یسازیتتار تستم به R&D تعهدات از حر ت  ه استت

 .سازدیم ریپذامکان را( ینو ور عمر چرخه قیطر از

 
 ینوآور و R&D یهایگذارهیسرما نیب ارتباط. 9-3تصویر 

  مادگی تتاری

 چرخه عمر نو وری

 R&Dتخصیص  R&Dبودجه 

 زمان
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 اب و دستتترس در  م بعمنا با خلاق یمال تأمین یهاکیتکن به 1اندازخودراه یمال تأمین

 ، ردن درخواستت شتامل منابع نیا. دارد اشتاره گرید افراد یابیدستت قابل منابع از استتفاده

  لن،) است یگذارهیسترما کی شترو  یبرا ازین مورد زیچ هر  ردن اجاره ای و گرفتن قرض

 یبرا ستتترمایه منابع و یمال تأمین انوا  1-2 جدول(. 1-2  ادر به دی ن نگاه) (2667

 هایشر ت برای سهام طریق از مالی تأمین 2-2 جدول. دهدمی نشان را نوپا و ارهای سآ

 در گذارانسرمایه ها ن در  ه دارد وجود مالی منابع از مختلفی انوا . دهدمی نشتان را رنو و

 .دارند یمتفاوت اهدا  یمال  مک ارائه

 اندازخودراه مالی تأمین. 1-2 کادر

 ابالامکان حتی ،شتتر ت یک ایتاد در خلاق مالی تأمین هایتکنیک به اندازهخودرا یمال نیتأم

 دازیانراه شیوه بدین  ه نوپایی هایشر ت از بستیاری. دارد اشتاره ،افراد دیگر منابع از استتفاده

 ازاندپس مانند داخلی بودجه تأمین اولیه اشکال با را خود و ار سآ در گذاریسترمایه اند،شتده

 .اند رده  غاز خارجی مالی منابع جستتوی از قدل غیره و اعتداری های ارت مالک،

 افی  مالی منابع یافتن در مشتتکلاتی با استتت ممکن  ار فرینان ی،نو ور ستتازیتتاری فرایند در

 .شوند مواجه خود هایینو ور بازاریابی برای

  ه حالی در. استتتت طرپذیرگذاری خستتترمایه مالی تأمین از متفاوت اندازخودراه مالی تأمین

 ستتهام  ه  نتا از) گیرند دستتت به را خود ستتهام  نترل توانندنمی VC وانهپشتتت با هایشتتر ت

 تأمین ،(است گذارانسرمایه دیگر و خطرپذیر گذارانسرمایه به متعلق VC هنپشتوا با هایشر ت

 مرحله در.  ند حفظ را شتتر ت عملیات بر خود  نترل مالک تا دهدمی اجازه اندازخودراه مالی

 مانند خارجی منابع  وردن دستتت به دندال به استتت ممکن شتتر ت یک مالی، تأمین بعدی

 ستترمایه بازار طریق از مالی تأمین و ،VC مالی تأمین و ار، ستتآ فرشتتتگان هایگذاریستترمایه

 اند، رده تفادهاس خود رشد برای را اندازخودراه مالی تأمین  ه و ارهایی سآ از هاییمثال. باشد

 .سیسکو و اورا ل ،4سیج ،1ابتکتس بیزینس ،6سیدل ،7پیاِیاِس مایکروسافت، ،2بِیای از عدارتند

                                                           
1. Bootstrapping 
2. eBay 
3. SAP 
4. Siebel 
5. Business Objects 
6. Sage 
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 نوپا یوکارهاکسب یبرا هیسرما منابع و یمال تأمین انواع. 9-3 جدول
 اهداف گذارهیسرما

 پرداختموفقیت، باز خانواده

 بازپرداخت، دوستی دوستان

 پرداخت های اعتداری ارت

 ارتداطات پرداخت ها نندهتأمین

 بازپرداخت، بازده،  نترل گذاران خصوصی(و ار )سرمایهفرشتگان  سآ

VC رشد سریع، بازده چند برابر، مالکیت 

 بازپرداخت، وثیقه هابانک

 (2003) همکاران و براش از اقتباس با سنده،ینو یطراح: منبع

 نوآور یهاشرکت یق فروش سهام برایاز طر یمال تأمینمتداول  یهاروش. 3-3جدول 
 منبع ($US) ریمقاد شرح دوره

 21666-166666 مفهوم اثدات دهیا  شت
 فرشتگان خانواده، و دوستان

 هیاول مراحل یهاVC و ار، سآ

 یاندازراه
 یابیبازار  امل، توسعه

 هیاول
7666666-166666 

 مراحل یهاVC و ار، سآ فرشتگان
 هیاول

 اول
 با فروش و دیتول

  امل تیظرف
1666666-1166666 VCها 

 دوم
 یبرا گردش در هیسرما

 هیاول گسترش
16666666-7666666 VC،هیاول یخصوص گذارانهیسرما ها 

 هیاول یخصوص گذارانهیسرما ها،VC 1666666-76666666 گسترش هیسرما سوم

 انتقال مرحله
 عام سهام به

  ه ییهاصندوق
 عرضه به را هاشر ت
 سهام هیاول یعموم
 رسانندیم

26666666-7666666 

 1نیمزان یمال نیتأم یهاشر ت

 یهابانک ،(قرضه و هیسرما آیتر )

 گذارانهیسرما ها،VC گذار،هیسرما

 یخصوص

 (1446) همکاران و پرات: منبع

 دخو اندازپس از است ممکن ها ن هستند، هیسرما دندال به نوپا یهاشر ت  ه یهنگام

 . نند استتتفاده یمال تأمین یاصتتل مندع عنوان به خود دوستتتان و خانواده از استتتقراض ای

 هاتننه ها ن رایز  نند،یم فراهم اندازخودراه یمال تأمین یبرا یخوب مندع دوستان و خانواده

                                                           
1. Mezzanine 
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. هستتتتند دیجد موفق و ار ستتتآ کی تادیا به لیما بلکه  نند،ینم بهره درخواستتتت

 ادهاستتتف یمال تأمین مندع نیترعیشتتا عنوان به یاعتدار یها ارت از اغلآ نوپا یهاشتتر ت

 توانندیم ها ن. استتت یبانک یهاوام از بیشتتتر یاعتدار  ارت وام بهره نرخ هرچند  نند،یم

 از معمولاً هابانک اما  نند، ی ورجمع زین یبانک یهاوام قالآ در را خود ازین مورد وجوه

 از یمال تأمین نوپا یو ارها ستتآ یبرا حال، نیا با.  نندیم افتیدر قهیوث رندگانیگوام

 ستتکیپرر ینوپا یو ارها ستتآ به معمول طور به هابانک رایز ستتت،ین  ستتان هابانکطریق 

 . نندینم ارائه یمال منابع

. هستتتند نوپا یهاشتتر ت یبرا یمال تأمین گرید منابع VC و و ار ستتآ فرشتتتگان

 معمولاً  ه هستند یفرد گذارانهیسرما ،یخصتوصت گذارانهیسترما ای و ار ستآ فرشتتگان

 تگانفرش برنامه نیتربرجسته. دشونیم ییاجرا رانیمد ای و ارها سآ بازنشتستتگانشتامل 

  وچک یو ارها ستتآ تیریمد  وچک، یو ارها ستتآ از تیحما در شتتدهارائه  ارو ستآ

 مشتتاوره ارائه یبرا را داوطلآ و ار ستتآ مشتتاوران  ه استتت( SBA) کای مر متحده الاتیا

.  وردیم هم گرد متحده الاتیا ستتراستتر در و ار ستتآ صتتاحدان و نانی ار فر به تیریمد

 یمال یازهاین  ه استتت ستتهام فروش قیطر از یمال تأمین ینوع گذاری خطرپذیرستترمایه

. هددیم قرار هد   نند، طلآ هیسرما یمال مؤسسات از توانندینم  ه را یینوپا یهاشر ت

 ستنده بالا یبازده و بالا سکیر با ییهایگذارهیسرما دندال به اغلآ خطرپذیر گذارانهیسرما

 .دهند قرار تیحما مورد را و ارها سآ رشد و تادیا تا

 مراحل به توانیم را یمال تأمین یهادوره ،فناوری بر یمدتن یهاپروژه یالم تأمین در

 عام ستتهام به انتقال مرحله و ستتوم دوم، اول، ،یاندازراه ده،یا  شتتت:  رد یبندطدقه ریز

 دهیا کی نوپا و ار ستتآ  ه استتت هیاول مراحل از یکی دهیا  شتتت مرحله(. 2-2 جدول)

 یتتار یبقا و هیدا میمفهو اثدات منظور به یگذارهیماسر یجستتتو در و دارد و ار ستآ

 به یاندازراه مرحله در هاشتتتر ت ده،یتا  شتتتت مرحلته از عدور از پس. استتتت دهیتا

 ازارب به خود محصولات  ردن روانه و هیاول نمونه  ردن  امل یبرا بیشتر یهایگذارهیسترما

 در وپان یو ارها سآ یمال تأمین ،یرخطرپذ گذارانهیسرما و و ار سآ فرشتگان. دارند ازین

 یاندازراه و دهیا  شت مراحل در گذارانهیسترما حال، نیا با. دهندیم حیترج را مراحل نیا

 گذارانهیسرما رایز ،دارند یمال تأمین مراحل ریسا به نسدت یبالاتر سکیر رشیپذ به لیتما
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 یریپذامکان و یتتار یبقا از دتواننینم( خطرپذیر گذارانهیستترما و و ار ستتآ فرشتتتگان)

 یسازیتتار در هاشر ت ی ل طور به.  نند حاصل نانیاطم محصتولات ای هادهیا یاقتصتاد

  وردن دست به یبرا یمال تأمین مراحل از ستوم و دوم، اول، یهادوره در خود، یهاینو ور

 سترشگ حلهمر در سکیر. هستند یبیشتر بودجه مندازین خود و ار سآ گستترش ییتوانا

 خود ینو ور بازار گستتترش یبرا تنها شتتر ت و شتتده ثابت دهیا مفهوم رایز ،ابدییم  اهش

عرضتته  به قادر را شتتر ت ،عام ستتهام به انتقال مرحله ،یمال تأمین  خر مرحله. استتت نگران

 شیپیا  یمقدمات هیاول یعموم عرضتته مرحله در یمال تأمین هد . د نیم ستتهام یعموم

 هشد متحمل سکیر انزیم با متناسآ انتظار مورد سود  سآ و گذارانهیسرما خروج ،1هیاول

 .است

 یستتکیپرر ار  ،فناوری توستتعه هیاول مراحل در ویژهبه نوپا، یو ارها ستتآ یمال تأمین

 بر ورد را هایگذارهیسرما بازده توانیم سختیبه ،فناوری توسعه شتابان رییتغ نرخ با. استت

 هب بازپرداخت ارائه توان هایگذارهیسرما ای   ه است مطرح ستؤال نیا ر،گید عدارت به ، رد

 یهاشر ت در 2«مرگ دره» ای یمال تأمین شکا  2-2 ریتصو. ریخ ای دارند را گذارانهیسرما

 لیتدد یبرا ازین مورد هیستترما شیافزا مشتکلات با نانی ار فر ها ن در  ه را هیاول مراحل در

 . شدیم ریتصو به ندهست مواجه فرایند /محصول یهاینو ور به دهیا

 ند  در مد دیتول بتواند شتتر ت کی اینکه از شیپ یزمان دوره به ی ل طور به مرگ دره

 دشوار یاندازراه دوره در و ار سآ رشد یبرا ازهاین یمال تأمین  ه یزمان یعنی دارد؛ اشتاره

 بازار به اختراعات  وردن راه رس بر موجود مشتکلات دهندهنشتان نیهمچنمرگ  دره. استت

 از یناشتت ینقد انیجر مشتتکلات نوپا، یهاشتتر ت یمال مشتتکلات. استتت( هاینو ور)

 به هیاول قاتیتحق لیتدد یبرا یاضتتاف یمال تأمین ای هیستترما به یابیدستتت هایمحدودیت

 کی مرگ دره ،7(1445) اهلرسبه بیان . استتت بازار توجه به ظرفیت با ی اربرد قاتیتحق

 یقاب منظور به نوپا یو ارها سآ  ه است یمال یهاستکیر تیریمد در زیبرانگچالش گذار

 در مهمی نقش خطرپذیر گذارانهیسرما و و ار سآ فرشتگان بنابراین،. مواجهند  ن با خود

 ه،یاول مراحل در یمال تأمین سکیپرر تیماه به توجه با. دارند مالی مینأت شتکا   ردن پر

                                                           
1. pre-IPO 
2. the valley of death 
3. Ehlers (1998) 
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 از  نندیم تلاش خطرپذیر گذارانهیستتترما نقش گرفتن نظر در با هالتدو از یاریبستتت

 یمال تأمین یهاطرح(. VC یدولت یمال تأمین)  نند تیحما فناوری بر یمدتن یهاشتتر ت

 یهامشوق ،یمشار ت یهایگذارهیسترما ها،وام ،اعتدارات پژوهشتی شتامل نیهمچن یدولت

 یراب فناوری بر یمدتن یهاشتتر ت به  مک و جهبود شتتکا   ردن پر یبرا رهیغ و یاتیمال

 .است مرگ دره از زی متیموفق عدور

 
 فناوری بر یمبتن ینوپا یوکارهاکسب مقابل در مرگ دره. 3-3تصویر 

 طبیعت دنیای و( 1446) اهلرس از اقتباس با: منبع

 خطرپذیر یگذارهیاسرم قیطر از یمال تأمین .3-3

 از شکلی VC. دارد فناوری سازیتتاری و توسعه در مهمی نقش( VC) گذاری خطرپذیرسرمایه

 الاب ریسک با فعال هایشر ت نیاز مورد سرمایه تأمین برای ستهام فروش طریق از مالی تأمین

 ذارانگسرمایه خروج امکان و بالا رشد دارای برترفن هاییشر ت غالداً  ه استت  تیهخوش ولی

 حمایت برای بالا بالقوه بازده و بالا ریسک با گذاریسرمایه VC تعریف، طدق. هستتند خطرپذیر

 در معمول طور به  ه استتت وجوه تأمین مندع یک VC. استتت و ار ستتآ رشتتد و ایتاد از

  ندمی گذاریسرمایه ها ن سهام در مشار ت طریق از سریع رشد دارای و جدید هایشتر ت

 دره مرگ

 اندازیتوسعه و راه تحقیقات پایه

  
 عملیات تتاری

 

دسترسی 

 به سرمایه
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 استتترومدرگ و  اپلان ،(1446) هلمن .1(a2661 لرنر، و گومپرس ؛1442 تیمنز، و ایگریوب)

  ه  نندمی معرفی گذارانیستترمایه را خطرپذیر گذارانستترمایه 2(1445) پرووس و( 2661)

 حمایت فعال طور به ها ن از و  رده مالی تأمین را  ار فرینی هایشتتتر ت از ایمتموعه

 صتتندوق یک از استتت عدارت 7(2662) مگنستتون تعریف به بنا VC نمدر مفهوم.  نندمی

 هایشتتر ت در ستتهام طریق از گذاریستترمایه هد  با  ه پول ایحرفه مدیریت مشتتار تی

 .است  مده وجود به شدهتعریف خوبیبه خروج راهدرد یک با رشد حال در خصوصی

 یمدتن یهاشر ت دهیانسازم به  مک و یمال منابع تأمین با خطرپذیر گذارانهیسرما

 خطرپذیر گذارانهیستترما. دارند ینو ور فرایند در یمهم نقش ینیجن دوران در فناوری بر

 مدادله  نند،یم یمال تأمین را ها ن  ه ییهاشتتر ت تیمالک ای ستتهام با را خود هیستترما

 متدد یالم تأمین ،یمال تأمین مرحله شامل ی ل طور به VC یمال تأمین ستاختار. ندینمایم

 هب یابیدست یبرا( شکست د،یجد یمال تأمین ،جوییتملک ،IPO) خروج نظارت و نگرگذشته

 ؛2661 وشا،ی و ی رنل ؛1445 مار س، ؛1445)گومپرس،  است بالا یبازده با یگذارهیسترما

 به قاتیتحق دادن وندیپ یبرا یعمل ابزار کی VC .6(2616 نگر و همکاران،  ؛2662 ت،یاشم

 به ازین یینها IPO تا یاندازراه از یگذارهیستترما فرایند تمام. استتت فروش قابل یهاینو ور

 .دارد یمال تیحما

 در یامنطقه هایتیظرف اثر ،ییایجغراف تمر ز یدهشتتکل در VC یمال تأمین تیاهمدلیل 

 فایا یاقتصاد محسوس رشد در یاتیح نقش VC گر،ید عدارت به. است یاقتصتاد یهاتیمز تادیا

 ستتترمایه تأمین یبرا رایز هستتتتند، گذاراناستتتتیستتت ژهیو علاقه مورد VC یبازارها.  ندیم

 توسعه بر یمثدت تأثیر درنتیته و دنشویم استفاده عیسر رشد لیپتانس دارای برترفن یهاشتر ت

 یخوب یهامثال کای مر 125 روتبوستون و ولیسیلیکون زیانگشگفت رشتد. دنگذاریم یامنطقه

 یو ارها ستتآ در یگذارهیستترما کیتحر یبرا یمال تأمین مهم مندعبه عنوان   VC قشن از

 ریفناوزیستتت  خوشتته و یولکونیلیستت ینی ار فر و برترفن خوشتته تیموفق. استتت ستتکیپرر

 (.دینیبد 6 فصل در را بیشتر حاتیتوض) است VC یمال تأمین جینتا از یبخش 125 روتبوستون

                                                           
1. Bygrave and Timmons, 1992; Gompers and Lerner, 2001a 

2. Hellmann (1994), Kaplan and Stromberg (2001), and Prowse (1998) 
3. Megginson (2002) 
4. Gompers, 1998; Marx, 1998; Cornelli and Yosha, 2001; Schmidt, 2002; Unger et al., 2010 
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 -1: استتت مراحلاین  شتتامل خطرپذیرگذاری ستترمایه یمال تأمین ستتتمیستت ستتاختار

 خصتتو  در بایستتته هایارزیابی انتام -7 ؛یگذارهیستترما یابیمندع -2 ؛وجوه ی ورجمع

 در  ه) یگذارهیستترما از خروج -1 و ؛یگذارهیستترما یاجرا -6 ؛بالقوه یهایگذارهیستترما

 شیافزا منظور به VC شر ت ،هیسرما لیتشک فرایند در(. است شده داده نشتان 7-2 ریتصتو

 ماتیتصم اتخاذ از پس.  ندیم ارسال نامهاطلا  کی بالقوه گذارانهیسرما یبرا ،لازم هیسرما

 شر ت  امل مطالعه شامل یمطالعات مرحله. شودیم  غاز لازم مطالعات انتام ،یگذارهیسرما

 رب را هاشر ت  هرد یگیم صورت یخطرپذیر دارانهیسرما توسط یابیارز نیا و استت هد 

 ستتکیر  اهش ،یابیارز فرایند هد . ستتنتندیم یگذارهیستترما ستنتش هایاریمع استاس

 از پس. است و ار ستآ طرح در شتدهبیان یهاچالش و مستائل ستنتش با گذارانهیسترما

 میبدان است جالآ. است خطرپذیر یهایگذارهیسترما یبعد مرحله ،توافق ،یمطالعات مرحله

 الدند یبرا یمال منابع  ه  وردیم فراهم یزمان در فناوری یسازیتتار یبرا یصتفر VC  ه

 یزمان یگذارهیستترما از خروج یینها مرحله. ستتتین ی اف قاتیتحق بالقوه یرهایمستت  ردن

 یگذارهیسرما یاتیح عامل عنوان به را خروج یهاراهدرد خطرپذیر گذارانهیسرما  ه استت

 در متعار  خروج یهاستتتازو ار. 1(1445بلک و گیلستتتون، )  نندیم اتختاذ خطرپتذیر

 .است یتتار یمشتر به شر ت فروش ای IPO قیطر از سهام فروش ،VC یهایگذارهیسرما

 
 VC یمال تأمین ستمیس ساختار. 3-3تصویر 

 (2007) پیارات وونگلیم: منبع

                                                           
1. Black and Gilson, 1998 
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 و VC یهاشتتر ت ه،یستترما نیب رابطه شتتامل ،VC صتتندوق تارستتاخ 6-2 ریتصتتو

 یرویپ ستتاختار نیا از VC یهاصتتندوق ا ثر ،ی ل طور به. دهدیم نشتتان را رانیپذهیستترما

 از یتعداد از را هیستترما خطرپذیر دارانهیستترما ،VC صتتندوق ستتاختار به توجه با.  نندیم

 قالآ در احتمالاً  ه یصتتندوق قیطر از ار  ن خود نوبه به و  نندیم جذب گذارانهیستترما

 ر تش هد .  نندیم یگذارهیسرما شودیم لیتشک محدود تیمسئول با یتضامن مشتار ت

VC و خود یگذارهیستترما استتاس بر گذارانهیستترما محدود تیمستتئول صتتندوق، لیتشتتک از 

 توستتط یگذارهیستترما بازده  ه یزماناول  بار) استتت مضتتاعف اتیمال پرداخت از اجتناب

 از را خود یگذارهیستترما داتیعا گذارانهیستترما  ه یزمان دوم بار و شتتودیم نقد صتتندوق

   (. نندیم افتیدر صندوق

 

 خطرپذیر هیسرما صندوق ساختار. 4-3تصویر 
 (1444) همکاران و بایگریو: منبع

 الاتیا در یبازنشستگ یهاصندوق است، ستکیپرر ییدارا  نو کی VC اینکه به توجه با

 زانیم (ERISA)  ار نان یبازنشتتتستتتتگ در مد تیامن قانون استتتاس بر کای مر متحتده

 گر،ید عدارت به.  رده بود محدود را VC مانند سکیپرر ییدارا انوا  در ها ن یگذارهیسترما
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 منع VC در یگذارهیسرما از را یبازنشستگ یهاصندوق ،1436 ستال در این قانون آیتصتو

 ERISA محدود ننده نیقوان کای مر متحده الاتیا  ار وزارت 1434 سال در حال، نیا با.  رد

  تمشار خطرپذیر یگذارهیسرما در ابندی اجازه یبازنشستگ یهاصتندوق تا  رد لیتسته را

 یهاصندوق ددهیم اجازه یرسم صورت به ERISA یشیدوراند مقررات خا ، طور به.  نند

متله  ،ERISA لیتسه تأثیر به توجه با.  نند یگذارهیسرما VC در درصتد 1 تا یبازنشتستتگ

 136 به 1433 ستتال در دلار ونیلیم 74 از خطرپذیر یگذارهیستترما  ه داد گزارش تایم

 تنها در خطرپذیر یگذارهیسرما شیافزا درصتد 1666 از شیب) 1435 ستال در دلار ونیلیم

 مندع به یبازنشستگ یهاصندوق زمان،  ن از .1(1451تیلور، ) است افتهی شیزااف( ستال کی

 .2(2662؛ لرنر، 1446)گومپرس،  اندشده لیتدد خطرپذیرگذاری سرمایه یاصل

 

 خطرپذیر دارانهیسرما بازده و سکیر لیتحل. 5-3تصویر 
 (2010 ،2003) مکارانه و بودی :منبع

 به توجه با.  ندیم ارائه را VC یهایگذارهیستترما بازده و ستتکیر هینما 1-2 ریتصتتو

 ده ننمنعکس یصعود یتفاوتیب یمنحن متموعه دو ،خطرپذیر دارانهیسرما یگذارهیسترما

–𝜎 حاتیترج 𝐸(𝑟) تمام ،7ویپورتفول یتئور یمدنا بر. استتت زیگرستتکیر گذارهیستترما دو 

 گذارانهیستترما به ،یتفاوتیب یمنحن کی امتداد در موجود 𝐸(𝑟) بازده و 𝜎 ستکیر داتیتر 

                                                           
1. Taylor, 1981 

2. Gompers, 1994; Lerner, 2002 

3. portfolio theory 

 E(r)بازده مورد انتظار 

 )انحرا  معیار( ریسک

ن خطرپذیر داراتفاوتی حر ت رو به بالا دارند، زیرا سرمایههای بیمنحنی •

های بازده بالاتر )صر  ریسک( هستند تا  نها را به پذیرفتن نیازمند نرخ

 گذاری( تحریک  ند.های بیشتر )ریسک عدم بازگشت پول  نها از سرمایهریسک

 
تفاوتی در سطوح بالاتر ریسک، شیآ بیشتری دارند،  ه های بیمنحنی •

به پذیرش واحدهای ریسک  داران خطرپذیر ننده  اهش تمایل سرمایهمنعکس

 اضافی است، مگر اینکه صر  ریسک  نها به طور فزاینده افزایش یابد.
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 دیجد ینی ار فر یهاشر ت  ه  نتا از. دهدیم را یمندتیرضا از یکسانی ستطح خطرپذیر

 را یبالاتر 1(سکیر صر ) بازده یهانرخ خطرپذیر گذارانهیسرما دارند، یسکیپرر اندازچشم

 با .2(2616 ،2661، همکاران و یبود؛ 2666)مکنس،   نندیم تقاضتتا یگذارهیستترما یبرا

 .است ناسازگار  وچک یو ارها سآ رشد لیپتانس با اغلآ بالا یبازده الزامات حال، نیا

VC به  ه دهدیم قرار توجه مورد را یاهیاول مراحل در یو ارها سآ در یگذارهیسرما 

گذاری خطرپذیر و )انتمن سرمایه هستند (درصتد 76 حداقل یظارانت بازده) بالا بازده دندال

 ،VC عرضتته  نندهنییتع عامل. 7(1444؛ بایگریو و همکاران، 2661ستتهام خصتتوصتتی اروپا، 

 به ودخ نوبه به لیتما نیا. است خطرپذیر یهاشر ت یمال تأمین یبرا گذارانهیسرما لیتما

 حدود VC یهایگذارهیستترما اندازه. دارد یبستتتگ یگذارهیستترما انتظار مورد بازده نرخ

 (.a2611 ،یاقتصاد یهمکار و توسعه ستازمان) استت کای مر دلار 1666666 تا 7666666

 به VC. است شتده داده نشتان 7-2 جدول در یگذارهیسترما مختلف مراحل در هد  بازده

 شتتدهانتام مطالعه.  ندیم  مک صتتنعت به فناوری انتقال از تیحما یبرا هیستترما عرضتته

 نوپا یو ارها سآ رشد به VC یمال تأمین  ه دهدیم نشان 6(2666) یپور و هلمن توسط

 و نو ور یهاشتتر ت) هاشتتر ت تیماه و VC یهاتیفعال یرو بر مطالعه نیا. دارد یبستتتگ

 مالاحت بیشتر مقلدان به نستدت اننو ور  ه دهدیم نشتان مطالعه جینتا. دارد تمر ز 1(مقلد

 .شوند برخوردار  ن از و  نند افتیدر VC  ه دارد

 گذاریسرمایه مختلف مراحل در هدف بازده. 3-3 جدول

 پذیرمراحل توسعه سرمایه
بر اساس نرخ  شدهارائهبازده مورد انتظار 

 p.a ٪( IRRبازده داخلی )
 IRR > 50 (یاندازراه/ دهیا  شت) هیاول مراحل

 IRR > 35 < 40 رشد و گسترش

 دیخر ،عام سهام به انتقال مرحله) بلوغ مراحل
 IRR > 30 (تیریمد توسط سهم

 (1444) همکاران، و ویگریبا :منبع

                                                           
1. risk premium 
2. Makens, 2004; Bodie et al., 2005, 2010 
3. European Private Equity and Venture Capital Association, 2005; Bygrave et al., 1999 
4. Hellmann and Puri (2000) 
5. innovator and imitator firms 
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 نوپا یو ارها سآ و ینو ور تیفعال رشد بر VC یگذارهیسترما اتتأثیر یبررست اتیادب

 لایداو ،1(1443) لرنر و گومپرس هاین پژوهشتوامی مثال عنوان به .است گسترش حال در

 ،1(2611) همکاران و یبرتون ،6(2664) پندر ،7(2663) لدکی  و انگل ،2(2667) همکاران و

 جینتا ها ن مطالعات. را نام برد 3(2616) نویمارت و یلیگر و ،4(2611) ستورنستتون و لایستام

 لرنر و سگومپر مطالعه مثال، وانعن به. دهدیم نشتتان VC اثرات با رابطه در را یمختلف

 بازار در  ه ییهاشر ت یاتیعمل و یبازار عملکرد بر VC اتتأثیر لیتحل و هیتتز در( 1443)

با  یهاشتتر ت  ه دهدیم نشتتان شتتوند،یم یعموم عرضتته ایتانیبر و  لمان فرانستته، فناوری

 نیهم به. اندنداشته VC هانوپشت فاقد یهاشر ت از فراتر یعملکرد ی ل طور به VC پشتوانه

 یهاو ار ستتآ بر VC اتتأثیر لیتحل و هیتتز در( 2663) لدکی  و انگل مطالعه آیترت

 اختراعات ثدت  اربرد شتتدت بر VC یهاشتتر ت مشتتار ت  ه دهدیم نشتتان  لمان ینوپا

 لیتحل در یقیتطد کردیرو کی استتاس بر( 2664) پندر. گذاردینم تأثیر نوپا یو ارها ستتآ

 بر VC توجه قابل تأثیر به ش،یاتر یهاشر ت توستط ینو ور از فروش ستهم بر VC اترتأثی

 اثراتبه ( 2667) همکاران و لایداو مطالعه ،نیا وجود با. افتین دستتتت ینو ور یهابازده

 تغالاشبالای  رشد نظر از ولیسیلیکون مدل بر یمدتن یهاشر ت رشد بر VC یگذارهیسرما

( 2616) نویمارت و یلیگر و( 2611) همکاران و یبرتون ریاخ العاتمط نیهمچن .افتی دستت

  ار. داد نشتتان فروش عملکرد و رشتتد نظر از را نوپا یو ارها ستتآ بر VC مثدت اتتأثیر

 بر یمثدت تأثیر VC عرضتته در شیافزا  ه دهدیم نشتتان زین( 2611) ستتورنستتون و لایستتام

 و دیجد یو ارها ستتآ تادیا به مثدت طور به VC  ه معنا نیا به. دارد ینی ار فر یهابنگاه

 . ندیم  مک  ل در مد شیافزا

 یبرا ینی ار فر یهاستتتمیا وستت نقش د،یجد یهایگذارهیستترما شتتدن یالمللنیب در

 ازین مورد VC یهارستتتاختیز ارائه نظر از های خطرپذیر مراحل اولیهگتذاریستتترمتایته

 عوامل تأثیر تحت VC یبازارها. 5(2612اخ، )لینگلد استتت یضتترور ینی ار فر یهاتیفعال

                                                           
1. Gompers and Lerner (1997) 
2. Davila et al. (2003) 
3. Engel and Keilbach (2007) 
4. Peneder (2009) 
5. Bertoni et al. (2011) 
6. Samila and Sorenson (2011) 
7. Grilli and Murtinu (2014) 
8. Lingelbach, 2012 
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 یگدیچیپ سهام، بازار ینقدشوندگ و اندازه  شتور، ینهاد و یقانون ستاختار ازجمله یاریبست

) امینگ و  استتت ینی ار فر یهاشتتر ت به VC یمال تأمین عرضتته ییتوانا و گذارهیستترما

 VC شتتتر ت 46 ردمو در 2(2662) همکاران و لا ت گزارش طدق بر. 1(2661همکاران، 

 مطالعات. دارد VC یهاشر ت یبرا یاندهیفزا تیاهم فناوری یهایگذارهیسرما انگلستتان،

 یدولت یهاطرح از یناش یحد تا فناوری یهایگذارهیسرما شیافزا  ه دهدیم نشتان ها ن

 در یخصوص سهام و VC مطالعه ن،یهمچن. است فناوری بر یمدتن یهاپروژه شترفتیپ یبرا

 نشان 7(2616) همکاران و بورتون توسط 2662 و 1444 یهاستال در فرانسته و گلستتانان

 ی شورها در متوسط طور به یاقتصتاد و یاجتماع/ یحقوق ینهادها و ماتیتنظ  ه دهدیم

 صتتتنعت در هاتیفعال بر یقانون طیمح گر،ید عدارت به. ندهستتتت اثرگذار مطتالعه مورد

  ادر در را یخصوص سهام فیتعر لطفاً) گذاردیم تأثیر  شور VC ای یخصوص یگذارهیسترما

 (.دینیبد 2-2

 خصوصی گذاریسرمایه .2-2 کادر

 ل نتر گرفتن دست به هد  با خصوصی هایشر ت در گذاریسرمایه نوعی به خصوصی ستهام

 مالی تأمین به خصوصی گذاریسترمایه هایصتندوق VC مشتابه. دارد اشتاره بالا بازده  ستآ و

 دیگر، عدارت به. هستتتند متمایل بالا رشتتد اندازچشتتم با بزرگ هایشتتر ت گذاریستترمایه

. تاس نو ور هایشر ت مالی تأمین به مرتدط دارایی انوا  از دیگر یکی خصتوصی گذاریسترمایه

 هاگذاریسرمایه همه ،6تعریف سایت ونچر ا ونومیکس اساس بر خصوصی، گذاریسرمایه تعریف

 عمومی عرضه  ه هاییشر ت) گیردمی دربر را سهام عمومی عرضته با هایگذاریسترمایه جزبه

 رایب دارایی نو  یک خصوصی گذاریسرمایه دیگر، عدارت به(. ندارند بهادار اوراق بورس در سهام

 و فن) استت 1(استتقراضتی هایخرید) اهرمی تملک و بازگشتتی هایشتر ت در گذاریسترمایه

 .4(2616 همکاران، و گرو ؛2663 تالمر، و  انی ؛2664 جی،سیویای ؛1441 همکاران،

 در سرمایه. است فناوری بر مدتنی هایشر ت مالی تأمین اصلی مندع خصتوصی گذاریسترمایه

 هامس و بدهی از تر یدی ساختارهای سایر یا سهام قالآ در تواندمی خصوصی هایگذاریسرمایه

                                                           
1. Cumming et al., 2005 
2. Lockett et al.’s (2002) 
3. Bruton et al. (2010) 
4. www.ventureeconomics.com 
5. LBOs 
6. Fenn et al., 1995; AVCJ, 2006; Cuny and Talmor, 2007; Groh et al., 2010 

http://www.ventureeconomics.com/
http://www.ventureeconomics.com/
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 ودشمی تشکیل محدود مشار ت صورت به خصوصی گذاریسرمایه صتندوق  لی، طور به. باشتد

 اب تضامنی شتر ای) خصتوصتی ستهامی شتر ت یک به متعلق مشتترک طور به  ن مالکیت  ه

 گذارانسرمایه دیگر و( مشار ت هایبدهی برای نامحدود مستئولیت دارای -نامحدود مستئولیت

 در ه  پولی ارمقد برای فقط مسئولیت دارای -هستند محدود مسئولیت با تضامنی شتر ای  ه)

 مدت برای معمول طور به خصوصی سهام صندوق. استت(  رده گذاریسترمایه شتر ت در ابتدا

 هایصندوق خصوصی گذاریسرمایه هایصندوق ا ثر.  ندمی گذاریسترمایه ستال پنج تا چهار

 یتمستتئول با شتر ای  ه معنی این به ؛هستتتند ثابت در مد با یا بستتته مشتتترک گذاریسترمایه

 برداشتتت ها ن از را خود مالی وجوه( قفل دوره) صتتندوق عمر پایان از قدل توانندنمی دمحدو

 . نند

 تاس لازم  ورندیم دست به رقابت در را یبرتر عملکرد و  نندیم رشد  ه ییهاشر ت

 و قوت نقاط و یمشتتتر یازهاین  شتتف وارد،تازه یرقدا د،یجد فناوری مورد در یشتتناخت

 باشند داشته خود ستازمان در ینی ار فر یرهدر فرهنگ علاوهبه خود شترفتیپ یهافرصتت

 فروش قابل یهاینو ور با قاتیتحق دادن ونتدیپ یعمل ابزار VC . 1(2664) وهن و  نگر، 

. دارد یمال تیحما و فناوری به ازین یینها IPO تا یاندازراه از یگذارهیسرما فرایند  ل. است

 یل  طور به خطرپذیر دارانهیسرما ،خطرپذیر یهایگذارهیاسرم سکیپرر تیماه به توجه با

 دارانهیسرما. هستند خود تیحما مورد یهاشر ت سهام ارزش رشد و ستهام ستود ازمندین

 خروج به لیمات بلکه بود، نخواهند شتتهیهم یبرا شتتر ت ستتهام  نترل به لیما خطرپذیر

 است ممکن ها ن. دارند( ستاله پنج تا سته دوره) مشتخص یزمان دوره کی در خود هیسترما

( بهادار اوراق بورس در) یعموم عرضتته به هاشتتر ت  ه یهنگام را خود یگذارهیستترما

 .2(2663وونگلیم پیارات، )  نند خارج رسندیم

 هیاول مرحله ینوپا یهاشر ت در معمول طور به  ه VC یعموم یهاصتندوق از ریغ به

 دارد وجود یشر ت VC نام به خطرپذیر یگذارهیسرما از یگرید نو   نند،یم یگذارهیسرما

 ،یشر ت VC فیتعر. پردازدیم نوپا یهاشر ت یبرا یمال تیحما ارائه به میمستق طور به  ه

 گذارهیسرما  ن در  ه یخصوص و جوان یهاشر ت سهام در یگذارهیسترما از استت عدارت

                                                           
1. Cohan and Unger, 2006 
2. Wonglimpiyarat, 2007 
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 مطالعات. 1(2663؛ مولا، 2266ستتدرو، )چِ استتت یرمالیغ شتتر ت کی از یمال واستتطه کی

. استتت گرفته انتام یشتتر ت VC یهایگذارهیستترما  نندهمختل مشتتکلات درباره یادیز

 اظتحف ضعف محدود، منابع شر ت، تعهد و ی اف استقلال فقدان :از عدارتند عمده مشکلات

، داشنیسکی و لنو س؛ 1454میلان و همکاران، )مک اطلاعات تقارن عدم و فکری تیمالک از

 فناوری بر یمدتن یهاشتتر ت یمال تأمین در یمهم نقش توانندیم زین هادولت .2(2664

 یگذارهیستترما شتتر ت یهابرنامه کا،ی مر متحده الاتیا در مثال، یبرا. باشتتند داشتتته

 توسط (SBIR)  وچک یو ارها ستآ در ینو ور قاتیتحق و (SBIC)  وچک یو ارها ستآ

  ه ینو ور یهاشر ت. اندشتده یطراح برترفن یو ارهاستآ  از تیحما یبرا فدرال دولت

 بعدها  ه 7چیرون شتتر ت ،اپل شتتر ت :از عدارتند اند رده افتیدر را یمال تأمین نو  نیا

 شر ت با بعدها  ه 1 امپک یاانهیرا شر ت شد، تملک 6نوارتیس یالمللنیب سازمان توستط

 داشتتته نظر در استتت مهم حال، نیا با. 3(1444، 1444)لرنر،  شتتد ادغام 4پا ارد -ولِتیه

 شود، تأمین دولت تیحما تحت VC صندوق توسط عمدتاً یمال منابع  ه یصتورت در میباشت

 .5(2616)برندر و همکاران،  گردد فیتضع است ممکن شر ت عملکرد

 در VC یهاشتر ت. ستتین  ستان هرگز و ار ستآ کی یاندازراه یبرا پول ی ورجمع

 قرار قضتتاوت مورد یاستتاستت اریمع چهار استتاس بر را بالقوه گذارانهیستترما VC یمال تأمین

 :دهندیم

 را مربوطه عیصتتنا در موفق ستتوابق  ه یافراد شتتامل یقو تیریمد میت - تیریمد .1

 .اند ورده دست به ها ن بازار از یدرست درک و اند رده  سآ

 بزرگ بازاری به شدن لتددی توان و است رشد حال در سرعتبه محصتول بازار - بازار .2

 .دارد وجود بازار در  لیدی توزیع های انال با روابط ایتاد و درک به نیاز. دارد را

 یاختصاص یهایژگیو و  م یفن یهاستکیر یدارا ل ایده محصتول - محصتولات .7

 .سازدیم زیمتما آیرق یهاشر ت محصولات از را  ن  ه است یادیز

                                                           
1. Chesbrough, 2002; Maula, 2007 
2. MacMillan et al., 1986; Dushnitsky and Lenox, 2006 
3. Chiron Corporation 
4. Novartis International AG 
5. Compaq Computer Corporation 
6. Hewlett-Packard Company 
7. Lerner, 1996, 1999 

8. Brander et al., 2010 
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 نیترنییپا با را خود هیستترما  ندیم اشتل VC شتتر ت کی - یمال یهافرصتتت .6

 به را خود هیستتترما خواهدیم نی ار فر کی.  ند یگذارهیستتترما ممکن نهیهز

  ه استتت شتتر ت ارزش معامله انتام متیق. دهد شیافزا ممکن متیق نیبالاتر

 .شودیم نییتع طر  دو هر توسط

 سکیر رساندن حداقل به منظر از را فوق یارهایمع از هر دام خطرپذیر گذارانهیسترما

 و ستتهام ستتود VC پاداش معمول، طور به.  نندیم یابیارز خود ستتود رستتاندن حدا ثر به و

 .است سهام ارزش رشد

 وکارکسب فرشتگان یهایگذارهیسرما .3-3

 مکنم ینی ار فر رشد. اندشده شناخته یاقتصتاد رشتد موتور عنوان به ینی ار فر و ینو ور

 یهاتیالفع قیتشو منظور به مختلف یهایدانیپشت ارائه جهت یمناسد ستمیا وس به استت

 تریشتتومپ نظر طدق. باشتتد داشتتته ازین دیجد یگذارهیستترما یهافرصتتت تادیا و ینی ار فر

 آیتر  ییتوانا ای زهایچ آیتر  یبرا دیجد روش عنوان به ینی ار فر ،1(1474 ،1476)

 انتام را اتیعمل نیا  ه یافراد. تاستت شتتده فیتعر مختلف یهاروش با یفعل موجود منابع

  وچک یهاشر ت ییتوانا بر تریشومپ 1 شماره هینظر. شوندیم دهینام نانی ار فر دهند،یم

 فناورانه ینو ور توسعه به 2 شتماره مدل  ه یحال در  ند،یم تأ ید ینو ور یبرا ینی ار فر

 دیدج و ار سآ تادیا ار ینی ار فر ،اتیادب بیشتر. استت مرتدط بزرگ یهاشتر ت توستط

 یهایگذارهیستترما در موجود یهاستتکیر گرفتن نظر در با ی ل طور به.  نندیم فیتعر

 .باشد شر ت ریمد کی ای گذارهیسرما کی تواندیم نی ار فر و ار، سآ

 نفرشتگا. استت ینی ار فر توستعه از تیحما مهم منابع از یکی فرشتته گذاریسترمایه

 به را خود خطرپذیر هیستترما یررستتمیغ طور به  ه هستتتند یتمندثرو افراد و ار ستتآ

 /هاشتتدکه نیهمچن ها ن. دهندیم ارائه ها ن ستتهام با تدادل در معمولاً نوپا یو ارها ستتآ

 نوپا یو ارها ستتآ از یدانیپشتتت یبرا را تیریمد مشتتاوره و راهدردی یهایورود ارتداطات،

 یگذارهیستترما توستتعه هیاول مراحل به و ار ستتآ فرشتتتگان ،ی ل طور به.  ورندیم فراهم

 ستتونیم و ستتونیهر و 2(2665) ستتونیهر و ستتونیم مطالعات طدق بر.  نندیم  مک

                                                           
1. Schumpeter (1934, 1939) 
2. Mason and Harrison (2008) 
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 را خود پول  ه شتتوندیم فیتعر یثروتمند اریبستت افراد و ار ستتآ فرشتتتگان ،1(2616)

 تگانفرش ،گرید عدارت به.  نندیم یگذارهیسرما هیسرما بدون و ار ستآ کی در میمستتق

 هیاول مراحل در یو ارها سآ یرو بر میمستتق  ه هستتند بالا در مد با یافراد و ار ستآ

 کا،ی مر متحده الاتیا در . 2(1445؛ لرنر، 1445)برگر و  دل،   ننتدیم یگتذارهیتستتترمتا

 قرار أییدت مورد یتیامن نیقوان طدق معتدر گذارانهیسرما عنوان به دیبا و ار سآ فرشتتگان

 هاشتتتر ت از یامتموعه در معمولاً و ار ستتتآ فرشتتتتگتان. 7(2616)ابراهیم،  نتدریگ

 رد فرشتگان یگذارهیسرما اندازه. سازند متنو  را خود یهاسکیر تا  نندیم یگذارهیسرما

 .6(2616)گرینفلد و همکاران،  است درصد 15 حدود هاشر ت

 فایا یصنعت توستعه و ینو ور در یمهم نقش( هاSME) متوستط و  وچک یهاشتر ت

 و یهمکار سازمان و( EU) اروپا هیاتحاد عضو ی شورها. 1(1443)فریمن و سوئت،   نندیم

 استخدام در  ار ن 216 تا 16 نیب  ه ییهاشتر ت را هاSME (،OECD) یاقتصتاد توستعه

 به اغلآ هاSME (2666، یاقتصتتاد یهمکار و توستتعه ستتازمان)  نندیم فیتعر دارند، خود

 ینی ار فر یهاتیفعال. شتتوندیم ستتتهینگر اقتصتتاد در رشتتد و شتتغل تادیا عوامل عنوان

SMEشورها از یاریبس در هادولت. شودیم گرفته نظر در یاقتصتاد رشتد موتور نو ور یها  

 خدمات و محصول یهاینو ور توسعه به  مک یبرا هاSME به یمال یدانیپشت ارائه قیطر از

 در دولت مهم نقش  4(2617) مازو اتو ریاخ مطالعه. دهندیم قرار تیحما مورد را ها ن

 یدارهیسرما در ینی ار فر و ینو ور قیطر از یاقتصاد رشتد از تیحما یبرا یگذارهیسترما

 سکیر به توجه با نکهیا مورد در گذاراناستتیست انیم حال، نیا با. دهدیم نشتان را مدرن

 دارد وجود بحث ر،یخ ای  نند تیحما هاSME از دیبا ها ن ای  هاSME در شتتکستتت یبالا

 .3(2616  واد، و نایتینگل ؛2664 ن،یش)

 عنوان به را یمال منابع به هاSME یدستتترستت به مربوط مستتائل مطالعات، از یاریبستت

 یبرا یمال منابع به یدسترس در ی ل طور به نانی ار فر. اند رده عنوان ها ن عمده مشکلات

                                                           
1. Harrison and Mason (2010) 

2. Berger and Udell, 1998; Lerner, 1998 
3. Ibrahim, 2010 
4. Grünfeld et al., 2010 
5. Freeman and Soete, 1997 
6. Mazzucato’s (2013) 
7. Shane, 2009; Nightingale and Coad, 2014 
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 شهیهم نوپا یهاSME در یگذارهیسترما رایز دارند، تیدودمح دیجد یو ارها ستآ شترو 

 شتتکا   ردن پر در یمهم نقش و ار ستتآ فرشتتتگان. ندارد تیارجح گذارانهیستترما یبرا

 طور هب.  نندیم فایا فناوری بر یمدتن یهاشتتر ت هیاول مراحل یمال تأمین به مربوط یمال

 جدول) ردیگیم انتام یاندازراه و دهیا  شت هیاول مراحل در فرشته یهایگذارهیسرما ،ی ل

 است کای مر دلار 166666 تا 21666 از و ار سآ فرشتگان یهایگذارهیسرما دامنه(. 2-2

 و ار سآ فرشتگان یگذارهیسترما فرایند .(a2611، یاقتصتاد یهمکار و توستعه ستازمان)

 ،ی ل ؛1443 ران،همکا و بری سدا ؛1447 همکاران، و )دالکین استتت ریز مراحل شتتامل

2663)1: 

 ؛هاپیشنهاد یابیارز و دیجد معاملات  غاز 

 ؛و ار سآ یهاطرح یبررس 

 ؛(ستهیبا یهایابیارز) لازم مطالعات انتام 

 ؛معامله یتتار طیشرا درباره مذا ره 

 معامله ساختار و فرشته یگذارهیسرما لیتکم. 

 ینی ار فر ستتتمیا وستت هوممف ،ینی ار فر توستتعه به مربوط مهم میمفاه از گرید یکی

 یهاتیفعال و دیجد یگذارهیسرما یهافرصت  ه است یطیمح ینی ار فر ستمیا وس. است

 جیروت را یبازار تیحما و یدولت  مک ،یاشتتدکه یدانیپشتتت ،یمال تیحما مانند ینی ار فر

 یتیحما عوامل 6-2 جدول. 2(2612 ن،ستتتایدمان و زهرا ؛2663 نگستتتتون،یویل)  ندیم

 یبرا 7(2616) زندرگیا مدل. دهدیم نشتتتان را ینی ار فر ستتتتمیا وستتت در ینی فر ار

 رامراج و ستتورش مطالعات  ه یحال در شتتود،یم عامل 17 شتتامل ینی ار فر ستتتمیا وستت

 در ایوپ تعاملات.  ندیم انیب را ینی ار فر یو ارها سآ تیموفق بر مؤثر عامل 5 6(2612)

 و هرفا و شتتغل تادیا به منتر یستتازمان تیموفق تادیا قیطر از ینی ار فر ستتتمیا وستت کی

 .1(2665؛ لینگلدک و همکاران، 2661)پراهالاد،  شودیم منطقه در یاقتصاد رونق

                                                           
1. DalCin et al., 1993; Duxbury et al., 1997; Kelly, 2007 
2. Livingston, 2007; Zahra and Nambisan, 2012 
3. Isenberg’s (2010) model 
4. Suresh and Ramraj’s (2012) 

5. Prahalad, 2005; Lingelbach et al., 2008 



 فناوری سازیتجاری و مالی تأمین ■ 14

 

. د ننیم فایا ینی ار فر ستتتمیا وستت در را یمال تأمین نقش و ار ستتآ فرشتتتگان

 فرشتگان بازار عهتوس از  ه دارند وجود جهان سراسر در یمتعدد فرشتتگان یمل یهاانتمن

 فرشتتتگان یگذارهیستترما یهاانتمن از برجستتته نمونه کی.  نندیم تیحما و ار ستتآ

 شعده 23 یدارا  ه است فرشته گذارهیسرما یجهان شدکه کی ،رتسو ی انتمن و ار، ستآ

 منطقه در 2666 سال در رتسو ی انتمن(. 7-2  ادر به دی ن نگاه) است جهان ستراستر در

 شیزااف جهت در نی ار فر ینوپا یو ارها سآ به  مک مأموریت با فرانسیسکوستان جیخل

 نیتربزرگ انتمن نیا. شد تأستیس فرشتته گذارانهیسترما قیطر از ها ن یمال تأمین مؤثر

 2.666.666 تا 216.666 دامنه در هیاول مراحل هیستترما دهندهارائه فرشتتته یجهان شتتدکه

 یگذارهیسرما فرایند در. است فناوری مختلف یهانهیزم در یگذارهیسترما یبرا کای مر دلار

 تسور ی انتمن فرشته گذارانهیسترما از یئتیه به خود از یمعرف کی نوپا شتر ت فرشتته،

 یاهشدک ارتداطات نظر از نیهمچن بلکه ه،یسرما نظر از تنهانه نوپا شتر ت [1].دهدیم ارائه

 دیجد و ار سآ رشتد از تیحما به لیما  ه یوفقم نانی ار فر گروه از ی موزشت مشتاوره و

 2یبر ل شهر یاقتصاد توسعه دفتر و 1رتستو ی انتمن. شتد خواهد برخوردار هستتند ها ن

 و نانی ار فر از تیحما یبرا را و ار سآ فرشتتگان ییاروپا شتدکه ،7یور ا برنامه ن،یهمچن

 یهابرنامه یور ا برنامه. اند رده دهیستتتازمان ،ینو ور یمال تأمین در گذارانهیستتترمتا

 با ها ن.  ندیم فراهم دیجد یگذارهیسترما توستعه به  مک یبرا را ی موزشت و یامشتاوره

 هیاول مراحل یمال تأمین قیطر از ینی ار فر ستتتمیا وستت تیتقو و تادیا به گریکدی یهمکار

 . نندیم  مک

 

 

 

 

 

                                                           
1. Keiretsu Forum 
2. Office of Economic Development at the City of Berkeley 
3. Eureka program 
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 ینیکارآفر ستمیاکوس در ینیکارآفر یتیحما عوامل. 4-3 جدول
 عوامل تعداد عوامل پژوهمگران

 17 (2616) زندرگیا

 رهدری •

 دولت •

 فرهنگ •

 های موفقنمونه •

 سرمایه انسانی •

 سرمایه اقتصادی •

 های  ار فرینیسازمان •

  موزش و پرورش •

 زیرساخت •

 های اقتصادیخوشه •

 هاشدکه •

 دمات پشتیدانیخ •

 مشتریان اولیه •

 5 (2612) رامراج و سورش

 اخلاقی •
 مالی •
 فناوری •
 بازاری •
 اجتماعی •
 یاشدکه•

 یدولت•
 ستیزطیمح حفاظت•

 

 

 1کافمن بنیاد و رتسوکی انجمن .3-2 کادر

                                                           
1. Kauffman Foundation 
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 سراسر در معتدر گذارسرمایه 1666 با فرشتته گذارسترمایه جهانی شتدکه یک رتسلوکی انجمن

  الیفرنیا فرانستتیستتکویستتان شتترق خلیج منطقه در 2666 ستتال در انتمن این. استتت انجه

 رد خصوصی گذاریسرمایه و فرشته گذاریسترمایه شتدکه ترینبزرگ انتمن این. شتد تأستیس

 شتترو  معامله درخواستتت مورد در  میته بررستتی با انتمن گذاریستترمایه فرایند .استتت جهان

 گذاریستترمایه انتخاب برای معاملات اولیه نمایش به رتستتوی  انتمن مدیریت ستتپس. شتتودمی

 هب خود معاملات ارائه برای شدهانتخاب هایشر ت  نگاه. پردازدمی فرشته گذارانسرمایه توستط

 با. شتتوندمی دعوت رتستتو ی انتمن از( مالی رویداد) شتتعده یک در فرشتتته گذارانستترمایه

 یهافرصت برای معاملات جریان بهدود به شدکه این ته،فرش گذارانسترمایه انتمن دهیستازمان

 افزایش خود شدکه سترتاستر در را ایاتحادیه هایشتر ت قدرت و  ندمی  مک گذاریسترمایه

 .دهندمی قرار بحث مورد گیریتصتتمیم از قدل را بالقوه معاملات فرشتتته گذارانستترمایه. دهدمی

 ق،دقی ابزار و اتوماسیون هایشر ت در گذاریسرمایه معمولاً رتسو ی انتمن گذارسرمایه اعضای

 علوم/ بهداشتتتی هایمراقدت نوشتتیدنی، و غذایی مواد مالی، تأمین انرژی، مصتترفی، محصتتولات

 ی،اجتماع هایگذاریسرمایه خدمات، مستغلات، و املاک اینترنت، با مرتدط هایفعالیت زیستتی،

 قرار هد  مورد را بالا رشتتد هایفرصتتت دارای دیگر ینهزم هر و مخابراتی، هایزمینه و افزارنرم

. است  مریکا دلار 7.666.666 تا 216.666 محدوده در فرشته هایگذاریسرمایه اندازه. دهندمی

 لعاتمطا انتام فرایند در است ممکن و ار سآ فرشتگان گذاری،سرمایه تصمیمات اتخاذ از پس

 1. رد گذاریسرمایه معامله 45 در رتسو ی انتمن ،2612 سال در.  نند مشار ت نیاز مورد

 نیادب این.  ندمی ایفا  ار فرین نوپای و ارهای سآ رشد از حمایت در مهمی نقش کافمن بنیاد

 زیساتتاری فرایند تستریع به  ه پردازدمی  ار فرینی ایمشتاوره و  موزشتی هایبرنامه ارائه به

 میستتوری  انزاس شتتهر در و شتتد تأستتیس 1446 دهه در  افمن بنیاد.  ندمی  مک فناوری

 ،هستند  ار فرینی حامی  ه دارند وجود  افمن بنیاد خا  مرا ز از زیادی تعداد. است مستتقر

 راستتتای در  موزشتتی هایبرنامه ارائه برای  افمن و ار ستتآ ایتاد های زمایشتتگاه مثال، برای

 اهمیت درک با  افمن، بنیاد همچنین. است شده تأسیس جدید و ارهای سآ رشتد از حمایت

 با همکاری در دانشتتگاهی محققان توستتط شتتدهانتام هایپروژه اقتصتتادی، تحول در  ار فرینی

 حمایت مورد را سازیتتاری و ینو ور به هادانشتگاه تشتویق ایشتدکه هایبرنامه نیز و صتنعت

 2.دهدمی قرار مالی

                                                           
1. www.keiretsuforum.com 
2. www.Kauffman.org 

http://www.keiretsuforum.com/
http://www.keiretsuforum.com/
http://www.kauffman.org/
http://www.kauffman.org/
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 یو ارها سآ از تیحما یبرا را ودخ یخصوص هیسترما و پول و ار ستآ فرشتته کی

 افراد جذب یبرا فرشته صندوق. 1(2662)راسیلا و همکاران،   ندیم عرضه نی ار فر ینوپا

 موضتتوعات با انهنو ور یهاپروژه در مشتتترک یگذارهیستترما به دارند لیتما  ه یثروتمند

 فرشتگان شدکه از یانمونه. 2(a2616)وونگلیم پیارات،  است یضرور بپردازند فناوری خا 

 در  ه است( BANSEA) ای س یشرق جنوب و ار سآ فرشتگان شتدکه ا،ی ست در و ار ستآ

 BANSEA. شد تأسیس ای س در فرشته گذارانهیسرما جامعه توسعه جیترو یبرا 2661 ستال

 یبرا ارتداطات یبرقرار و مشتتاوره ارائه به نیهمچن بلکه دهد،یم ارائه یمال تأمین تنهانه

 ارو  ستتآ فرشتتگان شتدکه. پردازدیم و ارها ستتآ تیموفق یهافرصتتت شیافزا به  مک

(BUSANET )فرشته یهایگذارهیسرما  ه استت اروپا در و ار ستآ فرشتتگان از یاشتدکه 

 نیهمچن شتتتدکه نیا. دهدیم ارائه هیاول مراحل در یو ارها ستتتآ از یدانیپشتتتت یبرا

 توستتعه را اروپا در هاینو ور یستتازادهیپ از تیحما یابر یمال یابزارها و یمال یهاتیفعال

 .دهدیم

 اعتماد قابل نان،ی ار فر اقیاشت ،7(2666) نسونیراب و استنابروگ ون مطالعه استاس بر

 و ار سآ فرشتگان یگذارهیسرما یبرا مهم اریمع سه محصول فروش لیپتانس و ها ن بودن

 دهدیم نشان  ه است 6(2664) سودک ریاخ هشپژو مشابه ها ن یهاافتهی. استت اروپا در

 بودن اعتماد قابل و تیریمد میت د،یجد و ار ستتآ یاندازراه در نی ار فر تعهد و اقیاشتتت

 ار و ار سآ فرشتتگان یهایگذارهیسترما  ه استت ی ستان یبرا مهم اریمع سته نی ار فر

 اطلاعات کا،ی مر فرشته بازار یبازده مطالعه یبرا 1(2663) بوئکر و لتدانکیو. دهندیم انتام

 انتام 2663 سال در یگذارهیسترما 7643  ه را فرشتته گذارهیسترما 174 یگذارهیسترما

 لاتایا در فرشتته یگذارهیسترما  ل بازده  ه افتندیدر و دادند قرار یبررست مورد بودند داده

 بازار یبازده یرسبر یبرا لتدانکیو. استت دهیرست برابر 2.4 به ستال 7.1 یط کای مر متحده

 2664 سال در سیانگل فرشته یگذارهیسرما بازده مورد در یجامع مطالعه انگلستان، فرشته

                                                           
1. Rasila et al., 2002 
2. Wonglimpiyarat, 2010a 
3. Van Osnabrugge and Robinson (2000) 
4. Sudek (2006) 
5. Wiltbank and Boeker (2007) 
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  ل بازده  ه افتیدر و داد انتام کای مر متحده الاتیا مطالعه مشتتابه روش از استتتفاده با

 .1(2664)ویلتدانک،  است شده برابر 2.2 سال 6 یط سیانگل فرشته یگذارهیسرما

 یتجار یهابانک یمال نتأمی .3-4

 رخن با یهاوام قالآ در نوپا یو ارها ستتآ یبرا را یبده یمال تأمین منابع یتتار یهابانک

 وابطر بر یمدتن یدهوام ای و یمال هیستترما هابانک گر،ید عدارت به.  نندیم ارائه بازار بهره

دِ لا )  نندیم ارائه سکیر یسنترتده استتاندارد نظام و یاعتدار نمره قیطر از یرشتخصتیغ

 اعتدار عرضتته) یاعتدار بازار در یمهم نقش هابانک اینکه رغمعلی. 2(2616، همکارانتور و 

 اطیاحت ها ن به وام پرداخت در ها،SME ستتکیپرر تیماه لیدل به اما دارند،( هاSME به

 در گیرندهوام توان عدم از یناشتت یدهوام یهاانیز ستتکیر) بالا یاعتدار ستتکیر.  نندیم

 قیوثا و بالاتر بهره یهانرخ مطالده به را هابانک( گرید یقرارداد تعهد هر ای وام بازپرداخت

 . ندمی وادار یاعتدار یهاسکیر جدران یبرا نوپا خطرپذیر یهاشر ت از بیشتر

 پول و رندیپذیم ستتپرده خود، یپول استتتیستت از یبخشتت عنوان به یتتار یهابانک

 ستتود وام و ستتپرده یهانرخ انیم اختلا  از ها ن. دهندیم قرض وام شتتکل به را یافتیدر

 یهانهیهز انیم اختلا  از ی ل طور به یتتار یهابانک اینکه به توجه با.  نندیم  ستتآ

 یهاوام بازپرداخت نگران ها ن  ورند،یم دستتت به پول یدهوام بهره نرخ و وجوه تأمین

 اطیاحت یاعتدار  انال قیطر از و ارها ستتآ به وام یطااع در نیبنابرا و هستتتند یموقت

 درش مراحل در را هاشر ت یمال تأمین  ه دارند لیتما یتتار یهابانک ،درنتیته.  نندیم

؛ وونگلیم 1445)بلک و گیلستتون،  رندیگ عهده بر ینو ور عمر چرخه( هیاول مراحل در نه)

 (.1-1 بخش ،1 فصل به دی ن نگاه) 7( 2663، پیارات

 نیبنابرا و هستتتند روبرو هاSME اعتدار یابیارز در یمشتتکلات با عموماً یتتار یهابانک

س و ای -) رامر دهندمی حیترج انتظار مورد بازده یابیارز به را قهیوث بر یمدتن وام پرداخت

 ای قهیوث تأمین لیدل به هیاول مراحل در هیسرما شیافزا. OECD ،a2617)6؛ 2616همکاران، 

 بانک یک ایتاد بنابراین. استتت برترفن یهاشتتر ت یرو شیپ بزرگ مانع ها،وام نیتضتتم

                                                           
1. Wiltbank, 2009 
2. de la Torre et al., 2010 
3. Black and Gilson, 1998; Wonglimpiyarat, 2007 
4. Kraemer-Eis et al., 2010; OECD, 2013a 
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 أمینت مکانیزم یک باشد، برترفن هایشر ت به مالی خدمات ارائه بر متمر ز  ه تخصتصتی

 در دولت نقش با رابطه در. استتت ینو ور توستتعه و فناوری از حمایت برای یضتترور یمال

  وچکو ارهای مدیریت  سآ کا،ی مر متحده الاتیا در انجو نو ور یهاشتر ت یمال تأمین

(SBA )هب یدسترس در  ه یی ارهاو ستآ یبرا  ه استت متحده التیا یدولت ستازمان کی 

 و دیجد یو ارها ستتآ به SBA.  ندیم یمال تأمین دارند مشتتکل یستتنت یبانک یهاوام

 ریستتا و هاهزینه مک ،هاوام قیطر از خود و ار ستتآ رشتتد و شتترو  یبرا نانی ار فر

نگاه  نید به )  ندیم  مک یرهن یهاطرح و شتتدهتضتتمین یهاوام مانند یمال یها مک

 (.6-2  ادر

 (SBA) کوچک وکارهایکسب مدیریت. 4-2 کادر

SBA 76 مصوب  وچک و ارهای سآ قانون اساس بر 1417 ستال در  مریکا متحده ایالات در 

 رشد و اداره اندازی،راه در ها مریکایی به مدیریتی و فنی مالی، مساعدت ارائه برای 1417 جولای

 بانکی هایوام اعطای برای  شور سراسر در خرد وام برنامه یک SBA. شد تأسیس و ارها ستآ

 . رد طراحی  وچک و ارهای سآ به

SBA و  ار فرینان به  مک بر ، مریکا  ینده ستتاختن در  وچک و ارهای ستتآ اهمیت درک با 

 به SBA. نیستند ستنتی بانکی هایوام دریافت شترایط واجد  ه  ندمی تمر ز و ارهایی ستآ

 اتردف از وسیعی شدکه دارای متحده، ایالات در  وچک و ارهایی سآ گسترش و توستعه منظور

 .است خصوصی و دولتی هایسازمان با مشار ت و ایمنطقه

 هایخوشه تقویت برای نیز فنی های مک و رینی ار ف  موزش نظر از SBA مالی، منابع بر علاوه

 دارای  وچک و ارهای ستتتآ به SBA.  ندمی فعالیت  وچک و ارهای ستتتآ جغرافیایی

  مک  مریکا متحده ایالات اقتصتتاد رقابت و رشتتد برای شتتغل ایتاد و نو وری تحریک مأموریت

 اهدا  SBA امروز، جهانی بازار در رقابت برای  ارهاو ستتآ  ردن فعال راستتتای در.  ندمی

 :1است  رده تعیین 1261-4261 هایسال طی را زیر راهدردی

 ؛شغل ایتاد و و ارها سآ رشد 

 ایتاد SBA ؛ وچک و ارهای سآ  ینده و حال نیازهای  ردن بر ورده منظور به 

 وچک و ارهای سآ صدای عنوان به فعالیت . 

                                                           
1. www.sba.gov 
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 یمدل اکی مر متحده الاتیا در یولکونیلیس بانک ،برترفن یو ارها سآ یمال تأمین در

 انکب.  ندیم ارائه وام فناوری یهاشر ت به  ه استت برترفن یتتار بانک کی از برجستته

 انکب نیا. است مستقر ایفرنی ال ی لارا سانتا در و شد تأسیس 1457 سال در ولیستیلیکون

 افتهیستتاختار یهاوام و زاتیتته یهاوام دار،مدت یهاوام لیقد از یبانک و یاعتدار خدمات

 یذارگهیسرما ،یستتیز علوم ،فناوری نهیزم در فعال فناوری بر یمدتن ینوپا یهاشتر ت به

 متحده الاتیا سراسر در شعده 25 قیطر از بانک نیا. دهدیم ارائه مهیب یبازارها و یخصوص

 فعال نیچ و هند ،ائیلاستتر میرژ س،یانگل در زین یالمللنیب ستتطح در و  ندیم عمل کای مر

 16 مشتتترک یگذارهیستترما قرارداد استتاس بر 2612 ستتال در ولیستتیلیکون بانک. استتت

 یمدتن یهاشر ت یبرا هیسرما تأمین به ،(SPDB) یشانگها پودانگ توسعه بانک با یدرصد

 SPD بانک ،فناوری یمدنا بر رقابت بازار در.  رد دایپ ورود یشتتانگها منطقه در فناوری بر

 به یمال خدمات  ن در  ه است ای س و نیچ در جالآ یبانک مدل کی (SSVB) یولکونیلیس

 (.1-2  ادر به دی ن نگاه) دشویم ارائه ظهور حال در برترفن عیصنا

 آسیا و چین در ولیسیلیکون بانک از مدلی(: SPDB) شانگهای پودانگ توسعه بانک. 5-2 کادر

  زادسازی هایسیاست ،2661 سال در( WTO) جهانی ارتتت سازمان به پیوستن زمان از چین

 با. است رسانده تصویآ به ینو ور سیستم هدایت برای را دولتی مختلف هایستیاستت و تتارت

 تشتتکیل را چین هایشتتر ت  ل درصتتد 46  ه اقتصتتادی توستتعه در هاSME اهمیت درک

 اجرا ینو ور یستتتمستت هدایت برای را هاSME به مربوط هایستتیاستتت چین دولت دهند،می

 مهم ستتیاستتت ،(ستتاله پنج برنامه) اجتماعی و اقتصتتادی توستتعه ملی برنامه دوازدهمین.  ندمی

 بر خا  طور به برنامه دوازدهمین. استتت هاSME مالی تأمین شتتکا   ردن پر برای دولتی

 .دارد تأ ید ینو ور و  ار فرینی برای مساعد محیطی ایتاد لحاظ به هاSME از حمایت

 نستتخه و استتت بزرگ تتاری بانک یک SPDB ها،SME به اعتدار دهندهارائه هایبانک میان در

 سال در و شد تأسیس 1442 ستال در SPDB. شتودمی محستوب ولیستیلیکون بانک  ستیایی

 برای مالی خدمات و محصتتولات بانک این. شتتد وارد شتتانگهای بهادار اوراق بورس به 1444

 هاSME به خود اعتداری هایوام بانک این ،2611 سال در.  وردمی فراهم هاSME از پشتتیدانی

 مشتتترک گذاریستترمایه قرارداد طریق از SPDB. داد گستتترش یوان میلیارد 266 از بیش تا را

 SPD بانک  مریکا، متحده ایالات ولیستتیلیکون بانک با( یدرصتتد 16 مشتتترک گذاریستترمایه)
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 عمدتاً SSVB.  رد تأسیس را - چین در ینو ور و یفناور بانک اولین - (SSVB) ولیستیلیکون

 ازهاند هر در فناوری بر مدتنی نو ور و ارهای سآ از پشتتیدانی برای مالی خدمات و محصتولات

 قرراتم تنظیم  میستتیون و چین بانکداری مقررات تنظیم  میستتیون تصتتویآ با.  ندمی ارائه

 چین در( برترفن هایشتتر ت بر متمر ز) ینو ور نمونه بانک ا نون SSVB شتتانگهای، بانکداری

 برای را متاور مناطق و شانگهای در برترفن هایشتر ت مالی تأمین دارد قصتد بانک این. استت

 ،فناوری بر مدتنی رقابتی بازار در. دهد قرار اولویت در برترفن هایخوشتته توستتعه از حمایت

SSVB مالی خدمات  سیا  ل در بلکه ،چین در تنهانه نوظهور برترفن صنایع به  ه استت بانکی 

 .دهدمی ارائه

 یمال تأمین به قادر یستتنت یهابانک  ه  نندیم استتتدلال 1(a2661) لرنر و گومپرس

 پیش مالی موانع به توجه با. نیستند برترفن نوپای و ارهای ستآ ویژهبه ،نو ور هایشتر ت

 انعم رسدمی نظر به مالی تأمین به دستترسی مشتکلات ،فناوری بر مدتنی هایشتر ت روی

 از بستتیاری هایدولت اقتصتتاد، در هاSME اهمیت درک با. باشتتد نو ور هایشتتر ت رشتتد

 یمال یبازارها در ،یمال تأمین به هاSME یدستتترستت لیتستته یبرا تلاش منظور به  شتتورها

 هب شتتتربی یدهوام لیتستته یبرا دولت یمال تأمین یهابرنامه از یاریبستت.  نندیم مداخله

SMEهستتتند یتتار وام افتیدر یبرا خود ستتوابق اثدات توان ای لازم ضتتمانت فاقد  ه ییها 

 یهانرخ یبرا سقف اعمال ها،SME به  مک یبرا دولت ابتکارات ازجمله. است شده یطراح

 تدارک اعتدار، گسترش برای هابانک به هامشوق معرفی ها،SME به وام یاعطا در یبانک بهره

 بهادارستتازی اوراق و دهند،می وام هاSME به  ه تتاری هایبانک برای عمومی یهاتضتمین

 (.4-2  ادر به دی ن نگاه) است  ار فرینی مالی تأمین افزایش برای هاSME وام

 2وام بهادارسازی اوراق. 6-2 کادر

 ای قدشتتوندهغیرن دارایی یک تددیل با معامله قابل بهادار اوراق انتشتتار فرایند بهادارستتازی، اوراق

 هایدارایی  وریجمع طریق از مالی تأمین روش یک این. است بهادار اوراق به هادارایی از گروهی

 اوراق) دارایی از حاصل در مد بهادار اوراق این پشتوانه. است نقد جریان تولید ننده مختلف مالی

 .است گذارانسرمایه به پرداخت اصلی مندع ارائه برای 7(دارایی پشتوانه با بهادار

                                                           
1. Gompers and Lerner (2001a) 
2. Loan securitization 
3. asset-backed securities 
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 اوراق. گیرد صورت وام بهادارسازی اوراق ازجمله مختلف، هایروش به تواندمی بهادارسازی اوراق

 اوراق. استتت گذاریستترمایه  انال یک به هاوام مختلف انوا  هدایت فرایند وام، بهادارستتازی

 دابی ساختار  ن هایویژگی سایر یا وام سررسید به توجه با تواندمی خود نوبه به وام بهادارستازی

 مختلف ستتاختار چندین  لی طور به بهادار اوراق به شتتدهتددیل یهاوام. 1ها(بندی)انوا  طدقه

 ریسک) ریسک مختلف سطوح به توجه با 2( وپن نرخ) متفاوت بهره نرخ دارای ساختار هر. دارند

 .است 7(بهادار اوراق به دارایی تددیل معرض در یا و بهادار اوراق به شدهتددیل محصولات در

 هب  ه را هاییشتتر ت نقدینگی و  ند  مک مالی تأمین شتتکا  به تواندمی بهادارستتازی اوراق

 وضعیتصورت از را هاوام ،بهادارسازی اوراق فرایند .دهد افزایش هستند رشتد هایراهدرد دندال

 بهدود و سرمایه هزینه ش اه به تواندمی بهادارسازی اوراق اگرچه.  ندمی حذ ( ترازنامه) مالی

 اوراق شر ت مالی اهرم میزان ترازنامه از خارج شتخصتیت استت ممکن اما  ند،  مک نقدینگی

 با شر ت یک یا( SPV) مالی واسطه شر ت یک به هادارایی زیرا  ند، پنهان را شدهبهادارستازی

 .دشومی منتقل 6(ورشکستگی خطر از دور شر ت( )SPE) خا  مقصد

 هیسرما بازار یمال تأمین .3-5

  ه است یبازار یمال بازار اول،. هیسرما بازار و یمال بازار: دارد وجود بازار گستترده دستته دو

 اوراق ستهام، مانند خود نظر مورد یمال محصتولات توانندیم فروشتندگان و دارانیخر  ن در

.  نند ددادوست را مشتقات و ارز خزانه، اسناد مشتترک، یگذارهیسترما یهاصتندوق قرضته،

 ظممن و منصتتفانه معاملات یبرا یگذارمتیق به مربوط مقررات و نیقوان وضتتوحبه یمال بازار

 بهادار اوراق مؤسسات و افراد  ن در  ه است یبازار هیسرما بازار دوم،. استت  رده فیتعر را

 اکی مر داربها اوراق بورس: از عدارتند هیستترما یبازارها از ییهانمونه.  نندمی مدادله را یمال

(AMEX)، بهادار اوراق بورس کاگو،یشتتت بهادار اوراق بورس بوستتتتون، بهادار اوراق بورس 

 بهادار اوراق گرانمعامله یمل انتمن خود ار متیق اعلتام ستتتامتانته ،(NYSE) ورکیوین

(NASDAQ )فار س ای ارز مدادلات بازار و (forex or FX.) 

. رد  یتلق برترفن یو ارها ستآ به هیستترما عرضته  انال کی توانیم را هیسترما بازار

 یبرا ی انال هیاول بازار. است هیثانو بازار و هیاول بازار شتامل هیسترما بازار یاصتل یبنددستته

                                                           
1. tranched 
2. coupon rate 
3. risk in securitization products or securitization exposure 
4. bankruptcy-remote entity 
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 اوراق انتشتتار.  ندیم فراهم بورس در دیجد بهادار اوراق صتتدور قیطر از یمال منابع تادیا

 توستتط میمستتتق طور به بهادار وراقا. شتتودیم دهینام( IPOاولیه ) یعرضتته عموم دیجد

 بازار هیثانو بازار. شودیم منتشر یخصوص یگذارهیسرما ای IPO در شتر ت با گذارانهیسترما

 قرضه، اوراق سهام، مانند منتشترشده قدلاً یمال یابزارها و بهادار اوراق  ن در  ه استت یمال

 ینو ور یمال تأمین ستمیس 4-2 تصتویر. شتودیم معامله ی ت یقراردادها و هامعامله اریاخت

 .دهدیم نشان را کای مر متحده الاتیا

 
 آمریکا متحده الاتیا در ینوآور یمال تأمین ستمیس. 6-3تصویر 

 ذاری،گسرمایه هایصندوق مالی، تأمین هایبرنامه میان ارتداطات  لی شکل تصویر این

 اینشانه تواندمی عمومی عرضه فرایند. دهدمی ارائه را سرمایه بازارهای و فناوری رشد زمرا 

 ؛1445 گومپرس،) باشتتد اوراق منتشتتر ننده شتتر ت از حمایت در VC صتتندوق موفقیت از

 هلمن، ؛2662 ،1444 لرنر، ؛1445 گیلسون، و بلک ؛b2661 ،1444 ،1445 لرنر، و گومپرس

 .1(2667 همکاران، و بارنس ؛6266 ولز، و جِنگ ؛2666

 تأمین یبرا شتتر ت کی ییتوانا. دارد ینو ور یمال تأمین در یمهم نقش ستتهام بازار

؛ 1446)دوستی،  دارد قرار  ن هیسترما ستاختار تأثیر تحت( بالعکس و) ینو ور و R&D یمال

 یبرا فناوری یبازارها تیظرف 7(2617، 2612) ویساپ و وستیر. 2(2664براون و همکاران، 

 نشتتان مطالعات جینتا. دادند قرار مطالعه مورد را ییاروپا ی شتتورها در R&D یمال تأمین

                                                           
1. Gompers, 1998; Gompers and Lerner, 1998, 1999, 2001b; Black and Gilson, 1998; Lerner, 

1999, 2002; Hellmann, 2000; Jeng and Wells, 2000; Barnes et al., 2003 
2. Dosi, 1990; Brown et al., 2009 
3. Revest and Sapio (2012, 2013) 
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  مدود و برترفن ستتهام بازار عملکرد به توجه با نهیزم نیا در ییاروپا ی شتتورها دهدیم

 دهدیم نشان ها ن یهاافتهی نیهمچن. اندشده مواجه شتکستت با بالا یخطرپذیر با یهاوام

 عقآکا ی مر متحده الاتیا به نستتدت VC یهایگذارهیستترما لحاظ از ییاروپا یها شتتور  ه

 هندد توسعه را ینو ور یهااستیس دیبا گذاراناستیس  ه  نندیم استتدلال ها ن. اندمانده

 در.  نند یمعرف انهنو ور و R&D یهاتیفعال از تیحما یبرا یمال تأمین یاستتازو اره و

 و ندهستتت مواجه  ن با هاشتتر ت  ه یمال یهاتیمحدود به دیبا ولتد ،ینو ور یمال تأمین

 .باشد داشته توجه یمال تأمین یها نندهلیتسه تأثیر

 بازده سآ  یبرا خروج سازو ار نیبهتر گذارانهیسترما لهیوست به هیاول یعموم عرضته

 از یاریبستت یینها هد  اغلآ( یعموم عرضتته فرایند قیطر از) ستتهام عرضتته. استتت

 را ها ن رشد یبرا پول تأمین امکان هیسرما بازار رایز استت؛ و ار ستآ یهایگذارهیاسترم

 اداربه اوراق و بورس ونیسی م توسط سهام مدادلات کا،ی مر متحده الاتیا در.  ندیم فراهم

(SEC )شتتودیم میتنظ و ثدت .SEC ستتال در  نگره توستتط  ه استتت ینظارت ستتازمان کی 

 یهاتیفعال داشتتتن مطابقت از نانیاطم حصتتول SEC نقش. استتت شتتده تأستتیس 1476

 اوراق یبازارها در  نندگانمشار ت گرید و یسهام یهاشر ت ،یگذارهیسترما یهاشتر ت

 .است بهادار اوراق نیقوان با بهادار

 با. استتت شتتده داده نشتتان 3-2 تصتتویر در  مریکا متحده ایالات در IPO مالی تأمین مدل

 اساس بر 1(2666) ولز و جِنگ توسط  ه VC بازارهای توسعه و رشتد  نندهتعیین عوامل مطالعه

 و اندازه تأثیر تحت VC بازار رشتتد  ه شتتودمی نتیته استتت، شتتده انتام  شتتور 21 از  مارهایی

( 2666) ولز و جِنگ مطالعه خلاصتته، طور به. استتت  شتتورها ستتهام بازارهای نقدشتتوندگی

 با ها ن.  ندمی بررستتی را 1441 تا 1454 زمانی دوره طی VC هایگذاریستترمایه هایمحرک

 هایگذاریستترمایه ،(گستتترش و اولیه مراحل در) VC هایصتتندوق وجوه متغیرهای از استتتفاده

 نتایج.  ردند بر ورد رگرستتیون یک شتتده وریجمع جدید وجوه و اولیه مراحل در گرفتهانتام

 تأثیر تحت متفاوتی طور بته VC یهتاگتذاریستتترمتایته مختلف انوا   ته دهتدمی نشتتتان

 بودجه با VC دهدمی نشتتان ها ن نتایج  ه استتت توجه جالآ. دارند قرار VC های نندهتعیین

 هایVC با مقایستته در VC  نندهتعیین عوامل به نستتدت متفاوتی هایحستتاستتیت دارای دولتی

                                                           
1. Jeng and Wells (2000) 
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 استتاس بر VC مالی مینتأ زمینه در را خود تحقیقات 1(2661) بالدوا و مارتی. استتت غیردولتی

  شتتور 14 به تابلویی هایداده اقتصتادستنتی تکنیک  ارگیریبه با( 2666) ولز و جِنگ  ارهای

 میزان  ه دهدمی نشتان ها ن مطالعه نتایج. دادند گستترش 1444 تا 1441 هایستال طی اروپایی

 .2(2664 گزدار، و چریف) دارد وجوه افزایش فرایند بر ایعمده تأثیر گذاریسرمایه نو  هر

 

 آمریکا متحده الاتیا در IPO یمال تأمین مدل. 7-3تصویر 

؛ بلک و 1444، )بریلی و مایرز ستتتین  امل VC یهایگذارهیستترما بازار  ه یوجود با

 نیا در خطرپذیر گذارانهیسرما و دارانهیسرما ا ثر ،7(1445؛ رایت و رابی، 1445گیلسون، 

 نقد ننده یهانهیگز نیترجتذاب از یکی عنوان بته IPO هستتتتنتد؛ زیگرستتتکیر بتازار

 داشته را گاهیجا نیبالاتر تواندیم نقدشتونده ستهام بازار یهایگذارارزش در یگذارهیسترما

 سهام مامت فروش نظر از) خطرپذیر گذارانهیسرما خروج یبرا یسازو ار هیسرما بازار. باشتد

 دهدیم نشان 6(1441) سیو و نسونیمگ مطالعه حال، نیا با. استت( هیسترما بازار در خود

 یبازده به VC پشتتتوانه فاقد یهاIPO به نستتدت استتت ممکن VC پشتتتوانه با هایIPO  ه

                                                           
1. Marti and Balboa (2001) 
2. Cherif and Gazdar, 2009 
3. Brealey and Myers, 1996; Black and Gilson, 1998; Wright and Robbie, 1998 

4. Megginson and Weiss (1991) 
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 در دیاب دولت ،فناوری یمال تأمین یعموم استیست دگاهید از ن،یبنابرا. ابندین دستت یبالاتر

 ورد از را خصتوصی بخش یهایگذارهیسترما دیندا یدولت یمال تأمین  ه باشتد داشتته نظر

 .1(2667و سرلمنت،  للو س) ند  خارج

  نند،یم فراهم گذارانهیستترما یبرا را عیستتر خروج امکان هاIPO اینکه به توجه با

 نقش ،NYSE، AMEX مانند ،یامنطقه سهام یبازارها و نزدک مانند ه،یسرما یبازارها توسعه

 یبرا یستتتهام بازار نزدک. دارد کای مر متحده الاتیا در VC یبازارها تیموفق در یمهم

 به 1436 دهه در نزدک بازار. استتت کای مر متحده الاتیا در فناوری بر یمدتن یهاشتتر ت

 دش تأسیس فناوری بر یمدتن یهاشر ت و  وچک یو ارها سآ یبرا یستهام بازار عنوان

 (.3-2  ادر به دی ن نگاه)

 فناوری بر مبتنی هایشرکت برای نزدک بازار. 7-2 کادر

 ازارب این. شد تأسیس برترفن گذاریسرمایه ویژه سرمایه بازار یک عنوان به 1431 سال در نزدک

. استتت NYSE از پس  مریکا متحده ایالات در( بازاری ارزش لحاظ به) ستتهام بزرگ بازار دومین

مایکروستتافت، اپل،  از عدارتند شتتدند وارد نزدک بازار در  ه تربرفن هایشتتر ت از هایینمونه

 هایزیرستتاخت همچنین نزدک بازار .1و بایدو 6ریم، 7بِی، دل، ای2گوگل،  مازون، اورا ل، اینتل

 فراهم را VC و  وچک هایشر ت سرمایه جذبمربوط به  مدادلات انتاممورد نیاز برای  فناوری

  امل تأستتیس از قدل را خود نیاز مورد وجوه تا  رد  مک ک وچ هایشتتر ت به نزدک . ورد

 ازارب عنوان به گستترده طور به بازار این. یابند انتقال ملی سترمایه بازار به و  ورند دستت به خود

 .است شده سازیشدیه و شده شناخته رسمیت به جهان سراسر در فناوری بر مدتنی سهام

 ربرتفن هایشر ت ظهور ترویج هد  با را نزدک دارند تلاش جهان سراسر در  شورها از بسیاری

  اتالیستتت بازار ،(چین) شتتانگهای بهادار اوراق بورس  ستتیا، در مثلاً.  نند ستتازیشتتدیه نو ور و

 دستتترستتی، بازار و( تایوان( )OTC) فرابورس ،(TWSE) تایوان بهادار اوراق بورس ،(ستتنگاپور)

 فناوری بر مدتنی هایشتتتر ت برای ستتترمایه مینتأ به( مالزی( )ACE)  ارایی و اطمینان

 اعلام ستتامانه عنوان به) استتت  مریکا نزدک ارزهم ستترمایه بازار یک اروپایی نزدک. پردازندمی

 نزدک توسط و شد تأستیس( EASDAQ) بهادار اوراق گرانمعامله اروپایی انتمن خود ار قیمت

                                                           
1. Leleux and Surlemont, 2003 
2. Intel 
3. Dell 
4. RIM 
5. Baidu 
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. پردازدمی و ارها سآ رشد و برترفن هایشر ت از حمایت به  ه( شد خریداری 2661 سال در

 ستا  مریکا متحده ایالات در سهام بازار اولین ؛است الکترونیکی ستهام بازار یک همچنین نزدک

 جهان در الکترونیکی سهام بازار ترینبزرگ حاضتر حال در و  رد  نلاین دادوستتد به شترو   ه

 .است

 در را خود نامثدت هیانیب دیبا تشتتتر  بورس، به ورود یبرا طیشتتترا احراز منظور به

 است یمل یدولت ستازمان کی  ه ،(SEC) کای مر متحده الاتیا بهادار اوراق و بورس ونیستی م

 شدهثدت IPO کی قیطر از هیسرما جذب یبرا تواندیم شر ت گر،ید عدارت به. برساند ثدت به

 پیش روی نهیگز نیرتجذاب عنوان به IPO اگرچه. برسد ستهام یعموم عرضته به SEC توستط

)ستتالمن،  شتتودیم محستتوب ها ن یهایگذارهیستترما  ردن نقد یبرا ینی ار فر یهاشتتر ت

 نیا به ؛است ستکیپرر اریبست ها ن ستهام در یعموم یگذارهیسترما ،1(1446؛ جیمز، 1446

 موفق ردعملک بتوانند  ه ندارند یچندان تأستتیس ستتابقه ینی ار فر یهاشتتر ت ا ثر  ه لیدل

( نییپا یبازار ارزش)  م حتم در دارد لیتما ها ن ستتهام ،درنتیته. دهند نشتتان را دخو

 شیافزا پورتفوی سکیر درنتیته و باشتد واقع از ترفیضتع بازار در  ن یبازده و شتود فروخته

  ه داندینم رایز  ند، تادیا نی ار فر یبرا یتوجه قابل ستتکیر تواندیم IPO کی. یابدمی

 گذارانهیسرما از محافظت یبرا SEC. بود خواهد چقدر  ن هیاول عرضه از پس امسه یبرا تقاضا

 در  ه ییهاشر ت. است  رده ترسختوستفت را خود نیقوان بهادار، اوراق یبازارها در یعموم

 و بورس قانون و 1477 بهادار اوراق قانون طدق دیبا رندیگیم قرار دادوستتتد مورد ستتهام بازار

 یمال اطلاعات و هاداده مختلف طدقات دیبا ها ن.  نند نامثدت بورس در 1476 بهادار اوراق

 ها،تقاضتتا ستتتیل عدارتند از: اطلاعات نیا.  نند یگانیبا و ثدت یدولت یهاستتازمان در را خود

 K-8 ،(یفصتتل یهاگزارش) Q-10 ،(ستتالانه یهاگزارش) K-10 شتتامل SEC به مربوط یهافرم

 نیقوان 4-2 جدول(. 1-2 جدول( )C-10 فرم) NASDAQ/(NMS) [2] ،(یجار یهاگزارش)

 سالمن،) است  رده فهرست ،شده وضع بهادار اوراق بازار میتنظ یبرا SEC توستط  ه را فدرال

 .b2664)2؛ وونگلیم پیارات، 1446 مز،یج ؛1446

                                                           
1. Sahlman, 1990; James, 1994 
2. Sahlman, 1990; James, 1994; Wonglimpiyarat, 2009b 
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 به و ارها سآ رساندن با برترفن صنعت توسعه به تواندیم ریپذسکیر هیسرما سازو ار

 ستتهام بازار ،IPO فرایند گرفتن نظر در با.  ند  مک( VC پشتتتوانه با IPO) IPO مرحله

 ئلهمس.  ند عمل یشر ت تیحا م نیقوان فهرست یاجرا یبرا یسازو ار عنوان به تواندیم

 توجهات اخیر دهه در سهام بازار در یشر ت تیحا م یاثربخشت ویژهبه و یشتر ت تیحا م

 ،SEC بهادار اوراق قانون نظر از لازم یمال اطلاعات یافشا. استت  رده آجل خود به را زیادی

 یشتتر ت تیحا م بهدود جهت در یتلاشتت شتتده، داده نشتتان 1-2 جدول در  ه طورهمان

 2662 سال در( SOX) ی  سل-ساربنز ییکای مر قانون. است بورس به واردشتده یهاشتر ت

 یابیارز سالانه گزارش دیبا شر ت کی ،SOX طدق. شد یمعرف بازار یناگهان ی شتفتگ از پس

 انونق نیا. برساند ثدت به یمال یگزارشتگر یارهایمع استاس بر را خود یداخل  نترل یفی 

  ه است یضترور. شتودیم اعمال اندازه، به توجه بدون یعموم یهاشتر ت یتمام مورد در

 انیم در تیشفاف دودبه و یمال یهاصورت یکپارچگی نیتضم یبرا را SOX الزامات هاشر ت

 و براون ؛2663 همکاران، و انگل ؛2666 ن،م)ای سازند بر ورده اننفعذی ریستا و اندارستهام

 .b2664)1 ،وونگلیم پیارات ؛2664 لر،ی ا

 SEC بهادار اوراق قانون نظر از لازم یمال اطلاعات یافشا. 5-3 جدول
 جزئیات مورد نیاز افما هافرم

 K-10 فرم

 ن  تیریمد و شر ت مورد در شدهیروزرسانبه اطلاعات مداوم طور به  ه سالانه گزارش کی

 یمال یهاصورت گذشته، یمال سال یبرا شر ت و ار سآ از یشرح فرم نیا.  ندیم ارائه

( MD&A) یاتیعمل جینتا و یمال تیوضع لیتحل و هیتتز و یتیریمد شرح و شده،یحسابرس

 . وردیم فراهم یمال یهاصورت پوشش تحت یهادوره به مربوط

 Q-10 فرم
 ماههسه صورت به را نشدهیحسابرس یمال یهاصتورت از یاخلاصته  ه یفصتل گزارش کی

 به مربوط اطلاعات مانند خا ، اطلاعات گرید و جینتا  ه MD&A از بخش دهد،یم نشتتان
 .شودیم شامل را ماهسه یط اندارسهام اقدامات ای یقانون یروندها در دیجد تحولات

 K-8 فرم
 توجه مورد یفور طور به دیبا  ه یمهم حوادث حیتوضتت یبرا استتت یلیتکم گزارش کی

 مهم، یهاییدارا فروش  نترل، رییتغ ادغام، مانند ؛ردیگ قرار گتذارانهیتستتترمتا عموم
 .حسابداران در رییتغ ای یورشکستگ

 C-10 فرم
 را SEC به مربوط C-10 فرم دیبا شر ت ،NASDAQ/NMS در شر ت ستهام مدادلات یبرا

 ممتاز ستتهام مقدار در بیشتتتر ای درصتتد 1  اهش ای شیافزا -1 از پس روز 16 مدت ظر 
 . ند یگانیبا و ثدت ،شر ت نام رییتغ -2 ای ؛گزارش نی خر در خود

 (2011) کایآمر متحده الاتیا بهادار اوراق و بورس ونیسیکم: منبع

                                                           
1. Emen, 2004; Engel et al., 2007; Brown and Caylor, 2009; Wonglimpiyarat, 2009b 
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 SEC توسط شدهوضع یخصوص یگذارهیسرما شرکت مقررات. 6-3 جدول
 بازار نیقوان

 هیسرما
 توجه قابل الزامات پوشش تحت نیعناو

 بهادار اوراق قانون

1477 

 و بهادار اوراق هیاول فروش

 انتخاب) ها ن متدد فروش

 توسط یپورتفو

 (.گذارانهیسرما

 ای بهادار؛ اوراق ثدت 

 قاعده -یخصوص یگذارهیسرما D؛ 

 (1.6 ،1.6 ،766 ،266) معتدر گذارانهیسرما

 اوراق و بورس قانون

 1476 بهادار

: بهادار اوراق دیبازخر

 و دامنه ثدت تدادل،

 اب مقابله مقررات، میتنظ

 .تقلآ

 16(b)، 13D، 13G، 13F 

 وشندهفر - ارگزار نامثدت 

 مشاوران قانون

 یگذارهیسرما

1466 

 تعهدات میتنظ و ثدت

 مشاوران محرمانه

 یگذارهیسرما

 یگذارهیسرما مشاوران نامثدت 

 11 از  متر با یمشاوران یبرا نامثدت تیمعاف 

  ماهه 12 دوره طول در یمشتر

 معامله یاجرا نیبهتر 

 سوابق و دفاتر 

 تقلآ با مقابله 

 یاتیلعم یهانهیهز تیمحدود 

 یهاشر ت قانون

 یگذارهیسرما

1466 

 میتنظ و ثدت

. مشترک یگذارهیسرما

 اشخا  با معاملات

 طیشرا و اهرم وابسته،

 بهادار اوراق نامناسآ

 نامثدت 

 یلیتکم فیوظا و یامان فیوظا اتیجزئ 

 هاتیمعاف

  3(c)(1)- یقیحق مالک  متر ای 166 تعداد 

 3(c)(7)- طیشرا واجد دارانیخر تمام 

 D قاعده – یعموم عرضه با نه اما

  الا بورس قانون

 ی ت یبازارها در مشار ت

 چهارم تعهد میتنظ و

 یمشتر تیحما

 ان نندگمشار ت بر نظارت و نامثدت به ازین 

 خا 

 همه - خا  طیشرا از تیمعاف 

 خا  یاستانداردها از  نندگانشر ت

 .برخوردارند

 (b2004) اراتیپ میوونگل و( 2011) کایآمر متحده الاتیا بهادار اوراق و بورس ونیسیکم: منبع
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 یترگبزر مشکلات با هاشر ت انوا  ریسا به نسدت اغلآ فناوری بر یمدتن یهاشتر ت

 یبرا هیستترما بازار  ه شتتودیم استتتدلال. شتتوندیم مواجه یمال تأمین به یدستتترستت در

 فایا برترفن یهایارگذهیستترما از تیحما در یمهم نقش فناوری بر یمدتن یهاشتتر ت

 ناوریف بر یمدتن یهاشتتر ت به هیستترما عرضتته لیتستته و ینی ار فر تیتقو یبرا.  ندیم

 داشته یاصل بازار به نسدت یبیشتتر انعطا  و  متر یریگستخت دیبا هیاول رشیپذ طیشترا

 رد مثال، یبرا.  نند یستتازهیشتتد را نزدک مدل  نندیم تلاش  شتتورها از یاریبستت. باشتتد

 از تیحما به ییکای مر نزدک ارزهم است سنگاپور یمحل هیسترما بازار  ه ستتی اتال ا،ی ست

 OTC فرابورس هم و TWSE بورس هم وانیتا در. پردازدیم فناوری بر یمدتن یو ارها ستتآ

 مقررات و بازار یریپذانعطا ( شتتودیم دهینام زین( GTSM) یتایگر بهادار اوراق بازار  ه)

  ه است یاهیسرما بازار ACE ،یمالز در.  نندیم میتنظ را برترفن عیصنا ودور یبرا رشیپذ

 ارائه گذارانهیستترما و فناوری نانی ار فر به هیستترما خروج و ی ورجمع یبرا یمختلف ابزار

 یهاشر ت  ه است نزدک سدک به یبازار یشتانگها بهادار اوراق بورس ن،یچ در. دینمایم

 أمینت یبرا ستتهام یبازارها نیا.  ندیم یدانیپشتتت را بالا رشتتد با و دیجد فناوری بر یمدتن

 شتتکا  تا  نندیم تلاش ظهور حال در ی شتتورها در IPO با خروج و هیاول مراحل در یمال

 ،یرنو و به و  نند پر را فناوری بر یمدتن ستتکیپرر و نوپا یو ارها ستتآ یرو شیپ یمال

 . نند  مک بلندمدت در شغل تادیا و رشد

  ستتان یخارج هیسترما یبازارها به هاشتر ت یابیدستتت تتارت، یستازیجهان با امروزه

 هیسرما بازار در شدهپذیرش یهاشتر ت یایمزا 1(2665) همکاران و نگیهال مطالعه. استت

 نشتتان را هستتتند یافتهتوستتعه  متر ی شتتور میمق هاشتتر ت نیا  ه یموارد در یفرامرز

 شیافزا سهام، معاملات شیافزا :از عدارتند ذ رشده یها تشتر یبرا یاصتل یایمزا. دهدیم

 حال، نیا ا. ب2(2664) ارولی،  شتتهرت و بالاتر اعتدار ،بیشتتتر ینقدشتتوندگ ،یبازار ارزش

 ه  افتندیدر اند،شده رشیپذ کای مر متحده الاتیا بازار در  ه یخارج یهاشر ت از یاریبس

 ددهیم  اهش را متحده الاتیا یفرامرز رشیپذ خالص یایمزا SOX انطداق یهانتهیهز

 معتقدند ها ن از یبعض(. متحده الاتیا بهادار اوراق بورس در یفرامرز رشیپذ ارزش  اهش)

                                                           
1. Halling et al. (2008) 
2. Karolyi, 2006 
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 است، شده داده نشتان 5-2 جدول و 3-2 جدول در  ه بالا انطداق یهانهیهز به توجه با  ه

 همه یبرا SOX اینکه به هتوج با. شودیم ترمشکل SOX توستط ها ن یعموم عرضته فرایند

 یهاشر ت جهش امکان شود،یم اعمال ها ن اندازه گرفتن نظر در بدون یعموم یهاشر ت

 نیهمچن و بالا انطداق یهانهیهز. ابدییم  اهش ها ن یعموم عرضتتته با هیاول مراحل در

 را جوان شر ت کی یانرژ حد از شیب  ه رستدمی نظر به SOX یافشتا و قیدق یهاگزارش

)وونگلیم پیارات،   ندمی یعموم شتتر ت کی عنوان به شتتر ت نیا تادیا هیتوج صتتر 

b2664 ،1(2616؛ دویج و همکاران. 

 یآکسل -ساربنز قانون سالانه یهانهیهز. 7-3 جدول
 شدهصرف ساعات
 انطباق یبرا شرکت

 سالانه انطباق یهانهیهز
 (کایآمر دلار هزار)

 سالانه درآمد اساس بر شرکت اندازه
 (کایآمر دلار ونیلیم)

7656 366 21–44 

1166 356 166–644 

4466 1666 166–444 

 (2004) کایآمر متحده الاتیا بهادار اوراق و بورس ونیسیکم: منبع

 دنیرس یعموم عرضه به یهانهیهز. 8-3 جدول
 (کایآمر دلار) مقدار هانهیهز انواع

16666-116666 قانونی  

26666-31666 حسابداری  

76666-266666 حسابرسی  

26666-56666 چاپ  

هاپرداخت  76666-66661  

 لداقح صورت به ارقام نیا است، متفاوت هاشر ت یدگیچیپ و اندازه خچه،یتار به بسته هانهیهز هرچند: نکته

 .باشند هداشت دربر ارقام نیا از شیب مراتآبه ییهانهیهز است ممکن بزرگ یهاشنهادیپ. اندشده گرفته نظر در

 (1446) آرکبائر: منبع

 

 

                                                           
1. Wonglimpiyarat, 2009b; Doidge et al., 2010 
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1. www.keiretsuforum.com. 

 هادارب اوراق گرانمعامله ملی انتمن حمایت تحت غیربانکی سهام برای معاملاتی ستیستم ،بازار ملی نظام. 2

(NASD )بهادار اوراق گرانمعامله ملی انتمن خود ار قیمت اعلام سامانه و (NASDAQ )است. 

 هانوشتپی



 

 

 

 باارای مااالاای هااایماادل .3 فصل

 فناوری گذاریسرمایه گذاریارزش

 دشویم  غاز و ار سآ یضرور نهیهز عنوان به( R&D) توسعه و قیتحق مفهوم با فصتل نیا

 و فناوری یهایگذارهیستترما توستتعه و قیتحق یگذارارزش یمال یهامدل(. 1-7 بخش)

 یبررس کی 7-7 بخش. است شده ارائه 2-7 بخش در شر ت فناوری یهاراهدرد ی اربردها

 .دهدیم ارائه توستتعه و قیتحق یهاپروژه تعهدات یگذارارزش فرایند بهتر درک یبرا ینظر

 در R&D یهایگذارهیستترما یابیارز یبرا توستتعه و قیتحق یذارگارزش چارچوب بخش نیا

 و ،اریج ای مستمر ابییارز نگر،ندهی  ای ینشیپ یابیارز: دهدیم پوشش زین را مختلف مراحل

 از استتفاده با توستعه و قیتحق یگذارارزش روش ،6-7 بخش. نگرگذشتته ایپستین  یابیارز

 ارزش اینکه به توجه با. دهدیم قرار بحث مورد را معامله اریتاخت یگتذارمتتیق متدل

 یاکردهیرو شود،یم تادیا نامشهود یهاییدارا توسط بیشتتر فناوری بر یمدتن یهاشتر ت

 قرار یبررس مورد 1-7 بخش در نامشهود یهایگذارهیسرما یگذارارزش یبرا استفاده مورد

 بحث مورد را نامشهود یهاییدارا یگذارارزش یاصل روش سه نیهمچن بخش نیا. ردیگیم

 .در مد کردیرو و نهیهز کردیرو بازار، کردیرو: دهدیم قرار

3-9. R&D وکارکسب یضرور نهیهز کی عنوان به 

  ه  ند،یم یبازده تادیا بلندمدت در توسعه و قیتحق در یگذارهیسرما ،ی ل طور به

 و ار سآ یضرور نهیهز R&D وجود، نیا با. وجود دارد بازده نیا ینیبشیپ در یمشکلات

 ریوتص)  ندیم تادیا شر ت یبرا ریپذرقابت ساختار معمولاً R&D در یگذارهیسرما رایز ؛است
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 تواندیم R&D، دهند انتام یمال ابزار با راهدردی لیتحل هاشر ت از یادیز تعداد اگر(. 7-1

 یهانهیهز  اهش با است ممکن R&D رانیمد اگرچه  ه است یهیبد. باشد ورتربهره اریبس

R&D یبقا و یسود ور ضرر به یماتیتصم نیچن دهند، شیافزا سال چند یبرا را یسود ور 

 تا سازدیم قادر را شر ت R&D در یگذارهیسرما ن،یا بر علاوه. بود خواهد بلندمدت

 . ند دندالرا  هستند  نندهنییتع شر ت ندهی  یبرا  ه یمتعدد یهاراهدرد

 

 یریپذرقابت حفظ یبرا وکارکسب یضرور نهیهز عنوان به R&D .9-3تصویر 
 (.1455) همیلتونبا اقتداس از میشل و  :مندع
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 یبرا R&D یهایگذارهیسرما با مرتدط مراحلسیر  دهندهنشان 1-7 ریتصتو یهاپیکان

 ریوتص در  ه طورهمان. است شر ت یورنو  تیظرف تیتقو هنگام در راهدردی یابیتیموقع

 اگرچه. استتت همراه ینانینااطم با R&D یگذارهیستترما یستتو به گام نیاول شتتود،یم دهید

 دهند،یم ارائه هازمان یبعض در یسود ور یبرا راهدردی یانهیگز R&D یهایگذارهیسترما

 R&D  ن در  ه یارحلهم  ه لیدل نیا به. استتت همراه یمشتتکلات با بازده نیا ینیبشیپ اما

 ینیبشیپ ،ینانینااطم دوره در. دارد فاصتتله یستتازیتتار از هنوز شتتودیم گرفته نظر در

 یگذارهیستترما یبرا هافناوری انتخاب در را هاشتتر ت  ه ستتازو اری تادیا یبرا فناوری

 یابیتیموقع. استتت R&D تیموقع به نستتدت تعهد دوم، گام. استتت ازین مورد  ند تیهدا

 تا شود انتام فناوری تیظرف تادیا یبرا دیبا  ه است R&D یهاتیفعال ییشتناسا ،اهدردیر

 هیستترما ی ورجمع ،ستتوم گام.  ند کیتحر را ینو ور و تیهدا را یستتازیتتار یهاتیفعال

 به فناوری لیتدد یبرا ثابت یگذارهیسرما. استت R&D یهابرنامه یرو یگذارهیسترما یبرا

 به فناوری در یگذارهیسرما) R&D یگذارهیسترما بدون. استت یضترور یتتار یهاینو ور

 سود چیه درنتیته و داشت نخواهد وجود ینو ور تیظرف چیه ،(ثابت یگذارهیسترما عنوان

 .شد نخواهد حاصل  ن از یدیجد

 توسعه و تحقیق هایهزینه. 1-3 کادر

 در برترفن های تشتتتر در R&D هایهزینه برای حستتتابداری اصتتتول بدانید، استتتت جالآ

 مطرح نامشتتهود هایدارایی موضتتو  با 75 شتتماره( IAS) حستتابداری المللیبین استتتانداردهای

 دارایی نو  یک عنوان به را R&D هایفعالیت حستتابداری الزامات 75 شتتماره IAS. شتتودمی

 . ندمی مشخص نامشهود

 و تحقیق مرحله در پروژه ایهفعالیت بندیطدقه برای معیارهایی حستتابداری استتتاندارد این

 و اولیه بررستتتی به تحقیق ،75 شتتتماره IAS طدق بر. استتتت  رده تنظیم توستتتعه مرحله

 هایفعالیت مثال، عنوان به) فنی و علمی دانش و شناخت به دستتیابی هد  با شتدهریزیبرنامه

 دانش هر یا حقیقت هاییافته  اربرد به توسعه.  ندمی اشاره (جدید دانش تولید برای شتدهانتام

 اتخدم یا هاستیستم ها،فرایند محصتولات، ابزار، مواد، تولید برای طراحی یا ریزیبرنامه در دیگر

 نوانع به)  ن از استتتفاده یا تتاری تولید شتترو  از قدل بهدودیافته ملاحظه قابل طور به یا جدید



 فناوری سازیتجاری و مالی تأمین ■ 996

 

 ،همکاران و رابینسون) دارد هاشار (محصول هایینو ور تولید برای اولیه نمونه یک  زمایش مثال،

2664)1. 

 قتحقمنوط به را ها شناسایی هزینه تحقیق، هایهزینه برای حسابداری روش تحقیق، مرحله در

 شتتناخته رستتمیت به تحقیق از ناشتتی نامشتتهود دارایی دیگر، عدارت به. نماید نها می یافتن

 گذاریسرمایه) دشومی شناخته رسمیت به مرحله این در هاهزینه توستعه، مرحله در. شتودنمی

 اثدات را زیر موارد تمام بتواند ستتازمان اگر ،(نامشتتهود هایدارایی عنوان به مخارج یا هاهزینه در

 (:2664 همکاران، و نسونیراب)  ند

 ؛(فروش یا استفاده برای فرایند تکمیل توانایی) فنی پذیریامکان 

 ؛ ن شفرو یا استفاده و نامشهود دارایی تکمیل قصد 

 ؛نامشهود دارایی فروش یا استفاده توانایی 

 منافع  ینده در احتمالاً نامشتتتهود دارایی اینکه دادن نشتتتان) داخلی  اربرد یا بازار وجود 

 ؛( ندمی تولید اقتصادی

 ؛توسعه مرحله در سنتش قابلیت 

 نامشهود دارایی فروش یا تکمیل برای غیره و مالی فنی،  افی منابع. 

 نهیهز R&D شود،یم دهید اپل و مایکروسافت مانند نو ور هایشتر ت در  ه طورهمان

 یباز  نستتول ارتقای یبرا دلار اردیلیم 1 اخیراً کروستتافتیما. استتت و ار ستتآ یضتترور

 با رقابت منظور به دیجد یهاتیقابل یدارا  7وانبا س کسیا به  2بتا سایکس ییویدیتو

 را وان با سکسیا کروسافتیما. است  رده نهیهز ،1نتندوینیو  وی و 6یسون 6استتیشنپلی

 دهندهارائه دستتتگاه کی عنوان به را  ن راهدردی تیموقع و  رد یاندازراه 2617 ستتال در

 در سهم نیتربزرگ  وردن دست به هد  با کروستافتیما. داد قرار یباز پلتفرم کی از شیب

 میمستق Wi-Fi تیقابل دیدج یژگیو ان،یمشتر جذب نیهمچن و هایباز  ننده نترل صنعت

 ای ونیزیتلو یهادستتتگاه به میستتیب صتتورت به هاداده انتقال اجازه  ه یدیجد فناوری)

 ،برترفن یهاشتتتر ت از گرید مثال در. داد ارائهرا  ،(دهدیم نتیپاورپو یهادهندهشینما

                                                           
1. Robinson et al., 2009 
2. Xbox 
3. Xbox One 
4. Sony’s PlayStation 4 
5. Nintendo’s Wii U 
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 نیتربزرگ  وردن دستتت به یبرا راهدردی تیموقع کی ،1 وک تیم ،اپل( CEO) مدیرعامل

 تادیا یابر انشیرا فناوری در یگذارهیسرما با رسانه خدمات رشد حال در صتنعت در ستهم

 رستتانه بازار در رقدا همه از یرقابت یبرتر  وردن دستتت به راهدردی اندازچشتتم با اپل.  رد

 سال در 2ریونسکسیا از را icloud.com دامنه ،مایکروسافت ، مازون ،گوگل مانند تال،یتید

 ستتتمیستت) خود نی نلا یستتازرهیذخ بهدود منظور به دلار ونیلیم 6.1 پرداخت با 2611

 اب اپل. نمود یسازهمگام را  ن خدمات و  رده تملک و یداریخر( ابر بر یمدتن یسازرهیذخ

 دیجد یهایژگیو قیطر از را انیمشتتتر توانستتت یابر انشیرا فناوری در یگذارهیستترما

 هادستگاه تمام با یسازهمگام امکان حاضر حال در اپل لاد ی .  ند حفظ و جذب هاینو ور

 .است  ورده فراهم انیمشتر تیرضا یبرا را

 کی عنوان به اغلآ R&D ،(1-7 جدول) میریبگ نظر در را یمل سطح در بزرگ ابعاد اگر

 همکاران و فرمن  ه طورهمان. شتتودیم شتتناخته یمل یریپذرقابت مندع و یگذارهیستترما

 یسازیتتار و دیتول در  شتور کی ییتوانا به یمل ینو ور تیظرف ،اند رده تأ ید 7(2662)

 یریپذرقابت یبندرتده 1-7 جدول. دارد یبستگ بلندمدت در ایدن دیجد یهافناوری انیجر

 یبندرتده استتاس بر ،2617 ستتال در را یریپذرقابت لحاظ به ایدن برتر اقتصتتاد 16 یجهان

 اقتصتتاد یجهان متمع و( IMD) تیریمد توستتعه یالمللنیب ؤستتستتهم یجهان یریپذرقابت

(WEF )تیظرف ازجمله ،یریپذرقابت عوامل بر یمدتن یجهان شاخصاین  [1].دهدیم نشان 

 [2].است R&D هایهنیهز درصد و ینهاد ماتیتنظ ،ینو ور

 نسدت با ،IMD یریپذرقابت یبندرتده اساس بر کای مر متحده الاتیا  ه شتودیم دهید

. است جهان اقتصاد نیترنو ور( GDP) یداخل ناخالص دیتول به R&D یهانهیهز یدرصد 2.3

 رشتتد در یاتیح یعامل R&D یهانهیهز  ه دهدیم نشتتان کای مر متحده الاتیا یریپذرقابت

 یوق تیظرف کا،ی مر متحده الاتیا اقتصتتاد گرفتن نظر در با. استتت ندهی  داریپا توستتعه و

 ورنو  یایپو اقتصاد از تیحما یبرا کای مر دولت یهااستیست از یبخشت  شتور یمل ینو ور

 سعهتو از یدانیپشت یبرا را ینو ور یمال تأمین مختلف یهااستیست و هابرنامه دولت. استت

 تیریمد مثال، عنوان به ؛استتت  رده یاندازراه متحده الاتیا اقتصتتاد در فناوری یهاینو ور

                                                           
1. Tim Cook 
2. Xcerion 
3. Furman et al  (2002)  
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 برنامه ،(SBIR)  وچک یو ارها ستتآ در ینو ور قاتیتحق ،(SBA)  وچک یو ارها ستتآ

 یبرا لطفاً(. )ATP) اوری پیشتترفتهفن برنامه و( STTR)  وچک یو ارها ستتآ فناوری انتقال

 اقتصتتاد در ینو ور یستتازیتتار از تیحما جهت یمال تأمین مختلف یهابرنامه از اطلا 

 .(دینیبد را 6 فصل متحده الاتیا

 R&D یهایگذارهیسرما درصد و یجهان یریپذرقابت یبندرتبه. 9-3 جدول
 رتبه

 یریپذرقابت
 IMD یبندرتبه
 2113 سال در

 WEF یبندرتبه
 2113 سال در

 کمور
 GDP به R&D درصد
 2111 سال در

1 
ایالات متحده 

  مریکا
 سیسوئ

 متحده الاتیا

 کای مر
2.3 

 2.7 سیسوئ سنگاپور سوئیس 2

 6.3  نگهنگ فنلاند  نگهنگ 7

 7.7 سوئد  لمان سوئد 6

 سنگاپور 1
 متحده الاتیا

 کای مر
 2.2 سنگاپور

 1.4 نروژ سوئد نروژ 4

 1.3  انادا  نگهنگ  انادا 3

5 
امارات متحده 

 عربی
 هلند

 متحده امارات

 یعرب
n/a 

 2.7  لمان ژاپن  لمان 4

 n/a قطر ستانانگل قطر 16

 ،(IMD( )2016) تیریمد توسعه یالمللنیب مؤسسه تااطلاع اساس بر سنده،ینو توسط شدهیطراح: منبع

 (2016) یجهان بانک ،(WEF( )2016) اقتصاد یجهان مجمع
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 فناوری یگذارهیسرما یگذارارزش یبرا یمال یهامدل .3-3

 گذاریارزش برای  لی طور به مالی هایمتدل نو وری، و فنتاوری متدیریتت زمینته در

 درک برای مالی هایمدل بنابراین. گیرندمی قرار استتتتفاده مورد فناوری گذاریستتترمایه

 هنگام. دارند اهمیت( نو وری و فناوری بازدهی گیریاندازه) گذاریستترمایه اندازهایچشتتم

 ارزیابی را R&D گذاریستترمایه بازده  ه دارند نیاز گذارانستترمایه ها،نو وری مالی تأمین

 رایندف در. باشند پیچیده بستیار یا ستاده نستدتاً توانندمی مالی گذاریارزش هایمدل.  نند

 یک توانندمی  ه دارد وجود پذیریدسترس مالی هایمدل نو وری، ستازیتتاری و مدیریت

 گذاریارزش برای سنتی مالی هایمدل. دهند ارائه R&D هایفعالیت تأثیرات از جزئی تصویر

 ،(IRR) داخلی بازده نرخ ،(NPV) خالص فعلی ارزش :از عدارتند فناوری هایگذاریستترمایه

 حال، این با(. 2-7 جدول( )ROI) گذاریستترمایه بازده نرخ و فایده -هزینه تحلیل و تتزیه

 ر ا به مدیریت تصتتمیمات با همراه  ه هستتند مفید جایی تا هامدل این شتتودمی استتدلال

 .وجود دارد تردید هامدل این از حاصل نتایج سودمندی در صورت، این غیر در. شوند برده

 چرخه طول در هاینو ور شتترفتیپ بر  ه دارد وجود ییهاینانینااطم ،ینو ور فرایند در

 یگذارارزش . 1(1444؛ ریکاردز، 1444)دریزن و استتتکنون،  گتذاردیم تتأثیر ینو ور عمر

 با. استت R&D تیریمد در ماتیتصتم نیترستخت زا یکی R&D فناوری یهایگذارهیسترما

 راهدردی یریگمیتصتتم یبرا ،R&D یهاتیفعال یذات یهاینانینااطم و هاستتکیر به توجه

 هنیزم در. شودیم استفاده یمال یهامدل از ی ل طور به یرقابت یهاپروژه در یگذارهیسترما

 یگذارهیسرما مختلف یهاتمی  ه  یریگمیتصتم یابزارها عنوان به IRR ای NPV از استتفاده

 ینقد یهاانیجر یمنطق و قیدق بر ورد به هاشتتتر ت  نند،یم یگذارارزش را فناوری

 یرهایمتغ و 7(هیسرما نهیهز) لیتنز نرخ ،2(شتدهپرداخت ای شتدهافتیدر نقد وجوه) هاپروژه

 .دارند ازین اتیفرض بر یمدتن یگرید

 

 

 

                                                           
1. Drazin and Schoonhoven, 1996; Rickards, 1999 
2. cash received or paid 
3. the cost of capital 



 فناوری سازیتجاری و مالی تأمین ■ 930

 

 

 

 فناوری یهایگذارهیسرما گذاریشارز یبرا یمال یهامدل. 3-3 جدول
 توضیحات نام مدل و فرمول محاسبه

 (NPVارزش فعلی خالص )

∑ 𝐶𝐹𝑡/(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

 NPV گذاری استتفاده ازسترمایه یهاشتنهادیپبندی یک روش رتده

جریان خالص نقدی  ینده  ه بر استت،  ه برابر است با ارزش فعلی 

 NPVهای با پروژه استتاس هزینه نهایی ستترمایه تنزیل شتتده استتت.

 .هستندرشد  هایفرصت به معنای مثدت

CF=  جریان خالص نقدی مورد انتظار در دورهt 

k= هزینه سرمایه پروژه 

t= های اجرای پروژهسال 

n= ای )به سال(عمر مفید دارایی سرمایه 
با های مثدت را بپذیرد و پروژه NPVبا  هایپروژهاید ب گذارستترمایه

NPV منفی را رد  ند. 

 (IRRنرخ بازده داخلی )

∑ 𝐶𝐹𝑡/(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=0

= 0 

گذاری استتتفاده از نرخ ستترمایه یهاشتتنهادیپبندی یک روش رتده

گذاری دارایی استتت  ه با پیدا  ردن نرخ تنزیلی  ه بازده ستترمایه

گذاری هتای نقتدی  ینتده را با هزینه ستتترمایهلی جریتانارزش فع

 شود.مساوی  ند، محاسده می

CF= جریان نقدی خالص مورد انتظار در دوره t 

IRR=  ه ارزش فعلیتنزیل نرخ  (PV)  ی پروژه را بادر مدجریانات 

PV  سازدهای  ن معادل میهزینه. 

t =های اجرای پروژهسال 

n= ای )به سال(هعمر مفید دارایی سرمای 
 .از هزینه سرمایه را بپذیرد بیشتر IRRبا های گذار باید پروژهسرمایه

 فایده -تحلیل هزینه

مخارج تحقیق و توسعه

در مد مورد انتظار پروژه
 

های یک روش تتزیه و تحلیل اثرات اقتصتتتادی و اجتماعی فعالیت

R&D  استتتت. این روش همیشتتته بر استتتاس پروژه به پروژه انتام

 شود.شود،  ه با یافتن سود خالص پروژه محاسده مییم
 .نسدت هزینه به فایده  م را بپذیردبا های گذار باید پروژهسرمایه



 939 ■ فناوری گذاریسرمایه گذاریارزش برای مالی هایمدل. 3 فصل

 

 

 (ROIگذاری )بازده سرمایه

در مد خالص

 ل سرمایهگذاری
 

  اررفتهبههای و هزینه  مدهدستتتتبهیک روش تتزیه و تحلیل مزایای 

ی مورد استتفاده، حقوق صتاحدان ستهام، هامخرج  ل داراییدر استت. 

 .استهای موجود های دیگر یا داراییسرمایه در گردش به علاوه دارایی

 بالا را بپذیرد. ROIبا های گذار باید پروژهسرمایه

 (2010) گامیبر و ارهارت :منبع

 یگذارارزش استتاس بر R&D یهایگذارهیستترما مورد در استتت ممکن اننو ور اگرچه

NPV و IRR در یمتتال یهتتامتتدل نیا  تتاربرد مورد در ییهتتاینگران رنتتد،یبگ میتصتتتم 

 به هتوج با. دارد وجود بازار یهافرصت به یابیدست یبرا راهدردی تیریمد یهایریگمیتصم

 لیتحل و هیتتزدقت  خالص، ینقد اناتیجر و ی ت یهافروش یزیربرنامه در هاینانینااطم

  اهش یتوجه قابل زانیم به IRR و NPV از استفاده با ها ن قوهبال منافع و هایگذارهیسترما

 نیا IRR و NPV محاستتده در R&D رانیمد روی پیش مشتتکل گر،ید عدارت به. افتی خواهد

 و اند مده دستتت به بر وردها از اغلآ هاپروژه ی ت ینقد اناتیجر و لیتنز یهانرخ  ه استتت

 یهامدل ن،یهمچن. ستتازدیم مشتتکل را پروژه یرگذاهیستترما جینتا قیدق ینیبشیپ امر نیا

NPV و IRR دهیناد ستتت،ین ثابت زمان طول در پروژه هر هیستترما نهیهز  ه را تیواقع نیا 

 یرهایمتغ از ذهنی یمنطق یهاینیبشیپ توانندیم تنها R&D رانیمد عمل، در. رندیگیم

 دمع وجود رایز است، دشوار یاقتصاد  لان یرهایمتغ ینیبشیپ.  ورند دست به بر ورد شده

 و هیتتز در موجود مشتتکلات نیبنابرا. شتتودیم نامشتتخص جینتا تادیا باعث یبازار تیقطع

 .ند  تادیا یتتار و فناوری یهاتیموفق ینیبشیپ در یاشتداهات تواندیم یمال لیتحل

 کی به شتتهیهم IRR و NPV یارهایمع ،R&D راهدرد تیریمد به توجه با ،ی ل طور به

  ه افتدیم اتفاق یزمان پروژه کی رشیپذ ،IRR یبرا. شتتودمی منتر رد/ رشیپذ میتصتتم

  ه افتدیم اتفاق یزمان پروژه رشیپذ ،NPV یبرا. باشتتد IRR از  متر پروژه هیستترما نهیهز

NPV از استفاده با پروژه یهایگذارهیسرما لیتحل و هیتتز  ه ،2-7 ریتصو در. باشتد مثدت 

 محور و( درصد) هیسرما نهیهز دهندهنشان X محور دهد،یم نشتان را IRR و NPV یهاروش

Y دهندهنشتان NPV ( کای مر دلاربه )پروژه ،درصد 11 از  متر هیسترما نهیهز هر در. استت 

 هیستترما نهیهز اگر آیترت همان به. بود خواهد رشیپذ قابل IRR و NPV اریمع دو هر تحت

 وجود یناستتازگار هرگونه اگر.  نندیم رد را پروژه رایمع دو هر ،باشتتد درصتتد 11 از شیب
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 روش نیا رایز د،ی ن انتخاب را پروژه کی NPV روش از استتتفاده با استتت بهتر باشتتد داشتته

 . ندیم اضافه ممکن زانیم ینبیشتر به را دارسهام ثروت ،پروژه انتخاب

 
 IRR و NPV یهاروش از استفاده با پروژه یهایگذارهیسرما لیتحل. 3-3تصویر 

 در گذاریسرمایه  لی طور به و گیرندمی  ار به را مالی هایمدل R&D مدیران هرچند

اما در عین حال لازم استتت  ه در  دهند،مین انتام را منفی یا  م IRRیا   NPVبا هاییپروژه

 زا استتتفاده و فناوری راهدرد بینناوری نیز لحاظ گردد و هایی راهدرد فبررستتی چنین پروژه

 یدارا یهاپروژه شتتر ت، ینو ور تیظرف تیتقو یبرا. شتتود ایتاد تلفیقی ،مالی هایمدل

NPV/IRR خلاصتته، طور به. شتتوند تیتقو راهدردی لیدلا به استتت ممکن نییپا ای یمنف 

 ردمو در یریگمیتصتتم یبرا یالم لیتحل و هیتتز یرو بر  امل طور به دیندا R&D رانیمد

 در ینگران نیا. بروند جلو به تا رندیبگ نظر در را فرصتتت نهیهز دیبا بلکه  نند، هیتک پروژه

 هنگام استتت ممکن  ه دارد وجود یناقصتت ماتیتصتتم و یمال یهامدل یمال یامدهایپ مورد

 به هاینو ور راهدردی تیریمد  ه است درستت اگرچه. شتود گرفته یمال هینظر از استتفاده

 . نند اجرا درستیبه را هامدل نیا  ه رندیبگ ادی دیبا R&D رانیمد دارد، ازین یمال یهامدل

 از نهیهز به را  م ای یمنف NPV/IRR یدارا یهاپروژه است ممکن ها ن صتورت، نیا ریغ در

 به دتوانیم فناوری در یگذارهیسرما رایز.  نند رد  ن بلندمدتایتاد شایستگی  دادن دست

 دیمف  ن ندهی  یهاینو ور توسعه یبرا  ه ند   مک شتر ت خا  انداشتته دانش  ستآ

 .است

 (%)هزینه سرمایه 

 $USبرحسآ  (NPV) ارزش فعلی خالص

IRR = 11 % 

300 

200 

100 

15 10 5 

–100 

0 
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 تیمز به یابیدستتت یبرا فناوری گاهیپا کی ستتاخت راهدرد ،فناوری تیریمد نهیزم در

 یبرا مطلق نه اما مهم اریمع ،یمال لیتحل و هیتتز. 1(1456پورتر، ) دارد تیاهم یرقابت

 R&D در برترفن یهاشتتر ت از یاریبستت. استتت راهدردی یگذارهیستترما یهایریگمیتصتتم

 استتاس بر انیمشتتتر یبرا گانیرا صتتورت به را ینو ور اما اند، رده یاعمده یگذارهیستترما

 کی تا  نندیم تلاش هاشر ت امروز، یرقابت اریبست بازار در. دهندیم انتام راهدردی اهدا 

 R&D یهایگذارهیستترما یبرا یستتود چیه نکهیا رغملیع  ورند، دستتت به یمشتتتر گاهیپا

 ،2توریگینو پیاستتکنت ،1446 دهه در نترنتیا اربرد  شیافزا با مثال، عنوان به. نکند تادیا

 گرمرور افزارنرم بازار در گسترده طور به ،پیاسکنت ارتداطات شتر ت ژهیو مرورگر محصتول

 بازار ستتهم زمان  ن قدل از تا  ه کروستتافتیما حال، نیا با. گرفت قرار استتتفاده مورد وب

 با  رد،  رده حفظ ندوزیو( OS) عامل ستمیس صنعت در را( درصد 46 از شیب ستهم) عمده

. دررا به دست  و خود یانحصار تیموقع متدداً ،انیمشتتر به ا ستپلورر نترنتیا رایگان ارائه

 از استتتفاده انیمشتتتر گاهیپا  وردن دستتت به یبرا تلاش در 1444 ستتال در کروستتافتیما

 تمستتیستت افزارنرم با همراه بستتته کی صتتورت به را  ن اما ، رد رایگان را ا ستتپلورر نترنتیا

 خود یگذارهیسرما دلار ونیلیم 116 کروسافتیما ،1443 سال در.  رد منتشر ندوزیو عامل

 نوانع به را ا ستتپلورر نترنتیا  ه خواستتت شتتر ت نیا از و داد شیافزا را اپل شتتر ت در

 از استفاده با کروسافتیما. دهد قرار دیجد 7مک او اس عیتوز در خود فرضشیپ وب مرورگر

 خارج بازار از را پیاسکنت توانستت ندوز،یو عامل ستتمیست بازار در خود یانحصتار تیموقع

 و بالفعل استتتاندارد به لیتدد امروز بهاز  ن زمان تا  6کروستتافتیما ا ستتپلورر نترنتیا.  ند

 .است شده وب مرورگر نیترمحدوب

 یذارگهیسرما از دیاندرو رونمایی با گوگل هوشمند، یهاتلفن صنعت در گر،ید یمثال در

 اندازچشتتم با 2665 ستتال در گوگل.  رد افتیدر ی م اریبستت پول افزارنرم بازار در خود

 گرفت میتصم هوشمند یهاتلفن صتنعت در بیشتتر یبازار ستهم  وردن دستت به راهدردی

 ای استتتفاده اجازه ها ن به و د ن عرضتته انیمشتتتر به گانیرا را دیندروا عامل ستتتمیستت

 به یابیدست فکر به بیشتر گوگل ،راهدردی لحاظ به. بدهد را دیاندرو افزارنرم یسازیستفارش

                                                           
1. Porter, 1980 
2. Netscape Navigator 
3. Mac OS 
4. Microsoft Internet Explorer 
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 با گوگل. استتت خود افزارنرم فروش از حاصتتل ستتود تادیا نه و بزرگ، انیمشتتتر گاهیپا کی

 یهاتلفن صتتنعت در خود یبازار ستتهم توانستتت ،اندروید خود، عامل ستتتمیستت ی زادستتاز

 دیاندرو 2617 سال در ،(IDC) داده یالمللنیب شر ت  مار اساس بر. دهد شیافزا را هوشمند

 .داد اختصا  خود به را هوشمند یهاتلفن یجهان بازار از درصد 51

 هد   ه دهدیم نشتتان بالا یهامثال ،R&D فناوری یهایگذارهیستترما به توجه با

 تیمز به یابیدست یبرا فناوری گاهیپا کی تادیا به ،گوگل و کروسافتیما بلندمدت راهدردی

 مستتتمر تیموفق و ندهی  در ندهیفزا رشتتد تادیا ییتوانا) رقدا ریستتا به نستتدت یرقابت

 راهدردی یگذارهیستترما استتاس بر نیبنابرا [7].شتتد منتر( و ار ستتآ ای دیجد یهاینو ور

 قعوا از  متر را ندهی  یهاپروژه  ار تیاهم پروژه متداول یابیارز  ه رسدیم نظر به ،فناوری

 دارد وجود ارتداط فردا یهافرصتتت و امروز یهایگذارهیستترما نیب ،درواقع.  ندیم بر ورد

 و NPV  ه یصورت در شتر ت، یرقابت تیموقع تیتقو ،راهدردی لیدلا به بنا(. 1456 رز،یما)

IRR ردن  رها یمعنا به نداشتتند، ها ن یبرا دوار نندهیام جینتا صیتشتتخ به موفق یستتنت 

 انیجر و هایگذارهیسرما  ه دیفهم توانیم IRR و NPV یهامدل به توجه با. ستینها پروژه

 مربوط هامدل لیتحل و هیتتز به  ه  نتا تا. شتتوندیم جمع هم با NPV دیتول یبرا نقد

 در تقایتحق جینتا متیق به یقاتیتحق پروژه فروش از حاصتتل ندهی  یدنق انیجر شتتود،یم

 باشد، یمنف NPV اگر ،R&D یسنت ریمد کی. دارد یبستتگ شتودیم یتتار پروژه  ه یزمان

 زا استفاده با انتخاب یارهایمع ،برترفن صتنعت در رقابت حفظ یبرا.  ندیم ردرا  پروژه  ن

 و ار سآ یضرور نهیهز R&D الدته، اما،. باشد ناسآنام است ممکن متعار  یمال یهامدل

 .شودیم محسوب هاشر ت بلندمدت یبقا و رشد یسو به یراه و است

 یهامدل  ه شتتودیم استتتدلال هستتتند؟ چگونه یمال لیتحل و هیتتز میمفاه ریستتا

 .دارند ییهاتیمحدود خود یلیتحل روش یمدنا بر یریگمیتصتم در R&D یمال یگذارارزش

 ند ینم دیتول یادیز پول پروژه  ه دهد نشان استت ممکن لیتحل و هیتتز موارد، یبرخ رد

 بهره  سر از قدل سود ای( P/E نسدت) در مد/ متیق نسدت از استتفاده با تواندینم نیبنابرا و

 نامشهود و مشهود یهاییدارا استهلاک و اتیمال بهره،  سر از قدل ستود ای( EBIT) اتیمال و

(EBITDA )توستتط مزبور دهیفا -نهیهز لیتحل روش از استتتفاده. ردیگ قرار یابیارز مورد 

 زا یاریبستت یبرا حد از شیب یفن یریگستتخت با و یرعملیغ یروشتت عنوان به R&D رانیمد
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 خود R&D فرایند توستتتعه انیپا به کینزد  ه ییهاپروژه یاستتتتثنا به) R&D یهاپروژه

 در ریناپذاجتناب یهاسکیر ،(ROIبازگشت سرمایه )نرخ  .ردیگیم قرار انتقاد مورد( هستتند

 هاوژهپر بر ورد شده بازده قیدق لیتدد نیهمچن. ردیگیم دهیناد را بلندمدت یهاپروژه ا ثر

 در یگذارهیسرما اینکه به توجه با. هستند رقدا اقدامات تأثیر تحت رایز ،است سخت ROI به

 با دیبا یمال یهامدل  ه شودیم استتدلال ،ودشتمحستوب می ثابت یگذارهیسترما فناوری

 یریپذرقابت با حال یهایگذارهیستترما رایز ؛باشتتند داشتتته انطداق و ار ستتآ یهاراهدرد

 درک با را یمال یهامدل R&D رانیمد  ه است یضترور و مهم. دارد ارتداط ندهی  بلندمدت

 .دهند قرار استفاده مورد ندهی  در رقابت لیدلا

 R&Dهای گذاریسرمایه گامبهگاماری گذارزش .3-3

 صتتورت به R&D یگذارهیستترما یگذارشارز به مندعلاقه یگذارهیستترما یهاشتتر ت غالداً

 انوا  با شده یمال تأمین R&D یهاپروژه/ هابرنامه شترفتیپ بر نظارت یبرا مرحله به مرحله

 یبرا یگذارهیسرما R&D یهانهیهز نکهیا به توجه با. هستند یمال تأمین یهاروش مختلف

 نظر مورد اثرات و R&D یهایگذارهیستترما یریپذهیتوج یابیارز شتتود،یم محستتوب ندهی 

؛ باربر، 1445؛  رزنر، 1455، همیلتون؛ میشل و 1456)مایرز،  شود یبررس دیبا و است مهم

 از ییانم 7-7 ریتصتتو .a2665)1؛ وونگلیم پیارات، 2664والدراما، -؛ گروت و گارستتیا2666

 هافلش. است R&D یهایگذارهیسرما یاقتصاد و یمال یابیارز بر تأ ید با یمال ستمیس کی

 در R&D یهاتیفعال انتام از حاصتتل یهانهیهز و هادر مد اطلاعات انیجر دهندهنشتتان

 نهیهز به سود نسدت محاسده یبرا. هستند جامع انیز و سود صورت و یمال وضعیتصتورت

 یابیارز یبرا انسیوار نسدت و [6]( EVA) یاقتصاد افزوده ارزش ،NPV، IRR (،B/C نستدت)

 ویپورتف/ خوشتته ستتطح در و پروژه ستتطح در توانیم را هاداده ،R&D یهاپروژه عملکرد

 در یمهم فرایند R&D یهاپروژه/ هابرنامه یابیارز  ه استتت شتتده استتتدلال.  رد ی ورجمع

 R&D یهاتیفعال یابیارز. است یقاتیتحق اهدا / مقاصتد به موجود محدود منابع صیتخصت

 .ردیپذیم صورت یگذارهیسرما یاثربخش و یوربهره بهدود و منافع و هانهیهز هیتوج هد  با

                                                           
1. Myers, 1984; Mitchell and Hamilton, 1988; Kerzner, 1998; Barber, 2004; Groot and García-
Valderrama, 2006; Wonglimpiyarat , 2008a 
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. استتتت قیتحق تیریمد فرایند برانگیزچالش و مهم بخش R&D عملکرد یریگاندازه

. ودشتت انتام  ن یانیپا مرحله در ای پروژه کی طول در ای پروژه کی یابتدا از تواندیم یابیارز

: دهدیم ارائه یابیارز فرایند در مرحله ستته شتتامل R&D یابیارز چارچوب کی 6-7 ریتصتتو

 .گرنگذشته ای پسین یابیارز و ،جاری ای مستمر یابیارز نگر،ندهی  ای نیشیپ یابیارز

 
 R&D هایپروژه/ هابرنامه مالی و اقتصادی ارزیابی از یینما. 3-3 تصویر

 (a2006) پیارات، وونگلیم :منبع
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 R&D یابیارز چارچوب. 4-3تصویر 

 (.b2006) پیارات، وونگلیم از اقتباس با نویسنده، طراحی: منبع

 .دهدیم نشان را یابیارز یاصل مرحله سه( 6-7 ریتصو) چارچوب

 نگرآینده یا وقوع از پیش ارزیابی: 1 مرحله

. است ینذه لیتحل و هیتتز تیریمد و یبندطدقه اساس بر نگرندهی  ای از وقو  شیپ یابیارز

 نیا در رهایمتغ متموعه. استتت هاپروژه/ هابرنامه یاحتمال اثرات از نگرجلو یابیارز کی نیا

 یمدتن یابیارز نیا. بازار در راتییتغ و طیشرا با انطداق ،یعلم دانش سعهتو: از عدارتند روش

 .است ریز یارهایمع بر
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توان به اهدا / مقاصتتد را می تتزیه و تحلیل هد  مورد انتظار پروژه.

 .صورت  می یا  یفی تعریف  رد
 اهدا /مقاصد تحقیق

ی زمانسا راهدرداهدا  و مقاصد با سیاست و همسویی تتزیه و تحلیل 

های تحقیقاتی استتتتفاده تحقیق. نتتایج تحلیتل برای هتدایت فعالیت

 شود.می

با سیاست و همسویی 

 راهدرد

تتزیتته و تحلیتتل دانش، تتتتارب و توانتتایی محقق در انتتتام پروژه 

 تحقیقاتی.
 توان محقق

مقتایستتته موفقیت تحقیق )با استتتتفاده از رویکرد  می( نستتتدت به 

. این IRRو  NPVهای مالی ه از مدلهتای تحقیق، با استتتتفادهزینته

رویکرد همچنین شتتتامل تحقیقات بازار برای ارزیابی قابلیت بازاریابی 

ت نظرات ای برای دریافه از تحقیق پرستتتشتتتنامهتحقیق )با استتتتفاد

 متخصصان در تعیین ارزش پولی  ن( است.

بودجه  تأمینریستتتک 

 برای موفقیت تحقیق

 مستمر ارزیابی: 2 مرحله

 تصور اجرا حال در یهاپروژه/ هابرنامه شرفتیپ و عملکرد اساس بر موقت ای مستمر یابیارز

 یهاپروژه/ هابرنامه از مرحله هر در هایخروج تیفی  استتتاس بر یابیارز نیا. ردیگیم

 .است ریز یارهایمع بر یمدتن یابیارز نیا. شودیم انتام یقاتیتحق

اط نقتتزیته و تحلیتل پیشتتترفتت تحقیق با توجه به 

 در طرح تحقیقاتی. شدهعنوانعطف 

ارزیتابی عملکرد بتتا توجتته بتته برنتتامتته 

 تحقیقاتی

های های هزینهگیری بازدهینظارت بر عملکرد )اندازه

R&D.) 
  میز تحقیقسازی موفقیتتتاری

 نگرگذشته یا وقوع از پس ارزیابی: 3 مرحله

. ردیگیم صورت پروژه اتمام از پس اتیعمل جینتا اساس بر نگرگذشته ای از وقو  پس یابیارز

 ز وقو ا پس یابیارز جینتا  ن از پس. است اتتأثیر و هایخروج ج،ینتا لیتحل شتامل یابیارز

 یهاپروژه/ هابرنامه بهدود یبرا  نندهتیحما استتتتدلال عنوان به تواندیم نگرگذشتتتته ای
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 یابیارز نیا. ردیگ قرار تفادهاستت مورد نیشتتیپ یابیارز روند ییشتتناستتا زین و یفعل یقاتیتحق

 .است ریز یارهایمع بر یمدتن

هتا/ نتتایج با توجه به اهدا / مقاصتتتد تحقیق. این ارزیتابی خروجی

ارزیابی به تعیین اینکه  یا هزینه پرداختی به این تحقیق  افی است 

  ند.یا باید بودجه اضافی برای  ن ارائه شود،  مک می

 هاها/ نتایج پروژهخروجی

 (.سازی تحقیق)تتاری در مدرزیابی پتانسیل تحقیق برای تولید ا
ارزیابی پیشرفت تحقیق 

 هابر مدنای ورودی

 با R&D یهاپروژه/ هابرنامه به مربوط قاتیتحق یابیارز یبرا تواندیم مدل نیا ،به علاوه

 .یقادانت قاتیتحق و یاتوسعه قاتیتحق ه،یپا قاتیتحق: ردیگ قرار استفاده مورد یبعد هر

ارزیتابی نتتایج دانش. تولیتد دانش جتدیتد، ارزش نتایج تحقیقاتی را افزایش 

  ورد.های مفید دیگر فراهم میخواهد داد و مدنای منطقی برای شرو  فعالیت

تحقیقتتات  .1

 پایه

رای ب دشتتتدهیتولارزیابی  اربرد دانش جدید برای بهدود تولید ) الا و خدمات 

وری را افزایش  ند و رشد بهرهرزش افزوده ایتاد میهای دارای ابازار(، فعالیت

 دهد.می

 تحقیقتتات .2

 ایتوسعه

ات مثدت بر جامعه و تأثیرارزیتابی  تاربرد دانش و نتتایج تحقیقتات در ایتاد 

 اقتصاد.

تحقیقتتات  .7

 انتقادی

 نظر در را یاثربخشتت و یوربهره هایجنده  ه استتت مهم ق،یتحق عملکرد یابیارز انتام در

 .میریبگ

 .ارزیابی  اربرد منابع برای تولید نتایج با توجه به برنامه تحقیق

=
خروجی واقعی

خروجی مورد انتظار
 

 یا

در نظر گرفته  (B/Cفایده )نسدت  -تواند به عنوان تحلیل هزینهاین روش می

 .شود

 وریبهره
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=
خروجی

ورودی
 

 

 

 ارزیابی دستیابی به اهدا / مقاصد تحقیق

=
خروجی واقعی

ظارانت خروجی مورد 
 

شناختی(، تعداد استناد، های عملکرد تحقیق شامل تعداد انتشار ) تابشاخص

 های حق ثدت اخترا  است.تحلیل اشتراک در متن و داده

 

 

 اثربخمی

 بازده صورت به تواندیم R&D یگذارهیسترما بازده یریگاندازه یبرا هافرمول و هاروش

 معامله، اریاخت یگذارمتیق ،(B/C نستتدت) دهیفا –نهیهز لیتحل مانند یاقتصتتاد و یمال

 پروژه/ برنامه ستتطح در دیبا یابیارز. باشتتد R&D یهانهیهز بازگشتتت نرخ و یاقتصتتادستتنت

 لجدو. ردیگ دربر را پروژه/ برنامه( اتتأثیر و جینتا) بلندمدت اثرات و شتتود انتام( یخروج)

 احتمال استتاس بر یقاتیتحق یهاپروژه/ هابرنامه یاجرا اثرات یابیارز یبرا یچارچوب 7-7

 احتمال با  ه یقاتیتحق پروژه/ برنامه هر.  ندیم فراهم ها ن یتتار و فناوری تیموفق

 موفق دیجد و ار سآ تادیا احتمال باشتد، داشتته یتتار و فناوری یهاتیموفق یبیشتتر

 .است بیشتر یقاتیتحق یهاپروژه/ هابرنامه ریسا به نسدت  ن توسط

 فناوری و یتجار تیموفق احتمال نیب رابطه لیتحل و هیتجز. 3-3 جدول

 

 
> 90%      
75–90%      
50–75%      
25–50%      
< 25%      

 < 20% 20–40% 40–60% 60–80% > 80% 
 

 یفناور تیموفق احتمال

 (b2006) ،اراتیپ میوونگل :منبع

 

  احتمال

  تیموفق

 یتتار
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 محققان، زمان پول، شامل و هستند قیتحق انتام در استتفاده مورد منابع ها،یورود

 .است پرسنل و امکانات زات،یتته
 هایورود

 دهندهنشان و یفناور توسعه و قیتحق روند در دشدهیتول خدمات ای  الا ها،یخروج

 هر مقالات، شامل هایخروج از ییهانمونه. هستتند پروژه/ برنامه ستطح در تیموفق

 یهاکیتکن ها،ندیفرا ه،یاول محصولات لیقد از مصنوعات و دانش یقانون انتشتار نو 

 .است اختراعات و دیجد

 هایخروج

 قیطر از یزندگ تیفی  یبرا یماد منافع احتمالاً  ه هستتتند یتینتا ها،یبازده

 طیمح ترمؤثر تیریمد ،شتریب رفاه شتامل  ورندیم ارمغان به مختلف یهاستازو ار

 ستتهم: از عدارتند هایبازده از ییهانمونه. جامعه عملکرد و ستتاختار بهدود و ستتتیز

 مؤثر مقررات و ستیز طیمح تیفی  ،یصنعت یریپذرقابت شیافزا بازار، اندازه بازار،

 .یاجتماع

 هایبازده

 ای ینیبشیپ قابل استتت ممکن  ه هستتتند پروژه/ برنامه بلندمدت عواقآ ات،ریتأث

 ستتتنده قیتحق یهایبازده عواقآ ها ن. باشتتند یمنف ای مثدت ،ینیبشیپ رقابلیغ

 یذات یهایژگیو مثلاً) گذارندیم ریتأث رشیپذ بر  ه ییرهایمتغ از یاریبستت با  ه

 ها،استتتیستت بازارها، ،یدانیپشتتت خدمات یاثربخشتت ان،یمتقاضتت یهایژگیو ،یفناور

 هستند ارتداط در( هاسازمان و مؤستستات بر انشد ریتأث و یستازیجهان و مقررات

 است ممکن پروژه/ برنامه توسط تادشتدهیا اتریتأث. 1(2667 نا،یرا ؛2667 ر،یا دو)

 از ییهانمونه. دهند پوشتتش را یطیمحستتتیز و یاجتماع ،یاقتصتتاد یهاجنده

 تیفظر و یاجتماع یهابازده ،یمل صنعت یریپذرقابت بر تادشدهیا اثرات ات،ریتأث

 .است شتریب یهاینو ور دیتول و ینو ور یبرا یمل

 اتریتأث

 معامله اختیار گذاریقیمتبا استفاده از مدل  R&D گذاریارزش .3-4

 سهام ای هیسرما بازار از ستهام دیخر به هیشتد R&D در یگذارهیسترما به مربوط ماتیتصتم

  سآ بازده سهام در خود یذارگهیسرما از دارند انتظار گذارانهیسرما زین  نتا در رایز ؛است

                                                           
1. Ekboir, 2003; Raina, 2003 
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 جینتا در نانیاطم عدم وجود علت به هاپروژه ،R&D یهتایگتذارهیتستتترمتا در.  ننتد

 تمیق نوسان علت به زین سهام در یگذارهیسرما. هستند سکیپرر ،R&D یهایگذارهیسرما

 گذارانهیسرما ،درنتیته. است سکیر یدارا( بازار رفتن نییپا ای بالا از یناشت متیق نوستان)

 .شوند ضرر متحمل ای بدرند سود سهام متیق حر ات اثر در است ممکن

 در.  نندمی یگذارهیستترما بازار در معاملات اریاخت فروش و دیخر با هاشتتر ت ای افراد

 دهدیم تعهد نه اما حق ،(مالک) داریخر به  ه استتت یمال ابزار معامله اریاخت ،یمال اصتطلاح

  ن از قدل ای مشتتخص خیتار کی در مشتتخص یتوافق متیق کی در را هیپا ییدارا کی  ه

 دارد حق داریخر د،یخر اریاخت مورد در(. فروش اریاخت) بفروشتتد ای و( دیخر اریاخت) بخرد

 یداریخر مشخص دوره کی یط مشتخص متیق کی در را هیپا ییدارا کی  ه( تعهد نه اما)

 زا نیمع مقدار کی فروش لحاظ از) لهمعام انتام به متعهد فروشتتنده آیترت نیهم به.  ند

 اریاخت اعمال به میتصتتم داریخر  ه یصتتورت در ،استتت( مشتتخص متیق کی در هیپا ییدارا

 . ندیم  ار وهیشتت همان به یحدود تا زین فروش اریاخت. ردیبگ  ن یانقضتتا از قدل دیخر

 در نیمع متیق کی در را هیپا ییدارا کی  ه( تعهد نه اما) دارد حق فروش اریاخت داریخر

 خرید یعنی) معامله انتام برای قرارداد، طر  فروشتتنده،. برستتاند فروش به نیمع دوره کی

  ه یصتتتورت در دهد،می تعهد( معین قیمت یک در پایه دارایی یک معین مقدار یتک

 ای قتواف متیق نیبنابرا. باشد داشته وجود نیمع دوره کی در  ار نیا انتام یبرا یدرخواست

 ارزشبه ،1(ستتود در) باارزش قرارداد ای   ه  ندیم نییتع معامله اریاخت کی الاعم متیق

 .6(2616 ،2661، همکاران و یبود) است 7(انیز در) ارزشیب ای 2(تفاوتیب)

 باارزش )در سود( از قیمت بازار اوراق پایه است.  مترقیمت توافق 

 تفاوت(ارزش )بیبه قیمت توافق برابر با قیمت بازار اوراق پایه است.

 ارزش )در زیان(بی .قیمت توافق بالاتر از قیمت بازار اوراق پایه است

 یبرا کای مر دلار 136 اعلامی متیق با را اپل شر ت سهم 166 گذارهیسرما مثال، یبرا

 اریاخت نیا یانقضا خیتار.  ندیم یداریخر سهم هر یبرا دلار 116 متیق اضافه و ستهم هر

                                                           
1. in the money 
2. at the money 
3. out the money 
4. Bodie et al., 2005, 2010 
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 شود،یم دیخر اریاخت قرارداد وارد گذارهیسرما  ه یوقت دی ن فرض. استت هما شتش معامله

 ورود روز در یدلار 116 متیقاضافه  گذارهیسرما نیهمچن. است دلار 146 اپل سهام متیق

 هر در دلار 466 به اپل سهام متیق اگر ماه، شش از پس.  ندمی پرداخترا  قرارداد به خود

 گذارهیستترما مورد، نیا در.  ند اعمال را خود دیخر اریاخت ددهیم حیترج او برستتد، ستتهم

 اعمال سود  سآ منظور بهرا  سهم هر یازا به دلار 136 با مسته 166 دیخر یبرا خود حق

 حق گذارهیستترما بماند، یباق دلار 146 در ای ابدی  اهش متیق اگر حال، نیا با.  ندیم

 خود تقدم حق نیهمچن و پول  ار نیا انتام با رایز  رد، نخواهد اعمال را خود ستتهام دیخر

 خرید اختیار) نشود لاعما انقضا خیتار تا اریاخت نیا اگر ،مورد نیا در. داد خواهد دستت از را

 .شد خواهد اعتداریب و یمنقض ،(پولى ارزش فاقد

 دهندهارائه معامله اریاخت یگذارمتیق یهامدل ،یمال یگذارارزش یهاروش به توجه با

 ارزش یابیارز یبرا متعار  یگذارارزش یهامدل  ن اساس بر  ه هستند راهدردی یمفهوم

R&D حیتوضتتت یبرا معامله اریاخت یگذارمتیق بر یمدتن یگذارارزش. هستتتتند ینا اف 

 دو ینو ور فرایند  ل در(. 1-7 ریتصو) استت دیمف یذات ستکیر یدارا یقاتیتحق یهاپروژه

 بر یدتنم سکیر. بازار بر یمدتن سکیر و فناوری بر یمدتن سکیر: شودیم دهید سکیر نو 

 شتتدن محتمل زمان در و استتت R&D یهاتیفعال تحقق مرحله بر یمدتن ستتکیر ،فناوری

 به ینو ور دنیرس مرحله بر یمدتن ستکیر بازار، بر یمدتن ستکیر. شتودیم تادیا تیموفق

 ه  رستتدیم نظر به دیبع. استتت مرتدط قیتحق جینتا یگذارمتیق با و استتت یستتازیتتار

 ،دارند وجود پروژه هر در تقریداً  ه بازار بر یمدتن یهاستتتکیر از بتوانند R&D رانیمد

 .شودیم لحاظ یتتار تیموفق احتمال بر ورد در بازار بر یمدتن سکیر.  نند اجتناب
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 یهاپروژه یذات سکیر حیتوض یبرا معامله اریاخت یگذارمتیق یابیارز. 5-3تصاویر 
  یقاتیتحق

 احتمال نیا ،(1-7 ریتصتتو) معامله اریاخت یگذارمتیق روش به R&D ستتهیمقا هنگام

 به را فناوری یهایگذارهیستترما از حاصتتل پرستتود پروژه کی ،معامله اریاخت  ه دارد وجود

 کی شتتکل به معامله اریاخت خود یک باهمراه  یقاتیتحق پروژه گر،ید عدارت به. دهد دستتت

 ای شتتود انتام  ن یبرا هیاول یستتازنمونه ای ،شتتود اخترا  ثدت حق تواندیم  هدارد  ینو ور

 عنوان تحت R&D یگذارهیسرما نیاول. ابدی توسعه یتتار محصتول کی به  ن از فراتر یحت

 کی دیتول یبرا دیخر اریاخت کی دیخر به مربوط و شتتودیم شتتناخته دانش یبرا جستتتتو

 مرتدط یسازیتتار به را دیتول معمول طور به یگذارهیسرما نیدوم. است محصتول ینو ور

 است یمتیق توافق متیق(. دیجد و ار سآ یهافرصتت یبرا هیسترما ی ورجمع) ستازدیم

 منهای یتتار ینو ور ارزشبرابر با  این قیمت. شتتود اعمال تواندیم معامله اریاخت  ن در  ه

 .است R&D یهانهیهز از یناش اغلآ ینقد یهاانیجر دنداله. است دیتول نهیهز

 ای اعمال متیق از بیشتتتر متیق  ه انتظار نیا یمدنا بر هامعامله اریاخت یزمان ارزش

 رزشا  ه دارد احتمال ابد،ی شیافزا سهام متیق اگر. شودیم شناخته ابد،ییم شیافزا توافق

 اریاخت مشتتابه برترفن یهاشتتر ت در R&D یهایگذارهیستترما. ابدی شیزااف دیخر اریاخت

 ارزش  ه گفت توانیم. هستتتند در مد  ستتآ محل نیبنابرا و  نندیم عمل یمال دیخر

 یمنطق نیبنابرا است،( R&D یگذارهیسترما یهانهیهز)  ن یهانهیهز از شیب دیخر اریاخت

 فرض اگر مثال، عنوان به. ردیگ صورت یگذارهیسرما باشد یمنف NPV  ه یزمان یحت استت

 ینو ور به  ن لیتدد نهیهز دلار، ونیلیم 1 معادل R&D یگذارهیسرما نهیهز  ه باشد نیا بر

 زمان سال 1 به یستازیتتار یبرا پروژه نیا  ه باشتد نیا بر انتظار و دلار ونیلیم 3 یتتار

 R&D ریمد پس ،(شتتود برداشتتت ر مدد ستتال پنج از پس رودیم انتظار) باشتتد داشتتته ازین

 ریمد. دارد را بازار در دادوستتتد به شتترو  و یدلار ونیلیم 3 یگذارهیستترما یبرا یاریاخت

R&D نیا با.  ن ارزش دارد متیقپرداخت  ار،یاخت نهیهزبا توجه به  ای   ه  ند محاسده دیبا 

 تیموفق با ینو ور و استت دهیچیپ اریبست یاقتصتاد -یاجتماع طیمح یواقع یایدن در حال،

 جیتان اگر نیبنابرا. نداشتتد یتتار تیموفق کی استتت ممکن شتتدهاخترا ثدت و یافتهتوستتعه

R&D ریمد ،نداشتتد دوار نندهیام R&D تهیدرنت و  ند ترک را پروژه  ه دارد را اریاخت نیا 
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 اریاخت یگذارمتیق مدل. دهد  اهش R&D مرحله در شتتدهیگذارهیستترما مقدار به را انیز

 استتت مفروضتتات از یامتموعه بر یمدتن و یمنطق یمال لحاظ به یمدل شتتولز -بلک معامله

 هنگام در مدل نیا حال، نیا با. (2-7نگتاه  نیتد بته  ادر ) 1(1443)پتا ستتتون و وود، 

 یمال لحاظ به تواندیم R&D اگرچه. دارد ییهاتیمحدود R&D یگذارهیسرما در  ارگیریبه

 صتتورت به ینقد یهاانیجر  ن استتاس بر  ه یاهیفرضتت  ند، رفتار رایاخت کی عنوان به

 رستتدیم نظر به یرواقعیغ عمل در باشتتند، یمنف تواندینم و شتتده عیتوز نرمال تمیلگار

 .2(2666 نتلیس، )

 3شولز -بلک معامله اختیار گذاریقیمت مدل. 2-3 کادر

 یافته توسعه 6بلک و مایرون شولزفیشر  توستط  ه شتولز،-بلک معامله اختیار گذاریقیمت مدل

 این. استتت( فروش اختیار/ خرید اختیار) معامله اختیار قیمت تعیین برای مهم ابزار یک استتت،

 توافقی /اعمال قیمت ،4پول زمانی ارزش ،1ستتهام قیمت نوستتانات مانند عواملی مدنای بر مدل

 ؛1443 وود، و پا ستتون) استتت 4اختیار انقضتتای تاریخ و 5پایه /مدنا ستتهام فعلی قیمت ،3اختیار

 صورت به خرید اختیار برای شولز -بلک گذاریقیمت رمولف .16(2616 ،2661 همکاران، و بودی

 :است زیر
𝐶 = 𝑆𝑁(𝑑1) − 𝑁(𝑑2)𝐾𝑒−𝑟𝑡 

𝑑1 =
ln (

𝑆
𝐾

) + (𝑟 +
𝑆2

2
) 𝑡

√𝑡
𝑠  

𝑑2 = 𝑑2 − √𝑡
𝑠

 

C  =؛خرید اختیار قرارداد قیمت 

S  =؛سهام فعلی قیمت 

t  =؛شود منقضی معامله اختیار  ه زمانی تا زمان مدت 

K  =؛اختیار اعمال قیمت 

r  =؛ریسک بدون بهره نرخ 

                                                           
1. Paxson and Wood, 1997  
2. Angelis, 2000 
3. Black–  Scholes   option-pricing model   
4. Fischer Black and Myron Scholes 
5. volatility of the stock’s price 
6. the time value of money 
7. the option’s strike price 
8. the current underlying stock price 
9. the time to the option’s expiration date 
10. Paxson and Wood, 1997; Bodie et al., 2005, 2010 
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N  =؛استاندارد نرمال تتمعی توزیع 

e  =؛نپر عدد /نمایی جمله 

s  = ؛سالانه معیار انحرا 

ln  =طدیعی لگاریتم. 

 طور به و استتت شتتده شتتناخته معامله اختیار گذاریقیمت استتتاندارد روش عنوان به مدل این

 ه   ندمی فرض مدل این. شودمی استفاده استریتوال در اختیار گرانمعامله میان در گستترده

 مدل استتاستتی فروض ستتایر(. اروپایی اختیار)  رد اعمال انقضتتا زمان در تنها توانمی را اختیار

 :از ندعدارت شولز -بلک معامله اختیار گذاریقیمت

 ؛ ندمی تدعیت نرمال لگاریتم احتمال توزیع از اختیار قیمت 

 ؛است ثابت نوسانات مقدار و ریسک بدون بهره نرخ 

 ؛ندارد( قیمت اختلا )  ربیتراژ گونههیچ بازار 

 ؛ ندنمی پرداخت سهام سود سهمی هیچ 

 ؛است ثابت زمان طول در نوسانات 

 است شده توزیع نرمال طور به سهام بازده. 

 برترفن یهاشرکت در نامشهود یهایگذارهیسرما یابیارز .3-5

 بوکسیف و سکویس گوگل، اهو،ی کروسافت،یما اپل، مانند برترفن یایدن در فعال یهاشر ت

 نامشهود یهایگذارهیسرما. دهندیم انتام نامشهود R&D فناوری یهایگذارهیسترما عمدتاً

 یگذارارزش یبرا  ه شتتودیم محستتوب هاتشتتر  نیا یاصتتل جزء برترفن یهاشتتر ت نیا

 نامشهود یهاییدارا. است ارزشمند اریبس هیسرما بازار در گذارانهیسرما توستط ها ن ستهام

 فناوری بر یمدتن یهاشتتر ت یبرا ویژهبه ،یمال وضتتعیتصتتورت در یمهم جزء عنوان به

. شتتودیم گرفته نظر در ینو ور محرک اغلآ هاییدارا نیا ارزش رایز استتت، شتتده شتتناخته

 حق اختراعات، ثدت حق ،(IP) فکری تیمالک شامل ها ن نامشتهود یهاییدارا از ییهانمونه

 یهاییدارا نیبنابرا. است حقوق و قراردادها ،دهیمتوز یهانامهتوافق ،یتتار علائم رها،یتکث

 لهیوس هب  ه است شتر ت ارزش  نندهنییتع مهم عامل کی برترفن یهاشتر ت نامشتهود

 و دنگ) شودیم داده انعکاس سهام بازده و P/E نستدت ،یدفتر ارزش به بازار ارزش نستدت

 .1(1126 همکاران، و  رامر ؛2664 احمد، و نیگودو ؛2666 ،ا ستین ؛1444 لو،

                                                           
1. Deng and Lev, 1999; Eckstein , 2004 ;Goodwin and Ahmed, 2006; Kramer et al., 2011 
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 (38 شماره حسابداری المللیبین استاندارد) IAS-38 در ناممهود هایدارایی .3-3 کادر

IAS حسابداری المللیبین استانداردهای هیئت. است نامشهود هایدارایی با بطهرا در 75 شماره 

(IASB )فیزیکی موجودیت فاقد شتتناستتایی قابل غیرپولی هایدارایی را نامشتتهود هایدارایی 

 هیئت توستتط  ه 2 شتتماره( SFAS) مالی حستتابداری استتتاندارد بیانیه طدق.  ندمی تعریف

 باید  لی طور به R&D هایهزینه شتتده، منتشتتر( FASB) مالی حستتابداری استتتانداردهای

 جزبه ،(مالی هایصتتورت در ستتالانه R&D هایهزینه افشتتای با) باشتتند شتتده محقق هایهزینه

  رد محستتوب گذاریستترمایه را ها ن توانمی  ه  امپیوتری افزارهاینرم توستتعه هایهزینه

(SFAS No. 86 .)های زمون در موفقیت به دستیابی شرط به بستگی هاهزینه این گذاریسرمایه 

 یپذیرامکان به دستیابی برای شدهمتحمل هایهزینه صتورت، این در. دارد فناوری پذیریامکان

 هب دستیابی از پس هاهزینه حال، این با. شودمی گرفته نظر در هزینه و R&D محصتول، فناوری

 .شود محسوب گذاریسرمایه ایدب ینو ور اندازیراه از قدل و فناوری پذیریامکان

 ه  زمانی معمولاً نامشهود هایگذاریسرمایه بیشتتر فعلی، حستابداری استتانداردهای به توجه با

 ابقمط باید شدهگذاریسرمایه هایدارایی استتهلاک. شتودمی گرفته نظر در هزینه یابندمی وقو 

: دارد وجود نامشتتهود هایراییدا اصتتلی دستتته دو. شتتود  ستتر هادارایی از 74 شتتماره IAS با

 تحت.  ن از خارج شتدهتملک شتناستایی قابل موارد و تتاری واحد داخل تولیدشتده هایدارایی

 مانند داخلی تولیدشتتده نامشتتهود هایدارایی شتتناستتایی اجازه IFRS، IFRS حستتابداری قوانین

 عمومی ولاصتت ،IFRS خلا  بر. دهدنمی را مشتتتریان هایفهرستتت و تولیدشتتده برندهای

 ستتایر و ستترقفلی 162 شتتماره SFAS) (GAAP) متحده ایالات در حستتابداری شتتدهپذیرفته

 خا  طور به ها ن -1 اگر دهد،می را نامشهود هایدارایی شناسایی اجازه( نامشتهود هایدارایی

 و ار سآ یک در ها ن -3 و باشند داشته مشتخصتی عمر هادارایی -2 ؛باشتند شتناستایی قابل

 در IAS و IFRS دوی هر. داشتتندن مرتدط نهاد یک به  لی طور به و نداشتتند فعال ذاتی لمستتتق

 تندهستت برترفن صتتنایع شتتدید رقابت جریان در گذارانستترمایه به بهتر اطلاعات ارائه برای تلاش

 .1(2111 مالول، و زگال ؛2616 مالی، حسابداری استانداردهای انتمن)

 و یزایدر مد پتانسیل شدن  شکار به تواندمی نامشتهود هایدارایی گذاریارزش رویکرد

 درخواست نیازهای  ردن بر ورده) سرمایه به دسترسی در را هاشر ت و  ند  مک اقتصادی

                                                           
1. Financial Accounting Standards Board, 2014; Zéghal and Maaloul, 2011 
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 یحسابدار المللیبین استاندارد. سازد توانمند مالی نهادهای ستایر و تتاری هایبانک از( وام

  نید نگاه) است مرتدط نامشهود هایدارایی گذاریارزش حسابداری چارچوب به 75 شتماره

 بازار، رویکرد: دارد وجود نامشتتهود هایدارایی گذاریارزش برای روش ستته(. 7-7  ادر به

 .1(2666 راسل،) در مد رویکرد و هزینه رویکرد

 بازار رویکرد -1

 بازار در  ه کستتانی ای مشتتابه موارد  ردن دایپ با را نامشتتهود یهاییدارا ارزش بازار کردیرو

 ستتوابق از استتتفاده با تواندیم یابیارز نیا نیهمچن.  ندیم یریگاندازه شتتودیم معامله

 نامشتتهود یهاییدارا متوز توافقی یگذارمتیق ای نامشتتهود یهاییدارا گذشتتته معاملات

 بازار، کردیرو قوت. شتتتود نییتع هاشتتتر ت نیب 2(ات بر مدنای توافقانتقال یگذارمتیق)

 در روش نیا مشتتکلات وجود، نیا با. استتت ازیامت حق و اجاره بازار، فروش به  ن یوابستتتگ

 امشهودن یهاییدارا ارزش نییتع یبرا کسانی ای مشتابه بازار معاملات از ی اف اتیجزئ افتنی

 .7(2611، گرجکاسکا، 2661)انسون و همکاران،  است

 نوظهور یهایماریب ماندر یبرا را دارو کی دیجد فرمول یداروستتاز شتتر ت کی: مثال

 دیجد ییدارو برنامه شر ت نیا شتگاه،ی زما در زی متیموفق شی زما از پس.  ندیم  شتف

 یبرا یانحصتتار حق) خود اخترا  از حفاظت و اخترا  ثدت حق افتیدر منظور به را خود

 سازمان به دارو، رساندن دیتول به نیهمچن و( شدهاخترا  یدارو فروش و استتفاده ستاخت،

 داتیتر  یحاو یعموم یدارو حاضر حال در اگرچه.  ندیم ارائه (FDA) کای مر یدارو و غذا

 نسخه کی عنوان به دیجد فرمول بر یمدتن دیجد یدارو اما است، موجود بازار در  ن مشتابه

 .شودیم اعطا  ن به دیجد یدارو اخترا  ثدت حق و شودیم محسوب دیجد

 میلیارد دلار  مریکا 12 بازار )هزینه جایگزینی( حق ثدت اخترا  داروی عمومی در

 %7 شدهثدتنرخ حق امتیاز داروی 

 سال 26 های حفاظت از حق ثدت اخترا سال

                                                           
1. Russell, 2000 
2. negotiated transfer pricing 
3. Anson et al., 2005; Grajkowska, 2011 
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 یعواق فروش تا  ندمی نگاه بازار در خود یرقدا به یداروساز شر ت بازار، کردیرو تحت

 مورد در اطلاعات نی خر نیهمچن و مشتتابه نامشتتهود یهاییدارا ازیامت حق یهاپرداخت و

 یهایگذارهیسرما  ل مورد، نیا در.  ورد دست به را اخترا  ثدت حق معاملات یگذارمتیق

. بود خواهد دلار اردیلیم 12( اخترا  ثدت حق یبازار متیق) بازار کردیرو اساس بر نامشتهود

 دتث حق یگذارارزش در استفاده یبرا عادلانه ی عینیبازار ارزشبه شکل  ینیگزیجا نهیهز

 به توجه با وجود، نیا با. شتتتودیم ظاهر نوظهور یهایماریب درمان دیجد یدارو اخترا 

 عمل در ،نادر معاملات و( فردمنحصربه ییدارو آیتر ) دارو اخترا  ثدت حق نبود یانحصار

 ارازب کردیرو تحت نامشهود یهاییدارا یابیارز یبرا مشابه یبازار معاملات افتنی است ممکن

 .نداشد  سان

 هزینه رویکرد -2

 دیجد نامشهود ییدارا کی دیبازتول ای یبازستاز فرصتت یهانهیهز و هانهیهز نه،یهز کردیرو

 نهیهز یمدنا بر تواندیم یابیارز. ردیگیم نظر در را یمیقد مورد کی با ستتتهیمقا قابل

 ای( بهمشا مورد با ییدارا کی ینیگزیجا یبرا شتدهبینیپیش یضترور یهانهیهز) ینیگزیجا

( نامشتتهود ییدارا همان متدد دیتول یبرا انتظار مورد یضتترور یهانهیهز) دیبازتول نهیهز

 یارگذارزش یبرا ینیگزیجا یهانهیهز  ردن دایپ در شر ت است ممکن وجود، نیا با. باشد

 یشکلاتم با نامشتهود یهاییدارا یبرخ بودن فردمنحصتربه به توجه با نامشتهود یهاییدارا

 یبازساز ای و فردمنحصربه ،یمیقد نامشتهود ییدارا کی  ه یزمان ن،یا بر علاوه. شتود جهامو

 .باشد استفاده قابل  متر است ممکن نهیهز کردیرو ،باشد سخت  ن

 نهایرا یبرا دیجد عامل ستمیست کی دارد قصتد یافزارنرم شتر ت نکهیا فرض با: مثال

 :است ریز شرح به بازار در موجود سهیمقا قابل یهانهیهز  ند، دیتول تدلت یشخص

 مقدار )دلار  مریکا( ساختار هزینه

 R&D 1666666مخارج 

 166666 های تولیدهزینه

 216666 های نیروی  ارهزینه

 766666 و هزینه ثدت(تکثیر های حقوقی )درخواست حق هزینه

 166666 های  زمایشگاهی زمون
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 166666 های  نترل  یفیت زمون

 2216666 های بر وردی ل هزینه

 ی ورجمع به شتتر ت نیا د،یجد عامل ستتتمیستت یرو یگذارهیستترما ارزش بر ورد در

 تادیا یاقتصتتاد منافع ندهی  در  ه ییهانهیهز ییشتتناستتا و دیبازتول یهانهیهز جزءجزءبه

 لازم یهانهیهز متما ،نامشتتهود یهایگذارهیستترما ینیتخم یهانهیهز نیا. دارداز ین  ندیم

 در. شوندرا شامل می استتفاده یبرا مطلوب مکان و طیشترا به نامشتهود ییدارا  وردن یبرا

 تاس ممکن نهیهز ساختار تدلت، یشخص انهیرا یبرا دیجد عامل ستمیست یهانهیهز بر ورد

 مورد، نیا در. باشد مییقد یشخص انهیرا عامل ستمیس کی دیتول نهیهز ستاختار از متفاوت

 کی( دیبازتول/ ینیگزیجا بر ورد شتتده یهانهیهز  ل) نامشتتهود یهایگذارهیستترما ارزش

 .است دلار 2.216.666 تدلت، یشخص انهیرا دیجد عامل ستمیس

 دیبازتول یبرا ستتهیمقا قابل یهانهیهز افتنی در یمشتتکل استتت ممکن مثال، نیا در

 مورد در حال، نیا با. داشتتدن نداشتتته وجود بازار در تدلت یشتتخصتت انهیرا عامل ستتتمیستت

 نیر خ بر یمدتن دیجد همراه تلفن دستتتگاه کی یبرا عامل ستتتمیستت دیتول فردمنحصتتربه

 دایپ در یمشکلات با است ممکن شر ت نیا است، نداشته وجود قدلاً  ه شرفتهیپ یهافناوری

 لیموبا دستتتگاه کی یبرا عامل ستتتمیستت فناوری در یگذارهیستترما ینیگزیجا ارزش  ردن

 .شود مواجه دیجد

 درآمد رویکرد -3

  اربرد از  ه را( ینقد خالص انیجر ای در مد) ندهی  یاقتصتتتاد یایتمزا ،در متد روش

 ینقد انیجر کیتکن از روش نیا.  ندیم یابیارز شتتتود،یم تادیا نامشتتتهود یهاییدارا

 ورمنظ به یابیزار انتام خیتار تا عقآ به ندهی  یدر مد انیجر لیتنز یبرا (DCF) شدهلیتنز

 شیافزا قالآ در) ی ت یدر مد انیجر.  ندیم استتتفاده نامشتتهود یهاییدارا ارزش نیتخم

 نرخ از استفاده با( نهیهز در ییجوصرفه ای متوز صتدور ای محصتول فروش از حاصتل در مد

 DCF لیتحل و هیتتز. شودیم لیتدد PV به گذارهیسرما مطلوب بازگشتت نرخ با برابر لیتنز

 : ندیم لیتنز ریز فرمول از استفاده با را ندهی  یاقتصاد یایزام
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∑ 𝐶𝐹𝑡/(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

های ی حاصتتتل از فعالیتدر مدمزایتای اقتصتتتادی  تی یتا جریتان 

 های نامشهود.عملیاتی از طریق  اربرد دارایی
CF =)جریان نقدی( 

ده  ننه منعکسنرخ تورم   اساس بری  تی در مدنرخ تنزیل جریان 

گذاری است  اهش ارزش پول با توجه به ارزش زمانی پول یا سرمایه

 ی  تی(.در مد)ریسک مربوط به تولید جریان 

K =)نرخ تنزیل( 

های نامشتتهود در ی  تی حاصتتل از  اربرد داراییدر مددوره جریان 

 سازی.تتاری
t =)دوره( 

افزایش  ،4G متوز در یگذارهیسرما رایبدارد  قصد یمخابرات یشر ت دی ن فرض: مثال

 راههم ینترنتیا ارتداطات و همراه تلفن امواج تیتقو خود به  ینده هایدر مد بازار و ظرفیت

 ریز در ستاله 16 دوره کی یبرا شتر ت نیا به مربوط شتدهبینیپیش اتیجزئ. بپردازد خود

 .است شده داده نشان

 ظرفیت بازار میلیارد دلار  مریکا 1،666

 اندازه سهم بازار شر ت 1%

 4Gمدت قرارداد متوز  سال 16

 (در مد)نرخ رشد  در مددرصد رشد سالانه  16%

 (kنرخ تنزیل ) 12%

 نیا. بزند نیتخم را متوز نیا یدیتول در مد دیبا شر ت نیا متوز، یگذارارزش هنگام

 دست به را بازار همس درصد 1 ،یدلار اردیلیم 1،666 بازار تیظرف  ل از دارد انتظار شر ت

 انتظار نکهیا به توجه با. استتت دلار ونیلیم 16( 1 ستتال) یفعل بالقوه ناخالص در مد.  ورد

 نیبنابرا شود، سال در در مد رشتد درصتد 16 منتر به 4G متوز در یگذارهیسترما رودیم

 :بود خواهد ریز صورت به ساله 16 قرارداد کی یط شدهریزیبرنامه در مد
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 ی بالقوهدر مدجریان  لار  مریکامیلیون د

 1سال  16.66

 2سال  11.66

 7سال  12.16

 6سال  17.71

 1سال  16.46

 4سال  14.16

 3سال  13.31

 5سال  14.65

 4سال  21.67

 16سال  27.13

 داده نشان ریز در DCF کیتکن اساس بر شدهمحاسده 4G، PV متوز ستاله 16 مدت در

 .است شده

𝑃𝑉 =
10

(1.12)1
+

11

(1.12)2
+

12.1

(1.12)3
+

13.31

(1.12)4
+

14.64

(1.12)5
+

16.10

(1.12)6
+

17.71

(1.12)7

+
19.48

(1.12)8
+

21.43

(1.12)9
+

23.57

(1.12)10

= 8.92 + 8.76 + 8.61 + 8.45 + 8.30 + 8.15 + 8.01 + 7.86

+ 7.72 + 7.58 = 𝑈𝑆$82.36 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛 

 شدهمحاسده نرخ ای( WACC) هیسرما نهیهز موزون نیانگیم از است ممکن شتر ت نیا

 نگاه)  ند استفاده لیتنز نرخ عنوان به( CAPM) یاهیسترما یهاییدارا یگذارمتیق مدل از

 کردیرو تحت. استتت شتتده فرض درصتتد 12 تنزیل نرخ مورد، نیا در(. 6-7  ادر به دی ن

. ودشیم متوز یابیارز اریمع کی به لیتدد شدهبینییشپ یدر مد انیجر PV ستپس ،در مد

 .است ونیلیم 52.74 معادل 4G متوز در نامشهود یهایگذارهیسرما یگذارارزش

 یابیارز یبرا استتت ممکن CAPM مدل از استتتفاده  ه میباشتت داشتتته توجه استتت مهم

 لیدل نیا به. باشد داشته تیمحدود ها ن رشد هیاول مراحل در فناوری بر یمدتن یهاشر ت

 ستتکیر و انتظار مورد بازده بتا، مت،یق شتتامل مفروضتتات از یامتموعه با CAPM مدل  ه
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 عرضه به  ه یزمان تا است ممکن نوپا یو ارها سآ یبازار متیق  ه یحال در. استت معتدر

 دهازب اریمع انحرا  و انتظار مورد بازده نیتخم ن،یبنابرا. نداشد دستترس در نرستند، یعموم

 .است دشوار( بازار سکیر صر  محاسده یبرا سکیر یگذارمتیق در مشکلات)

 ایسرمایه هایدارایی گذاریقیمت مدل .4-3 کادر

 مطلوب بازده نرخ محاستتده برای هاشتتر ت و گذارانستترمایه توستتط معمولاً CAPM مدل

 مدل .1(2661 ،همکاران و بودی) شتتودمی برده  ار به پرریستتک دارایی هر در گذاریستترمایه

CAPM ریستتک بدون بازده نرخ از استتتفاده با (Rf)، بازار انتظار مورد بازده نرخ (Rm )ریستتک و 

 طریق از توانمی را بتا( )β) بتا با  ه 2(بازار ریستتک یا انطداق غیرقابل ریستتک) ستتیستتتماتیک

 CAPM مدل. شودمی محاسده شود،می داده نشان(  رد محاستده رگرستیون تحلیل یک بر ورد

 :است زیر صورت به

مطلوب بازده نرخ  (k) = Rf + β(Rm − Rf) 

= Rf ؛ریسک بدون دارایی بازده نرخ 

= Rm ؛بازار بازده نرخ 

= β  دارایی بتای. 

CAPM درانج به بستگی مطلوب بازده نرخ  ه جایی در سهام مناستآ قیمت تعیین برای اغلآ 

 جای به T-bill یا خزانه اسناد نرخ از عمل در معمولاً  ه ریستک، بدون نرخ یا) پول زمانی ارزش

 برای. رودمی  ار به دارد، بازار ریسک صر  و( بتا) ستهام قیمتی نوستان ،(شتودمی استتفاده  ن

 مطلوب بازده نرخ اندارسهام  نند،می گذاریسترمایه ریستک م هایدارایی در  ه هاییشتر ت

 پرریسک هایدارایی در گذاریسرمایه هنگام در اندارسهام دیگر، طر  از. دارند انتظار را ی متر

 این CAPM از استفاده برای اساسی مفروضتات از یکی. دارند را بالاتری مطلوب بازده نرخ انتظار

 CAPM مدل. استتت دستتترس در گذارانستترمایه همه برای زمان هر در اطلاعات تمام  ه استتت

 اختیار گذاریقیمت راهدرد) سهام معامله اختیار ارزش محاسده برای شتولز-بلک مدل به شتدیه

 .است ریسک و پول زمانی ارزش مفهوم از استفاده با( معامله

 عنوان به در مد روش نامشتتهود، یهایگذارهیستترما یگذارارزش روش ستته انیم از

 (باشد دسترس در هاداده  ه یصتورت در) نامشتهود یهاییدارا یگذارارزش روش نیدتریمف

                                                           
1. Bodie et al., 2005 
2. systematic risk (non-diversifiable risk or market risk) 
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 یبرا دیمف یشناسروش کی بالا در شدهبحث روش سه هر. است شتده شتناخته تیرستم به

 اساس نامشهود، یهاییدارا در یگذارهیسرما. اندداده ارائه نامشتهود یهاییدارا یگذارارزش

 روند نیدشتتوارتر با یاقلام هاییدارا نیا اما استتت، فناوری بر یمدتن یهاشتتر ت رشتتد

 یهاروش تادیا رقابت، شیافزا به توجه با. استتت امروز محورفناوری عیصتتنا در یگذارارزش

 کی ینو ور رایز ،است یضرور شر ت ارزش درباره شناخت ارائه یبرا نامشهود یگذارارزش

 .است بازار در رقابت حفظ یبرا مهم ابزار

 

 هستند جهانی بزرگ سازمان دو( WEF) اقتصاد جهانی متمع و( IMD) مدیریت توسعه المللیبین مؤسسه. 1

 .دهندمی توسعه را نو وری و فناوری هایقابلیت هایشاخص به مربوط دانش  ه

 در  شورها و و ارها سآ پژوهشگران، مؤستسات، نو ورانه ییتوانا از ی مّ شتاخص کی ینو ور شتاخص. 2

 جیترو و نظارت ،یریگاندازه یبرا یابزارشاخص  نیا(. 2663 ا،یتالیا  سپن مؤستسته) استت منتخآ مناطق

 یمل یهاتیقابل از ی مّ اریمع کی عنوان به تواندمی نیهمچن شاخص نیا. استت ینو ور عملکرد رفتشتیپ

 لندمدتب در نو ورانه داتیتول در بیشتر  ه را یاستیس یهانهیگز و منابع تعهدات و ردیگ قرار استتفاده مورد

 (.Porter, 1998b; Porter and Stern, 1999)  ند برجسته گذارد،یم تأثیر

 و رایم ،(1444)  وت و می  مثال، عنوان به دارد، وجود پلتفرم مفهوم مورد در یاریبستت ینظر مطالعات. 7

 نگیلیش ،(1445) یمو و دونز ،(1444. )همکاران و لوریت ،(1445) هندرسون و ونکاترامان ،(1445) نگریسل

 فناوری لحاظ از یحدود تا تفرمپل مفهوم مطالعات، از یاریبستت در(. 2617. )همکاران و ناموریستت ،(2664)

/ هاینو ور انوا  فناوری، لیپتانس  ن در  ه است یفن یهاتیقابل از یاخوشه فناوری پلتفرم. است مشتخص

 یهابسته شامل فناوری پلتفرم.  ندیم تادیا پلتفرم صتاحآ ستازمان تیمز به توجه با را دیجد ی اربردها

 تصنع در حافظه بر یمدتن پلتفرم مانند دهد،یم شیافزا را دیجد یبازارها به ورود احتمال  ه است فناوری

 ,Kim and Kogut, 1996; Wonglimpiyarat) همراه تلفن صتتنعت در همراه تلفن زی نال پلتفرم ،یهادمهین

2004; Schilling, 2009; Cenamor et al, 2013.) 

 استتت، افتهی توستتعه Co. EVAتوارت و توستتط استتترن استت ه ( EVA) یاقتصتتاد افزوده ارزشگیری اندازه. 6

شاخص  نیا. است شده یطراح برای تحلیل نفع ذینفعان  ه است، حکمرانی شر تی داخلی هکپارچی ستمیس

. رد  استفاده ثروت و ارزش و خلق یاقتصاد بهدود بر تمر ز با یاقتصاد ستود از یاریمع عنوان به توانمی را

.  ند انتخاببالا را  EVA عملکرد با یهاپروژه دیبا شتتر ت وستتعه،ت و قیتحق یهایگذارستترمایه لیتحل در

(increasing Net Operating Profit After Tax (NOPAT) and low capital charge) (Stern Stewart & Co.) 

 هانوشتپی
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 موفق یهابرنااامه یمورد مطااالعااات
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 یهابرناامه یمورد مطاالعاه .4 فصل

 فناوری یسااازیتجار و یمال تأمین

 آمریکا متحده الاتیا –

 عنوانه ب جهان در یریپذرقابت و ینو ور هایتیظرف لحاظ به مریکتا  متحتده التاتیتا

( IMD) تیریمد توسعه یالمللنیب مؤسسه یبندرتده اساس بر. است شده شناخته هنگاشیپ

 و شودمی شناخته جهان در اقتصاد نیترورنو  متحده الاتیا ،2617 سال در یجهان رقابت از

 ازو ارس درک یبرا. ه استگرفت قرار پنتم رتده در اقتصاد یجهان متمع یبندرتده اساس بر

 ترمن متحده الاتیا اقتصاد رشد به  ه ینو ور یمال تأمین و فناوری یسازیتتار یهابرنامه

 125 روتبوستتتون و ایفرنیل ا ،یولکونیلیستت در یریپذرقابت به فصتتل نیا استتت، شتتده

 و رتربفن عیصنا زانیم نیبالاتر یدارا  ه استت افتهی اختصتا  ماستاچوستت و( نیوانگلند)

 .هستند هایگذارهیسرما

 یریپذرقابت ،(1-6 بخش) اول بخش در: است شده دهیسامان ریز شترح به فصتل نیا

 هشتتناخت متحده الاتیا در مدرن فناوری با شتترفتهیپ منطقه عنوان به  ه ،ولیستتیلیکون

 2-6 بخش. ردیگیم قرار بحث مورد فناوری نهیزم در یسازیتتار یستازو ارها و شتودیم

 در ینو ور یمال تأمین و ینی ار فر تیریمتد ،فنتاوری یستتتازیتتتار فراینتد مورد در

 متحده الاتیا دولت یمال تأمین یهابرنامه ،7-6 بخش در. د نیم بحث 125 روتبوستتتون

 بر تمر ز با. گیردمی قرار لیتحل مورد ینی ار فر یهاینو ور و رشتتتد از تیحمتا یبرا

 فصل، نیا - 125 روتبوستون و یولکونیلیس – جهان در برترفن عیصنا یایپو یهاخوشته
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 توانیم  ه ورده  گرد را ینو ور یمال تأمین و فناوری یسازیتتار باب در یمهم های موزه

 . رد عمالا اقتصادها ریسا در

 متحده الاتیا ولیسیلیکون یریپذرقابت .4-9

 واقع 1مریکا  متحده ایالات  الیفرنیا شمال در سانفرانسیسکو خلیج منطقه در ولیستیلیکون

 و ینو ور زیستگاه عنوان به و بوده جهان اقتصادی منطقه پویاترین منطقه این. استت شتده

 دایته  ار فرینانی توسط ولیونسیلیک در صنعتی توستعه. استت شتده شتناخته  ار فرینی

 در. اند رده فنی و ایحرفه خطرپذیر هایریستتک ،موفق هایشتتر ت ایتاد برای  ه شتتده

 چهار. است شده داده نشان تا نون 1416 سال از ولیستیلیکون تکاملی ستیر ،1-6 تصتویر

 :اندفتهگر شکل ولیسیلیکون در دوم جهانی جنگ زمان از  ه دارد وجود ینو ور عمده موج

 اقتصتتاد ی،نو ور موج هر. اینترنت و شتتخصتتی هایرایانه متتمع، مدارهای ،یدفاع صتتنایع

 عهتوس. است داده افزایش را متحده ایالات در اقتصتادی رشتد و داده تغییر را ولیستیلیکون

 توانایی بر  ه را شومپیتر جوز  نام به اقتصاددانی نظریه ،ولیستیلیکون در موفق اقتصتادی

 بر  فرینی ار از شومپیتر تعدیر.  ندمی منعکس دارد تأ ید ینو ور برای  ار فرین هایبنگاه

 ومپیتر،ش) دارد تمر ز  ار فرینی عملکرد بهدود منظور به  نشگری و ینو ور ،پذیریریسک

 .2(1444 براون، ؛1444 دس، و لامپکین ؛1441 اسلوین، و  وین ؛1443 ،1474

  ثرت ،یصنعت یهاشدکه ترا م. است محورصنعت یامنطقه ستمیس کی ولیستیلیکون

 تیفی  با  ار یبازارها ها،بخش ریسا و دولتحضور  و ارها، ستآ یجمع یهاییایپو دانش،

  ندیم قیتشتتو را ریتدب و ینی ار فر( VC) خطرپذیر یهایگذارهیستترما عرضتتته و بالا،

 تیموفق  ه استتت توجه جالآ. 7(1444 لر،یم.ما.دبلیو ؛2663 ،1446 ،1446 ان،یستتا ستتن)

 یهند و ینیچ مهاجران از  ه ستتتا یاحرفه و ماهر افراد مرهون یحدود تا ولیستتیلیکون

 و مهندستتان را ولیستتیلیکون یهاشتتر ت  ار یروین از درصتتد 26، به طوری  ه هستتتند

 نحوه 2-6 ریتصتتو. 6(2662 همکاران، و انیستتا ستتن) دهندیم لیتشتتک مهاجر دانشتتمندان

 یاقتصاد توسعه مدل کی هاخوشه  ه دهدیم نشان و داده شینما را ولییلیکونست توستعه

                                                           
1. San Francisco Bay Area in Northern California of the U 
2. Schumpeter, 1939 ,1967; Covin and Slevin, 1991; Lumpkin and Dess, 1996; Brown, 1996 
3. Saxenian, 1990, 1994, 2007; W.M. Miller, 1999 
4. Saxenian et al., 2002 
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 شتتودیم  ن توستتعه موجآ  ه ستتازو اری ،ولیستتیلیکون شتترفتیپ طول در. هستتتند مؤثر

 ،خطرپذیر گذارانهیستترما نان،ی ار فر متشتتکل از ییهاشتتدکه - استتت یتیریمد یهاشتتدکه

 .دیجد یتتار یهاینو ور به هادهیا انتقال یبرا - افراد گرید و دانشگاه محققان محققان،

 

 
 3000-9150 دهه ،ولیسیلیکون یتکامل ریس. 9-4تصویر 

 (2000. )همکاران و لی: منبع
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 ایالات متحده ،ولیسیلیکون توسعه. 3-4تصویر 

 نویسنده طراحی: منبع

 و شد  غاز 1 لتو پالو در  لارا سانتا دره یغرب شمال در ولیستیلیکون در برترفن توستعه

 اهدانشتتگ یقاتیتحق پارک و استتتنفورد دانشتتگاه در یعمل و ینظر فناوری قاتیتحق  ن در

                                                           
1. Santa Clara Valley in Palo Alto 
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 از تیحما با ینیر فر ا گروه اول، یروزها از. 1(2666 همکاران، و یل) شتتد انتام استتتنفورد

 از سپ. داشت یکینزد یهمکار صنعت و استنفورد دانشگاه با ،ینو ور یمال تأمین یهابرنامه

 مرا ز عنوان به یعلم یهاپارک تادیا از طریق منطقه نیا در توستتعه دوم، یجهان جنگ

 .شد تیهدا وابسته یهادانشگاه یکینزد دربرترفن

 اکاردپ ولتیه وکارکسب مدل .1-4 کادر

 در نی ار فر یهادانشتتگاه نیترهبرجستتت از یکی استتتنفورد دانشتتگاه ،یفناور یستتازیتتار دگاهید از

 در. شدند لیالتحصفارغ استنفورد دانشگاه از 1471 سال در پا ارد دیوید و ولتیه امیلیو. استت جهان

 ولدت محل  ه ردند  سیتأستت ایفرنی ال  لتو پالو در  وچک گاراژ کی در را خود شتتر ت ،1474 ستتال

 از یکی پا ارد ولتیه حاضتتر، حال در. استتت جهان در یصتتنعت منطقه نیترشتترفتهیپ ،یولکونیلیستت

 یهاشتتر ت از زی متیموفق مدل کی عنوان به و بوده جهان در اطلاعات یفناور یهاشتتر ت نیتربزرگ

 دلم گر،ید عدارت به. استتت شتتده شتتناخته( پا ارد ولتیه و ار ستتآ مدل) یعلم قاتیتحق در برترفن

 ئتیه یاعضتتا و استتتادان. شتتودیم دهید ینی ار فر رشتتد یبرا یمدل عنوان به پا ارد ولتیه و ار ستتآ

 یهاژهپرو مانند صنعت و دانشتگاه یهمکار در و ینی ار فر یهاتیفعال در شتر ت یبرا نفورداستت یعلم

 .رندیگیم قرار قیتشو مورد یدانشگاه یفناور انتقال از تیحما منظور به مشترک یقاتیتحق

 درش. است ینی ار فر مشهور یهادانشگاه از گرید یکی( یتی ام) ماستاچوست یفناور مؤستسته

 ،یتی ام مانند یدانشتتگاه یقاتیتحق مؤستتستتات ییایجغراف یبندخوشتته استتاس بر 125 روت

. ستا تافتس اهدانشگ و ماساچوست دانشگاه بابستون،  الج بوستتون، دانشتگاه هاروارد، دانشتگاه

 تیرسم به یدانشگاه ینی ار فر مدل کی عنوان به 125 روت در شترفتهیپ یهاخوشته توستعه

 را 2(یدانشگاه یشیزا یهاشر ت) خود یهابنگاه محققان قیطر  ن از  ه استت شتده شتناخته

 گاهشیا زم ،راًیاخ اروارده دانشگاه.  نندیم تادیا یدانشگاه قاتیتحق یسازیتتار و انتقال یبرا

 ینی ار فر جیترو از تیحما یبرا یابرنامه  ه استتت ه رد سیتأستت را (Lab-I) 7رواردها ینو ور

 به  مک یبرا یزوری اتال عنوان به تا شتتد سیتأستت 2611 ستتال در I-Lab. استتت یفناور

 یبرا یگذارهیستترما)  ند لیتدد موفق ریخطرپذ یهاشتتر ت به را خود یهاپروژه ان،نی ار فر

 نانی ار فر و انیدانشتو به  ه است نیا I-Lab از هد (. یدانشتگاه یشتیزا یهار تشت تادیا

 .دهند شیافزا توسعه از مرحله هر در را خود یهایگذارهیسرما تا  ند  مک

                                                           
1. Lee et al., 2000 
2. spin-off firms 
3. Harvard Innovation Lab (I-Lab) 
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 از را ودخ و ار سآ ولیسیلیکون توسعه یروزها نیاول در پا ارد دیوید و ولتیه امیلیو

 ودخ برنامه یمال تأمین یبرا پول  ردن فراهم مشتتکل با ابتدا در ها ن.  ردند  غاز گاراژ کی

 خود یقاتیتحق پروژه هیستترما یبرا 1روستتکوپیژ یاستتپر شتتر ت از بعداً اما شتتدند، مواجه

 یهارستتاختیز و دانشتتگاه امکانات از استتتفاده با.  ردند افتیدر یمال تیحما دلار 1666

 رشد زرگب گاراژ کی در یکیالکترون  وچک شر ت کی استتنفورد، یقاتیتحق پارک یتیحما

 دانشتتگاه(. 1-6  ادرنگاه  نید به ) شتتد پا ارد ولتیه شتتر ت به لیتدد  ن از بعد و  رد

 ساسا بر را یقاتیتحق یهاشترفتیپ  ه استت نی ار فر دانشتگاه کی از یانمونه استتنفورد

 رشتتد حال در صتتنعت با ولیستتیلیکون یترق . ندیم تادیا صتتنعت و دانشتتگاه ارتداطات

 گاهدانش استنفورد، دانشتگاه مانند یقاتیتحق یهادانشتگاه  مک با 1446 دهه در یهادمهین

 فرانسیسکوانس ایفرنی ال دانشگاه ،یبر ل ایفرنی ال دانشگاه خوزه، ستن دانشتگاه  لارا، ستانتا

 یستتازیتتار به منتر صتتنعت، و هادانشتتگاه نیب یقو تعاملات و ارتداطات. شتتد ممکن

 .شده است ینو ور زی متیموفق

 تولد از پس شود،یم دهینام( PC) یشتخص رایانه انقلاب اوقات یگاه  ه ،ایرایانه انقلاب

 ولیستتیلیکون توستتعه باعث رایانه صتتنعت رشتتد. داد رخ 1456 دهه در اپل و کروستتافتیما

 شده داده نشان 1-6 ریتصو در  ه طورهمان است، شده( یشتخصت رایانه عصتر ستوم موج)

 دهه در نترنتیا انقلاب/ WWW انقلاب وقو  ستتدآ نترنتیا فناوری یانفتار رشتتد ،استتت

 طلاعاتا فناوری در یریچشمگ شرفتیپ ولیسیلیکون ندهی  در  ه رودیم انتظار. شد 1446

 . ند تادیا فناورینانو و فناوریزیست  ،(ICT) ارتداطات و

 أمینت و ینی ار فر تهینت ،لیوستتیلیکون خیتار طول در یاقتصتتاد تحول ،ی ل طور به

 با توجه به) شده است انهنو ور جهش سمت بهموجآ هدایت   ه سازو اری. استت VC یمال

. استتت منطقه در ایشتتدکه تیریمد( 1-6 ریتصتتو در S یمنحن در شتتدهدادهنشتتان امواج

  ه است یمهم سازو ار ،همکار مؤستسات یبندخوشته  ه استت داده نشتان ولیستیلیکون

(. زایشتتی یهاشتتر ت یاخوشتته اثرات) شتتودیم ولیستتیلیکون در یاقتصتتاد توستتعه باعث

 از بزرگ یامتموعه و VC ،یدانشتتگاه منابع مؤثر  ارگیریبه از یادیز حد تا ولیستتیلیکون

 .است شده مندبهره ماهر یهانیتکنس و مهندسان دانشمندان،

                                                           
1. Sperry Gyroscope Company 
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 رپورت یرقابت الماس مدل اساس بر را ولیسیلیکون خا  یهایژگیو/ ابعاد 7-6 ریتصتو

را  1 فصتتل در 4-1 بخش ینظر چارچوب لطفاً)  ندیم لیتحل و هیتتز( 2661 ،1446)

 توجه با را رقابت  ه است یمحل بافت دهندهنشان انهنی ار فر پذیریسکیر فرهنگ. (دینیبد

 تأمین یهابرنامه لیدل به عمدتاً ولیسیلیکون تیموفق.  ندیم قیتشتو پورتر الماس مدل به

 انونق مثال، عنوان به. است یابودجه شکا   ردن پر یبرا یتاسیست ابتکارات و یدولت یمال

 را هیاول مراحل در فناوری یسازیتتار ،1454 فدرال فناوری انتقال قانون و 1456 دال-بای

 نرخ  اهش مثلاً) یاتیمال یهااستتتیستت قیطر از متحده الاتیا دولت نیهمچن. در  لیتستته

 .دهدیم ارتقا را نانهی ار فر ینو ور و صنعت VC ،(هیسرما سود بر اتیمال

 دولت -صنعت -دانشگاه جاندهسه تعامل از یاتهینت را ولیستیلیکون رشتد بتوان دیشتا

 تیتقو و تادیا ییتوانا. دانستتت یستتازیتتار و فناوری انتقال فرایند لیتستته جهت [1]

 خدمات و محصتتولات دیتولدر  ینو ور یاهقطآ  ه استتت یصتتنعت یامنطقه یهاخوشتته

 و تیموفق ستتآ  مانند ،یفرد عوامل با ولیستتیلیکون نانی ار فر. ند یم تادیا را باارزش

 مددر  تادیا منظور به دیجد و ار سآ ساختن یبرا ها ن. رندیگیم زهیانگ ،یشتخص ثروت

  ه استتت یخصتتوصتت بخش نیا گر،ید عدارت به.  نندیم تلاش یزندگ تیفی  بهدود یبرا

 مداخله گونههیچ)  ندیم تیهدا را یامنطقه اقتصتتاد و  رده تستتریع را هاخوشتتهتشتتکیل 

 ،هاافزارنرم شتتامل ولیستتیلیکون در عمده یهاخوشتته(. ندارد وجود ولیستتیلیکون در یدولت

 خدمات ارتداطات، و رایانه افزارستتتخت دیتول ،یهادمهین زاتیتته دیتول و هایهادمهین

 .است یپزشک ستیز صنعت و ی ورنو
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 یرقابت الماس خوشااه یهاشاااخ  به توجه با ولیساایلیکون یهایژگیو. 3-4تصااویر 
 پورتر

 2001-1440 پورتر چارچوب اساس بر ،نویسنده طراحی: منبع

 یدارا ولیستتیلیکون. تاستت ولیستتیلیکون رشتتد محرک یاصتتل یروین VC تأمین مالی

 افتیدر این طریق از را یگذارهیسرما زانیم رینالاتب و استت جهان در VC تمر ز ینبیشتتر

 تفادهاس با ولیسیلیکون در برترفن عیصنا توسعه  ه است توجه جالآ(. 6-6 ریتصو)  ندیم

 جدول(. شودیم دهید 2-6 شکل در  ه طورهمان) شودیم فراهم VC و یدانشتگاه منابع از

 ارائه را 2617 تا 1456 ستتال از متحده الاتیا در VC یهایگذارهیستترما ی ل ریتصتتو 6-1

 شده متمر ز( 6-6 ریتصو) نیوانگلند و ولیسیلیکون در VC یهایگذارهیسرما ا ثر. دهدیم

 تا یتتمع یهاشاخص) 2617 سال در( دلار اردیلیم 26.3 به ارزش)معامله  2،543 از. است

ه  رد افتیدر را وجوه زانیم نیبالاتر نیوانگلند سپس و ولیسیلیکون ،(2617 سال مسو ربع

 و دلار ونیلیم 5،311 بر بالغ یزانیم به VC یهایگذارهیسرما نیبالاتر ولیستیلیکون. استت

 یگذارهیستترما دلار ونیلیم 2،734 و معامله 767 با نیوانگلند با ستتهیمقا در را لهمعام 421

 .تاس بوده دارا
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 3093 سال سوم فصل تا 9180 سال از VC سالانه یگذارهیسرما. 9-4 جدول
 کایآمر دلار اردیلیم اتمعامل تعداد سال
1456 641 6.4 
1451 1741 2.5 
1446 1621 2.5 
1441 1536 3.4 
2666 5652 161.4 
2661 7243 27.1 
2664 7554 23.1 
2663 6226 71.4 
2665 6135 24.4 

2664 7164 26.2 
2616 7466 27.7 
2611 7441 24.4 
2612 7524 23.1 

 26.3 2543 )تا فصل سوم( 2617

 1(2016) کوپرز هاوسواتر سیپرا: منبع

 
 دلار ونیلیم به ،3093 سااال سااوم صاالف تا) یامنطقه یگذارهیساارما. 4-4تصااویر 
 (کایآمر

 (2016) کوپرز هاوسواتر سیپرا :منبع

                                                           
1. PricewaterhouseCoopers (2013) 

  لاسکا، هاوایی و پورتوریکو

 سا رامنتو 
 نیویورک پ استیت 

 وث وستسا

 ترالسنث نور
 ساوث سنترال

  لرادو

 فیلادلفیا
 سان دیگو

 تگزاس
 مید وست
 نورث وست

 تایسوث اس
 متروپلکس

 اورنج  انتی
 ورکیوین

 نیو انگلند
 8.755 کون ولیسیلی

2.379 
1.973 

1.320 
1.152 

906 
527 

733 
986 

588 
337 
330 

131 
242 
315 

57 
13 

2 
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 تز،یاتز و) دولت -صنعت -دانشتگاه جاندهسته مارپیچ مدل استاس بر هالیتحل و هیتتز

 منابع از مؤثر استفاده ،ینو ور یهاخوشه پرورش ییتوانا  ه دهدیم نشان ،1(2664 ،2666

 یهابرنامه و ریستتتک رشیپذ به لیتما فرهنگ ،یدانیتپشتتت یهارستتتاختیز دانشتتتگاه،

 تیموفق  ه هستتتند یاقتصتتاد یموتورها( جاندهستتهمارپیچ  تعاملات) VC یگذارهیستترما

 ولیستتیلیکون در VC یگذارهیسترما ،ویژهبه انیم نیا در. شتوندیم موجآ را ولیستیلیکون

 رشد سدک و یریپذسکیرانگر نمای ولیسیلیکون. است داده شکل را شرفتهیپ عیصنا توسعه

 به. است( ینو ور یپ در شتکست تحمل و مصتر  فرهنگ) ینی ار فر قیطر از ییایفرنی ال

 تحر  در. راندینم خود از را خوردهشکست نانی ار فر ،ولیستیلیکون فرهنگ گر،ید عدارت

 در تربرفن عیصنا از تیحما یهاراهدرد کم،ی و ستیب قرن در ولیستیلیکون ندهی  ستمت به

 را یاقدامات و هااستیس ،هاراهدرد نیا. است شتده داده نشتان 2-6 جدول در ولیستیلیکون

 در را ترایپو یاقتصتتاد رستتیدن به رشتتد به صتتورت مرحله به مرحله،  ه دهدیم نشتتان

 .دن نیم تنظیم ولیسیلیکون

  ن در  ه دهدمی نشتتان را طلدانهفرصتتت شتترا ت فرهنگ یک ولیستتیلیکون مدل

 الگوی اندتومی ولیسیلیکون موفقیت. هستند و ار ستآ موفقیت محر ه نیروی  ار فرینان

 موفقیت از شتتدهیادگرفته مهم درس. باشتتد دیگر  شتتورهای برای اقتصتتادی رشتتد اولیه

 ایرستت. استتت  ار فرینی رشتتد از حمایت برای مالی منابع به دستتترستتی لزوم ،ولیستیلیکون

 و دولتی نهادهای ایتاد با باید دارند، را ولیستتیلیکون ازیستتشتتدیه برنامه  ه هاییدولت

 و نوظهور هایگذاریستترمایه از برداریبهره در  ار فرینان به  مک برای هاییزیرستتاخت

 شتتترو  برای جدی موانع بر ،مالی منابع  مدود به توجه با جدید، و تار ستتتآ ایتتاد

 . نند غلده  وچک و ارهای سآ

 

 

                                                           
1 Etzkowitz, 2002, 2004 
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 کمی و ستیب قرن در ولیسیلیکون شبکه یکار برنامه. 3-4 جدول
 ولیسیلیکون در ابتکارات ولیسیلیکون شبکه اهداف

 یتخصص یهارساختیز توسعه. 1
 هوشمند درهشر ت 

 کمی و ستیب قرن  ار یروین
ولیسیلیکون یهایفناور شر ت سهامی  

 و ار سآ مانتا نهیهز  اهش. 2
 انتمن حقوقی

 یمال استیس و یاتیمال یشورا
 گروه  اری بهداشت و درمان

 موجود صنعت گسترش/ حفظ. 7
 ییفضا/ یدفاع ومی نسرس

 ولیسیلیکون یجهان تتارت مر ز
 یاقتصاد توسعه میت

 دیجد صنعت رشد از تیحما. 6

 یطیمحستیز مشار ت
 افزارنرم صنعت ائتلا 

 یسازمان شدکه
 دیجد و ار سآ رشد مرا ز یاهخوشه

 (2000. )همکاران و یل: منبع

 938 روتبوستون در یریپذرقابت .4-3

 فناوری منطقه کی و شودیم ماساچوست در بوستون بزرگ منطقه شامل 125 روتبوستون

 موفق یاقتصتتاد توستتعه پشتتتوانه. استتت ولیستتیلیکون از پس متحده الاتیا در دهیچیپ

 یهاسازمان ،محورفناوری یهاشر ت ها،دانشگاه کپارچهی یاشتدکه ستاختار ماستاچوستت،

 تدادل در لیتسه به  ه استت د نندگانیتول و  نندگانتأمین ،یخصتوصت/ یدولت یقاتیتحق

 روتبوستتتون مدرن شتترفتیپ ریتصتتو 1-6 ریتصتتو.  نندیم  مک فناوری انتقال و اطلاعات

 گرفته صورت VC یمال تأمین طریقاز  125 روت رشد ،1466 دهه از. دهدیم نشان را 125

 و یخصتتوصتت یگذارهیستترما مؤستتستته( )ARD) کای مر توستتعه و قیتحق مؤستتستته. استتت

 سرمایه ،[2] بوستتون ملی بانک نیاول ازجمله ،یمال مؤستستات و( خطرپذیر یگذارهیسترما

 .نداه رد فراهم بوستون منطقه در نو ور هایشر ت از حمایت برای را اولیه

  ه  ندمی ایفا نو ور  وچک هایشتتر ت از حمایت در مهمی نقش VC مالی تأمین

 توسط 125 روتبوستون موفقیت. شودمی نیوانگلند در اقتصادی رشد و شغل ایتاد به منتر

 تمؤسسا ادیز تمر ز ها،خوشه توسعه از تیحما یبرا یانسان هیسرما تیفی  ،VC یهاشدکه



 فناوری سازیتجاری و مالی تأمین ■ 958

 

 مشتتخص هاشتتر ت به فناوری انتقال و یاکهشتتد یهادانشتتگاه و افتهیستتازمان یقاتیتحق

 از یگروه تا  نندیم  ار عیصنا با هادانشگاه  ه است یمدل دهندهنشان 125 روت. شودیم

 از تی یام لانیالتحصتتفارغ مثال، عنوان به. دهند لیتشتتک را فناوری بر یمدتن یهاشتتر ت

 با. برندیم ستتود خود  ارو ستتآ شتترو  یبرا یمحل مؤستتستتات ریستتا و تی یام به یکینزد

 166 از شیب توانست تی یام شتر ت ،1446 و 1416 یهادهه در عیصتنا کینزد یهمکار

 به  ه را مهم یهادانشتتگاه یهاتیفعال 7-6 جدول [7] . ند تولید دیجدزایشتتی  شتتر ت

 .دهدیم نشان  نند،یم  مک ینو ور یسازیتتار فرایند به دنیبخش سرعت

 
 938 روتبوستونتوسعه . 5-4تصویر 

 نویسنده طراحی :منبع
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 938روت ای مدل بوستوننقشه خوشه. 6-4تصویر 

 نویسنده طراحی :منبع

 روت تیموفق ریتصو شده، داده نشان 4-6 ریتصو در  ه بوستون مدل یاخوشته نقشته

 وانعن به را خود ماساچوست، در جی مدر و بوستون یهاشر ت ا ثر.  ندیم لیتکم را 125

 یعموم مارستتتانیب و بوستتتون دانشتتگاه هاروارد، دانشتتگاه ،تی یاماز  زایشتتیهای شتتر ت

 و هبود یجهان سطح در یعلم قاتیتحق ریدرگ مؤسسات نیا . نندیم تأسیس ماستاچوستت

 بوستتتون مدل لیتحل و هیتتز از. نددهیم پرورش را  شتتور مهندستتان نیبهتر از یضتتبع
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 دفا  اب مرتدط عیصنا رشد به دولت -صنعت -دانشتگاه جاندهسته تعامل  ه دریافت توانیم

 یسازرهیذخ یهاشتر ت و وتری امپینیم رشتد ،1436 دهه در 125 روتبوستتون طول در

 و یافزارنرم یهاشر ت رشتد و 1456 دهه در 7جنرال دیتا و 2تالیتید ،1وانگ مانند هاداده

 .است  رده  مک 1446 دهه اواخر در یستیز علوم یهاشر ت و یمخابرات

 و اهانهیرا ،یپزشتک تتهیزات ،فناوری ستتیز نهیزم در بوستتون برترفن خوشته هستته

 و یدانشگاه ارتداطات قیطر از فناوری انتقال و دانش یگذاراشتتراک به نیا. استت افزارنرم

. شتتودیم قاتیتحق زی متیموفق یستتازیتتار به منتر  ه استتت گروه کی در صتتنعت

 لعم خوشه وندر دانش اشتراک از تیحما یبرا رشد مرا ز عنوان به یقاتیتحق یهادانشگاه

 عدارت به.  نندیم  مک هاشتتر ت یهاتیفعال از برخی انتام به قیطر نیا از و  نندیم

 یها تشر تادیا به تواندیم هادانشگاه و فناوری بر یمدتن یقاتیتحق مؤسسات حضتور گرید

 به را تیفیبا   ارگران  ه دارد وجود بوستتتون در  الج و دانشتتگاه 36.  ند  مک موفق

  ل در مد با جهان، ستتراستتر در تی یام با مرتدط شتتر ت 6666 از. ند یم عرضتته منطقه

 121.666 از شیب و هستند مستقر ماستاچوستت در یمر ز تردف 1641 دلار، اردیلیم 272

( است شده داده نشان 7-6 جدول در  ه) یدانشتگاه یهاتیفعال. اندگرفته  اره ب را  ارمند

 ،درنتیته و  ندیم فایا یدانشتتگاه قاتیتحق یستتازیتتار روند از تیحما در یمهم نقش

 . ندیم فراهم نیوانگلند و بوستون یاقتصادها یبرا را یاالعادهفوق یایمزا

 دورص دفتر دهیمتوز قوی تیقابل تهینت ،نیوانگلند نو ور اقتصتاد  ه استت توجه جالآ

 واسطه مؤستسات [6] .استت دانشتگاهی قاتیتحق یستازیتتار جهت( TLO) فناوری متوز

 ماساچوست فناوری ستیز یشورا مثال، عنوان به  نند،یم تیحما صتنعت از یادیز یدولت

 و و ار سآ توسعه در یدی ل نقش هاسازمان نیا. ماستاچوستت و ار ستآ توستعه رهادا و

 یاتیمال اعتدارات مثال، عنوان به) دنبخشتتیم بهدود را و ار ستتآ طیمح و دارند تتارت

 و نو ور یهادانشتتگاه تادیا(. یگذارهیستترما یاتیمال اعتدارات ،(R&D) توستتعه و قیتحق

 ناوریف انتقال از یدانیپشت به شرفته،یپ یهارستاختیز با مراهه ینهاد ماتیتنظ و نی ار فر

 . ندیم تیتقو را هادانشگاه و  رده  مک

                                                           
1. Wang 
2. Digital 
3. Data General 



 969 ■ ایالات متحده آمریکا – فناوری سازیتجاری و مالی تأمین هایبرنامه موردی مطالعه. 4 فصل

 

 .همراه بوده است دال-بای قانون یمعرف با ویژهبهبا حمایت دولت  برترفن عیصتنا رشتد

 علامت و اخترا  دتث قانون اصتتلاحات ،113-44 یعموم قانون) 1456 ستتال دال-بای قانون

 توستتعه ها ن داخل در ه  ییهاینو ور دهدیم اجازه هادانشتتگاه به( 1456 ستتال در یرتتا

 با(. د ن حفظ را اختراعات ثدت حق عنوان تواندیم دانشتتگاه مثلاً)  نند ثدت را استتت افتهی

 به را یمال قاتیتحق ای اختراعات تیمالک یرستتتم طور به دال-بای قانون نکهیا به توجه

 یدانشگاه اخترا  ثدت یهادرخواستت تعداد شیافزا به تنهانه دهد،یم اختصتا  دانشتگاه

 س،ونیاستتت) ستتازدیم مؤثرتر زین را یستتازیتتار و فناوری انتقال روند بلکه ، ندیم  مک

 از  ه یاختراعات  ه استتت  ن مستتتلزم قانون نیا .1(2616 ونس،یاستتت و سییلو ؛2661

 فعن به عملاً، است شده یناشت فدرال دولت طتوست دانشتگاه به افتهیاختصتا  یمال تیحما

 (.2-6  ادر به دی ن نگاه) ابدی انتقال یخصوص بخش به مردم عموم

 سللازیتجاریدولتی برای حمایت از  گذاریابزار سللیاسللت ،دال-بایقانون  .2-4 کادر

 تحقیقات دانمگاهی

را در دست یی هااهدانشتگبه  اعطاشتده اتدولت فدرال مالکیت تمام اختراع ،1456از ستال  قدل

ه ب دال-بایقانون . ند رداستفاده می شدهاخترا فدرال برای توستعه محصول  وجوه ه از  داشتت

. شودمی شناختهتحقیقات دانشگاهی  ستازیتتاریبرای حمایت از  دولت یعنوان ابزار ستیاستت

 ینتربخشلهاماای این قانون به طور قابل ملاحظه»: عنوان  رد( 2662)ا ونومیستتتت نامه هفته

 رایندف به مک هد  این قانون،  «.شده است وضعاست  ه در نیم قرن گذشته در  مریکا ونی قان

برای  ، وچک و ارهای سآو  هادانشگاه ازجمله، مؤسساتبا اجازه دادن به  فناوری سازیتتاری

حق امتیاز / وزمت نامهموافقتاز طریق  ،دال-قانون بای. استاختراعات خود  انتخاب حفظ عنوان

 رد یمتوز تحقیقات دانشتتتگاه دریافتباعث ایتاد انگیزه  گیرندگان،و متوز دهندگانبین متوز

، اسکاچ؛ 2616؛ لویز و استیونس، 2661استتیونز ) شتودمیحق امتیاز های پرداخت هزینه عوض

بر استتاس . موجآ افزایش تعداد ثدت اختراعات دانشتتگاه شتتد لاد-بایتصتتویآ قانون (. 2611

 انتام گرفت، (AUTM)دانشتتگاه  فناوریتوستتط انتمن مدیران  2612 در ستتال ه  نظرستتنتی

 .شداندازی شر ت جدید راه 361محصول تتاری جدید ایتاد و  141

                                                           
1. Stevens, 2001; Loise and Stevens, 2010 
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 ه مندع  نو وریدر تقویت همکاری تحقیقات دانشتتتگاهی و  دال-بایبه اهمیت قانون بتا توجته 

دانشتتگاه و  فناوریمهور  مریکا، بر انتقال جاصتتلی رشتتد اقتصتتادی استتت، باراک اوباما، رئیس

ا با ت  نندمیرا تشویق  هادانشتگاه ،اوبامادولت  هایوزارتخانه. دارد دیتأ  ستازی تحقیقاتتتاری

 شورای مشورتی ملی.  ار  نند  ار فرینیی در جهت توستعه اقتصادی از طریق بیشتتر ایعصتن

هدایت تحقیقات دانشتتگاهی به  مأموریت ،(NACIE)وزارت بازرگانی   ار فرینیو  نو وری درباره

دولت اوباما همچنین در . های دانشگاهی را بر عهده داردسازی و حمایت از فعالیتتتاریمنظور 

 یتتار یهاشتتر ت و نانی ار فر به  مک منظوربه ا را کی مرات اختراع ثدت قانون 2611ستتال 

 تادیا یبرا را ییهافرصتتت قانون نیا آیتصتتو.  رد تصتتویآ بازار به خود اختراعاتبرای  وردن 

 .1(2616 د،یسف  اخ)  ندیم تادیا استخدام و اشتغال

 بزرگ یهادانشگاه در ینوآور فرایند کنندهعیتسر یهاتیفعال. 3-4 جدول
 هافعالیت هاگاهمدان

 تی یام

 یفناور ستتتیز یستتازیتتار و قیتحق یراب شتترویپ مر ز کی ،یتی ام 
 .یفناور یهاپارک و رشد مرا ز: است

 یهابرنامه و هادانشکده به را هاشتر ت ،یتی ام یصتنعت ارتداطات برنامه 
هدانشکد با یقاتیتحق یهمکار قیطر از هاشتر ت.  ندیم یمعرف یتی ام
 تواندیم  ه برندیم سود یتی ام توستعه و قیتحق انتمن از یتی ام یها
 ازجمله ییایمزا نیهمچن یتی ام. بگذارد ریتأث یتتار یهاشتتتر ت بر

 .دارد صنعت یازهاین رفع یبرا ی موزش یهابرنامه
 را یاندازراه یبرا مناستتآ یهایفناور ،یتی ام یفناور متوز صتتدور دفتر 

 ارانگذهیاسرم ژهیوبه) بالقوه گذارانهیسرما به را یفناور و  رده ییشتناسا
 . ندیم یمعرف( ریخطرپذ

 وچک یهاشتتر ت از تیحما یبرا را یخدمات ،یتی ام یستتازمان انتمن  
 ینارهایسم شامل  نندهتیحما یهابرنامه. دهدیم ارائه یفناور بر یمدتن
 .است یتتار ی ار یها ارگاه و هاپرونده ها،کینی ل یاندازراه ،یاحرفه

 را و ار سآ یدلار هزار 16 ستالانه یرقابت طرح ،یتی ام ینی ار فر مر ز 
 .است  رده یاندازراه ینی ار فر نهیزم در دانشمندان قیتشو یبرا

                                                           
11 White House, 2014 
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 هافعالیت هاگاهمدان

 دانشگاه
 بوستون

 یفناور یسازیتتار و ینی ار فر مؤسسه (ITEC)، یهابرنامه از یدانیپشت 
 در نانی ار فر به  مک یبرا یستتازشتتدکه و مشتتاوره ،یپرورشتت ی موزشتت

 یانرژ ،یستتتتیز علوم ،یبهداشتتتت یهامراقدت مانند مختلف یهانهیزم
 یایدن نیب یهمکار ITEC.  ندیم فراهم اطلاعات یفناور و نیگزیجا
 رب یمدتن یفناور یستتازیتتار عیتستتر و بهدود یبرا و ار ستتآ و یعلم

 .دهدیم جیترو را دانشگاه
 از یفناور متوز یدارا رشتتد مر ز کی بوستتتون، دانشتتگاه کیفوتون مر ز 

 یسازیتتار و توسعه یبرا را یابرنامه مر ز نیا. است بوستتون دانشتگاه
 .است  رده عیتسر و داده توسعه کیفوتون یهایفناور

 رد یدرس برنامه و قاتیتحق یحام بوستتون، ینی ار فر تیریمد مؤستسته 
 کی تا  ندیم  مک انیدانشتو به مؤستسته نیا. استت ینی ار فر نهیزم

 VC شرویپ منابع به را ها ن و  نند یستازادهیپ را موفق ارو  ستآ طرح
 .دهدیم وندیپ بوستون منطقه در

 و ارها سآ یدسترس امکان بوستون، یدانشتگاه جامعه یفناور صتندوق 
 برنامه نیا.  ندیم فراهم را هادانشتتتگاه یفن و یعلم منابع و VC به

 را ریخطرپذ یهاتیفعال و هایگذارهیستترما در میمستتتق یگذارهیستترما
 یهاصندوق در محدود تیمسئول با کیشتر کی عنوان به و  ندیم فراهم
 . ندیم عمل یگذارهیسرما

 مک یبرا یفناور انتقال برنامه بوستون، دانشگاه در یفناور توستعه دفتر  
 دانشگاه یفکر تیمالک یستازیتتار و حفاظت ،ییشتناستا در دیاستات به

 . ندیم تیریمد را بوستون
 و یپزشتتکستتتیز قاتیتحق از  ه استتت یپژوهشتت پارک کی استتکوئر، ویب 

 پارک، نیا.  ندیم تیحما صتتنعت و دانشتتگاه انیم مشتتار ت جیترو
  نار در تا ستتازدیم قادر را یپزشتتک یقاتیتحق یهاشتتر ت و مؤستتستتات
 و یعموم بهداشتتت بوستتتون، یپزشتتک دانشتتکده یدانشتتگاه پژوهشتتگران

 . نند  ار یپزشکدندان
 درمان و بهداشت یهایفناور نانهی ار فر یسازیتتار شتاورانم (TECC 

 ،یفناور ستیز ،یداروساز نهیزم در و ار سآ ینی ار فر رشد از ،(سلامت
 مانند یبهداشتتت یهامراقدت یهایفناور گرید و یپزشتتک یهادستتتگاه

 ارو  سآ یاندازراه بر برنامه نیا.  ندیم تیحما سلامت اطلاعات یفناور
 .است متمر ز یفناور یسازیتتار به  مک و

 ار یدیتول یهاحلراه د،یتول در ینو ور یبرا متحده الاتیا فرانهوفر مر ز 
 یطراح ون،یاتوماس یفناور یهانهیزم در یالمللنیب و یداخل عیصتنا یبرا
 نیا هد .  ندیم فراهم ی ارنیماش یهایفناور و یدیتول یهاستتمیست

 یهاوهیشتت نیبهتر از یالگوبردار و یفعل یدیتول یردهاعملک بهدود مر ز،
 .است جهان
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 هافعالیت هاگاهمدان

 دانشگاه
 هاروارد

 هاروارد دانشگاه یفناور توستعه اداره (OTD)، هد  با را یمتقارن خدمات 
 یفناور توستتعه شتتدردیپ یبرا صتتنعت با یراهدرد یهایهمکار تیتقو

 هاروارد اهدانشگ مخترعان و هادانشتکده به OTD.  ندیم فراهم دانشتگاه
 زا ینو ور یسازیتتار و یفناور انتقال به یمؤثر طور به تا  ندیم  مک

 یگذارهیستترما یقراردادها و شتتدهتیحما قاتیتحق متوز، صتتدور قیطر
 .بپردازند دیجد

 شی زما صتندوق (X-Fund)، هاروارد دانشگاه در نی ار فر انیدانشتتو از 
 نیا.  ندیم تیحما وستماساچ ج،ی مدر در خود و ار سآ شترو  یبرا

 با یاشتتدکه ارتداطات و مشتتاوره ده،یا  شتتت مرحله هیستترما صتتندوق
 .دهدیم ارائه را VC یهاشر ت و کای مر برتر یهادانشگاه

 یفناور ستتیز  لوپ GSAS ،صنعت نیب شکا  تا  ندیم تلاش هاروارد 
 و یفناور ستتتیز نهیزم در فعال یهاشتتر ت با روابط تادیا با دانشتتگاه و

 .شود پر درمان و بهداشت
 قاتیتحق انتام به هاروارد، و ار ستتآ مدرستته ینی ار فر تیریمد واحد 

 یبرا ینی ار فر انتشتتار و سیتدر توستتعه، یهادوره یبرگزار و یتترب
 .پردازدیم VC یهایگذارهیسرما توسعه یهافرصت گسترش

 هاروارد دانشتتگاه صتتنعت با  ستتان ارتداط برنامه (IOP)، انیراهنما با 
 و ی ت ا تشتتتافات از تا  ندیم یهمکار دولت و صتتتنعت ،یدانشتتتگاه

 . نند تیحما هاروارد دانشگاه یعلم یهابرنامه
 هاروارد دانشتتتگاه ینی ار فر و یفنتاور مر ز (TECH )و دیاستتتات به 

 یبرا را ینو ور جامعه مر ز، نیا.  ندیم  مک دهیا خلق در انیدانشتتتو
 یصتتنعت انیراهنما و لانیالتحصتتفارغ ،یعلم تئیه یاعضتتا ان،یدانشتتتو

  ارو ستتآ تادیا یبرا یفناور توستعه جهت در گریکدی با تا  ندیم تادیا
 . نند یهمکار موفق

 هاروارد ستتراستتر در را ینی ار فر و ینو ور هاروارد، ینو ور شتتگاهی زما 
 نانی ار فر به  مک در زوری اتال کی عنوان به I-Lab. دهدیم گستتترش

 برنامه نیا.  ندیم عمل موفق یهاشر ت به خود یهاپروژه لیتدد جهت
 خود، شتتترفتیپ از مرحله هر در تا  ندیم  متک انیتدانشتتتتو بته

 .دهند شیافزا را خود یگذارهیسرما

 سال در را VC یگذارهیسرما ینبیشتتر کای مر یهاالتیا  ه دهدیم نشتان 6-6 جدول

 یگذارهیسرماجایگاه  نیدوم ماستاچوست  ه دید توانیم. اندداده اختصتا  خود به 2612

VC  به خود اختصا  داده است - ولیسیلیکون ستگاهیز - ایفرنی ال از پسرا. 
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 VC یهایگذارهیسرما ینبیشتر یدارا یهاالتیا. 4-4 جدول
 (دلار ونیلیم) VC یهایگذارهیسرما مقدار VC یهاصندوق تعداد ایالت

 17441.7 46 ایفرنی ال

 1664.3 13 ماساچوست

 1755 6 کتی انت

 313.3 21 ورکیوین

 632 1 یشمال ینای ارول

 13442.3 111 اجزا جمع

 2737.1 32 هاالتیا ریسا

 26641.4 157 جمع  ل

 (2016) کوپرز هاوسواتر سیپرا :منبع

 در رشتد مرا ز و یصتتنعت یهاپارک یاندازراه  ه ستتا داده نشتان 125 روتبوستتون

 یو ارها سآ یاندازراه و فناوری انتقال قیتشتو شتغل، تادیا یبرا مؤثر یابزار هادانشتگاه

 اند،گرفته قرار یعلم یهاپارک ای یدانشگاه رشد مرا ز در هاشر ت اینکهدلیل . است دیجد

 ترهساد عیصنا به هادانشگاه از دانش انتقال شتودیم باعث همه ب ها ن یکینزداین استت  ه 

 مرا ز ت،اس برهیسرما و قیتحق بر یمدتن صنعت کی فناوری ستتیز نکهیا به توجه با. شتود

 ،2مرک ،1سینوارت مثال، یبرا. شوند مندبهره دانشگاه قاتیتحق از توانندیم و ار سآ رشتد

 ماستتاچوستتت در دانشتتگاه محوطه یکیدنز در را خود یقاتیتحق مرا ز 6ومیلنیم و 7زریفایپ

 تی یام  نند؛ لیتستته را یستتازیتتار به قاتیتحق جینتا و دانش انتقال تا  ردند افتتاح

 ده ر متمر ز یمشخص یهاشر ت توسعه بر صنعت با یهمکار به نستدت را خود استتیست

 از طریق نو ورانه خطرپذیری هایگذارهیستترما تیتقو یبرا هاروارد دانشتتگاه I-Lab استتت؛

از  دیجدنوپای  ی ارهاو ستتآ با ینی ار فر مختلف یهابرنامهایتاد ارتداطات مختلف میان 

 یبرا را ITEC و 1کیفوتون مر ز بوستتتون، دانشتتگاه ؛ ندحمایت می نوپا یو ارها ستتآاین 

                                                           
1. Novartis 
2. Merck 
3. Pfizer 
4. Millennium 
5. Photonics Center 
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 یبرداربهره منظور به دانشتتگاه به و ار ستتآ بودن کینزد از طریق ینی ار فر از تیحما

 یقاتیتحق یهاپارک و فناوری ستیز یتخصص رشد مرا ز ریسا. ه است رد تأستیس یتتار

 یپزشک مر ز در واسکوئریب ،1ماساچوست فناوری ستیز قاتیتحق پارک شامل 125 روت در

 ،1تکسن پارک ،6نوونچریا فناوری ستتیز مر ز ،7جی مدر ینو ور مر ز ،2بوستتون دانشتگاه

 رشد مرا ز نیا. استت 5بوستتون ینو ور مر ز و 3جیر مد یعلم پارک ،4گرافون یعلم پارک

 . نندیم  م را یصنعت و یعلم یایدن نیب فاصله  ه هستند یمهم منابع

  ه دهدیم نشان را دولت و هادانشگاه ع،یصنا یستازکپارچهی ،125 روتبوستتون مدل

 د،هاروار شگاهدان ،تی یام در علم بر یمدتن یقو قاتیتحق. شودیم یاخوشه تیمز به منتر

ت فعالی یبرارا  نهیزم هادانشگاه ریسا و ماستاچوست یعموم مارستتانیب بوستتون، دانشتگاه

 تستتیز نی ار فر یهابنگاه.  ندیم فراهم بوستتتون در فناوری ستتتیز یهاخوشتته نیاتریپو

 یهافناوری نهیزم در شرویپ یهاشر ت. شوندیم متولد یدانشگاه قاتیتحق از اغلآ فناوری

 ،11پتیپروستتتکر ،16کیوتی ار ترنس یهادرمان ،4ومینیلیم یداروستتتاز شتتتامل یستتتتیز

بر  بوستون در VC یاصل یهایگذارهیسرما. هستتند 17جی مدر اعصتاب علوم و 12دونیدریها

. شتتودیم انتام یپزشتتک زاتیتته و لیوستتا و هاشتتدکه ،فناوری ستتتیز افزار،نرم روی

 خطرپذیر یهایگذارهیستترما تیظرف لیدل به یادیز زانیم به فناوری ستتتیز یستتازیتتار

 .است فناوری ستیز بالقوه یتتار توان از یبرداربهره و شناخت یبرا

 یقاتیتحق مرا ز و هادانشگاه انیم یقو مؤثر ارتداطات  ه دهدیم نشان 125 روت مدل

 یها ارگاه و هاانتمن ها، نفرانس بر ماستتتاچوستتتت تأ ید وجود دارد. فناوری بر یمدتن

 ،(ITEC/BU) بوستون دانشگاه فناوری یستازیتتار و ینی ار فر مؤستسته ،مانند ،یاشتدکه

 لیتسه باعث ،(TECH) هاروارد دانشگاه ینی ار فر و فناوری مر ز و تی یام ینی ار فر مر ز

                                                           
1. Massachusetts Biotechnology Research Park 
2. Bio Square at Boston University’s Medical Center 
3. Cambridge Innovation Center 
4. Biotech InnoVenture Center 
5. CenTech Park 
6. Grafton Science Park 
7. Cambridge Research Park 
8. Boston Innovation Center 
9. Millennium Pharmaceuticals 
10. Transkaryotic Therapies 
11. ProScript 
12. Hybridon 
13. Cambridge Neuroscience 



 967 ■ ایالات متحده آمریکا – فناوری سازیتجاری و مالی تأمین هایبرنامه موردی مطالعه. 4 فصل

 

 به. استتت شتتده تادیا بحث و دانش تدادل یبرا هاانتمن از یتعداد .دشتتویمنو وری  فرایند

 خطرپذیرگذاری ستتترمتایته یهتاانتمن ، 1بوستتتتون نینو فنتاوری انتمن ال،مثت عنوان

گذاری سرمایهانتمن  ،7نیوانگلند خطرپذیرگذاری اجلاس ستراسری سرمایه ،2ردوبنگیاستپر

 ت مقابلفرصتتتهای گشتتتودن پنتره یبرا 6نبوستتتتو و ارفرشتتتتگان  ستتتآ و خطرپذیر

 .اندشده دهیسازمان دیجد یهاو ار سآ

 از یناش 125 روتبوستون یصتنعت گاهیپا  ه استت داده نشتان یمورد لیحلت و هیتتز

 5-6 و 3-6 ریتصاو. است ینی ار فر یمال تأمین و دانشگاه یقاتیتحق مؤسسات یبندخوشته

 به یمحل یدسترس. استت VC معاملات تعداد و VC یگذارهیسترما یدلار مقدار دهندهنشتان

VC کی 125 روتبوستون.  ندیم یدانیپشت یاقتصاد رونق به نانی ار فر یهادهیا لیتدد از 

 بلندمدت یاقتصتتاد یهاتیموفق توستتعه دندال به و  ورده فراهم را ینو ور تیریمد مدل

 و هاروارد دانشگاه در 4لارنس امیلیو اسقف دانشگاه استاد ،1پورتر کلیما  ه طورهمان. استت

 حفظ ما فهیوظ»: داشت اظهار ار،و  ستآ دانشتکده یریپذرقابت و راهدرد مؤستسته سیرئ

 درفعال  مؤسسات و هاسازمان ها،شر ت تمر ز شتامل منطقهاین  یایمزا... استت ما یرهدر

 «.است هاشر ت و مؤسسات انیم در فناوری انیجر و بالا لاتیتحص با  ار یروین حوزه، کی

[1] 

                                                           
1. Boston New Technology forum 
2. Springboard Enterprises’ VC forums 
3. New England Venture Summit 
4. Boston Venture and Angel Forum 
5. Michael Porter 
6. Bishop William Lawrence University 
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 (کایآمر دلار ونیلیم به) نیوانگلند در یمال یهایگذارهیسرما مقدار .7-4تصویر 

 (2016) کوپرز هاوسواتر سیپرا :منبع

 
 نیوانگلند در یگذارهیسرما معاملات تعداد. 8-4تصویر 

 (2016) کوپرز هاوسواتر سیپرا :منبع

 متحده الاتیا دولت یالم تأمین یهابرنامه .4-3

 و ولیستتیلیکون رشتتد  ه استتت روشتتن قدل یهابخش در هابحث و لیتحل و هیتتز از

 یاندازراه پرریستتتک یمال تأمین در یمهم نقش VC دهدیم نشتتتان 125 روتبوستتتون

 دوره چند به صتتتورت را یمال تیحما تواندیم  ه نی تار فر ینوپتا یهتاو تار ستتتآ

 هاخوشه  ه دهدیم نشان متحده الاتیا یاقتصاد رشد. ، دارد ند تدریاف VC یگذارهیسرما

 مدل دهندهنشان 125 روتبوستون و ولیسیلیکون. هستند مؤثر یاقتصاد توستعه مدل کی
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 رد هادولت  ه اندشتتده نیفر فن نماد کی به لیتدد و هستتتند برترفن ینو ور از ییایپو

 مرا ز 125 روتبوستون و ولیسیلیکون.  نند زیساشدیه را  ن  نندیم تلاش جهان سراسر

 اههمر مؤسساتاین  یدرون تعاملات از برترفن یاقتصادها  ه هستند یستازیتتار و ینو ور

 یهادکهش تهینت یاقتصاد تحول گر،ید عدارت به. برندیم بهره یامنطقه ینو ور ستمیست با

 رضهع بازار به را دیجد یهادهیا تا است نانی ار فر و برترفن عیصنا دانشمندان نیب یهمکار

 یاانهنو ور تیظرف تادیا به 125 روتبوستتتون و ولیستتیلیکون موفق خوشتته توستتعه.  نند

 . ندیم  مک متحده الاتیا ینو ورنظام ملی  برای هدایت

 
 یگذارهیسرما ستمیس از تیحما یبرا ینهاد ماتیتنظ و هااستیس. 1-4تصویر 

 متحده الاتیا در ینوآور
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 یمال تأمین ستمیس از  ه دهدیم نشتان را ینهاد ماتیتنظ و هااستتیست 4-6 ریتصتو

 یتاسیست مختلف یهاطرح متحده الاتیا دولت.  ندیم یدانیپشتت متحده الاتیا در ینو ور

 نقانو ازجمله فدرال یاستیست اراتابتک. استت  رده امتحان بودجه شتکا   ردن پر یبرا را

 فناوری یستتازیتتار لیتستته به 1454 فدرال فناوری انتقال قانون و 1456 ستتال دال-بای

 یمال تأمین از  ه دارد وجود یادیز یدولت یهابرنامه. ند یم  مک نوپا یهاشتتتر تت

 توسعه، هیاول مراحل در هابنگاه از تیحما یبرا یاصتل یهابرنامه.  نندیم تیحما هاینو ور

 یگذارهیسرما شر ت ،(SBIR)  وچک هایو ار سآ ی درنو ور تحقیقات شتامل مثال برای

. است( STTR)  وچک هایو ار ستآ فناوری انتقال برنامه و (SBIC)  وچک هایو ار ستآ

  ه ی وچک یهاشتتر ت اندازیبرای راه هیستترما از یمهم مندع یمال تأمین یهابرنامه نیا

 مراحل در هابنگاه از تیحما یبرا یاصتتل یهابرنامه. ند یم فراهم دارند یارتت لیپتانستت

 یقاتیتحق یهاپروژه ستتازمان ،(ATP) فناوری پیشتترفته برنامه: از عدارتند توستتعه یبعد

 .دوگانه  اربرد و( DARPA) یدفاع شرفتهیپ

 الاتیا دولت استتت، اقتصتتاد تیهدا یبرا یمهم ستتازو ار VC یمال تأمین نکهیا درک با

 و هیسرما بازار - هیسرما یدیعا بر اتیمال نرخ  اهش - یاتیمال یهااستیس قیطر از متحده

 بمطلو یاتیمال یهااستیست متحده، الاتیا دولت. بخشتدیم ارتقا را نانهی ار فر یهاینو ور

 تادیا منظور به را یبازنشتتستتتگ یهاصتتندوق و هیستترما یهایدیعا یاتیمال تیمعاف مانند

رده   اتخاذ خطرپذیر یهاهیسرما بازار توسعه فرایند لیتسه یبرا یگذارهیسترما یهازهیانگ

 [4]. داشتتت وجود VC صتتندوق 1244 متمو  در و VC بنگاه 561 ،2612 ستتال در. استتت

 در درصد 71 و هیثانو مرحله در 2612 ستال در VC یهایگذارهیسترما از درصتد 72 حدود

. است شده داده نشتان 16-6 ریصتوت در  ه بوده ینو ور توستعه مراحل از گستترش مرحله

 طی متحده الاتیا دررا  VC معاملات تعداد و VC یهایگذارهیستتترما مقدار 1-6 جدول

 و VC یهاقصندو توسط شده وریجمع بودجه مقدار. دهدیم نشان 2612-1441 یهاسال

 نشان 11-6 ریتصو در 2617 سال سوم فصل تا 2664 سال از VC یهایگذارهیسترما تعداد

 .است شده داده
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 3093در  VC هاییگذارهیمراحل سرما. 90-4 تصویر

 (2016) خطرپذیر سرمایه ملی انجمن: منبع

 

 متحده الاتیا در VC معاملات دتعدا و VC یگذارهیسرما مقدار. 5-4 جدول
 2112 2111 2111 2119 2118 2117 2116 2114 2112 2111 1997 1995 ایالت/منطقه

 VC یگذارهیسرما مقدار

 4514 3444 3262 77612 6472 1563 سیلیکون ولی
1111

6 
11674 5226 4762 11414 

1646

3 

 7273 7715 2466 2133 7355 7446 7716 7761 2442 12614 1464 344 نیوانگلند

 2776 2514 1554 1373 2165 1462 2151 1465 1144 16766 1254 164 نیویورک

 2643 2656 1366 1646 2661 1464 1462 1714 1254 4565 531 1666 اورنج کانتی

 1754 1344 1766 412 1746 1143 1616 312 434 1334 414 636 مید وست

 1114 424 544 464 1264 1566 1227 1143 444 2762 114 234 سن دیگو

 1634 344 336 435 1176 1474 1715 447 364 7467 146 734 نورث وست

 476 1156 1636 441 1122 1644 1114 1211 1153 4242 465 634 تگزاس

 344 1216 1164 1661 1754 1512 1225 1674 1332 3434 1744 534 ستیا وثاس

 2567 7767 2476 2641 6246 6146 6164 7745 7744 14362 2244 1614 سایر

 161266 16436 5612 کل
2217

2 

2727

1 

2341

3 

7153

1 
24421 26735 

2771

1 
24643 

2441

2 

 VC معاملات تعداد

 1146 1265 1642 446 1246 1761 1274 415 513 2114 543 164 سیلیکون ولی

 612 665 611 753 116 121 615 623 613 466 757 272 نیوانگلند

 744 611 747 253 762 244 246 223 272 515 266 171 نیویورک

 766 711 232 212 766 232 276 135 267 111 274 172 یتنکا اورنج

 246 277 223 136 267 276 214 116 146 115 144 42 وث ایستاس

 %31مراحل ثانویه، 

 %3 مرحله کمت ایده،

 % 35مرحله گسترش،  %31مرحله اولیه، 
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 2112 2111 2111 2119 2118 2117 2116 2114 2112 2111 1997 1995 ایالت/منطقه

 131 211 214 114 223 264 275 264 236 441 246 151 متروپلکس

 147 142 112 174 265 226 226 153 144 116 171 32 تگزاس

 114 143 141 127 141 155 261 133 137 656 132 161 وست نورث

 116 143 141 124 264 214 156 165 166 724 176 56 سایر

 7327 7464 7424 7174 6141 6217 7553 7213 7267 5661 7227 1546 کل

 (2016) ریخطرپذ سرمایه ملی انجمن: منبع

 

 

 
 سال

2664 2616 2611 2612 Q3 2617 

 11.4 14.3 14.6 17.6 14.1 )برحسآ بیلیون دلار  مریکا( VCمقدار افزایش وجوه 

 VC 114 134 154 262 166 هایقتعداد صندو

 نیوانگلنددر  یگذارهیتعداد معاملات سرما. 99-4 تصویر

 (2016) خطرپذیر سرمایه ملی انجمن: منبع

 را یاستیست مختلف اقدامات ،ینو ور اقتصتاد تادیا تیاهم درک با متحده الاتیا دولت

 راهدرد 2664در سال  متحده الاتیا دولت. است داده ارائه انهنو ور یهاتیفعال قیتشتو یبرا

 ایارتق یبرا با یفیت مشتتاغل و داریپا رشتتد یستتو به حر ت:  رد تدوین را کای مر ینو ور

 یاتیمال اعتدار اوباما، باراک یجمهور استتتتیر تحت دولت. بتازار بر یمدتن یهتاینو ور
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 یاقتصتتاد ینو ور ستتیستتتم عملکرد و  ار فرینی تقویت منظور به را ها زمایش و قاتیتحق

 را متحده ایالات نو وری سند همچنین  مریکا متحده ایالات دولت [3]. استت  رده تستهیل

 اکاشتر به طریق از را ترقوی نو ور اقتصاد یک دارد قصد  مریکا دولت .ستتا  رده تصتویآ

 اپل، مانند نو ور هایشتتر ت مقامات و ولیستتیلیکون مدیران با خود یهادیدگاه گذاشتتتن

 ایالات اقتصتتاد برترفن بخش به دولت  مک نحوه مورد در 2توییتر و گوگل ،1بوکفیس یاهو،

 نیب مؤثر تعامل و یهمکار تهینت در متحده الاتیا ی ورنو ستتتمیستت قدرت. بستتازد متحده

 .است برترفن عیصنا و دولت

 اوراق یعموم عرضتته قیطر از هیستترما جذب منظور به گذارانهیستترما یبرا ستتهام بازار

 یمل انتمن خود ار متیق اعلام ستتامانه خا ، طور به [5] .استتت یضتترور( IPO) بهادار

 یمدتن یهابنگاه از تیحما یبرا یستهام ازاره عنوان بب( NASDAQ) بهادار اوراق گرانمعامله

 ازارب. است هشد تأستیس متحده الاتیا در نوپا یهاشتر ت لیتشتک در لیتسته و فناوری بر

IPO و ارهای سآ درخطرپذیر  یگذارهیسرما تیموفق یاصل محور ،عرضه عمومی فرایند و 

 الاتیا در یگذارهیستترما از خروج تعداد مورد در یاطلاعات 12-6 ریتصتتو. استتت دیجدنوپای 

 اوراق یعموم عرضتته نیهمچن و( A&M) دیخر و ادغام قیطر از خروج) دهدیم ارائه متحده

 (.7-6  ادر به دی ن نگاه، (IPO) بهادار

 تحقیقات مالی تأمین برای مداوم طور به را خود هایستتیاستتت ایالتی و فدرال هایدولت

 هایبرنامه 4-6 جدول. اندداده اختصا  خصوصی بخش گذاریهسترمای از حمایت و دانشتگاهی

.  ندمی فهرستتت ینو ور توستتعه مراحل به توجه با هاینو ور مالی تأمین برای را دولت اصتتلی

 و ارهای سآ به  مک و وام تخصیص شتامل مالی تأمین اصتلی هایبرنامه جزئیات 3-6 جدول

 . ندمی ارائه را هستند  ار مد خصوصی هاییگذارسرمایه هایپایه  ه فناوری بر مدتنی

                                                           
1. Facebook 
2. Twitter 



 فناوری سازیتجاری و مالی تأمین ■ 974

 

 

 خطرپذیر یگذارهیسرما خروجتعداد . 93-4 تصویر

 (2016) خطرپذیر سرمایه ملی انجمن: منبع

 ینوآور یمال تأمین یبرا تحدهم الاتیا دولت یهابرنامه. 6-4 جدول
 هابرنامه مراحل

 هیاول مراحل
 برنامه ،(SBIR)  وچک هایو ار ستتآ ینو ور قاتیتحق

 (STTR)  وچک هایو ار سآ فناوری انتقال

 هیثانو مراحل
 یهاپروژه ستتتازمان ،(ATP) فناوری پیشتتترفته برنتامته

های دارای فناوری ،(DARPA) یدفاع شتترفتهیپ یقاتیتحق
 دوگانه دهاستفا

  وچک هایو ار سآ به  مک یبرا
 ،(CRADAs) توستتتعه و قیتحق های همکارینامهموافقت

در  مشتتتار ت ،(SBA)  وچک یهاو ار ستتتآ تیریمد
 (ManTech) نظامی دیتول فناوری ،(MEP) گسترش تولید
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 متحده الاتیا در ینوآور در یگذارهیرماس یهابرنامه اتیجزئ. 7-4 جدول
 هابرنامه مراحل

 ینتتو ور قتتاتیتتتتتحتتقتت
  وچک یو ارها ستتتآ

(SBIR) 

 صتتتندوقبرنامه،  نیا. شتتتد تأستتتیس 1452 ستتتال در SBIR برنامه
 یستتازیتتار بر  ه استتت متحده الاتیا یدولتستتهامی  یگذارهیستترما
 یمالأمین ت برنامه. دارد تمر ز  وچک هایشتتر ت در توستتعه و قیتحق

R&D لیتدد قیتشو برای یهلاومراحل  در R&D  به یدولت یمال نیتأمبا 
 .است شده یطراح یتتار اربرد  و فناورانه ینو ور

 فتتنتتاوری انتتتتتقتتال
  وچک یو ارها ستتتآ

(STTR) 

 R&D سوق دادن یعنی خود یاصل  هد با 1442 ستال در STTR برنامه
 و قیتحق یسازیتتار بر STTR. شتد تأستیس یستازیتتار ستمت به

 .دارد تمر ز یدولت یهاشگاهی زما و هاهدانشگا در توسعه

 فناوری پیشتترفته برنامه
(ATP) 
 
 

ATP انتام  از متحده الاتیا اقتصتتاد گیریبهره یبرا 1441 ستتال در
 یهایورناف ترویج یبرا صنعت با ها ن نهیهز یگذاراشتراکبا  اتقیتحق
 در یقاتیتحق یهاشتتر ت ATP مهبرنا. شتتد تأستتیس نو ورانه و دیجد
 . ندیم را تأمین مالی ینترنتیا یابزارها و کیژنوم نهیزم

هتتای پروژه ستتتتازمتتان
تحقیقتتاتی پیشتتترفتتته 

 (DARPA) یدفاع

DARPA تأستتیس ینظام توستتعه و قیتحق بر تمر زبا  1415 ستتال در 
به عنوان  متحده الاتیا این استتت  ه باقی ماندن DARPA هد . دشتت

ش افزای یبرا شتترفتهیپ هایفناوری خرین  از استتتفاده نهیمز درپیشتترو 
جانآ  از یکیتکن هایغافلگیری از یریجلوگ و ینظتام یهتاییتوانتا

 .تضمین شود بالقوه دشمنان

 دوگانه استفاده

برد  اردارای صنعتی  یهافناوری دوگانه،استفاده  فناوری و یعلم برنامه
 عیاصتتن و دفا  وزارتک مشتتتر یهمکار بارا  های دفاعیدر ستتیستتتم

دارای  هایفناوری»، تعریف برنامه نیا.  نتدیممتالی  تتأمین یتتتار
 و ینظام  اربرد یداراهم   ه ددانیم هاییفناوری را «دوگانه استتتفاده
د و رش قابل بستتر از پشتتیدانی جهت ی اف تتاری لیپتانستهم دارای 

 .باشد یصنعت دوام

 همکاری یهانامهموافقت
 توستتتعتته و قیتتتحتقت

(CRADAs) 

CRADA مانساز کی و یخصوص شتر ت کی نیب ی تد نامهتوافق کی 
 یهادولت به CRADA.  نند  ار پروژه کی در هم با تا استتتت یدولت

 یسازنهیبه را خود منابع دهدیم اجازه  ن فدرال ریغ یشتر ا و فدرال
 اشتتتراک به شتتدهمحافظت طیمح کی در راخود  یفن یهامهارت  نند،
 و دبگذارن اشتراک به را ی خودهاتلاشحاصل از  فکری تیمالک ارند،بگذ
 .ندبخش عتسر فدرال افتهیتوسعه یهافناوری یسازیتتاربه 

 یو ارها ستتآ تیریمد
 (SBA)  وچک

SBA به  یتیریمدمشاوره  و یفن ،یمال خدمات ارائه یبرا 1417 سال در
 تأسیس هاییکای مر هایو ار سآ رشتد و اجرا شترو ، به  مک منظور
تضتتمین  یبرادر ستتراستتر  شتتور  خرد یدهوام برنامه کی SBA. شتتد
 .نمود تادیا  وچک یو ارها سآ اعطایی به یبانک یهاوام
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 هابرنامه مراحل

 یگذارهیستترما شتتر ت
  وچک یو ارها ستتتآ

(SBIC) 

 الاتیا یاصل یدولت مؤستسته کی عنوان به 1415 ستال در SBIC برنامه
  وچک یو ارها ستتتآ در یگذارهیستتترما قیتشتتتو یبرا متحتده

. شد تادیا(  وچک یو ارها ستآ ستهامدر  میمستتق یگذارهیسترما)
SBIC،یهاشتتتر ت تیریمد تحت و یخصتتتوصتتتدارای مالکیت  هتا 
 قرض وجوه نیهمچن و خودشان، هیسرما از  ه هستتند یگذارهیسترما
 VC یگذارهیسرما یبرا ،SBA نیتضم با مطلوب یهانرخ در شتدهگرفته

 . نندیم استفاده  وچک یرهاو ا سآ در

در گستتترش  مشتتار ت
 (MEP) تولید

MEP مرا ز از یمل شدکه کیبرنامه  نیا. شد تأستیس 1455 ستال در 
 وزارت فناوری و استاندارد یمل مؤستسته قیطر از  ه استت یرانتفاعیغ

مورد  خدمات و تخصص ارائه MEP هد . اندشده متصل همه ب یبازرگان
 .است متوسط و  وچک د نندگانیتول تیموفق نیاز برای

نظتتامی  تولیتتد فنتتاوری
(ManTech) 

 توسعه تأمین مالی امکان ،(ManTech) وزارت دفا  دیتول فناوری هبرنام
 یهاستتتتمیستتت مؤثر ار مد و  ستتتاخت یبرا ه  ینظام دیتول فناوری
 دفا  وزارت راهدردی یهابرنامه به عنوان پشتتتوانه ندهی  یافزارجنگ
 .د نیم را فراهم ،ندهست ازین مورد

 یبازنشتتستتتگ ستتتمیستت
 ایفرنی ال دولتی ان ن ار
(CalPERS) 

 صندوق کی برنامه نیا. شتد تأستیس 1444 ستال در CalPERS برنامه
 در یگذارهیستتترما یبرا  ه استتتت یدولت ستتتهامی یگذارهیستتترما
در  هیستترما جویای تأستتیس تازه یهاشتتر ت ونوپا  یهاو ار ستتآ

 رشد یبرا هاشتر ت به  مک ن  هد . زی شتده استتانداراه ایفرنی ال
 .است بازار در ها نشدن  پذیررقابت ویافتن 

 متیق اعلتام ستتتامتانته
 یمل انتتتمن ختود تتار

 بهادار اوراق گرانمعامله
(NASDAQ) 

های فرصتتتت یبرا ایهیستتترما بازار عنوان به 1431 ستتتال در نزدک
 نیا. شد تأسیس (SME) متوسط و  وچکهای در بنگاه یگذارهیسترما
 نزدک. است VC و  وچک یهاشتر ت یبرا وجوه ی ورجمع محل بازار
 ها ن امل و ورود  تأسیس از قدل  وچک یهاشر تافزایش سرمایه  به
 . ندیم  مک یمل هیسرما بازار به

 ولیسیلیکون بانک

 خدمات بانک نیا. شتتد تأستتیس 1457 ستتال در ولیستتیلیکون بانک
 مدت، وتاه یهاوام مثال، عنوان به دهد،یم رائتها یبتانک و یاعتدتار

 بر یمدتن یهاشتتتر تاندازی راه مختص یهاوام و یزاتیتته یهاوام
 .مهیب بازارهای و یخصوص یگذارهیسرما ،یزیست موعل ،فناوری

 (2666و همکاران ) تزیاتز وطراحی نویسنده، و  مندع:
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 گذاریسرمایه هبازد تحقق برای خروج هایراهبرد. 3-4 کادر

 گذاریسرمایه بازده به رسیدن برای خطرپذیر گذاریسرمایه از خروج هایراهدرد ،VC صنعت در

 جوییادغام و تملک :از عدارتند VC پشتوانه با هایبنگاه از خروج اصتلی مستیر دو. هستتند مهم

M&A)) اولیه یعرضته عموم و (IPO). راهدرد M&A پشتوانه با هایشر ت سهام فروش اختیار 

VC از پس سرمایه ستود  وردن دستت به برای شتر تی خریداران یا صتنعتی گذارانسترمایه به 

 در پذیرش طریق از گذاریستترمایه یک شتتدن نقد برای ایگزینه IPO.  ندمی فراهم را خروج

 در یگذارستترمایه تحقق برای عمومی عرضتته فرایند IPO دیگر، عدارت به. استتت ستتهام بازار

 و  یومینگ و( 1445) گیلستتون و بلک مطالعات استتاس بر. استتت خطرپذیر هایو ار ستتآ

 زیرا ،دهندمی ترجیح را IPO خروج راهدرد متحده ایالات VC هایصتتندوق ،1(2667) مکینتاش

 .د وریم دست به گذاریسرمایه از را نقدشوندگی قدرت بیشترین خطرپذیر اراندهسرمای

 خروج، از پس ستترمایه ستتود  وردن دستتت به برای طرپذیرخ گذارانستترمایه هد  به توجه با

 IPO خروج گزینه انتخاب برای تصمیم  نندهتوجیه مهم عوامل از یکی ستهام بازار یشتوندگنقد

 اوراق بورس. است برترفن هایشر ت برای اصتلی سترمایه بازار 2نزدک متحده، ایالات در. استت

 نظر در بالا رشتتد دارای ظهور حال در هایشتتر ت مالی تأمین برای یمدل عنوان به نزدک بهادار

 از عدارتند ،نزدک ستتهام بازار از IPO با  میزموفقیت خروج از هایینمونه. استتت شتتده گرفته

 تحمای منظور به  شورها از بسیاری در نزدک مدل. بوکفیس و یاهو اپل، گوگل، مایکروستافت،

 در 7تایدک ازجمله است؛ شده سازیشدیه یفناور بر مدتنی هایشر ت برای سترمایه افزایش از

  ره در 3 استتدک و مالزی در 4ایستتیای ژاپن، در 1ژاستتدک ستتنگاپور، در 6 اتالیستتت تایوان،

 .جنوبی

 .دارد متحده الاتیا اقتصاد در در مد و اشتغال شیافزا در یمهم نقش خطرپذیر هیسرما

 2666 یهاسال طی VCتوانه با پش یهاشر ت از حاصل در مد و اشتغال  ل 17-6 ریتصتو

 منتر VCبا پشتوانه  یهاشر ت در یگذارهیسرما، 2666در سال . دهدیم نشان را 2616 تا

 لیتشتتک را یخصتتوصتت بخش  ار یروین  ل درصتتد 3.5  ه) شتتغل ونیلیم 5.44 تادیا به

                                                           
1. Black and Gilson (1998) and Cumming and MacIntosh (2003) 
2. NASDAQ 
3. TAIDAQ 
4. Catalist 
5. JASDAQ 
6. ACE 
7. KOSDAQ 
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 یروین  ل درصد 11  ه) شغل ونیلیم 11.53 به رقم نیا 2616 سال در  ه شده( دهدیم

 با یهاشر ت از حاصل در مد. است افتهی شیافزا (دهدیم لیتشتک را یخصتوصت بخش  ار

را  یداخل ناخالص دیتول از درصد16.4  ه) 2666 سالدر  دلار ونیلیتر 1.64 از VC پشتوانه

 ناخالص دیتول از درصتتد 21 ه ) 2616 ستتال در دلار ونیلیتر 7.65 به( ددهیم تشتتکیل

 الاتیا در ینو ور یمال تأمین با ارتداط در [4] .است افتهی شیاافز (ددهیم را تشکیل یداخل

 ،125 روتبوستون و ولیسیلیکون تیموفقعامل اصلی   ه دهدیم نشان فصتل نیا متحده،

 لیتسه به  ه استت VC یمال تأمین و (دولت -صتنعت -دانشتگاه)روابط  جاندهسته تعاملات

 . ندیم  مک ن  یسازیتتار و فناوری انتقال فرایند

 
 VC با پشتوانه یهاشرکت حاصل از درآمداشتغال و  کل. 93-4 تصویر

 (2016ر )یمنبع: انجمن ملی سرمایه خطرپذ

 

 . نید ملاحظه 4-1 بخش اول فصل در را جاندهسه مارپیچ مفهوم لطفاً . 1

 SBIC. شد تددیل( SBIC)  وچک هایو ار سآ یگذارسرمایه شتر ت هب بعدها بوستتون یمل بانک نیاول. 2

 .کاستی مر( SBA)  وچک و ارهایمدیریت  سآ یمال تأمین یهابرنامه از یکی حاضر حال در

 نیا. ودشیم یدانیپشت تی یام یصتنعت ارتداطات برنامه توستط ع،یصتنا و تی یام انیم یعلم ارتداطات. 7

 .است شده تادیا فناوری بر یمدتن یهاینو ور یسازیتتار در صنعت /تی یام یمکاره جیترو یبرا برنامه

 هب متحده الاتیا در شرویپ دفتر کی عنوان به ماساچوست فناوری مؤستسه متوز صتدور دفتر مثال، یبرا. 6

 .است گرفته قرار توجه مورد یاگسترده طور

 پاول، نی لو راهدرد، جلستته به را رهدران هاروارد جلاسا: یابدمی توستتعه بوستتتون ۀندی  در زیستتتی علوم. 1

 . ندیم دعوت هاروارد خدر دفتر

 .است شده منتشرخطرپذیر  یگذارسرمایه یمل انتمن توسط ی مار یهاداده. 4

 هانوشتپی

14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 

2003 2010 2008 2006 2000 

  vcهپشتوان با یهاشر ت از حاصل اشتغال

 (شغل ونیلیم)

 vcپشتوانه با یهاشر ت از حاصل در مد

  (کای مر دلار ونیلیتر)
3.5 

3 
2.5 

2 
1.5 

1 
0.5 

0 
2000 2003 2006 2008 2010 



 971 ■ ایالات متحده آمریکا – فناوری سازیتجاری و مالی تأمین هایبرنامه موردی مطالعه. 4 فصل

 

 

 
 یشتتورا ،یمل یاقتصتتاد یشتتورا ،یاقتصتتاد رونق و یاقتصتتاد رشتتد حفظ: ییکای مر ینو ور یبرا راهدرد. 3

 .2611 واشنگتن، د،یسف  اخ فناوری، و علم یهاسیاست دفتر و یاقتصاد مشاوران

 ینظارت سازمان کی SEC. شودیم میتنظ( SEC) بهادار اوراقو  بورس ونیسی م توستط بهادار اوراق بورس. 5

 .است شده تادیا 1476 سال در  نگره توسط  ه است

 یمرزها داخل در دشدهیتول یینها ماتخد و  الاها هی ل یپول ارزش از است عدارت یداخل ناخالص دیتول. 4

 .نیمع یزمان دوره در  شور کی ییایجغراف





 

 

 یهابرناامه یمورد مطاالعاه .5 فصل

 کانادا - یسازیتجار و یمال تأمین

 یکای مر  زاد تتارت نامهتوافق عضو و [1] ه دهگرودر  شدهیصنعت یاقتصادها از یکی  انادا

 توستتعه یالمللنیب مؤستتستته یبندرتده استتاس بر  شتتور این. استتت [2] (NAFTA) یشتتمال

 متمع یبندرتده استتاس بر و هفتم گاهیجا در یجهان یریپذرقابت نظر از( IMD) تیریمد

  رده  سآ 2617 الس در را 16 رتده یریپذرقابت یجهان شاخص از (WEF) اقتصاد یجهان

 أمینت از دولت یاستیس تیحما با همراه ینو ور بر یمدتن استاساً  انادا یریپذرقابت. استت

 را فناوری یسازیتتار یاستازو اره و دولت یمال یهابرنامه فصتل نیا. استت فناوری یمال

 . ندیم حیتشر  رده است  مک  انادا یاقتصاد توسعه به  ه

 ینو ور هایسیاست و هادرراهد بررسی به 1-1 بخش: است زیر شرح به فصتل این ستاختار

 هایبرنامه 2-1 بخش. پردازدمی  انادا ینو ور ستیستم اصتلی هاینهاد همچنین و  انادا در

 ستتتازیتتاری و فناوری انتقال فرایند از  ه( VC) خطرپذیر گذاریستتترمایه مالی تأمین

 پذیریرقابت و برترفن هایخوشه نقشه. دهدیم قرار تحلیل و تتزیه مورد  ند،می پشتیدانی

 منابع  انادا دولت  ه  نتا از. استتت گرفته قرار بررستتی مورد 7-1 بخش در  انادا صتتنعتی

 را عمومی مالی تأمین هایبرنامه 6-1 بخش  ند،می فراهم مالی تتأمین برای را مهمی

 هایدرس دربردارنده فصتتل این. دهندمی ترویج را فناوری ستتازیتتاری  ه  ندمی تشتتریح

 قتحقی سازیتتاری بر دولتی هایستیاست تأثیر و عمومی مالی تأمین نقش مورد در مهمی

 .شود گرفته  ار به اقتصادها سایر برای تواندمی  ه است توسعه و
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 کانادا ینوآور یمال ستمیس .5-9

رار ق یریگجهتمورد را  جهان ی شورها نیترنو ور از یکی به تددیل این  شتور  انادا دولت

 قرن جیرا پول ها،ا تشا  و هادهیا»: گفت ،1نیمارت پل  انادا، سابق وزیرنخستت. استت داده

 را انادا  تعهد ،هیانیب نیا «.باشتتد یی انادا دیبا جیرا پول نیا یاندهیفزا طور به و استتت 21

 ،2662 سال در. دهدیم نشان( NIS) یمل ینو ور نظام در بلندمدت یریپذرقابت تادیا یبرا

 به «دانشاهمیت » و «یتعال به یابیدستتت» ستتند دو در را یمل ینو ور راهدرد  انادا دولت

 بر راهدرد نیا.  رد ارائه تربنیاندانش یاقتصاد به  شور لیتدد و ینو ور توان تیتقو منظور

 چک و یهاو ار سآ هایقابلیت ارتقای و یدانشگاه قاتیتحقسازی یراتت دانش، عملکرد

 .دارد تمر ز فناوری یمال تأمین قیطر از( SME) متوسط و

 تیاهم درک با  انادا دولت. دهدیم نشان را( NIS)  انادا ینو ور نظام ملی 1-1 ریتصو

SMEتیتقو یبرا را یگوناگون یهااستیس اشتتغال، تادیا و یاقتصتاد توستعه تیهدا در ها 

NIS همچنان هارپر استفان وزیرینخست تحت  انادا دولت حاضر، حال در. ه استت رد اجرا 

 عملیاتی برنامه  2رپرها دولت ،2617 ستتتال لیاوا در. دپردازیم هاSME از تیتحمتا بته

 VCAP.  رد تصویآ  انادا در VC صنعت توستعه جهترا ( VCAP) خطرپذیر گذاریسترمایه

 هفت درا  اناد دلار ونیلیم 666 سرمایه جدیدی به مدلغ گسترش هد  با جامع راهدرد کی

 یخصوص بخش دیجد یهایگذارهیسرما ،راهدرد نیا رودیم انتظار و است ندهی  ستال ده تا

 رنو و و بالا رشد  انادایی دارای توان یهاو ار سآ در را انادا  دلار اردیلیم 1 حدودبه مدلغ 

 (.1-1  ادر به  نید نگاه) [7]  ند جذب

 (VCAP) طرپذیرخ گذاریسرمایه عملیاتی برنامه .1-5 کادر

 را VCAP ،2617 ژانویه ماه در  انادا، فعلی وزیرنخست هارپر، استفن وزیرینخستت تحت دولت

 برای جامع راهدرد یک VCAP.  رد اندازیراه  انادا VC صتتتنعت توستتتعه ارتقای منظور به

  ه استتت  ینده ستتال ده تا هفت در  انادا دلار میلیون 666 مدلغ به جدیدی ستترمایه گستتترش

 طدق.  ند جذب را  انادا دلار میلیارد 1 حدود مدلغ به خصوصی بخش هایسرمایه رودمی انتظار

VCAP ،شامل  انادا دلار میلیون 666 مدلغ به سرمایه گسترش  انادا: 

                                                           
1. Paul Martin 
2. Stephen Harper 
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 216 ؛هر دام برای دلار میلیون 121 مدلغ ،جدید ملی صندوق دو برای دلار میلیون 

 166 16 مدلغ ،موجود  انادایی صتتندوق دو در متدد گذاریستترمایه برای دلار میلیون 

 ؛هر دام برای دلار میلیون

 16 بنگاه پنج تا سه در گذاریسرمایه برای دلار میلیون VC بالا عملکرد با موجود  انادایی. 

VCAP پرداخت طریق از  انادا در بلندمدت رفاه و رشتد شتتغل، ایتاد برای دولت هایتلاش دهندهنشتان 

 انادا  و ار سآ توسعه بانک ،راهدردی برنامه این سازیپیاده راستای در. است VC هایوقصتند به یارانه

(BDC) هایگذاریسرمایه گستترش زمان در دولت به مشتاوره و یتخصتصت پشتتیدانی ارائه به VCAP 

  انادا VC صتتنعت در خصتتوصتتی بخش هایگذاریهستترمای تحریک هد  با ،VCAP اجرای. دپردازمی

 .1(2617 اقتصادی، عملیاتی برنامه) گیردمی صورت( خصوصی بخش بر مدتنی VC سیستم)

 

 
 ی کانادانوآورسیستم . 9-5تصویر 

 (2003) لیلمارک از اقتباس :منبع

                                                           
1. Economic Action Plan, 2013 
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 ادهتاتفاق اف دولت یاهتاسیس تأثیرتحت  یادیز حد تا  انادا نظام ملی نو وری توستعه

 فدرال یقاتیتحق ستمیسدر  تیمستئول ستطح نیبالاتر یدارا نهی اب و وزیرینخستت. استت

 ینو ور و فناوری علم، یشتتورا قیطر از  انادا صتتنعت وزارتخانه، ستتطح در. هستتتند  انادا

(STIC ) موضوعات در ینو ور و فناوری ،یعلم مسائل خصو  در یاستتیست مشتاورهبه ارائه 

 مارک،لیل) دپردازیم د،ندار تیاهم  انادا دولت یبرا ه  یاجتماع هرفا و یاقتصتتاد توستتعه

 هدایت  ه یدولت مهم سازمان. است یپژوهش یگذاراستیس مسئول  انادا صتنعت(. 2661

 لاتیتستته. استتت( NRC) یمل قاتیتحق یشتتورا ،دارد عهده بر را یعلم توستتعه و قیتحق

  ه ییهاشتتر ت ازازی تحقیقات ستتدر راستتتای حمایت از تتاری( IPF) یصتتنعت مشتتار ت

 از رگید یکی.  ندیم یدانیپشت  نندعرضته می یستازیتتار خود را برای انهنو ور یهادهیا

 یصنعت قاتیتحق دستیاری برنامه  انادا، ینو ور ستمیست تیهدا یبرا NRC مهم یهابرنامه

(IRAP )یبرا یامشاوره خدمات و یمالحمایت   ه است SMEد نیم فراهم ها. 

 یاستیسمدتکرانه  یهابرنامه و هاطرح قیرط از فدرال دولت  انادا، ینو ور ستتمیست در

 هنگام در را کای مر مدل  انادا دولت.  ندیم فایا یصتتتنعت رقابت تادیا در یمهم نقش

. تاس  رده بررسی فناوری یسازیتتار در یافتهتوستعه هماهنگ ستازو ار یبرا یزیربرنامه

بانک توستتعه  ، انادا ینو ور ستتتمیستت در فناوری یمال تأمین دهندهارائه مهم یمال مؤستتستته

 به  مک یبرا وام و یمال ننده  لیدی منابع نتأمی BDC. استتتت (BDCو ار  انادا ) ستتتآ

 در توستتعه و قیتحق جیترو ه منظورب. استتت دیجد یو ارها ستتآاندازی در راه نانی ار فر

 و توسعه علمی تحقیقبرای را مشوق مالیاتی  هایبرنامه ،(CRA)  انادا در مد ستازمان  انادا،

 صتتنعت، توستتعه و قیتحق کیتحر هد  با SR&ED برنامه. د ناجرا می( SR&ED) تتربی

 تأمین  ه یدولت یهاسازمان ریسا. شودمی دیجد خدمات و اتمحصتول هایینو وربه  منتر

 یهاشتتتر ت: از عدارتند دهند،یم ارائه هاSME از یدانیپشتتتت یبرا را هیاول مراحل یمال

 در  انادا یاقتصاد توسعه مانند یامنطقه هایسازمان گرید و( TPC)  انادا فناوری مشتار ت

 یشتتتمال یویانتاردر  فدرال یاقتصتتتاد توستتتعه های مدتکرانهطرح ،(CED)  دک منطقه

(FedNor.) 

 و اطلاعات فناوری ،فناورینانو ،یفناور ستتتیز شتتامل  انادا در رشتتد به رو عیصتتنا

 یها مک قیطر از را فناوری  انادا دولت. است یطیمحزیستی هافناوری و( ICT) ارتداطات
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 قیطر از را یاقتصتاد رشتد  انادا دولت خا ، طور به  ند.می یمال تأمین هاوام و VC ،یمال

 ینو ور تگریهدا عنوان به VC صتتنعت اهرمگیری از بهره با)  ندمی تحریک VC یمال تأمین

 شتتود،یم مشتتاهده 2-1 ریتصتتو در  ه طورهمان(. ولیستتیلیکون زی متیموفق مدل مشتتابه

 ینبیشتر ،2612 سال در. قرار دارد متحده الاتیا VC صتنعت بعد از هنوز  انادا VC صتنعت

 در و(  انادا دلار ونیلیم 116/16) ولیستتیلیکون در ،متحده الاتیادر  VC یگذارهیستترما

 ینواح و هااستان به ینگاه با. صورت گرفته است(  انادا دلار ونیلیم 645/7) ماستاچوستت

 از پس و(  انادا دلار ونیلیم 467) VC یهایگذارهیسرما نظر از شتشم رتده در ویانتار  انادا،

 .گرفت قرار(  انادا دلار ونیلیم 664) ازدهمی رتده در  دک  ن

 

 میلیون دلار  انادا

 3093، یشمال یکایدر آمر VC یهایگذارهیسرما. 3-5 تصویر

 (2016) کانادا خصوصی سهام و خطرپذیر گذاریسرمایه انجمن :منبع

 فناوری یسازیتجار راستای در خطرپذیر یگذارهیسرما یمال تأمین .5-3

  ل در مهمی نقش دولتی VC  ن در  ه دهدمی نشان را VC مدیریت از یسدک  انادا VC صتنعت

. است داشته رشد توجهی قابل طور به گذشتته دهه در  انادا VC بازار.  ندمی ایفا  شتور اقتصتاد

  ریزونا

 ای لمد شیتیبر

 گانیشیم

 سوتا نهیم
 جورجیا

 لندیمر

 ویاوها

 وتای

 اینیرجیو

 کد 
 یوجرسین

 ایلوانیپنس

 یونیلیا

  لرادو

 ویانتار

 تگزاس

 واشینگتون

 نیویورک

 ماساچوست

 سیلیکون ولی

16.000 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 
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 و  دک(. 1-1 جدول) هستتتند متمر ز انتاریو و  دک در بالا رشتتد ستترعت با برترفن هایخوشتته

 VC هایگذاریستترمایه. هستتتند  انادا در VC هایگذاریستترمایه میزان بیشتتترین دارای انتاریو

 46 تا 56  ه طوری به ،گیرندمی شتتکل هاشتتر ت گستتترش مراحل و اولیه مراحل در عمدتاً

  انادا VC صنعت در فناوری مالی تأمین. دشونمی شتامل را VC هایگذاریسترمایه  ل از درصتد

 .تاس بوده اینترنت و افزارنرم شدکه، و ارتداطات زیستی، علوم هایبخش در عمدتاً

 3093-9113 کبک، در VC یگذارهیسرما. 9-5 جدول

 سال

 مدلغ

 در هایگذارهیسرما

 دلار ونیلیم)  دک

 ( انادا

 تعداد

 هایگذارهیسرما

  دک در

 در یصنعت عمده یهاتیفعال

  دک

 نیتربزرگ با مناطق

 هایدلار از سهم

 شدهیگذارهیسرما

 انتاریو،  دک ، محصولات صنعتیفناوریسنتی،  161 161 1442

 انتاریو،  دک فناوریسنتی،  173 143 1447

 انتاریو،  دک فناوریسنتی،  126 156 1446

 انتاریو،  دک فناوریعلوم زیستی،  275 216 1441

 انتاریو،  دک فناوریعلوم زیستی،  771 776 1444

 انتاریو،  دک ولیدی(سنتی )متفرقه، ت 753 164 1443

 انتاریو،  دک فناوری 111 476 1445

 انتاریو،  دک فناوری 641 323 1444

 انتاریو،  دک فناوری 611 476 2666

 انتاریو،  دک افزار  امپیوترعلوم زیستی، نرم 725 414 2661

 مونترال،  دک علوم زیستی گرید، فناوری زیست 762 326 2662

2667 131 771 
 های بهداشتی، زیستمراقدت

 علوم زیستی دیگر ،فناوری
 مونترال،  دک

2666 415 243 
و دیگر علوم زیستی، زیست داروها 

 ، تولیدمصرفی  الاها و خدمات
 مونترال،  دک

 مونترال،  دک ، تولید، ارتداطاتفناوری زیست 247 112 2661

2664 467 134 
اطلاعات،  فناوریعلوم زیستی، 

 سنتی
 کمونترال،  د
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 سال

 مدلغ

 در هایگذارهیسرما

 دلار ونیلیم)  دک

 ( انادا

 تعداد

 هایگذارهیسرما

  دک در

 در یصنعت عمده یهاتیفعال

  دک

 نیتربزرگ با مناطق

 هایدلار از سهم

 شدهیگذارهیسرما

2663 465 154 
اطلاعات،  فناوریعلوم زیستی، 

 سنتی
 انتاریو،  دک

 اطلاعات، علوم زیستی فناوری 161 764 2665
مونترال، منطقه هال 

 گاتینو

  دک، مونترال اطلاعات، علوم زیستی فناوری 122 765 2664

2616 761 174 
اطلاعات، علوم زیستی،  فناوری

 پاک هایفناوری
  دک، مونترال

2611 654 141 
اطلاعات، علوم زیستی،  فناوری

 پاک هایفناوری
 انتاریو،  دک

2612 664 136 
 هایفناوریاطلاعات،  فناوری

 صنعتی و انرژی، علوم زیستی
 انتاریو،  دک

 .C$1 = US$0.92: یدیارز تقر نرخ: توجه

 ،1447 ،1443 ،1443 ،1441 ،1446 ،1442) سرمایه شبکه از شنده گردآوری نویسننده، طراحی :منبع

1446، 2000، 2001، 2002، 2006، 2001، 2003، 2003، 2007، 2006، 2004، 2010، 2011، 2012.) 

  انادا دلار ونیلیم 1356 مدلغ به  انادا VC افزایش ستترمایه متمو  2612 ستتال در

 ارباز در -  انادا در فناوری ستیز نهیزم در شرویپ مر ز -  دک  انادا، VC صنعت در. دیرس

VC یهاهزینه  ل از درصتتد 25 با  انادا VC از یقیتطد دید کی 7-1 ریتصتتو. استتت غالآ 

 صنایع هد  به توجه با. دهدیم ارائه 2612 سال در  دک و  انادا در VC یهایگذارهیسرما

 یهابخش عمدتاً  انادا در VC یهایگذارهیستترما  ه دید توانمی ،VC یمال تأمین نظر مورد

. شتتودیم شتتامل را( درصتتد 21) یستتتیز علوم و( درصتتد 64) اطلاعات یفناور یصتتنعت

 76) اطلاعات فناوری یعنی، ،عتیصتتن هاینیز بر همین بخش  دک در VC یگذارهیستترما

 .است متمر ز( درصد 25) یستیز علوم و( درصد
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 3093 -سه با کبک یدر کانادا در مقا VC یمال تأمینع هدف یصنا. 3-5 تصویر

 (2016) کانادا خصوصی سهام و خطرپذیر گذاریسرمایه انجمن: منبع

. دهدمی نشتتان را 2612-2663 هایستتال طی VC هایصتتندوق افزایش 6-1 تصتتویر

 و هاLSVCC دولت، ها،شر ت خصوصی، مستقل هایصندوق توستط VC مالی تأمین ینبیشتتر

 خصوصی، مستقل هایصندوق ،2612 سال در. است گرفته صورت فروشتیخرده هایصتندوق

 .اندداده انتام  انادا VC بازار در  انادا دلار میلیون 1263 مدلغ به بزرگی گذاریسرمایه

 

 3093-3007کانادا  VCدر بازار  هاصندوقسرمایه افزایش . 4-5 تصویر

 C$1 = US$0.92نکته: نرخ ارز تقریدی: 

 (2016) کانادا خصوصی سهام و خطرپذیر گذاریسرمایه انجمن :منبع

 تی ی
49 % 

سایر 

 هافناوری

 سدزهای فناوری % 1

 تولید انرژی

10 % 

 سنتی

 علوم زیستی 15 %
% 25 

 سنتی
37 % 

 یستیعلوم ز

28 % 

 تی ی
30 % 

 هاسایر فناوری

0 % 
  سدزهای فناوری

 تولید انرژی
5 % 

  دک  انادا
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LSVCCصتتنعت به دادن شتتکل در یمهم نقش( 2-1  ادر به دی ن نگاه) ها VC دارند،  انادا 

 ارائه با دولت. شوندیم یگذارهیسترما هاLSVCC قیطر از هاVC ازدرصتد  56 تقریداً  ه یطور به

های گذاریسرمایه توستعه هاLSVCC در یگذارهیسترما به افراد قیتشتو یبرا یاتیمال هایمشتوق

 یصنعت یهاخوشته در یدی ل کنانیباز نقش ،2-1 جدول [6].  ندمی تیریمد دقتبه را دیجد

 تولد مانند یدولت یدی ل کنانیباز.  ندیم ارائه خلاصتته طوره برا   انادا در VC یمال تأمین و

 و  انادا ژنوم ،(IPC)  انادا یگذارهیستترما مشتتار ت ،TPC  انادا، صتتنعت ،دارایی وزارت فدرال،

 .دارند نظارت  انادا VC صنعت بر( هاCFDC) توسعه  ینده جامعه یهاشر ت

 (هاLSVCC) کارکنان پمتوانه با ریخطرپذ یگذارهیسرما یهاشرکت. 2-5 کادر

 ستتال در تادیا زمان از( هاLSVCC)  ار نان پشتتتوانه با ریخطرپذ یگذارهیستترما یهاشر ت

 مشتتترک یگذارهیستترما صتتندوق ینوع هاLSVCC. اندهداد شتتکل را  انادا VC تعصتن، 1452

 VC یهایگذارهی ه سرما  ار نان یهاسازمان ریسا ایو   نان ار یهاهیاتحاد توسط  ه هستند

 نیتربزرگ عنوان به هاLSVCC. دریگیم قرار یدانیپشتتتت مورد دهند،یانتام م هاSME یرو

جلآ  یبرا. دارند VCدر ستتتاختار و توستتتعه صتتتنعت  یدر  انادا نقش مهم VC دهندگانارائه

را  یاسخاوتمندانه یاتیمال اعتدارات دولت ها،LSVCCدر  یگذارهیسرما به یفرد گذارانهیسترما

 هب.  ندیفراهم م  نند،یم یرگذاهیستترما یمقدار مشتتخصتت از شتتتریب ه  یگذارانهیستترما یبرا

 هب فدرال یاتیمال اتاعتدار بر علاوه هااستتتان یاتیمال اعتدارات ،یگذارهیستترما قیتشتتومنظور 

 .دشویم پرداخت گذارانهیسرما

LSVCCعرضته  شیافزا یابتکار دولت برا توانیم را هاVC  یمعرف. دانستدر بازار LSVCCها 

سهم  هاLSVCC. است شده هاSME رشتد تیتقوک به  م و VC صتنعتمنتر به رشتد مداوم 

 یهاستتال یط. اند رده تادیا 2666و  1446 یهادهه دررا  VC یهایگذارهیاز ستترما یبزرگ

 یهاتوستتط صتتندوق VC یهایگذارهیستترما شیافزا  انادا دلار اردیلیم 1.3 مدلغ 2666-2612

 حاصل( درصد 61 ای)  انادادلار  داریلیم 2.1  ه است رفتهیپذ صورت یی انادا یخصوص مستقل

 تکامل  انادا VC بازار  ه همچناندولت فدرال معتقد استتت . بوده استتت هاLSVCC مشتتار ت

 مستتتتقل یهاصتتتندوق  رد تلاش دولت. دهند  اهش را خود نقش دیبا هاLSVCC ابد،ییم

در حال .  نند ر تاشم  انادا VCدر صنعت  شتریب ند تا  قیرا تشو یو خصتوصت یفروشتخرده

دهد   اهش درصد 11 تا 2613سال  تا را LSVCC یاتیحاضر، دولت فدرال قصد دارد اعتدار مال

 .1(2617 ،یاقتصاد یاتیعملبرنامه )

                                                           
1. Economic Action Plan, 2013 
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 کانادا در VC یمال تأمین و هاخوشه در یدیکل کنانیباز نقش. 3-5 جدول
 ها و عملکردهافعالیت یاصل کنانیباز

های شر ت
 یگذارهیسرما

 هپشتوانبا  خطرپذیر
 (LSVCCs)  ار نان

LSVCCبازار در گذارانهیستترما ومنابع  گان نندجذب نیترفعال ها VC هستتتند  انادا .
LSVCCو نان  ار یهاهیاتحاد توستتتط شتتتدهتیحمااستتتتانی های صتتتنتدوق هتا 

 .هستند یدافران گذارانهیسرما توسط شدهیگذارهیسرما

 سهام یبازارها
 ثانویه

بازار .  نندیم عمل خطرپذیر دارانهیستترما خروج ابزار عنوان به هیثانو ستهام یبازارها
 شده میتنظ  انادا در  وچک یهابنگاه اوراق بهادار مدادله یبرا TSX ستهام خطرپذیر

 .است

 گذارانهیسرما
 یسازمان

 یهاصندوق ،یگذارهیسرما یهاکبان :از دعدارتن VC در یسازمان گذارانهیسترما عمده
 مؤسسات و مشترک یگذارهیسرما یهاصندوق عمر، مهیب یهاشتر ت ،یبازنشتستتگ

 ستتتیبیاساچ ،اینوستتتتیستتتمنت دژاردین ،رویال بانک  پیتال مثال، عنوان به ،یمال
 1. پیتال

 متعلق یهاصندوق
 دولت به

 توستتعه بانکتی عدارتند از: دول دارای مالکیت VC یمال تأمین یاصتتل اتمؤستتستت
 در هاSME در یگذارهیسرما یبرا یدولت سهام صندوق  ه -( BDC)  انادا و ار ستآ

  انادا فناوری مشار ت یهاشر ت و - است رشتد تا  شتت ایده از توستعه مرحله هر
(TPC )- است  انادا صنعت با مدیریت یدولت یگذارهیسرما وام صندوق  ه .TPC کی 

زمینه  در فعال یی انادا یهاشتتر ت در هاینو ور روی  ه استتت ریفناو صتتندوق
 .د نیم یگذارهیسرما منتخآ یهافناوری

 مستقل یاهصندوق
 یخصوص

ساختارهای  همچنین و محدودبا مسئولیت  مشار ت به صورت یخصوص یهاصتندوق
 زونچر :شامل مثال یبرا فعال، یخصوص مستقل یهاصتندوق. اندشتده لیتشتکدیگر 

ام ام ونچر پارتنرز و لایتسپید ونچر   ، پیتال 2سی 2تی ،گروث ور س ،وستت  پیتال
 2.پارتنرز

 گذارانهیسرما
 یخارج

 از ویژهبه) متحده الاتیا از( درصد 41)  انادا در VC عمده عرضه. مقیمریغ یهاصندوق
 یالم بعمنا هد  ی ل طور به ییکای مر گذارانهیسرما. است( ماستاچوستت و ایفرنی ال

 .دهندیم قرار فناوری بر یمدتن و ارهای سآ را خود

 یهادانشگاه
 یقاتیتحق

 گاهدانش ل،یگ مک دانشگاه: از عدارتند  دک و مونترال درمهم  یقاتیتحق یهادانشتگاه
 ید کیتکنیپل ا ول مونترال، دانشگاه لاوال، دانشگاه وک،وبرشر ید دانشتگاه استقف،
 7.ای نکورد دانشگاه ا وادور، فناوری انشگاهد ، دک دانشکده مونترال،

 فرشتگان یهاشدکه
 و ار سآ

 سطح در فرشته گذارانهیسترما و هابنگاه( CCIP)  انادا مشتترک یگذارهیسترما طرح
 هیسرما به یمحل یدسترس بهدود هد  برنامه نیاهد  . د نیم را به هم مربوط یمحل

 .است هاSME رشد یبرا خطرپذیر

 (2016، 2012) کانادا ریخطرپذ یگذارهیسرما انجمن از اقتباس با سنده،ینو یاحطر: منبع

                                                           
1. Royal Bank Capital, Investissement Desjardins, HSBC Capital. 
2 . Ventures West Capital Ltd., GrowthWorks, T2C2 Capital, MM Venture Partners, and 
Venture Partners. 
3. McGill University, Bishop’s University, Université de Sherbrooke, Université Laval, Université 
de Montréal, École Polytechnique de Montréal, Université du Québec, École de Technologie 
supérieure, Concordia University. 
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  انادا دولت دارد، ستتهام بازار یگدنشتتونقد به یبستتتگ VC بازار  ارایی اینکه به توجه با

  رده اندازیراه  انادا سهام بازار و  انادا یمال ستمیست مر ز در را TSX ریخطرپذ ستهام بازار

 و  وچک یهاشر ت به  مک یبرا هیسرماتأمین  مندع کی TSX خطرپذیر مبازار سها. است

 فراهم( بورس در ها نو پرریستتتک  جدید بهادار اوراق مدادلهپذیرش و  قیطر از) نوظهور

 معاملات ای M&A) هاسهام دیگر شر ت راهدردی خرید قیطر از  انادا در هاVC ا ثر.  ندیم

M&A )یجا به IPOs، هاشتتر ت از یبعضتت. (7-1 جدول) شتتوندیم خارج یرگذاهیستترما از 

انتام  نزدک بازار مثل متحده الاتیا بهادار اوراق هایبورس از طریق را IPO خروج به روش

 .دهندمی

 1-1 تصویر در  انادا برتر عام ستهامی شتر ت 1666 در VC پشتتوانه با هایشتر ت ستهم

 شر ت 1666 در موجود ICT هایشر ت از درصد 16  ه شودمی دیده. استت شتده داده نشتان

 VC گذاریسرمایه اند،بوده خصوصی هایشتر ت ایتاد حال در  ه زمانی  انادا، برتر عام ستهامی

  ل از درصتتد 57 و فروش  ل از درصتتد VC، 72 پشتتتوانه با هایشتتر ت این. اند رده دریافت

 هایشر ت زیستی، علوم هایشر ت برای. دهندمی تشتکیل را مذ ور برتر هایشتر ت بازار ارزش

 .دهندمی تشکیل را بازار ارزش  ل از درصد 75 و فروش  ل از درصد VC، 24 پشتوانه با

 کانادا در VC از خروج. 3-5 جدول

 سال
 تعداد خروج

IPO 
 خروج تعداد

M&A 

 IPO اندازه متوسط

 (کانادا دلار ونیلیم)

 M&A اندازه توسطم

 (کانادا دلار ونیلیم)

2664 5 71 26 164 

2663 12 74 64 44 

2665 1 26 36 13 

2664 1 23 255 56 

2616 1 77 414 166 

2611 6 24 34 146 

2612 1 24 161 732 

 C$1 = US$0.92نکته: نرخ ارز تقریدی: 

 (2016) کانادا یخصوص سهام و ریخطرپذ یگذارهیسرما انجمن :منبع
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برتر  ییکانادا شرکت 9000 بیندر  VC با پشتوانه یهاشرکتسهم . 5-5 تصویر

 در بورس شدهمعامله
 (2004) کانادا ریخطرپذ یگذارهیسرما انجمن :منبع

 کانادا یصنعت یریپذرقابت و برترفن خوشه نقشه .5-3

 رایب استانی و فدرال ستطح در دولت اقدامات نتیته عمده طور به نادا ا صتنعتی پذیریرقابت

 رویکرد) دولت مدتکرانه هایطرح این دیگر، عدارت به. استتت VC به هاSME دستتترستتی بهدود

 هدایت را صنعتی و اقتصادی رشد  ه هاستینو ور مالی تأمین برای( VC به دولت یستیاستت

 از و شد اتخاذ 2662 سال در  ه است ینو ور مهم ستستیا یک  انادا ینو ور راهدرد. د نمی

 و سازیتنو م منظور به تا خواست دانشگاهی مؤستستات و و ارها ستآ دولتی، ستطوح همه

 نشان را  انادا صنعتی مهم هایخوشه 4-1 تصویر.  نند همکاری یکدیگر با هاخوشه گستترش

 6-1 جدول در  انادا در VC لیما تأمین گسترش در عمده مؤسسات/ هاستازمان نقش. دهدمی

( یزیست علوم) یفناور زیستت اصتلی مرا ز عنوان به  دک و انتاریو. استت شتده داده توضتیح

 مونترال و  دک لندن، تورنتو، تاوا،وا در  ه VC عمده هایفعالیت واستتطه به ،شتتمالی  مریکای

 ایالات مهم بازارهای از بستتیاری به جغرافیایی نزدیکی. اند رده ظهور دارند، دیشتتدی تمر ز

 به جهانی بازارهای در  انادا فناوری زیستتت و برترفن هایشتتر ت استتت شتتده باعث متحده

  انادا VC بازار در را سرمایه موجودی ائتلا   ه یفعال گذارانسترمایه. یابند دستت برتر جایگاه

 هایصندوق دولتی، هایصندوق مشترک، گذاریسرمایه صتندوق: از عدارتند  نندمی مدیریت

 .خصوصی مستقل هایصندوق و یسازمان گذارانسرمایه ،تر یدی

 بردارد در را مهم درس نیا چهارم فصتتل در متحده الاتیا یریپذرقابت لیتحل و هیتتز

 و نهادها انیم مؤثر تعامل تهینت عمدتاً 125 روتبوستون و ولیسیلیکون یاقتصاد رشتد  ه
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. (دولت -صنعت -دانشگاه جاندهسهروابط  مدل) ستا ینو ور ستمیست درون مختلف عناصتر

 ،یمحل دانش از برداریبهره از یصنعت یهاخوشه رشد  ه دهدیم نشتان متحده الاتیا مدل

 زی متیموفق توسعه  انادا، دولت. دشویم حاصل ی تتاری شدههاینو ور قابلیت و هامهارت

 نظر در اریمع مدل کی عنوان به را 125 روتبوستون و ولیسیلیکون در برترفن یهاخوشته

را ز م  انادا دولت  انادا، در هاخوشتته توستتعه فرایند برانگیختن یبرا تلاش در. گرفته استتت

 یهاخوشتته قاتیتحق یستتازیتتارتستتهیل  یبرا را( CECR) یستتازیتتار و پژوهش یعالت

 مرا ز. است  رده یازاندراه (بازاربه  دیجد یهافناوری ترعرضه سریع) یترقرشد و  مناستآ

 مانند یامشتتاوره خدمات نیهمچن و یمال یها مک( CECR) ستتازیپژوهش و تتاری یعالت

 عیتستتترتستتتهیل و  یبرا را( فکری تیمالک) فناوریراهدرد  ،یابیبازار خدمات ت،یریمتد

در  و دیجد یهافناوری رستتاندن) دارای پتانستتیل رشتتد یهاخوشتته قاتیتحق یستتازیتتار

 [1] .سازدیم فراهم (موفق یسازیتتار به مرحله ه گسترشمراحل اولی

 
 کانادا برترفننقشه خوشه . 6-5 تصویر

 (b2010) پیارات وونگلیم: منبع
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 VC یمال أمینت گسترش عمده مؤسسات/ هاسازمان. 4-5 جدول
 یهااستان
 VC یمال نیتأم گسترش عمده مؤسسات/ هاسازمان یاصل

 کبک

 کِبِک یگذارارزش قاتیتحق (VRQ):  های شتتر ت تأمین مالیپشتتتیدانی از
 ها و تقویت تحقیقات دانشگاهی.متعلق به دانشگاه

 یفناورستتتیزتحقیقات مر ز : کبک یدولت یسللهام یگذارهیسللرما ائتلاف 
مالی  تأمین(؛ T2C2) ، ستتترمایهستتتازی، انتقال، تتاریفناوری(؛ CQVB)  دک

 (.SGF)عمومی جامعه 
 مر ز : کبک یفناور ستیز یتخصلصل یقاتیتحق یهاپارک و رشلد مراکز

زیستتت فناوری و ار (، مر ز رشتتد  ستتآQBIC)  دک زیستتت فناوریی نو ور
 (،MGPCمونترال ) س، مر ز ژنتیک و پروتئومیکتکنوپتل  نگمر ز ،  شتتتاورزی

 .NRC (NRC-BRI) زیست فناوریتحقیقات  مؤسسه
 برای  ستتازیشتتر ت تتاری :واللو تیریمد محدود تیمسلللول با شللرکت

به ایتاد هتا و همچنین  مک ای از دانشتتتگتاهنتتایج پژوهش شتتتدکته بتازاریتابی
 .زایشیهای شر ت

 برای تددیلی ستتازشتتر ت تتاری: والر یونی یفناور انتقال و یگذارارزش 
د و تولیهای تتاری شتتر ت تحقیقات دانشتتگاهی به صتتورت قابل فروش به نتایج
 .ها ن فکریمالکیت  تیریمدها و برای دانشگاه در مد

 ی صتتتنعتی در زمینه هامتمر ز بر خوشتتته یپارک علم: مونترال یفن پارک
 داروها.زیست و  زیست فناوری(، ICTاطلاعات و ارتداطات ) فناوریفضا، هوا
 های صتتنعتی در متمر ز بر خوشتته یپارک علم: سللنتییا -سللن یفن پارک

 تولید محصولات  شاورزی و صنایع غذایی.
 رای بتحقیقاتی  اربردی های گروه توستعه برنامه: سووار یفناور توسعه گروه

 های مالی.گذاریسرمایهانتام و  یتحقیقات دانشگاه یسازیتتارمدیریت 
 صنعت انتمن  :یاشبکه هیسرماVC رشد صنعت تسریع برای   دکVC. 
 لاوالگذاری در سرمایه حامی یپارک علم: لاوال یفناور مرکز. 
 جتتذب در  فعتتالانتفتتاعی خصتتتوصتتتی ستتتازمتتان غیر: یالمللنیب مونترال

 گذاری مستقیم خارجی برای ایتاد شغل در منطقه مونترال.سرمایه
 صندوق : اینوویا هیسرماVC ی درنو ورسازی تتاری مختصاولیه  احلدر مر 

 .اطلاعات، علوم زیستی و علوم فیزیکی فناوری
 صندوق : ژنوچم تیریمد شرکتVC صنایع ژنومیک گذاری دربرای سرمایه. 
 مملترک یهاصلندوق (FTQ :)و ایتاد اشتغال ای گذاری برصندوق سرمایه

   در  دک.اقتصادی  مشار ت
 ق یاز طر بنیادینبرنامه پشتتتیدانی از تحقیقات : کبک قاتیتحق یهاصلندوق

 .رانهاکو هم بین بخشی هایفعالیتمالی  تأمین
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 یهااستان
 یاصل

 VC یمال نیتأم گسترش عمده مؤسسات/ هاسازمان

 انتاریو

 واوتاا یستیز علوم یفناور پارک (OLSTP:) های شر ت یبرا رشد مر ز تسهیلات
 . نندیم تیفعال دانشگاه محل در یتخصص رشد مرا ز. فناوری ستیز نوپای

 مربوطه علوم و یپزشک حوزه اتاکتماف (MARS :)یگذاررمایهس و پژوهش مر ز 
 .بوطهمرعلوم  و یپزشک یهانهیزم در موجود یهافرصت به  شف دهیشتاب یبرا

 یتعال جیترو یبرا شتتدهیطراح صتتندوق :ویانتار توسللعه و قیتحق در رقابت صللندوق 
 ریاستت و ویانتار یهادانشتتگاه توستتعه و قیتحق تیظرف شیافزا با هااستتتان در یپژوهشتت

 .یدولت و یوصخص بخش مشار ت قیطر از یقاتیتحق مؤسسات
 کوچک یوکارهاکسللب ممللترک یگذارهیسللرما صللندوق (CSBIF) :شیافزا برنامه 

 لیکتشتت به قیوتشتت قیطر از هیستترما به ویانتار  وچک یو ارها ستتآ یدستتترستت
 یهامشتتتوق  وردن فراهم قیطر از زین و جامعه پشتتتتوانه با VC یهتاصتتتنتدوق

 واجد گذارانهیستترما ستتطتو هاCSBIF از A  لاس ستتهام دیخر یبرا یگذارهیستترما
 .طیشرا

 اتاوا یفناور سلتیز رشلد مرکز (OBIC:) نیا. فناوری ستیز یسازیتتار مر ز 
 و اطلاعات فناوری ،یستتتیز علوم در ستتازییتتار و یقاتیتحق یهاتیفعال مر ز
 .ددهیمقرار  یدانیپشتمورد  را مواد شرفتهیپ یهابخش

 در ینهاد گذارانهیستترما یذارگهیستترما :ویانتار معلمان یبازنمللسللتگ طرح 
 . وچک یهاشر ت

 ویانتار ظهورنو یهایفناور صللندوق (OETF:) خطرپذیر  یگذارهیستترما صتتندوق
 بر یمدتن یگذارهیستترما یهاشتتر ت در  انادا دلار ونیلیم 216 به ارزش یدولت
 هفتشریپ یهافناوری ،یانسان علوم پاک، یهافناوری در صندوق نیا. ویانتار ینو ور

 یگذارهیستترما ارتداطات و اطلاعات یهافناوری و تالیتید یهارستتانه ستتلامت،
  انادا دلار ونیلیم 1 تا حدا ثر را هیاول یگذارهیسرما تواندیم صندوق نیا.  ندیم

 .دهد انتام
 ویانتار یشهر کارکنان یبازنمستگ ستمیسل (OMERS:) گذاریسرمایه صندوق 

 VCبا پشتوانه  یهاشر ت در یگذارهیسرما برای( یبازنشستگ صندوق) یخصوص
 . خر و انهیم مراحل در

 هیسلرما TD (کانادا:) در یگذارهیسرما یبرا یخصوص مستقل یگذارهیسرما صندوق 
 .ارتداطات عیصنا و هارسانه اطلاعات، یفناور ،یبهداشت یهامراقدت ،یمال خدمات

 هیسرما BCE: یگذارهیسرما صندوق VC دور راه ارتداطات یهایفناور اول مرحله در. 
 موزش با هیسرما بازار در  ارایی تادیا به  مک برنامه :اتاوا هیسلرما یهاشلبکه  

 و دانش عرضتته و یگذارهیستترما جامعه نیب ارتداط برقراری نانه،ی ار فر جامعه
 .جامعه و ار سآ برای جامعه تیحما

 ویانتار قاتیتحق صلندوق-یقاتیتحق رسلاختیز برنامه (ORF-RI:) تأمین برنامه 
 به منظور ویانتاردر  عمومی شده یمال تأمین یپژوهش مؤستستاتت رستاخیز یمال

 .R&D توسعه از تیحما



 فناوری سازیتجاری و مالی تأمین ■ 916

 

( 2016، 2012، 2011، 2010کانادا ) ریخطرپذ یگذارهیبا اقتباس از انجمن سرما سنده،ینو ی: طراحمنبع

 (.2012، 2011، 2010، 2004، 2006، 2007، 2003، 2003) دونالدمکو تامسون 

 یهافرایند کیتحر را به منظور لازم یهاستتازمان و مؤستتستتات از یاریبستت  انادا، دولت

 ستیز رشد مر ز شر ت مثال، عنوان به. است  رده گذاریپایه ینو ور ستمیس در یریادگی

به  هامهارت و دانش انتقال یبرا وستتترن دانشتتگاه قاتیتحق پارک در (LBI) لندن فناوری

 یسازیتتار مر ز. است شده ساخته یقاتیتحق ا تشافات یسازیتتار ییتوانا بهدود منظور

 یاصل وهشیپژ یهامارستتانیب و تورنتو دانشتگاه یکینزد در( TBCC) تورنتو فناوری ستتیز

 وسعهت و قیتحق رقابت در صندوق شد؛ تادیا یمشتار ت قاتیتحق به یدستترست بهدود یبرا

 توستتتعه و قیتحق تیظرف شیافزا با هااستتتتان در یوهشتتتپژ یتعال ترویج یبرا ویانتار

 یلتدو و یخصوص بخش مشار ت قیطر از یقاتیتحق مؤستسات گرید و ویانتار یهادانشتگاه

 یهاوام تضتتمین یبرا را SME ضتتمانت برنامه یمحل دولت  دک، در. استتت شتتده تادیا

 هد  دارای یهاژهپرو یاجرا و توستتعه ،یاندازراه در فعال یهاشتتر ت به شتتدهپرداخته

 .اندازی  رده استراه یصادراتافزایش نفوذ در بازارهای 

 یبرا یموتور عنوان به توسعه و قیتحق یهایگذارهیسترما تیاهم درک با  انادا دولت

 قیطر از یصتتنعت یهاخوشتته  مک به بر را خود یهاتلاش ،فناوری شتترفتیپ کیتحر

  انادا یاستان و فدرال یهادولت [4] .است رده  متمر ز توسعه و قیتحق یهایگذارهیسرما

 از تیحما یبرا را یستتیاستتت مدتکرانه یهاطرح و فناوری یمالتأمین  مختلف یهابرنامه

 یاتیمال اعتدارات فدرال، دولت ن،یا بر علاوه. اند رده ارائه و ار ستتتآ توستتتعه و قیتحق

SR&ED ختصا  داده استا توسعه و قیتحق یهایگذارهیسرما قیتشو یبرا را. 

 وسعهت  ه است ارزان نستدتاً و ماهر ار بستیار  یروین و یقو ینی ار فر گاهیپا یدارا  انادا

 دلم مانند ینی ار فر یهادانشگاه سطح به حال به تا  انادا گرچه.  ندیم تقویت ای راخوشته

 و تیحما با یقاتیتحق یهاظرفیت شیافزا بر دولت یول افته،ین دستتت مریکا  متحده الاتیا

 فدرال دولت ،یستتازیتتار عملکرد بهدود یبرا. دارد تأ ید یدانشتتگاه یهاپژوهش گستتترش

 ن  بر استتاس  ه ه استتت رد امضتتا  انادا یهادانشتتکده و هادانشتتگاه انتمن با یاتوافقنامه

 یقاتیتحق یهادانشگاه. دهند شیافزا را خود یسازیتتار یهاتلاش  ردند موافقت هادانشتگاه

 در ه  طورهمان هستند، یدانشگاه قاتیتحق یستازیتتار و فناوری انتقال به متعهد  انادا در
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 ادا، انجدید در  یدانشگاهزایشی های شر ت تعداد سالانه نیانگیم. شودیم دهید 3-1 ریتصتو

 .دهدیم نشان کی  ادم ینی ار فر ترویج در را هادانشگاهفزاینده  نقش

 

 کانادادر جدید ی دانشگاه های زایشیشرکتن سالانه تعداد یانگیم. 7-5 تصویر

 (2016) کانادا آمار اداره: منبع

 انادا،  انا توس ،همتحد الاتیا یدانشتتگاه ینی ار فر و نی ار فر دانشتتگاه مدل دندال به

، به طور و ار ستتآ شتتروانیپ و انیگاهدانشتت  موزان،دانش از متشتتکل به عنوان انتمنی

در خود را  انهنو ور میمفاه و هادهیا  ند تامی  مک انیدانشتتتو و  موزاندانشمشتتخص به 

 قاتیقتح یمل یشورا یصنعت قاتیتحق یاریدست برنامه. دهند توسعه هاییو ار ستآ قالآ

 تادیا کیتحر را جهت یمال یدانیپشتتتت و یپژوهشتتت یها مک نیز (NRC-IRAP) ا اناد

 مؤستتستتات در قیتحق بر یمدتن دانش از بهتر گیریبهره از طریق دیجد یو ارها ستتآ

 یارتقا ها،برنامه نیا هد . (7-1  ادر به دی ن نگاه)  ندیم فراهم هادانشتتگاه و یقاتیتحق

 رد شغل تادیا و دیجدخطرپذیر  یهایگذارهیسرما گیریشکل ،فناوری یسازیتتار فرایند

 .است  انادا اقتصاد عمناف جهت

 یدولت یمال تأمین یهابرنامه .5-4

 درون هاینو ور یستتازیتتار گستتترش منظور به فناوری یمال تأمین بر  انادا فدرال دولت

.  ندیم فایا  انادا اقتصتتاد در یمهم نقش یعموم VC. دارد تأ ید  انادا ینو ور ستتتمیستت
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 ورط به یصنعت یهاخوشه توستعه با ویرانتا و  دک یمحل یاقتصتادها  انادا، VC بازار درون

  دک یفروشخرده و  نان ار با پشتتوانه یهاصتندوق ،ویژهبه. اندهیافت تحول یزی متیموفق

. اندبوده مؤثر اریبستت  انادا یاقتصتتاد رشتتد یمال تأمین و VC یگذارهیستترما کیتحر در

 یبرا مدنایی تا اند رده راربرق ارتداط متحده الاتیا VC یهاصندوق با  انادا VC یهاصندوق

 مشتتاغل و یاقتصتتاد یهاتیفعال خلق به  ه شتتود تادیا دیجد یو ارها ستتآگیری شتتکل

 . ند  ماده فناوری یهاتیموفق یبعد نسل یبرا را  انادا در ضمن و  رده  مک

 (IRAP) کانادا یصنعت قاتیتحق یاریدستبرنامه  .3-5 کادر

 یاصل استیس( NRC)  انادا قاتیتحق یمل یشورا( IRAP) یصتنعت قاتیتحق یاریدستت برنامه

به طور خا ، .  ندیم تیحما هاSME یسازیدر  انادا است  ه از توسعه محصول و تتار یمل

IRAP مک به  یبرا یمال نیتأم SMEاهدا   یبرا یفناوربر  یمدتن یهاپروژه توستتتعه در ها

به  با هاSMEو توستتتعه  قیتحق یهتاپروژه بتهبرنتامته  نیا گر،یبته عدتارت د. استتتت یتتتار

 در انتمن 166 از شیببا  یدفاتربا  IRAP. د نیم ی مک مال ها ن نهیهز یگتذاراشتتتتراک

در سراسر جهان به  IRAP. شودی انادا محسوب م ینو ور ستمیست یستراستر  انادا، ستنگ بنا

 ییهاو ار سآ. استتمورد توجه قرار گرفته  شتدتبه از نو  خود هابرنامه نیاز بهتر یکیعنوان 

 :باشند ریز طیواجد شرا دیبا  نند،یتقاضا م IRAP یمال نیتأم ی ه برا

 ؛سودمحورو  شدهثدتمتوسط در  انادا،  یا وچک  یبنگاه اقتصاد یک 

 ؛ متر یا نفر 166 به تعداد وقتتمام ار نان معادل  دارای 

 یامحصولات، خدمات  سازیتتاریتوسعه و  طریقستود از  تولیداهدا  رشتد و  دارای 

 .در  انادا فناوریبر  یمدتن انه ونو ور یشرفتهپ یا یدجد هایفرایند

IRAP یهابرنامه ،یفناوردر  ینو ور یهاپروژه ازجملهمختلف،  یهاهتا تحتت برنتامتهبته شتتتر تت 

 یفناور، برنامه توسعه (DTAPP) تالیتید یفناور اقتداس یشتی زما برنامهاشتتغال جوانان،  یراهدرد

HIV  انادا (CHTD )یاز  مک مال ریبه غ. دهدیم ارائه یمال  مک، IRAP مک به  یبرا نیهمچن 

SMEجهت یدولت یهاستتازمان گریها و ددانشتتگاه ع،یرا با صتتنا یارتداطات و هاشتتدکه یی انادا یها 

  انادا، 2617 یاقتصاد یاتیعمل برنامه اساس بر.  ندیفراهم م مؤثر یهاپروژه یستازیتوستعه و تتار

IRAP  یبرا را  انادادلار  ونیلیم 121مدلغ ( 2611-2616 انیتا پا)در طول دو ستتتال گتذشتتتتته 
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مرتدط با  یفناورو  یقاتیستتتازمان تحق کی ن به  لیو  مک به تدد NRC دیجد تعهداز  یدانیپشتتتت

 .1(2616  انادا، یمل قاتیتحق یشورا)  ندمی فراهمو ار بر  سآ یمدتنصنعت و 

 مشاغل  ل از درصد 17.4 رایز هستند؛ مهم  انادا اقتصاد یبرا هاBDC، SME  مار استاس بر

 توسعه پس در. دهندیم لیتشک 2611 تا 2661 دوره طی را یخصوص بخش در ایتادشتده

 یبرا  انادا دولت  ه دارد وجود VC مدیریت و ینی ار فر یقو تیحما  انادا، اقتصتتاد موفق

 یصتتنعت یهاخوشتته وندر ینهاد تعاملات از تا  رده میتنظ را ییهااستتتیستت منظور نیا

 یهاستتال طی  انادا در VC وجوه شیافزا منابع مورد در یاطلاعات 1-1 جدول.  ند تیحما

 یهابرنامه و هااستتتیستت با VC یهاتیفعال یبالا تمر ز  ه استتت جالآ. دهدیم ارائه ریاخ

 .است مرتدط یالتیا و فدرال یهادولت  ار مد

 کانادا در VC هیسرما شیافزا منابع. 5-5 جدول
 درصد 2112دلار سال  درصد 2111 سال دلار هیسرما شیافزا منبع

 7 16666666 13 16416666 ی بازنشستگیهاصندوق

 1 17666666 6 6 ی بیمههاشر ت

 12 263،216،66 12 122716666 هاتعاونی

 24 111،511،666 12 121131666 هادی از صندوقسد

 24 646،361،146 62 675152325 افراد

 3 124،245،146 6 6 خارجی

 26 746،141،146 12 125216666 دولتی

 2 67،671،566 4 42666666 سایر

  1،356،244،416  1،617،763،325  ل

 (2016) کانادا ریخطرپذ یگذارهیسرما انجمن :منبع

 C$1 = US$0.92نرخ ارز تقریدی:  :توجه

 تعداد زیادی از هاصندوقسددی از است. مدیر  VCصندوق  ینوع هاسددی از صندوق :هاصندوق از یسلبد

 هاصندوق ستددی ازدی تحت ستاختار افران VC. هر صتندوق  ندیم تیریمد را VC مختلف یهاصتندوق

 داشتتته باشتتد یگذاری متفاوتستترمایه ردراهدشتتود و ممکن استتت مدیریت می توستتط مدیر همان صتتندوق

 (.2616)استراچمن و بو دیندر، 

                                                           
1. National Research Council of Canada, 2014 
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 مهم نکته. دهدیم نشان را هاSME یبرا دولت یمال تأمین یاصل یهابرنامه 4-1 جدول

. است یدولت بانک کی BDC  انادا، در هاSME از  نندهتیحما بانک نیتربزرگ  ه است نیا

BDC به  مک یبرا را یمالتأمین  مختلف یهابرنامه SMEمرحله تا  شتتت ایده مرحله از ها 

 توسعه از تیحما یبرا را VC یمال تأمین ،BDC خطرپذیر هیسرما ویژهبه. دهدیم ارائه توسعه

SMEفرایند قیتشتتتو در(. 6-1  ادر به دی ن نگاه)  ندیم فراهم فناوری بر یمدتن یها 

 انتقال یهااستیست از یبخشت انعنو به 2664 ستال در فدرال دولت ،فناوری یستازیتتار

 CTA برنامه توستتعه.  رد یاندازراه را( CTA)  انادا فناوری دهندهشتتتاب برنامه خود، فناوری

 و یمال یدانیپشت و است 125 روتبوستون و ولیستیلیکون زی متیموفق یهامدل بر یمدتن

های یباز ،یستتتیز علوم اطلاعات، فناوری نهیزم در را برترفن یو ارها ستتآ ینی ار فر

 قیطر از ،CTA برنامه. دهدیم ارائه یبهداشتتتت یهامراقدت و پاک یهافناوری ،ایرایانه

 درش با یهابنگاه به  مک را خود هد  ، مریکا متحده الاتیا برترفن یهاخوشه با مشتار ت

 یاو ارهسآ  ارتداط با) است داده قرار متحده الاتیا در دیجد یو ارها سآ برای ایتاد بالا

 ورک،یوین بوستتتون، ،ولیستتیلیکون مانند برترفن مناطق در هادانشتتگاه و هاشتتر ت به  انادا

 (.2دنور و سکویفرانسسان ،1ایلادلفیف

 درالف دولت یهاتلاش تهینت ، انادا در برترفن یصنعت یهاخوشه زی متیموفق توستعه

 اعطای و صتتتنعت و دانشتتتگاهقوی میان  ارتداطات تادیا ،یمالتأمین  یهابرنامه ارائه در

 در. است انهنی ار فر یهایگذارهیسترما شتدردیپ یبرا R&D یاتیمال یهاات و مشتوقاعتدار

  انادا 2612-2617 یهاسال یجهان یریپذرقابت شاخصدر  (WEF) اقتصتاد یجهان متمع

 جهان پانزدهم رتده در ،صنعت و دانشتگاهمیان  توستعه و قیتحق هاییهمکار به توجه با را

 تعاملات و روابط تیتقو در یمهم نقش  انادا دولت  ه دیبدان استتت جالآ. داده استتت قرار

 .دارد دولت -صنعت -دانشگاه جاندهسه ساختار در ینهاد یهاحوزه انیم

  

                                                           
1. Philadelphia 
2. Denver 
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 کانادا در یدولت یمال تأمین یهابرنامه. 6-5 جدول
 مناطق شرح هارنامهب

 یخوداشتغال برنامه
(SE) 

 یتتار و یمال یزیربرنامه یهابرنامه
 نانی ار فر یبرا

 چموند،یر ،یبورناب ابوتسفورد،
 ونکوور نورث و ونکوور ،یسورر

 و ار سآ ادیبن
 یی انادا جوانان

(CYBF) 

 نانی ار فر یبرا  موزش و یمال  مک
 جوان

  انادا سراسر در

 ینی فر ار برنامه
یی به  انادا انواردتازه

CYBF 

 مهاجران یبرا  موزش و یمال  مک
 جوان

 ای لمد شیتیبر

 CFDC-SE یهابرنامه
 و ار سآ یزیربرنامه یهابرنامه

 نانی ار فر یبرا
 در CFDC مکان 76 از شیب

 ای لمد شیتیبر سراسر
 جامعه هندی  برنامه
 (وام برنامه)

 یو ارها سآ یبرا یمال  مک
 وچک 

 ای لمد شیتیبر سراسر در

  انادا یبوم و ار سآ
(ABC) 

 و یمال یزیربرنامه از یدانیپشت
 یبوم نانی ار فر یبرا یتتار

 ای لمد شیتیبر سراسر در

 صندوق نیاول
 وزارت - شهروندان

 یبوم اصلاحات و روابط
 ای لمد شیتیبر سراسر در یبوم نانی ار فر یبرا یمال یدانیپشت

 برنامه با فرصتایتاد 
 و ار سآ وام

 ،تأسیس یبرا استقراضی هیسرما
 هاSME بهدود و ینوساز گسترش،

 ونکوور شهرهسته مر زی 

 نانی ار فر برنامه
 تیمعلول دارای

 یبرا و ار سآمالی و  یزیربرنامه
 تیمعلول دارای نانی ار فر  مک به

 ای لمد شیتیبر سراسر در

 یمال تأمین برنامه
 چک و یو ارها سآ

 (CSBF)  انادا

 یو ارها سآ یبرا یمال  مک
  وچک

  انادا سراسر در

BDC: تأمین برنامه 
و ارهای  سآ یمال

 اندازچشم نوپای دارای
 مشترک

 یو ارها سآ یبرا یمال  مک
  وچک

 سراسر در یبانک یهامکان
 ای لمد شیتیبر

 و هابرنامه ،هاوام
 ی شاورزی ها مک

 و یابیبازار ،یمال تأمین یهابرنامه
 ی شاورز یهاو ار سآ یبرا امداد

 ای لمد شیتیبر سراسر در
 

 هایوام برنامه
و  یابیبازار یتعاون

بهدود محصولات 
  شاورزی

 یبرا و ار سآ توسعه برنامه
 ی شاورز یو ارها سآ

  انادا سراسر در
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 مناطق شرح هارنامهب
VanCity - برنامه 

 هایوام) باش من سیرئ
 (خرد دهیاعتدار

 یو ارها سآ یبرا یمال  مک
  وچک

 فرسر ،نلندیما لوئر ای لمد شیتیبر
 ایکتوریو منطقه وولی 

 یدهاعتدار هایوام
اتحادیه اعتداری  خرد

 Coast اندوزسرمایه

 یو ارها سآ یبرا یمال  مک
  وچک

 فرسر ،نلندیما لوئر ای لمد شیتیبر
 ایکتوریو پیتال  منطقهلی و و

گذاری سرمایه هایوام
 عیاجتما خطرپذیر

اتحادیه اعتداری 
 Coast اندوزسرمایه

 یو ارها سآ یبرا یمال  مک
  وچک

 فرسر ،نلندیما لوئر ای لمد شیتیبر
 ایکتوریو پیتال  منطقه وولی 

 یگذارهیسرما مر ز
 برنامه -زنان خطرپذیر

 یمال تأمین

 یبرا و ار سآ توسعه و یمال  مک
 نانی ار فر

 ای لمد شیتیبر سراسر در

 یبرا هاتفرص صندوق
 معلول افراد

  انادا سراسر در معلول نانی ار فر یبرا یمال  مک

 ینو ور یمال تأمین
BDC 

  انادا سراسر در نانی ار فر یبرا یمال  مک

  انادا سراسر در نانی ار فر یبرا یمال  مک BDC دارمدت یهاوام
مالی گسترش  تأمین

 BDCبازار 
  انادا سراسر در نانی ار فر یبرا یمال  مک

 شیتیبر یگذارهیسرما
 توسعه وزارت و ای لمد

 یاقتصاد

 دندال به  ه ییهاشر ت یبرا منابع
 ردخود  تیموقع گسترش ای وتعیین 

 هستند ای لمد شیتیبر بازار
 ای لمد شیتیبر سراسر در

 هایبرنامه
در  یگذارهیسرما

 های ثابتدارایی

 صاحدان یبرا یمال  مک یهابرنامه
  وچک یاو اره سآ

 ای لمد شیتیبر

 قاتیتحقملی  مر ز
 دستیاری برنامه:  انادا
 یصنعت قاتیتحق

  انادا سراسر در فناوری توسعه و قیتحق یهاتیفعال

 فناوری داریپا توسعه
  انادا

  انادا سراسر در داریپا یهافناوری یبرا یمال تأمین

ECO - ارانهی برنامه 
 دستمزد

 انی ارفرما یبرا دستمزد ارانهی برنامه
 ستیزطیمح

 ای لمد شیتیبر سراسر در

 علوم ی ار موز برنامه
 NRCan فناوری و

 انی ارفرما یبرا دستمزد ارانهی برنامه
 فناوری و علم

  انادا سراسر در
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 مناطق شرح هارنامهب
  ار تتربه برنامه

 یتابستان
 انی ارفرما یبرا دستمزد ارانهی برنامه

 یتابستان
  انادا سراسر در

 سازیبرنامه هدفمند
 یارانه دستمزد

برنامه یارانه دستمزد برای افراد 
مواجه شده با مشکل در پیدا  ردن 

  ار

 در سراسر  انادا

 ار برای  انادای 
 جوان

 مشاغلبرنامه یارانه دستمزد برای 
 تابستانی یا  ار موزی

 در سراسر  انادا

تحقیقات  ملی مر ز
 IRAP انادا: 

 در سراسر  انادا اشتغال جوانان راهدردبرنامه 

ی هاخدمات خا  برای شر ت توسعه صادرات  انادا
 خارج از  انادابه  ننده صادر

 در سراسر  انادا

 مالی تأمین شر ت
 تتارت

NORTHSTAR 

 در سراسر  انادا مالی برای عملیات صادرات تأمین

 (2010) ایکلمب شیتیبر کوچک یوکارهاکسب اساس بر سنده،ینو یطراح: منبع

 

 (BDC) کانادا وکارکسب توسعه بانک. 4-5 رکاد

BDC در و شد سیتأست 1466 ستال در نهاد نیا. استت  انادا دولت به متعلق یمال مؤستسته کی 

 زا یمال یهاتیحما با ینی ار فر جیترو یبرا  ه ستا یاتوسعه بانک BDC. استت مستتقر مونترال

 مشتتاوره خدمات و یستتازبهادار اوراق ،VC ،(یدستتتنییپا) یتدع یهاوام ،و ار ستتآ یهاوام لیقد

 بالا رشد با یهاشر ت نیهمچن و هاSME به BDC. است شتده یاندازراه یی انادا نانی ار فر یبرا

 . ندیم  مک انیبندانش عیصنا و ینو ور صادرات، د،یتول مانند مختلف یهابخش در

 اب. است متمر ز VC یلما نیتأم بر  ه است BDC از بخش کی BDC ریخطرپذ یگذارهیسترما

 یهاو ار سآ BDC ریخطرپذ یگذارهیسرما ها،SME یرو شیپ یمال نیتأم یهاشتکا  درک

 یهایگذارهیسرما از درصتد 36 از شیب  ه یطور به ددهیم قرار ژهیو یمال تیحما مورد را نوپا

BDC ریخطرپذ یگذارهیسرما. ردیگیم صورت هیاول احلمر در یهاشر ت بر BDC یمال نیمتأ 

VC یهاینو ور ازجمله ،هانهیزم از یاریبس در فعال یهاشتر ت از یدانیپشتت یبرا IT، مراقدت

 دلار اردیلیم 1 از شیب BDC حاضر، حال در.  ندیم فراهم پاک یفناور و یانرژ ،یبهداشتت یها
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 یفناور ینوپا یهاو ار سآ از تیحما یبرا شتدهیزیربرنامه و بالفعل یهایگذارهیسترما  انادا

 .1(2616  انادا، و ار سآ توسعه بانک) دارد  انادا در

 46 مدلغ ستتال، پنج از شیب در  انادا دولت  انادا، یاقتصتتاد رفاه در هاSME یاتیح نقش درک با

 ات  رده  مک بالا توان با و برجستتته دهندهشتتتاب یهاستتازمان و رشتتد مرا ز به  انادا دلار ونیلیم

 قیطر از یدستتترستت امکان زین یفعل فدرال دولت. دهند گستتترش را نانیر فر ا به خود خدمات

BDC یهادهندهشتاب از  ه ییهاشر ت در یگذارهیسرما یبرا را  انادا دلار ونیلیم 166 مدلغ به 

 .2(2617 ،یاقتصاد یاتیعمل برنامه) است  ورده وجود به ،اندشده فارغ و ار سآ

 قیطر از ینو ور تیظرف به دهیشتتتتاب یبرا دولت  ه دهدیم نشتتتان  انادا مورد

 یدسترس یمؤثر طور به  انادا گذاراناستیست.  ندیم تلاش یمل یهاراهدرد و هااستتیست

SMEبه هتا VC انادا خطرپذیر یگذارهیستتترما انتمن طدق اطلاعات. اندداده شیافزا را  

(CVCA)، یهایگذارهیستترما  ل VC و  انادا استتت دلار اردیلیم 1.1مدلغ  ،2612 ستتال در 

امواج تأمین . دارد انیجر اطلاعات فناوری یهاشر ت سمت به VC یهایگذارهیسرما بیشتر

 یدانیپشت خوشته شترفتیپ از یصتنعت -یدانشتگاه همکارانه قاتیتحققدرت  و یدولت مالی

. ند  عمل مد ار  هاینو ور یابیبازار در تا سازندمی قادر را  انادا ینو ور ستمیس و  نندیم

 دولت نقش نهیزم در گرید یاقتصتتادها یبرا یدیمف یهادرس  انادا، مطالعهفصتتل با  نیا

 فراهم یستتازیتتار شتتکا   اهش با هد  عیصتتنا و هادانشتتگاه با نو ورانه یهمکار یبرا

 . ندمی

 

 روهگ. دارند همکاری پولی و مالی اقتصادی، امور در  ه شودمی گفته صنعتی  شورهای به G10  شورهای. 1

 ایالات و لستانانگ سوئیس، سوئد، هلند، ژاپن، ایتالیا،  لمان، فرانسه،  انادا، بلژیک، شامل عضو، 11 دارای ده

 .است  مریکا متحده

 جیترو یبرا را ینیقوان  ه استتت یتتار جامع توافق( NAFTA) یشتتمال یکای مر  زاد تتارت توافقنامه. 2

. ند یم میتنظ کیمکز و  مریکا متحده الاتیا  انادا، - نفتا ی شورها انیم در یگذارسترمایه و  زاد تتارت

                                                           
1. Business Development Bank of Canada, 2014 
2. Economic Action Plan, 2013 

 هانوشتپی
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 بردن نیب از یبرا  ه استتت یاتوافقنامه نیا. شتتد گذاشتتته اجرا به 1446 هیژانو 1 خیتار در NAFTA قرارداد

 .است شده تادیا عضو ی شورها انیم در هایگذارسرمایه و خدمات  الاها، انیجر یهاتیمحدود

 2617  انادا، یاقتصاد یاتیعمل برنامه. 7

خطرپذیر  یگذارسرمایه یهاوقصند سهام  ه یابدمی اختصا  ییهاشر ت و افراد به یاتیمال یهامشوق. 6

 . نندیم یداریخر را استان سطح در شدهثدت

 (www.nce-rce.gc.ca)  انادا یتعال  زامر یهاشدکه. 1

 استبوده  درصتد 1.36 با برابر 2611 ستال در یداخل ناخالص دیتول از توستعه و قیتحق ستهم  انادا در. 4

 (.2617 ،ینو ور و فناوری علم، یشورا)





 

 

 یمال تأمین یمورد مطااالعه .6 فصل

 یسااازیتجار یهابرنامه و فناوری

 اسرائیل میرژ –

  متر یاقتصتتاد از استتت شتتده موفق  ه استتت محورینو ور اقتصتتاد یک ئیلاستترارژیم 

 بر ،2617 ستتال در  شتتور این. شتتود تددیل برتر هایفناوری قدرتمند مر ز به یافتهتوستتعه

 نوزدهم رتده( IMD) مدیریت توسعه المللیبین مؤسسه جهانی پذیریرقابت بندیرتده اساس

 را هفتم و بیست رتده( WEF) اقتصاد جهانی متمع جهانی پذیریرقابت شاخص استاس بر و

 توسعه گزارش شاخص به توجه با 2612 ستال در همچنین  شتور این. استت  رده  ستآ

 رژیم ،2616 سال در. گرفت قرار شانزدهم رتده در متحد ملل سازمان توستعه برنامه انستانی

 گروه به ،(OECD) اقتصتتادی همکاری و توستتعه ستتازمان در  امل عضتتویت جهت استترائیل

 رینی ار ف فرهنگ از رائیلسا رژیم پذیریرقابت. شد دعوت یافتهتوسعه  شورهای اقتصتادی

 حاصل( VC) خطرپذیر یگذارسرمایه مالی تأمین در دولت محوریت با فناوری هایسیاست و

 با نطدقم اقتصاد ترینموفق عنوان به - وادیسیلیکون -ر  شو این برترفن صنعت. شتودمی

 .است شده شناخته متحده ایالات از خارج در ولیسیلیکون کسد

 و ینو ور یمال ستمیست یبررست به 1-4 بخش: استت ریز شترح به فصتل نیا ستاختار

 و هیتتزبا  2-4 بخش. پردازدمی  شور نیا برترفن عیصنا ننده حمایت یدولت یهااستیست

 استوار VC صنعت رشد بر هاخوشه تیظرف توسعه دهدیم نشتان فناوری یهاخوشته لیتحل

تددیل این  شور  باعث فناوریسازی یتتاربا هدایت   ه VC یسازو ارها ،7-4 بخش. است



 فناوری سازیتجاری و مالی تأمین ■ 308

 

 تأمین یهابرنامه 6-4 بخشدر . دهدیم قرار بحث موردرا  استت شتتده نو ور اقتصتاد کیبه 

 و مفید یهادرس فصتل نیا. دشتویم یبررست ، نندیم تیحما ینی ار فر از  ه دولت یمال

 برترنف یهاخوشه گسترش در دولت فعالانه نقش و ولیسیلیکونبه سدک  تیریمد از یمهم

 .دهدیم ارائه  شورها ریسا یبرا

 لیاسرائ ینوآور یمال تأمین ستمیس .6-9

بسیار  ار  نیروی ناشی از بالا  ه اقتصادی رشد با برترفن صنایع ایتاد به لحاظ اسرائیل میرژ

 شودمحستوب می  مریکا از پس  شتور ترینموفق ،رجستته استتب یدانشتگاه منابع و ماهر

 گستتترش در  شتتور نیا دولت. 1(2664 و 2666 وبال،یت و ملکی ون ،2661تراجتندرگ،)

 وادیسیلیکون نام با عمدتاً  شور نیا.  ندیم فایا یمهم نقش یسازیتتار و فناوری انتقال

 1-4 جدول. شودیم شناختهاست،  برترفن یهاخوشته دارای ه  کای مر ولیستیلیکون مانند

 مختلف ابعاد در  ن یریپذرقابت انگریب  ه دهدیم ارائه استترائیل میرژ اقتصتتاد بر یمرور

 یگذارهیسرما تهینت - برترفن اقتصاد از مدل کیبه عنوان  -  شور نیا یاقتصاد رشد. است

 سال در( GDP) یداخل ناخالص دیتول از توستعه و قیتحق ستهم. استت توستعه و قیتحق در

 نسدت با سهیمقا در  ه ه استبود درصد 6.2 حدود ،2612 ستال در ودرصتد  6.74 ،2611

 نستتتدت. قابل توجه استتتت OECD عضتتتو ی شتتتورها دراین شتتتاخص  درصتتتدی 2.1

 دررا  انزیم نیبالاتر لیاسرائ در یداخل ناخالص دیتول به توسعه و قیتحق یهایگذارهیسترما

 .تاس شرویپ یصنعت توسعه و قیتحق در  شور نیا  ه دهدیم نشان و موض نیادارد.  جهان

 وزارت. دهدیم نشتتان را استترائیل میرژ ینو ور یمال تأمین ستتتمیستت ل  ،1-4 ریتصتتو

 و یمال منابع( OCS) ارشد دانشمندان اداره قیطر از( سابق تتارت و عیصتنا وزارت) اقتصتاد

 و توسعه قیتحق قیتشتو قانون بر استاس OCS.  ندیم فراهم نانی ار فر یبرا را یاتوستعه

 هشد تأسیس یصنعت توسعه و قیتحق از تیحما اندازچشم با( R&D قانون) 1456 - یصنعت

 یها مک ازجمله مختلف یهابرنامه دهندهارائه یاصل سازمان OCS ،راهدردی لحاظ از. است

. است فناورانه ینیار فر  قیتشو یبرا توسعه و قیتحق یهاصتندوق و توستعه و قیتحقمالی 

 مرا ز  نند،یم تیحما برترفن یهاشر ت از  ه OCS توسط شتدهاداره یهابرنامه نیهمچن

                                                           
1. Trajtenberg, 2001; Avnimelech and Teubal, 2004, 2006 
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 مانند ،اولیه ایده و  شتتتت ایده مراحل در هاشتتتر ت به یمال یها مک و فناوری رشتتتد

 .ردیگیم دربر را 1مگنت و نوفار ،هزنک ،تنوفا یاهبرنامه

 اسرائیل میرژ اقتصاد بررسی اجمالی. 9-6 جدول
 2112سال  2111سال  

 IMD 13 14 بر اساس پذیریرقابت هرتد

 WEF 22 24 بر اساس پذیریرقابت هرتد

 UNDP 13 14بر اساس  یانسان توسعه شاخص

 GDP 6.74 6.2به  R&Dدرصد 

 7.6 6.5 (درصد) GDP رشد نرخ

 4.4 3.1 (درصد) یکاریب نرخ

 1.3 7.1 (درصد ) تورم نرخ

 -1.6 6.1 (GDPاز  )درصد یتتار تراز

 -6.3- 6.3 (GDP از )درصد بودجه تراز

 12.6 12 (درصد) GDP به ICT بخش سهم

 یجهان مجمع ،(2012 و IMD( )2011) تیریمد توسعه یالمللنیب مؤسسه یهاداده اساس بر سنده،ینو یطراح: منبع

 بلومبرگ ،(IMF( )2011) پول یالمللنیب صننندوق ،(2012 و 2011) یجهان بانک ،(2012 و WEF( )2011) قتصننادا

 (.2011) لیاسرائ آمار یمرکز دفتر ،(UNDP( )2016) متحد ملل سازمان توسعه برنامه ،(2011)

                                                           
1. TNUFA, HEZNEK, NOFAR, and Magnet programs 



 ریفناو سازیتجاری و مالی تأمین ■ 390

 

 

 اسرائیلی نوآورلی ما تأمینسیستم . 9-6تصویر 

 را فناورانه و ار ستتآ رشتتد مر ز برنامه 1441 ستتال در OCS قیطر از استترائیل میرژ دولت

 از ها ن از یاریبستت  ه ستتابق، یشتتورو ریجماه اتحاد اهل مهاجران قوت نقاط از استتتفاده یبرا

افراد  به برنامه نیا. استتت رده  تادیا ند،اهبود پزشتتکان و هانیتکنستت مهندستتان، دانشتتمندان،

و  عهتوست و قیتحقو ار خود را با پیگیری  ستآ تا  ندمی  مک یلیاسترائ مهاجران و  ار زموده

 رشد حال در سرعتبه برنامه نیا یهاتیفعال.  نند یاندازراه نو ورانه خود یهادهیاستازی تتاری

  ه ستتتنده فعال  شتتور نیا در فناورانه و ار ستتآ رشتتد مر ز 23 حدود حاضتتر حال در. استت

. 1(2616 ،اسرائیل و ار سآ اتارتداط) است به  ار گرفته را متخصتص 1666 از شیب درمتمو 

OCS یراب را دوجانده توستتعه و قیتحق یادهایبن تا  ندیم یهمکار گرید ی شتتورها با نیهمچن 

 . ند گذاریپایه  شور نیا اقتصاد راهدردی مهم یهاهحوز در هاپروژه یمال تأمین

                                                           
1. Israel Business Connection, 2014 
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 الستت در نهاردتکطرح میک با ارائه  ،ینو ور ستتتمیستت تیتقو یبرا تلاش در ارایید وزارت

 رنامهب حال، نیا با.  رد یمعرف یصنعت توسعه و قیتحق از تیحما یبرا را ندالیا برنامه ،1441

 OCS ،1447 ستتال در بعدها. 1(2664) ونیملچ،  شتتکستتت خورد VC صتتنعت تادیادر  ندالیا

 لیاسرائ در VC صتنعت یبرا مستتحکم یگاهیپا تادیا یمال ستازو ار انعنو به را 2وزمای برنامه

 یهاخوشتته تادیا یبرا را( وزمای هایصتتندوق) یمال تیحما وزمای خا ، طور به.  رد یمعرف

 بر غلده یبرا VC عیستتتر عرضتتته امکان وزمای برنامه یستتتازادهیپ.  ندیم فراهم برترفن

 ی  ار فریننوپا یهاو ار ستتآ از تیحما. ه وجود  وردرا ب نوپا یهابنگاه یمال یهاتیمحدود

 . ندیم  مک یاقتصاد رشد و شغل تادیا به( هاSME) متوسط و  وچک یهاشر ت و

 ستا اسرائیل میرژ یمال تأمین ینو ور ستمیس در مهم ینهادها از گرید یکی سهام بازار

 توسط  ه ،(TASE)  ویوتل بهادار اوراق بورس.  ندیم  مک یاخوشته توستعه تیتقو به  ه

 یبرا را گذاریاز ستترمایه خروج راه استتت، شتتده میتنظ  شتتور نیا بهادار اوراق ستتازمان

 قانون  ه استتت توجه جالآ(. 1-4  ادر به دی ن نگاه)  ندیم فراهم برترفن یهاشتتر ت

 را )مرز گذر(ستهام در چند بازار سهام پذیرش  یهافرصتت ،2666 ستال در دوگانه پذیرش

رائیلی اس فناوری یهاشر ت ن،یبنابرا.  رده است فراهم انگذارهیسرما گاهیپا گستترش یبرا

 ملی انتمن خود ار قیمت اعلام ستتامانه (IPOبازارهای عرضتته عمومی اولیه )در  شتتدهپذیرفته

 یمال تأمین یبرا یبیشتتتر ینگینقد ازتوانند می TASE و( NASDAQ) بهادار اوراق گرانمعامله

 TASE در دوگانه پذیرش دندال به  ه ییهاشر ت. رندب بهره خود رشد به رو یارهاو  ستآ

 و هاهزینه ریستتا از و شتتوند برخوردار ستتاده ی اربرد الزامات از ندتوانمی همچنین هستتتند

 برترفن یهاشر ت ا ثر. هستتند معا دیگر  ستهام بازارهای در شتدهاعمالپذیرش  مقررات

 در. رسندمی( VC از خروج) ، به عرضه عمومینزدک بازار در پذیرش قیطر از استرائیل میرژ

 الاتیا از خارج یهاشر ت تعداد ینبیشتر یدارا اسرائیل میرژ  شورها، انیم در حاضتر حال

به دندال  ی استترائیلی نیزهاشتتر ت از یاریبستت. استتت نزدک بازار در شتتدهپذیرش متحده

 .ستنده اروپا اوراق بهادار بورس در IPO پذیرش

                                                           
1. Avnimelech, 2009 
2. Yozma 
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 یرهاپارامت  ه است توستعه و قیتحق قانون تأثیر تحت شتدتبه استرائیل میرژ ینو ور نظام

 عیصتتنا توستتعه R&D قانون هد .  ندیم فیتعر را ینی ار فر گستتترش یبرا دولت یاستتتیستت

 نیا. استتت  شتتور یعلم و فناوری یهارستتاختیز از گیریبهره باعلم  بر یمدتنو  محورصتتادرات

 د نیم نییتد را توستتعه و قیتحق یهاتیفعال از تیحما یبرا یمال یهامشتتوق مهبرنا قانون،

 به یاتیمال یایمزا ارائهبا   ه است یستازو ار R&D مشتوق برنامه .1(2662، 2661، تراجتندرگ)

( د ارخو تأیید) یقدل تأییداخذ  به ازین بدون سدز خط قیطر از یخارج یگذارهیسترما یهاشتر ت

 .ددهیم را مورد حمایت قرار فناوری بر یمدتن و ارهای سآ ،(ITA) اسرائیل یاتیمال سازمان

 (TASE) ویآوتلبورس اوراق بهادار  .1-6 کادر

در  TASE. اردستتهام د یهابازار وجود با یتنگاتنگ ارتداط استترائیل میدر رژ VCصتتنعت  ظهور

در  TASE شدهرشیپذ یهاو شر ت اسرائیل میرژ هیبازار سترما یارتقا تیمأموربا  1417ستال 

 یهااست  ه فرصت لیتنها بورس اوراق بهادار اسرائ TASE. شد سیتأس  نو خارج از  لیاسترائ

IPO ندیفراهم م هاو ار ستتآ یبرا  .TASE لیتوستتط ستتازمان اوراق بهادار استترائ (ISA )بر 

 .شده است میقانون اوراق بهادار تنظ اساس

TASE یبازار داخل IPO هیدر مراحل اول.  ندیفراهم م یلیاستترائ برترفن یها تشتتر یرا برا 

 شده یعموم رشیپذ ریخطرپذ یگذارهیسرما یهاصندوق - ندالیا یهاصندوق ،VCتوسعه بازار 

 از درصد 36 لیاسرائ دولت. شدند یعموم عرضه TASEدر  - اندشده نیتضتم دولت توستط  ه

  رده استتت ضتتمانتستتاله  4-3دوره  کی یرا برا VC یهاصتتندوق در یاستتم یگذارهیستترما

موجآ رشتتد صتتنعت  ،یدولت یمال نیتأممدتکرانه  طرح وزما،یبعدها برنامه . 2(2664 ملچ،ی ون)

VC توسعه  هیدر مراحل اول اسرائیل میرژ برترفن یهااز شر ت یاریبس. شد لیاسرائVC، متعهد 

 .شدند یاوراق بهادار محل بورس یجابه  نزدکدر  IPO به صورت به خروج

 آیرا تصو( دوگانه قانون اوراق بهادار رشیپذ طیشرا)دوگانه  رشیپذمقررات  ISA، 2666ستال  در

متحده مانند بورس  الاتیستتهام ا یدر بازارها شتتدهرفتهیپذ یلیاستترائ یها رد و اجازه داد شتتر ت

 نظر رد بدون (گذر مرز) متقاطع رشیپذ با NASDAQ و Amex، (NYSE) ورکیویاوراق بهادار ن

 حد TASE، 2664در ستتال . شتتوند وارد TASE در یاضتتاف یهانهیهز ای یقانون الزامات گرفتن

 هیاول احلدر مر یفناوراز توستتعه  تیحما منظور بهو توستتعه را  قیتحق یهاشتتر ت یبرا  ستتتانه

 یمال نیمتأ جذببه  قادر دیجد ریخطرپذ یهایگذارهیستترما ، ستتتانه حد  اهش با.  اهش داد

 .هستند یقانون یهاهیدییتأ ای یقدلفروش  وجود عدم و شدهثدت اندک سوابق رغمیعل یعموم

                                                           
1. Trajtenberg, 2001, 2002 
2. Avnimelech, 2009 
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 تیحما یبرا هااستیس نیترمهم از گرید یکی( SBA) اروپا  وچک یو ارها سآ قانون

. است  رده اجرا ینی ار فر از تیحما یبرا را استتیست نیا استرائیل میرژ. استت هاSME از

 فعالی نقش اقتصاد، وزارت نظارت تحت ،(SMBA) متوسط و چک و یو ارها سآ ستازمان

 فناوری رشتتد مرا ز و یصتتنعت یهاپارک نقش با توجه به.  ندیم فایا هاSME از تیحما در

 یمهم نقش  ه ایعمده فناوری رشتد مرا ز و یصتتنعت یهاپارک فهرستت ها،بنگاه یبقا در

داده شده  نشتان 7-4 و 2-4 جداولدر  د، ننیم فایا  شتور نیا (NIS) ینو ورنظام ملی  در

 ها دری بقای شر تهافرصتبه افزایش  فناوری رشد مرا ز و یصتنعت یهاپارک نیا. استت

ستتازی یتتار یهافرصتتت ارائه با نیهمچن ها ن. د نمی  مک ها ن توستتعه هیاول مراحل

 تیاحم مؤثر توسعه و قیتحق یهاتیفعال از ،فناوری بر یمدتن  وچک هایها به شتر تایده

 . نندیم

 در ه  را ییهابنگاه دولت زیرا ،است شده دهینام نوپا یهاو ار سآ  شور اسرائیل میرژ

نظام ملی  قدرت. ددهیمقرار  تیحمامورد  هستتتند فناوری ینی ار فر حلامر ترینییابتدا

 نقش ه  استتت یدولت یهااستتتیستت و VC یپرتکاپو بازار هیپا بر  شتتور نیا در نو وری

 بر استترائیل میرژ وزیرنخستتت ،1اهوینتان نیامیبن. دهدیم شیافزا را خطرپذیر نانی ار فر

 در او. استتت  رده تأ ید یاقتصتتاد پایگاه قدرتمند کی عنوان به میرژاین  تیوضتتع یارتقا

 ندهی . است ینو ور  شتور ل،یاسترائ»: گفت 2616 ستال در( WEF) اقتصتاد یجهان متمع

 یو اظهارات. 2(2616)جوئیش نیوز وان،  « نندیم ینو ور  ه استتتت ی ستتتان به متعلق

 دولت. ستتازدیم برجستتته را  شتتوراین  برترفن صتتنعتدر  انهفناور یرهدر و ینو ور تیاهم

 ستتتمیستت تیتقو به  مک یبرا  شتتورها گرید با راهدردی مشتتار ت تادیا بر اهوینتانفعلی 

 .دارد تأ ید ینی ار فر قیرط از ینو ور و یاقتصاد رشد شیافزا و ینو ور

  

                                                           
1. Benjamin Netanyahu 
2. Jewish News One, 2014 
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 اسرائیل میرژ در عمده برترفن یصنعت یهاپارك. 3-6 جدول
 شهر نام یصنعت یهاپارک
  راوا روتم یصنعت پارک

 ایزاریی ا ایزاریی ا و ار سآ و یصنعت پارک

 ایزاریی ا ایرزایی ا –امی -وگ پارک

 فایح ماتام یصنعت یعلم رکپا

 میاورشل مالها فناوری پارک
 میاورشل رام فناوری پارک

 میاورشل وییزگاتسیپ فناوری پارک
 میاورشل شائول واتیگ یصنعت منطقه
 میاورشل میهارهوتزو یصنعت پارک

 میاورشل  تاروت یصنعت منطقه
 لیی ارم لاوون یصنعت پارک
 موناش ریات  یها-تل یصنعت پارک
 مالوت مالووت  ورن یصنعت پارک
 هامک گدالیم هامک گدالیم یعلم پارک

 سگویم بارلو یصنعت پارک
 ونایز نس زمنیو ریات  یعلم پارک

 اومر اومر یصنعت پارک
 فنیت فنیت یصنعت پارک

 20111 ل،یاسرائ IT یای: جغرافمنبع

 اسرائیل میرژ در عمده فناوری رشد مراکز. 3-6 جدول
 شهر نام فناوری رشد مراکز

  راوا (ATC) شرفتهیپای هفناوری مر ز

 لیی ر فناوری مشوق رشد مر ز

  شکلون (A.T.I)  شکلون فناورانه عیصنا

 فایح ال.ان. نو وری هافناوری

 فایح (TEIC) ونیتکن نانهی ار فر رشد مر ز

 هفر گرونوت وزموتی ینو ور مر ز

 میاورشل پیویجی یواستود

                                                           
1. Israel IT Geographics  (2002 )  
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 شهر نام فناوری رشد مراکز
 لمیاورش ریپات توسعه و قیتحق
 میاورشل رییل ون فناوری مر ز

 یول جردن یول جردن-ناروتی  فناوری رشد مر ز
 نی اتزر تاگیم فناوری رشد مر ز

 اربع اتیر  تکنیگرپاک  فناوریرشد  مر ز

 ات گاتیر  زنیاگذاری خطرپذیر سرمایه

  ریات شمونا وتایم یفناور رشد زمر 

 میگدال هامک وزموت هامکمر ز رشد فناوری ی

 میسگو  وری میسگومر ز فن

 نس زیونا (ITEK ورانه )مر ز رشد  ار فرینی فن

 نتانیا تکمر ز نو وری تارگِ

 اوفا یم اوفا یم برترفنخطرپذیر  گذاریسرمایه

 گان-رامات زیست داروی رادمر ز رشد 

 اس دی بو ر شاو- م  اربردی فناوری ز توسعه مر

  ویوتل راموت-داروی رادزیست مر ز رشد 

  ویوتل وان-های لابنو وری

 یاون مر ز ابتکارات نیتزانیم
 یو نیم وری نایوتمر ز فنا

 2011 ل،یاسرائ IT یای: جغرافمنبع

 برترفن یصنعت یهاخوشه ظهور .6-3

 از ارجخ در برترفن یصنعت یهاخوشه نیترموفق از یکی اسرائیل میرژ ینی ار فر یهاخوشه

 توسعه و قیتحق یرو بر 1436 و 1446 یهادهه در دولت یهااستیس. استت متحده الاتیا

 سمت به مستتقیماً هااستتیست 1456 دهه اواخر در بعداً اما بود، متمر ز یدفاع صتنعت در

 از یمال تیحما و دارد تأ ید وسعهت و قیتحق بر شتدتبه دولت. شتد تیهدا برترفن صتنایع

 یمال تأمین نهیزم در دولت یهااستتتیستت صتتدر در. د وریم به عمل های پیشتترفتهفناوری

 1446 دهه لیاوا در هابرنامه نیا. دارند قرار مگنت و وزمای ،1ندالیا مهم یهابرنامه ،ینو ور

                                                           
1. Inbal 
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 وزمای برنامه. ندشد یعرفم VC صتنعت از برداریبهره هد  با اقتصتاد وزارت و OCS قیطر از

 یهاخوشه به یدفاع صنعتبه تددیل   مکبرای  ویژهبه 1442 سال در دولت یرهدر تحت

 یرقابت الماس مدل اساس بر یاخوشته لیتحل و هیتتز 2-4 ریتصتو در. معرفی شتد برترفن

 یادصتتاقت پذیریرقابت بر مؤثر عوامل مدتنی بر لیتحل و هیتتزاین . استتت شتتده ارائه پورتر

 .ه استشد انتام اسرائیل میرژ

 
 دلم از استفاده با لیاسارائ برترفن یصانعت یهاخوشاه لیتحل و هیتجز. 3-6تصاویر 
 پورتر یرقابت الماس

 (.2001 و 1440) پورتر چارچوب اساس بر نویسنده، طراحی :منبع

 اتحاد از مهاجر یانسان هیسرما ،برترفن یهاخوشهتوستعه  و رشتد یاصتل عوامل از یکی

 و هانیتکنس مهندسان، دانشمندان، دانشگاه، انالتحصیلفارغ  ه است سابق یشورو ریجماه

 به  ه نداهتشتتکیل داد را یارزشتتمند یانستتان منابع مهاجران نیا. نداهبود ماهر متخصتتصتتان
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 ولیستتیلیکون ستتدک بهموفق  فناوری مرا ز به شتدن لیتدد یبرا برترفن یهاخوشته ایتاد

 رشتتد مرا ز یهابرنامه دولت نانه،ی ار فر برترفن یهاخوشتته تادیا در. ه استتت مک  رد

. ه استتتت رد یمعرف ماهر مهاجران نیا یشتتتنهادیپ یهاپروژه از تیحما یبرارا  فناوری

 توسعه و قیتحق یهاتیلفعا و  نندیم تیفعال یقاتیتحق رشد مرا ز عنوان به زین هادانشگاه

  ارنیروی ) یانستتان هیستترما مهم منابع هادانشتتگاه. دهندیم انتام عیصتتنا یهمکار با را

 در توستتعه و قیتحق تعهدات. ند نیم عرضتته را (فکری هیستترما عنوان به  موختهدانش

 همؤسس ،لیاسرائ ونیتکن فناوری مؤسسه م،یاورشل یعدر دانشگاه مانند یبزرگ یهادانشتگاه

 قیطر از هافناوری و یعلم قاتیتحق. شتتودمی انتام 1ونیگور بن دانشتتگاه و زمنیوا علوم

 یاریبس امروزه. شوندمی یسازیتتار( هاTTC) دانشگاه به متعلق فناوری انتقال یهاشتر ت

 در کایبرون ینی ار فر مر ز مثلاً هستتتند، ینی ار فر مرا ز یدارا لیاستترائ یهادانشتتگاه از

 .2 ویوتل دانشگاه در استار تاو و تکنیون

 را جهان برترفن یصتتنعت یهاخوشتته نیترموفق از یکی استترائیل میرژ ،1446 دهه از

 ولیستتیلیکون – وادیستتیلیکون به را  شتتور نیا VC پررونق صتتنعت. استتت داده لیتشتتک

 است هشد واقع  ویوتل اطرا  در وادیسیلیکون(. 7-4 ریتصو) است  رده لیتدد - لیاسترائ

 آقطوادی سیلیکون. شتوددوم محستوب می ولیستیلیکون نوپا یهاو ارستآ  لحاظ به  ه

 ارتداطات افزار،نرم ،(ICT) ارتداطات و اطلاعات فناوری نهیزم در هاییینو ور  ه است فناوری

 به VC پررونق صتتنعت.  ندیم تولید رهیغ و نترنتیا افزار،ستتخت یطراح ک،یالکترواپت داده،

 عدارت به است،  رده  مک برترفن یهاخوشته رشتد از تیحما یبرا یاخوشته اثرات ادتیا

از  OCS) دولتمیان  [1] جاندهستته ات مدلتعامل تهینت خوشتته زی متیموفق توستتعه گر،ید

 ،2666-1447 یهاسال طول در. است بوده عیصنا و هادانشگاه ،(اقتصتاد وزارت زیرمتموعه

 علوم و ارتداطات و اطلاعات فناوری هایبخش در یگذارهیستترما یرمؤث طور به وزمای برنامه

 (LP) محدود تیمسئول با یهاVC ریسا و وزمای هایصندوق.  رده است یدانیپشت را یستتیز

 تربیش یگذارهیسرماو  بیشتر وری سرمایه به جمع اند  هپیروی را جذب  رده یهاصتندوق

 یخارج معتدر یمال مؤسسات مشار ت به وزمای VC صندوقنیاز  بر اساس. است منتر شتده

                                                           
1. Hebrew University of Jerusalem, Technion-Israel Institute of Technology, Weizmann Institute 
of Science, and Ben–Gurion University of the Negev 
2. Bronica Entrepreneurship Center at Technion and StarTau at Tel Aviv University 
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 فرایند کی ،(یخارج VC شتتر ت ای یخصتتوصتت یگذارهیستترما شتتر ت کی ی ل طور به)

 .شد تادیا VC مشار ت قیطر از یجمع یریادگی

 
 اسرائیل میرژ یصنعت شرفتهیپ یهاخوشه. 3-6تصویر 

 خطرپذیر یهایگذارهیسرمااز  خروج یجهان راهدرد ل،یاسترائ برترفن یهاتشتر  ا ثر

با  یهاشر ت توسط نزدک در هاخروج از درصتد 16 تقریداً .گرفتند یپ دررا  نزدک بازار در

 ورکیوین بهادار اوراق بورس قیطر از زین برترفن یهاشتتر ت. شتتودیم انتام VC پشتتتوانه

(NYSE )نیگزیجا هیسترما بازار و (AIM )و معاملات تعداد 6-4 جدول. شتوندیم خارج لندن 

 یهابورس در . پذیرشدهدمی نشتتان را 2617 تا 2666 یهاستتال طی هاخروجی متمو 

 نیا.  نند برقرار ارتداط یجهان یبازارها با تا  رده  مک برترفن یهاشتتتر ت به یجهان

 هب نیهمچن بلکه د،شتتویم لیاستترائ به بیشتتتر یگذارهیستترماجذب  باعث تنهانه وندهایپ

 یاهشتتر ت. دهند شیافزا را خود المللیبین تتارت تا  ندیم  مک یلیاستترائ یهاشتتر ت
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 با شتتر ت ،محدود ستتایتکس تیمستتئولشتتر ت با  :شتتامل مثال، یبرا ،نزدک در شتترویپ

 .هستند 1تواصنایع دارویی  محدود تیمسئول با شر ت و ستمزیس تیالد محدود تیمسئول

 گاه،دانشتت جاندهستته ات مدلتعامل از یاتهینت عنوان به تواندیم لیاستترائ ولییلیکونست

 یبرا را یاعتدار و یمال یها مک ،OCS قیطر از دولت،. در نظر گرفته شود دولت و صتنعت

با .  ندیم فراهم عیصتتتنا و هادانشتتتگاه میان یهمکار در توستتتعه و قیتحق از تیحما

 ناخالص دیتول از درصتتد 6.1 اندازه به توستتعه و قیتحقروی  نیستتنگ هایگذاریستترمایه

. است یافته شیافزا 1447-2666 یهاسال یط برترفننوپای  یهاو ار ستآ تعداد ،یداخل

 با پشتوانه شر ت 511 شتامل و 2674 بر بالغ دوره نیا در برترفن ینوپا یهاشتر ت تعداد

VC استتتت بوده (لیائاستتترخطرپذیر  یگذارهیستتترما انتمن (IVA) ،2665)2 .تهینت در 

 ثدت تعداد توسعه، و قیتحق یهایگذارهیسرما از تیحما یراستتا در OCS گذاریاستتیست

 از شیب متوسط طور به و شیافزا حال در سرعتبه متحده الاتیا در اسرائیل میرژ اختراعات

 در ا اختر  نندهثدت انیخارج نیب در  شتتور نیا  هبه طوری  استتت ستتال در درصتتد 16

 هایفناوری هزمین در بیشتتتر اختراعات،ثدت . استتت گرفته قرار چهاردهم مقام در کا،ی مر

 .هستند فناوری ستیز و ارتداطات، وتر،ی امپ مانند یدی ل

 برترفن یهاشرکت از هاخروج کل و معاملات تعداد. 4-6 جدول

 سال
 ردایلیم) هیسرما شیافزا کل

 (کایآمر دلار
 دلار اردیلیم) هاخروج کل

 (کایآمر
 معاملات تعداد

2666 1.75 2.11 33 

2661 1.75 7.14 44 

2664 1.13 16.31 114 

2663 2.65 6.75 111 

2665 1.14 2.36 54 

2664 1.61 2.14 35 

2616 1.66 2.77 51 

2611 1.73 1.27 166 

2612 1.71 4.43 52 

2617 1.24 4.45 51 

 IVC (a2016) قاتیتحق مرکز :منبع

                                                           
1. Scitex Corporation Ltd., Elbit Systems Ltd., and Teva Pharmaceutical Industries Ltd 
2. Israel Venture Association (IVA) , 2008 
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 در یصتتنعت یهاخوشتته رشتتد به منتر دولت -صتتنعت -دانشتتگاه جاندهستته تعاملات

. است بوده هادارو ویی ایمیشت مواد افزار،نرم ،یستتیز علوم شتدکه، نترنت،یا ،ICT یهازمینه

 یهاشر ت از تیحما یابر  ار مد یطیمح ،OCS یهاتیفعال و دولت یهااستتیست ،ویژهبه

 R&Dاز عملیات  هاخوشتته ط،یشتترا نیا در. استتت  رده تادیا هاخوشتته در ینی ار فر

 اندهداشت توسعه و قیتحق در ی سنگینیهایگذارهیسترما  ه چندملیتی بزرگ یهاشتر ت

 لیاستترائ در  ه را یتیمل چند بزرگ یهاشتتر ت از ییهانمونه 1.4 جدولشتتوند. منتفع می

 از را برترفن یهاشتتر ت در VC ،6-4 ریتصتتو.  ندیم فهرستتت  نند،یم یگذارهیستترما

 32 یخارج یهایگذارهیسرما  ه است مشاهده قابل. دهدیم نشان 2663-2612 یهاسال

 .است داده اختصا  خود به را 2612 سال یهایگذارهیسرما  لاز  درصد

 شیب و یصنعت صادرات درصد 16 از شیب اسرائیل میرژ برترفن عیصتنا حاضتر حال در

 یهاخوشه توسعه به همچنان  شور نیا. دهدیم لیتشک را  شور صادرات  ل درصتد 24 از

 VC یهایگذارهیسرما 1-4 ریتصو. دپردازیم ارتداطات و اطلاعات فناوری با محوریت برترفن

 در هایارگذهیسرما ینبیشتر. دهدیم نشانرا  2616-2612 یهاسال طی شبخ کیتفک به

 .است یافزارنرم عیصنا و نترنتیا شدکه، و ارتداطات نهیزم

 اسرائیل میرژ در گذارهیسرما یتیچندمل بزرگ یهاشرکت. 5-6 جدول
 ایآس اروپا کایآمر

 کروسافتیما •
 یهاتاو - ریبر شا •
 اپیکس یداروساز •
 انزمهشداردهنده  •

 نتلیا •
 امیبی  •

 سکویس یهاستمیس •
 نئونینفیا فناوری •

 کیالکتر جنرال شر ت •
 یعلم بوستون •

 گوگل •
 تری  ام •

 پا ارد ولتیه •
 جانسون و جانسون •

 اورا ل •
 زریفا •

 مخابرات بریتانیا •
 پییاِساِ •

 لوسنت- لکاتل •
 منسیز •

 یجهان میسیب و  ابل •
 مخابرات دویچه •
 مخابرات ایتالیا •

 ژنرال •
 نستله •
 لورئال •

 دنون •
 لوریونی •

 نیلموریو •
 سرونو مرک •

 نگیفر •

 یسون •
 هر مر آ تویووج •

 یفوج •
 هوندا •

 تومویسوم •
 نومورا •

 سامسونگ •
 داوو •

 جیال •
 یوندایه •

 سریا •
 نترنشنالیا کسیما رون •

 باندوین کیالکترون •
 هاچینسونمخابرات  •

 جنایس •
 جِین یاری ب یهاستمیس •

 (2011) اسرائیل در گذاریسرمایه اساس بر نویسنده، طراحی: منبع
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 درصد( و کایآمر دلار ونیلیم به) برترفن یهاشرکت در VC. 4-6تصویر 

 IVC (a2016) قاتیتحق مرکز :منبع
 

 

 

 هابخش به تفکیک VC یهایگذارهیسرما کل. 5-6 تصویر
 (a2016) یلئاسرا  PwC: منبع
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 فناوری یسازیتجار برای خطرپذیر یگذارهیسرما یسازوکارها .6-3

VC بازار ظهور. استتت استترائیل میرژ برترفن یهاخوشتته تیموفق تادیا یاصتتل ستتازو ار VC 

 عهتوس و قیتحق یهاتیفعال از تیحما هدفمند استیس اجرای به منتر وزما،ی برنامه توستط

 یهاشتتر ت در VC یهایگذارهیستترما ،1446 دهه لیاوا در. (2-4  ادر بهنگاه  نید ) شتتد

 محدود تیمسئول با شرا ت صورت به VC شر ت چهار تنها. نداشتت وجود تقریداً یلیاسترائ

(LPها )16 به 2666 ستتال در تعداد نیا اما داشتتتند، تیفعال  شتتور نیا در 1442 ستتال در 

، دولتتحت مدیریت  VC یهااستتتیستت تهینت در. 1(2664) ونیملچ و تیوبال،  افتی شیافزا

 تعداد نظر از و شتتتد لیتدد جهان در VC یبازارها نیتربزرگ از یکی به استتترائیل میرژ

 .گرفت قرار دوم رتده در متحده الاتیا از بعد نوپا یهاو ار سآ

 یوزما وجوه صندوق. 2-6 کادر

 صنایع وزارت) اقتصاد وزارت ،OCS توسط  ه است دولت مدیریت تحت مالی تأمین برنامه یوزما

 VC صنعت یک ایتاد اصتلی هد  با یوزما برنامه. شتد معرفی 1447 ستال در( ستابق تتارت و

 از خشیب یوزما، خطرپذیر گذاریسرمایه صندوق. شد تأسیس استرائیل رژیم در رقابتی و پرتکاپو

 بر گذاریستترمایه راهدرد. یافت ستتاختار هاصتتندوق از ستتددی قالآ در  ه ،ستتتیوزما برنامه

 یلتشک جهت تستهیلگر برنامه یک این. شتد متمر ز اولیه احلمر در برترفن هایگذاریسترمایه

 .بود برترفن هایخوشه ایتاد راستای در VC هایگذاریسرمایه

 تحریک برای خارجی معتدر مالی مؤستتستتات وجود به نیاز یوزما هایصتتندوق اصتتلی ویژگی

  مریکا دلار میلیون 216 گذاریهسرمای هد  ستطح. بود VC عرضته و مشتترک گذاریسترمایه

 از دیگر دلار میلیون 116 مدلغ از برداریبهره برای یدلار میلیون 166 یدولت حمایت شتتامل)

 وجوه از(  مریکا دلار میلیون 5 تا) درصتتد 66 حدود لتدو. بود (خصتتوصتتی هایستترمایه طریق

 اختیار مانند هاییمشوق گذارانسترمایه برای هاصتندوق این.  ندمی گذاریسترمایه را صتندوق

 دولتی سهام خرید برای خرید اختیار یوزما صندوق هر. ندگیرمی نظر در دولتی سهام روی خرید

 دربردارنده مؤثر طور به یوزما هایصندوق. داشت الس پنج مدت برای درصد 3-1 بهره قیمت به

 استترائیل رژیم VC صتتنعت توستعه به  ه استت خارجی گذارانستترمایه VC هایگذاریسترمایه

                                                           
1. Avnimelech and Teubal, 2006 
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 از بیش برای را یدلار میلیون 216 گذاریستترمایه  ل مدلغ هاصتتندوق این. استتت  رده  مک

 .است  ورده فراهم نوپا و ار سآ 266

. استتت  رده محقق را VC هایگذاریستترمایه بحرانی حتم یوزما هایصتتندوق ستتازیپیاده

 1445 سال در ،VC صتنعت ظهور تستریع و تستهیل در شتدن موفق از پس یوزما هایصتندوق

 وزمای خطرپذیر گذاریسرمایه صندوق اینکه وجود با. ندرسید فروش به و ندشد سازیخصتوصتی

 بر( نفیم تأثیرات) جایگزینی اتاثر ،یدولت مالی تأمین  ه است توجه جالآ بود، دولت به متعلق

 گذاریستترمایه صتتندوق برعکس،. نکرد تضتعیف را  ن و نداشتتت خصتتوصتتی هایگذاریسترمایه

 در چشتتمگیر جهش یک ایتاد بر فراوان (مثدت اتتأثیر) مکمل اثرات موجآ یوزما، خطرپذیر

 به استترائیل VC نعتصتت ،2666 ستتال تا. شتتد بازار در VC خصتتوصتتی عرضتته و گذاریستترمایه

 به VC هایگذاریسرمایه در را عمومی بخش رهدری خصتوصی بخش  ه بود رستیده ایمرحله

 .1(b2617 ،سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ؛2664 تیوبال، و  ونیملچ) گرفت دست

 نهیزم در ستتتکیر رشیپذ یبرا استتترائیل میرژ دولت لیتما وزما،ی برنامه یاندازراه

هستند  یخصوص VC یهاصندوق وزما،ی هایصندوق.  ندمی منعکس را VC یگذارهیسترما

 VC یهاصتتندوق نیا. د ننیم یگذارهیستترما نوپا یهاو ار ستتآ در میمستتتق طور به  ه

 1447 ستتال در  ه هستتتند یدولت هدفمند برنامه کیبه عنوان  وزما،ی برنامه از یبخشتت

 یگذارهیسرما کیتحر قیطر از وزمای هایصندوق .2(2664وبال، ی)اَونیملیچ و ت شد یاندازراه

 سال چند یط هاصتندوق نیا.  رد فراهم را VC یخصتوصت یگذارهیسترما نهیزم مشتترک

 VC صنعت وزمای برنامه توسعه.  وردند به وجود را VC یخصتوص صتندوق 16 حدود ت،یفعال

 و افتهیشیافزا VC، 4-4 جدول. رستتاند 1446 دهه در رشتتد نرخ نیبالاتر به را لیاستترائ

 VC افزایش وجوه مقدار  ه شودیم دهید .دهدیم نشانرا  دوره نیاشتده طی یگذارهیسترما

 در مریکا  دلار ونیلیم 364 به 1441 سال در مریکا  دلار ونیلیم 15  وچک نسدتاًمقدار  از

 وزمای برنامه. است افتهی شیافزا 2666 ستال در مریکا  دلار ونیلیم 7361 به و 1445 ستال

 و قیتحق یهاپروژه هایریسک تقسیم. شتد یداخل VC صتنعت ظهور موجآ استرائیل میرژ

 توستتعه به منتر ،OCS وانهپشتتتدارای  VC و یانستتان هیستترما ی ازدیتر میان توستتعه 

                                                           
1. Avnimelech and Teubal, 2006; OECD, 2013b 
2. Avnimelech and Teubal, 2006 



 فناوری سازیتجاری و مالی تأمین ■ 334

 

 امروز. شتتد برترفن یصتتنعت یهاخوشتته مدلبه عنوان یک وادی  ستتیلیکون زی متیموفق

 .است فناوری مناطق نیاتریپو از یکی لیاسرائ

 به) 3003-9119 ل،یاسرائ در شده گذاریهیسرما و یافتهیشافزا یهاVC. 6-6 جدول
 (آمریکا دلار ونیلیم

 افتهیشیافزا VC سال
VC تحت 
 تیریمد

VC یگذارهیسرما 
 (خارج از )% شده

 یگذارهیسرما
VC (% از GDP) 

1441 15 56 n/a n/a 
1442 146 266 n/a n/a 
1447 732 412 n/a n/a 
1446 736 454 n/a n/a 
1441 114 1162 n/a n/a 
1444 743 1174 n/a n/a 
1443 324 2245 666 6.61% 
1445 364 2436 154 (74%) 6.16% 
1444 1511 6521 1611 (67%) 6.4% 
2666 7361 5166 7642 (14%) 2.4% 
2661 1166 4164 1451 (14%) 1.41% 
2662 47 4464 1166 (15%) 6.44% 

2667 766 4466 1666 (41%) 6.56% 

 (IVA( )2001-1447) لیاسرائ یگذارهیسرما انجمن: منبع

 وادیسیلیکون .3-6 کادر

 به وادی ستتیلیکون. استتت 1پیتاچ-هرتزلیا/  ویوتل اطرا  در واقع برترفن خوشتته وادیستیلیکون

 این شرفتپی. است شده شتناخته  الیفرنیا ولیستیلیکون شتدیه استرائیل، ولیستیلیکون عنوان

 و یوزما برنامه مالی حمایت با را VC صنعت  ه است یدولت هایستیاست نتیته ،برترفن خوشته

 یزن انسانی سرمایه توسط برترفن خوشه این تشتکیل. استت ه رد ایتاد خارجی بودجه همچنین

 نامتخصص و هاتکنسین دانشمندان، مهندستان،  ه شتوروی انمهاجر - استت هشتد پشتتیدانی

 هیلنر،) 2وایرد متله. شوندمی محستوب استرائیل اقتصتاد در ماهر  ار نیروی ،هستتند  امپیوتر

                                                           
1. Tel Aviv/Herzliya-Pituach 
2. Wired  magazine 
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  یستا و لندن هلسینکی، بوستون، با یکسان یسطح در را اسرائیلی برترفن ایهخوشه ،1(2666

 .است  رده بندیرتده( سوئد)

 هایپروژه از مالی حمایت ارائه در مهمی نقش اقتصاد وزارت در ،(OCS) ارشد منداندانشت دفتر

 رایب را مختلفی هزینه  اهش هایبرنامه  ه یدولت هایستتیاستتت.  ندمی ایفا توستتعه و تحقیق

 هایخوشتته توستتعه و رشتتد به ،استتت  رده اندازیراه جدید نوپای هایو ار ستتآ از پشتتتیدانی

 قرار یماورشل و قیصریه ،حیفا ، ویوتل اطرا  در برترفن هایخوشه بیشتتر. ند می  مک برترفن

 هایشر ت از بسیاری. هستند فناوری بر مدتنی هایشر ت بالای ترا م دارای مناطق این. دارند

 ستتازنده، اجزای ارتداطی، تتهیزات هایبخش در توستتعه و تحقیق فعالیت مشتتغول چندملیتی

 ثال،م برای چندملیتی، هایشر ت این. هستتند غیره و اینترنتی ارتداطات ها،یهادنیمه افزار،نرم

 گوگل و یبِای پا ارد، هیولت ستتیستتکو، هایستتیستتتم مایکروستتافت، ،2موتورولا اینتل، ام،بی ی

 ناختهش جهان در برترفن هایخوشه ترینبرجسته از یکی عنوان به وادیسیلیکون امروز،. هستند

 .است شده

 ا ثر .دهدیم نشتتانرا  ریاخ یهاستتال در VC یهایگذارهیستترما مرحله 4-4 ریصتتوت

 توستتط هاSME از تیحما. استتت گرفته انتام گستتترش و هیاول مراحل در هایگذارهیستترما

OCS استتت  رده  مک اتقیتحق یستتازیتتار فرایند لیتستته به .OCS به متعهد همچنان 

مربوط  اطلاعات اساس بر. است اشتغال رشد و شغل تادیا ترویج برای VC صتنعت شترفتیپ

 ،(2617مقیاس،  متوستتط و  وچک یهاامور بنگاه) متوستتط و  وچک یو ارها ستتآبه 

 را  ار یروین از درصد 16 از شیب  ه دارد وجود لیاسترائ در  وچک و ار ستآ 666.666

 .دهندیم لیتشک را لیاسرائ و ارهای سآ  ل از درصد 44 حدود و  نندیم استخدام

. دهدیم ارائهرا  2612 تا 2667 یهاسالطی  VC سالانه یهایگذارهیسرما 4-3 ریتصو

 ارمل،  :از عدارتند 2612 ستتال در یگذارهیستترمامعاملات  ینبیشتتتر با VC یهاصتتندوق

مِد، ا ستتتل، بلومدرگ پی، مگما، پیتانگو، اوربیویهوریزونز ونچر، جمینی، جنستتتیس، جی

 با اسرائیلرژیم  VC صنعت حاضتر، حال در. 6(IVC ،2616 قاتیتحق مر ز) 7 پیتال و بستمر

                                                           
1. Hillner, 2000 
2. Motorola 
3. Carmel, Horizons Ventures, Gemini, Genesis, JVP, Magma, Pitango, OrbiMed Israel, Accel, 
Blumberg Capital, and Bessemer 
4. IVC Research Center, 2014 
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سازمان توسعه و ) بردیم ستر به بلوغ مرحلهدر  ،یداخل ناخالص دیتول از یدرصتد 6.1 ستهم

 درمتمو  لیاسرائ در VC یهایگذارهیسترما ،2617 ستال در .b2617)1 ،همکاری اقتصتادی

 (.IVC، 2616 قاتیتحق ر زم) است افتهی شیافزا دلار ونیلیم 124

 
 مراحل کیتفک به VC یهایگذارهیسرما. 6-6تصویر 

 (a2016) یلئاسرا  PwC:منبع

 

 

 (کایآمر دلار ونیلیم به) VC سالانه یگذارهیسرما. 7-6تصویر 
 (a2016) یلئاسرا  PwC:منبع

                                                           
1. OECD, 2013b 
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 3093فصل سوم در ، بخش تفکیکبه  VC یهایگذارهیسرما. 8-6 تصویر
 (a2016) یلئاسرا  PwC :منبع

. دهدیم نشتتان بخش تفکیکبه  را VC یهایگذارهیستترما یفعل تیوضتتع 5-4 ریتصو

 پاک یهافناوری ،(درصتتد 75) نترنتیا فناوری یهابخش در عمدتاً VC یهایگذارهیستترما

 برترفن یهاتیفعال مر ز  ویوتل یشتتهر منطقه. فعالند( درصتتد 26) افزارنرم و( درصتد 25)

 واقع 1بیرشتتوا و میاورشتتل ،حیفا در تر وچک اسیمق با برترفن یهاخوشتته نیهمچن. استتت

 در  ه است شده شناخته برترفن یهاخوشته دلم کی عنوان به  شتور نیا امروزه. هستتند

 در VC گیری ازبهره یبرا دولت گذاریاستتتیستت تهینت زی متیموفق یاخوشتته توستتعه  ن

 .است ینی ار فر از تیحما

 در حمایت از کارآفرینی نوآوریتأمین مالی  یهابرنامه .6-4

OCS خا ، طور به.  نندیم فایا هاینو ور یمال تأمین در یمهم نقش اقتصاد وزارت و OCS 

 دولج. است یصنعت توسعه و قیتحق یدانیپشت مورد در یدولت یهااستیس یاجرا مستئول

 میرژ در توستتعه و قیتحق از  ه استتت ینو ور یمال تأمین یاصتتل یهابرنامه خلاصتته 3-4

 VC تصنع ظهور باعث  ه ینو ور یمال تأمین عمده یهابرنامه.  نندیم یدانیپشت استرائیل

 نیا. فناوری رشتتتد مرا ز برنامه و مگنت وزما،ی ندال،یا: از عدارتند شتتتد 1446 دهه در

مر ز  به را  ن و  رده  مک این  شتتور اقتصتتاد رشتتد به ینو ور یمال تأمین یهابرنامه

 . ندیم لیتدد برترفن قدرتمند

                                                           
1. Haifa, Jerusalem, and Beersheva 
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OCS ًفراهم را استترائیل میرژ در برترفن یهاشتتر ت از تیحما یبرا یمال تأمین عمدتا 

 دهش داده شرح بالا در  ه توسعه و قیتحق یهاصندوق و هاهزینه مک یاستتثنا به.  ندیم

 و فناوری رشتتد مرا ز :ازجمله ، ندمیارائه  انه دیگری نیزنی ار فرهای حمایت OCS استتت،

 مانند ییهابرنامه قیطر از ، شتتت ایده وایده  هیاول مراحل در یهاشتتر ت به یمال  مک

 .1(a2616 ارشد، دانشمندان دفتر) مگنت و توفار ،هزنک ،تنوفا

 لیتشتتتک از  ه استتتت ینو ور یمال تأمین یهابرنامه نیترمهم از یکی مگنت برنامه

 حمایت ها نشتتدن  یرقابت از شیپ یعموم یهافناوری بیشتتتر توستتعه یبرا  نستترستتیوم

 لیاسرائ در تهشترفیپ یهاخوشته توستعه به  مک یبرا یمؤثر ستازو ار برنامه نیا.  ندیم

 توستتتعه، و قیتحق یهاپروژه از تیحما یبرا OCS یاصتتتل یهابرنتامه.  نتدیم فراهم

 یهاصتتندوق از ریغ به(. 6-4  ادر)هستتتند  توستتعه و قیتحق یهاصتتندوق و هاهزینه مک

وافقاتی ت توسعه و قیتحق یهاتیفعال نیز برای حمایت از هادولت ریسا با لیاسرائ دولت ،یمل

 قیطر از یاقتصتتاد رشتتد به دنیبخشتت ستترعت یبرا هابرنامه از ییهانمونه. استتتداشتتته 

 -لیاسرائ( BIRD) دوملیتیقیق و توسعه صنعتی بنیاد تح: از عدارتند راهدردی یهامشتار ت

 توستتعه و قیتحق ادیبن ،(CIIRDF) لیاستترائ - انادا یصتتنعت توستتعه و قیتحق ادیبن کا،ی مر

 لیاسرائ -ایتانیبرفناوری  یگذارهیسرما مشترک صندوق ،(SIIRD) لیاسرائ -سنگاپور یصنعت

(BRITECH)، لیاستترائ -  رهصتتنعتی  توستتعه و قیتحق ادیبن (KORIL )و قیتحق صتتندوق و 

 یرقابت یمال تأمین یهابرنامه نیا(. VISTECH) لیاستتترائ -ایتکتوریو فنتاوری توستتتعته

 .شندبخیم ارتقا را یالمللنیب عهتوس و قیتحق یهاپروژه  ه هستند( دوملیتی یهاصندوق)

 نیا.  ندیم یدانیپشت یتتار یهاینو ور به هادهیا لیتدد از فناوری رشتد مرا ز برنامه

 416 حدوداًهای دولتی به مدلغ یگذارهیستترما قیطر از ،1441 ستتال در  غاز زمان از برنامه

 از  ه یموفق یها تشتتر. استتت  رده تادیا را شتتر ت 1366 از شیب ، مریکا دلار ونیلیم

-ید ،(تاویم رشد مر ز) کسیپروتال :از عدارتند اندشده حاصل فناوری رشد مرا ز یهابرنامه

 مونر ،(التام رشد مر ز) نیتلایسا ،(شتاو- م رشتد مر ز)  امپوگن ،(تیاور رشتد مر ز) فارم

 ،ن.(ال.ا رشتتد مر ز) یپی نت ،(ونیتکن رشتتد مر ز) مازور ،(وتینا رشتتد مر ز) کالیمد

دابل فیوژن )مر ز رشتتد  ،پی(ویجی رشتتد مر ز) کسیزوم ،(سیریا رشتتد مر ز) نیتیمیا

                                                           
1. Office of the Chief Scientist, 2014a 
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 دانشتتمندان دفتر) 1(تیاور رشتتد مر ز) سکیارونات ،(انیما رشتتد مر ز) دیلوستت(، پیویجی

 قیتحق مختلف مراحل در شر ت 156 حدود رشد از برنامه نیا امروز، به تا. b2616)2 ارشد،

  ه دیفهم توانمی تیواقع نیا از را برنامه یاجرا تیموفق. استتت  رده یدانیپشتتت توستتعه و

 .د نیم خلق دیجد گذاری خطرپذیرهیسرما 56- 36 حدود هرساله

 لیاسرائ در ینوآور -یگذارهیسرما مهم یهابرنامه. 7-6 جدول
 حاتیتوض هابرنامه

 ندالیا

 یعموم مدادلات کیتحر برنامه، نیا هد . شتتد سیتأستت 1442 ستتال در ندالیا مهبرنا
VC ( ندالیا) یدولت مهیب شتتر ت کی. بود ها ن یگذارهیستترما ستتکیر نیتضتتم با
 برنامه.  ردیم ارائه هیاول یاهیستترما یهاییدارا یبرادرصتتد(  36) یجزئ یهانیتضتتم

 وضع خود پوشتش تحت VC یهار تشت یهایگذارهیسترما بر ییهاتیمحدود ندالیا
 .رفت نیب از بعداً و دندو موفق ندالیا برنامه یاجرا حال، نیا با.  رد

 وزمای

 ارزش به یدولت  VCشر ت کی برنامه نیا. شتد یاندازراه 1447 ستال در وزمای برنامه
.  ردیم یمال نیتأم را هیاول مراحل در  VCیهاصندوق  ه بود کای مر دلار ونیلیم 166
 با مشتتار ت صتتورت به VC یداخل یهاصتتندوق تادیا از تیحما وزمای برنامه هد 

 ادتیا ،یخصوص بخش یهایگذارهیسرما کیتحر با وزمای برنامه. بود محدود تیمستئول
 VC صتتنعت موفق یاندازراه از پس برنامه نیا. زد دی ل را لیاستترائ در VC صتتنعت

 .شد فسخ ل،یاسرائ

 مگنت

 ار تمش مرحله) ها ن شدن یرقابت از شیپ یعموم قاتیتحق قیتشو یبرا مگنت برنامه
  غاز 1442 سال در ،یصنعت یهاشر ت ومی نسرس لیتشک با( رقابت از شیپ یپژوهش
 ای دو مشار ت با – و ار سآ R&D یهاتیفعال انتام از تیحما برنامه نیا هد . شتد
 .است دانشگاه کی حداقل و شر ت چند

 مگنت-ینیم
 (تنمگن)

 یهمکار قیطر از صتتنعت به دانشتتگاه از یفناور انتقال ،(مگنتن) مگنت-ینیم برنامه
 رارق قیتشو مورد را ،یدانشگاه خا  قاتیتحق یهابرنامه و یانفراد یهاشر ت متقابل

 گونهچیه بدون را مصتتوب بودجه از درصتتد 44 تا یمال یها مک برنامه نیا. ددهیم
 .دهدیم ارائه ازیامت حق بازپرداخت یبرا یاتالزام

 رشد مرا ز برنامه
 یفناور

  ل بودجه یدارا برنامه نیا. شتتد سیتأستت 1442 ستتال در یفناور رشتتد مرا ز برنامه
 هاو ار ستتآ یاندازراه از تیحما یبرا کای مر دلار ونیلیم 76 تا 21 مدلغ به ستتالانه
 سه در ریخطرپذ یهایگذارهیسرما از تیحما ،یفناور رشتد مرا ز برنامه هد . استت
 ینوپا یو ارها سآ همه یبرا برنامه نیا حاضر، حال در. است ها ن تیفعال اول ستال
 یهاینو ور به را خود نو ورانه یهادهیا تا  ند  مک ها ن به و استتت  زاد یلیاستترائ
 . نند لیتدد یتتار

                                                           
1. Protalix – (Meytav Incubator), D-Pharm – (Orit (now Incentive) Incubator), Compugen – (Am-
Shav Incubator), Sightline – (Eltam Incubator), Remon Medical – (Naiot Incubator), Mazor – 
(Technion Incubator), Contipi – (L.N. Incubator), Imagine – (Iris Incubator), Zoomix – (JVP 
Incubator), Double Fusion – (JVP Incubator), Lucid – (Ma’ayan Incubator), Aeronautics – (Orit 
(now Incentive) Incubator) 
2. Office of the Chief Scientist, 2014b 
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 حاتیتوض هابرنامه

 و قیتحق صندوق
 توسعه

 یتمام از تیحما یبرا OCS یمال نیتأم یاصتتل ستتازو ار توستتعه، و قیتحق صتتندوق
. دهندیم انتام یفناور توستتعه و قیتحق یهاتیفعال  ه استتت یلیاستترائ یهاشتتر ت
. دشویم شامل را توسعه و قیتحق مصوب یهانهیهز  ل از درصد 16 تا یمال یها مک

 اطلاعات، یفناور ارتداطات، مانند یعلم مختلف یهانهیزم از توسعه و قیتحق صتندوق
 . ندیم یمال تیحما رهیغ و یرفناو ستیز

 تنوفا

 هاو ار سآ یاندازراه به  مک قیطر از را یفناور ینو ور و ینی ار فر TNUFA برنامه
 لیپتانس یگذارشارز در نیهمچن برنامه نیا. ددهیم قرار تیحما مورد دهیا مرحله در
 طرح هیته ه،یلاو نمونه ساخت ،اخترا  ثدت یشنهادیپ طرح هیته ،دهیا یاقتصاد و یفن

 51 تا یمال یها مک.  ندیم  مک یصنعت یشر ا با یتتار روابط تادیا و و ار سآ
 اختصا  تواندیم پروژه هر یبرا کای مر دلار 16666 سقف با ،مصوب یهانهیهز درصد

 .ابدی

 نوفار

 یاورفن ستیز در ی اربرد و هیپا قاتیتحق نیب شکا  تا  ندیم  مک NOFAR برنامه
 درصد 16 و دهدیم پوشش را پروژه یهانهیهز درصتد 46 تا یمال یها مک. ودشت پر

 دلار 166.666 داًیتقر نهیهز مک حدا ثر. شتتودیم نیتأم گرید منابع از زین ماندهیباق
 .ستین بازپرداخت ای و ازیامت حق به یازین و است پروژه هر یبرا کای مر

 هزنک

 صندوق کی صندوق نیا. است (بذر مرحله) دهیا  شت یدولت صندوق HEZNEK برنامه
 وپان شر ت کی رد ولتد یگذارهیسرما  ه است دولت بر یمدتن مشترک یگذارهیسرما

 ،گذارهیستترما.  ندیم قیتطد یگذارهیسترما نهاد کی در یگذارهیسترما با متناستآ را
 .دهدیم ارائه هیاول متیق با نوپا شر ت در دولت سهام دیخر یبرا یاریاخت

 و قیتحق ادیبن
 یصنعت توسعه

 (BIRD) یتیدومل

 از تیحما و جیترو هد  با 1456 دهه لیاوا در متحده الاتیا-لیاستترائ BIRD برنامه
 یراب مشترک منافع یدارا ،یردفاعیغ و یصنعت توستعه و قیتحق مشتترک یهاتیفعال
 رصدد 16 تا یمال نیتأم برنامه نیا. شد سیتأس  شتور دو هر( یخصتوصت یهابخش)

 . ندیم فراهم را مشترک یهاپروژه با مرتدط شر ت هر توسعه و قیتحق یهانهیهز

 و قیتحق ادیبن
 یصنعت توسعه

 لیاسرائ-ایتانیبر
(BRITECH) 

 از تیحما یبرا یمال نیتأم برنامه نیا. شد سیتأس 1444 سال در BRITECH صتندوق
  ند؛یم فراهم استتت، لیاستترائ و سیانگل در ها ن یاصتتل مقر  ه یفعال یهاشتتر ت
 انتام  شور دو هر در دیبا توسعه و قیتحق  ار از درصتد 76 حداقل نکهیا بر مشتروط

 و قیتحق یهانهیهز از درصد 16 تا یمال یدانیپشت نیهمچن BRITECH صتندوق. شتود
 . ندیم فراهم را مشترک یهاپروژه طیشرا واجد توسعه

 موعل صندوق
 لیاسرائ یستیز

 لیاسرائ در یستیز علوم پررونق صنعت از تیحما ل،یاسرائ یستیز معلو صتندوق هد 
 56 مدلغ درمتمو  صتتندوق هر محدود تیمستتئول با کیشتتر عنوان به دولت. استتت

 بخش گذارانهیسرما تعهدات با دولت تعهدات. دهدیم هاصندوق به کایمر  دلار ونیلیم
 .شودیم داده مطابقت یخصوص

EUREKA 

EUREKA ها،دولت یهاتلاش یهماهنگ هد  با  ه است ییاروپا پان یدولت نیب برنامه 
 لیاسرائ. است شده تادیا ینو ور به مربوط یخصوص یهابخش و یقاتیتحق مؤستسات

 را طیشرا واجد یهاپروژه درصد 16 معادل یمال نیتأم رانه،دتکم طرح نیا محدوده در
 است یمل یسازمان ل،یائاسر صتنعت توستعه و قیتحق مر ز ،Matimop  ندیم فراهم

 تیفعال EUREKA یبرا برنامه نیا یلیاستترائ  نندههماهنگ عنوان به OCS طر  از  ه
 یها مک به یلیاسرائ یهاشتر ت یدستترست یبرا یمال یها انال برنامه نیا.  ندیم

 . ندیم فراهم توسعه و قیتحق یبرا  OCSیمال
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 حاتیتوض هابرنامه

 برنامه
 یرسان مک

 موقت

 و دیتول به توستتعه و قیتحق مرحله از انتقال یبرا یتیحما قت،مو یرستتان مک برنامه
 لیتکم یبرا هاشتتر ت ستتاختن توانمند برنامه، نیا هد . د وریم عمل به یابیبازار

 ژهیوبه بالقوه، انیمشتتتر به یمعرف یبرا هیاول نمونه یتعداد دیتول با خود R&D مرحله
 .است  شور، از خارج در

Katamon 

 نیب یهمکار برنامه نیا.  ندیم جیترو را  ب یفناور یهاپروژه Katamon برنتامه
 را  ب رستتاختیز یهاشتتر ت و یدانشتتگاه یقاتیتحق یهاگروه ،یصتتنعت یهاشتتر ت

 ازین بدون را پروژه یهانهیهز درصتد 16 تا ییهانهیهز مک پروژه نیا.  ندیم قیتشتو
 .د نیم اعطا ازیامت حق داختپر الزامات به

 و قیتحق برنامه
 یصنعت توسعه

 یفرع ی ارمانیپ

 و قیتحق یهاپروژه انتام از یفرع ی ارمانیپ یصتتنعت توستتعه و قیتحق یهابرنامه
 یلیاسرائ یهاشر ت توستط ،یخارج یهاشتر ت یبرا یردولتیغ یهاشتر ت توستعه

 یگذارهیستترما تادیا برنامه، نیا هد .  ندیم تیحما ،یفرع  ارنمایپ عنوان به فعال
 فروش یبرا یلیاستترائ یهاشتتر ت به  مک منظور به یخارج یشتتر ا با مشتتترک
 درصد 26 تا ییهانهیهز مک برنامه نیا. است  شور از خارج در خود برترفن محصولات

 . ندیم فراهم توسعه و قیتحق یهانهیهز

 یا تشاف مطالعات
 یهاپروژه یبرا
 توسعه و قیتحق

 یصنعت

 مطالعات انتام از یصتتنعت توستتعه و قیتحق یهاپروژه برنامه یبرا یا تشتتاف مطالعات
 مرحله در هنگفت مدالغ یگذارهیستترما از قدل د،یجد یهایفناور یبرا بازار تیظرف
 ای نوپا یهاشتتتر ت به  مک برنامه نیا هد .  ندیم تیحما توستتتعه، و قیتحق

 مصتتوب یهاهنیهز از درصتتد 16 برنامه نیا. استتت R&D محدود تتربه با یهاشتتر ت
 . ندیم یدانیپشت کای مر دلار 76.666 مدلغ تا را پروژه

 توافقنامه
 قیتحق چارچوب

 اروپا توسعه و
(ISERD) 

 اروپا در اتقیتحق یمال نیتأم ،(ISERD) اروپا هیاتحاد توستتعه و قیتحق چارچوب برنامه
 یبرا هبرنام نیا.  وردیم هم گرد را یعلم و یصتتنعت قاتیتحق و  ندیم لیتستته را

 در مشتتار ت با تا  وردیم فراهم یفرصتتت لیاستترائ یقاتیتحق یهاستتازمان و هاشتر ت
 یعلم جوامع و و ارها ستتآ با ،خود ییاروپا انیهمتا با مشتتترک ییاجرا یهاپروژه
 ریخطرپذ یهایگذارهیستترما جیترو برنامه نیا هد .  نند تادیا یبهتر ادغام ییاروپا

R&D 31 پوشش تا یمال یها مک برنامه نیا. است اروپا هیداتحا -لیاسترائ مشتترک 
 درصتتد 16 و هاSME یبرا یقیحق یبالاستتر یهانهیهز با  امل یهانهیهز درصتتد

 فراهم بزرگ یصتتنعت یشتتر ا یبرا یقیحق یبالاستتر یهانهیهز با  امل یهانهیهز
 . ندیم

 
 توسعه و تحقیق صندوق و توسعه و تحقیق یهاکمک. 4-6 کادر

 زا حمایت برای را مختلفی مالی تأمین هایبرنامه( اقتصتاد وزارت تحت) ارشتتد دانشتمندان دفتر

 ،VC محلی بازار تحریک برای یوزما برنامه از غیر به. استتت  رده اندازیراه و ار ستتآ توستتعه

 عنوان به - را توستتعه و تحقیق صتتندوق و توستتعه و تحقیق مالی یها مک نیز استترائیل دولت

 . ندمی فراهم برترفن  ار فرینان از پشتیدانی برای - اصلی مالی تأمین هایبرنامه

 توسعه و تحقیق یهاکمک
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 هایفعالیت از حمایت برای هاشتتر ت به شتتدهارائه مالی یها مک توستتعه، و تحقیق یها مک

 پوشتتش را پروژه یهاهزینه  ل درصتتد 16 تا 26 بین مالی  مک بودجه. هستتتند تحقیقاتی

 هایازمانس سایر از توسعه و تحقیق برای مالی  مک شر ت یک اگر ،R&D قانون طدق .دهدمی

. بود نخواهد توستتعه و تحقیق مالی  مک نو  این تدریاف شتترایط واجد  ند، دریافت دولتی

 تا مالی هایهزینه مک دریافت شتترایط واجد ،توستتعه منطقه هر در توستتعه و تحقیق هایپروژه

 شتتمالی مرز نقاط در توستتعه و تحقیق هایپروژه. هستتتند R&D وبمصتت بودجه  ل درصتتد 46

 درصد 36 تا توستعه و تحقیق هایهزینه مک دریافت شترایط واجد غزه، نزدیکی در و استرائیل

 هاهزینه  ل از درصد 31 تا تولید هایهزینه مک دریافت شترایط واجد همچنین و هاهزینه  ل

 .هستند

 توسعه و تحقیق صندوق

 این. ددهمی ارائه R&D مصوب یهاهزینه  ل درصد 16 تا مالی  مک توسعه و تحقیق صندوق

. د نمی تشویق را تتاری هایینو ور به رسیدن تا و ار سآ نو ورانه هایایده توستعه صتندوق،

 تپرداخ اولویت اسرائیل صنعت برای پیشتنهادی پروژه نستدی اهمیت استاس بر مالی یها مک

 شر ت یک از) توسعه از هحلمر هر در و اندازه هر با هاشر ت از توسعه و قیقتح صندوق. یابدمی

 به روژهپ  ه صورتی در.  ندمی پشتیدانی( شدهتثدیت بزرگ شتر ت یک تا شتده اندازیراه تازه

 از ودخ دریافتی مالی هزینه مک بازپرداخت به متعهد هاشر ت باشد،  میزموفقیت تتاری لحاظ

 .هستند امتیاز حق پرداخت طریق

OCS ًیها مک یبه استثنا.  ندیم ارائه برترفن یهااز شر ت یتحما یبرا یمال تأمین عمدتا 

 OCSداده شد،  یح ه در بالا توض طورهمانو توستعه،  یقو توستعه و صتندوق تحق یقتحق یمال

ه ب یلما یها مک ینو همچن فناوریرشتتد شتتامل مرا ز  یزن دیگری ینی ار فر هاییدانیپشتتت

 ارائه مگنت، نوفار، هزنک، تنوفا یهابرنامه طریقاز  یدهو  شتتت ا یدها اولیهها در مراحل شتتر ت

 .دهدیم

 یوق یهااستیس از یاتهینت عنوان به را استرائیل میرژ اقتصتاد تیموفق فصتل، نیادر 

 موعهتم به نستدت یجالد یهانگرش استترائیل میرژ یریپذرقابت. داد قرار تأ ید مورد دولت

 برترفن یهاخوشه. دهدیم ارائه برترفن یهاخوشه تادیا برای دولت یهاراهدرد و هااستیس

 هب را  شور نیا ،فناوری رشد مرا ز یهابرنامه و وزمای ویژهبه یدولت یهااستیست حاصتل از

 لیلتح.  رده است لیتدد ،ولیستیلیکون از پس دوم مقامدارنده  و یجهان ینو ور  انونیک 
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 -دانشتتگاه)روابط میان نهادها  جاندهستته ات مدل مارپیچتعامل  ه استتت داده نشتتان یمورد

 یسازیتتار و فناوری انتقال فرایند لیتسه به ،ینو ور ستمیس در  ه است (دولت –صنعت

 جیترو در یمهم نقش اقتصتتتاد وزارت نظتتارت تحتتت OCS ،درواقع.  نتتدیم  متتک ن 

 یمالن تأمی یهابرنامه جهت تعیین قیطر از توسعه و قیقتح بر یمدتن ینوپا یو ارها سآ

 -دانشتتگاه توستتعه و قیتحق یهاپروژه از تیحما یبرا دولت یمال تأمین یهابرنامه. دارد

 برترفن معتزه به را اسرائیل میرژ و ه است رد  مک یصنعت یهاخوشه شرفتیپ به صتنعت

 وفقم توسعه داستان کی دهندهنشان اسرائیل میرژ وادیسیلیکون رشتد. استت  رده لیتدد

 یدیفم یهادرس فصل نیا درگرفته انتام یمورد بررسی. است برترفن عیصنا در ییاستتثنا

 راهمف برترفن اقتصاد کی ستاختن یبرا استرائیل میرژ مدل با رابطه در  شتورها ریستا یبرا

 . ندمی

 

 . نید مشاهده 4-1 بخش اول فصل در را جاندهسه چیمارپمفهوم  لطفاً. 1

 هانوشتپی





 

 

 

 بخش سوم

 واردم مطالعات - رانهیغافلگ شاارفتیپ

  ایآس یاقتصادها در انهنوآور

 





 

 

 یهابرنامه یمورد مطالعات .7 فصل

 فناوری یسازیتجار و یمال تأمین

 ییایآس یاژدهاها -
  سیا در( NIEs) شدهصنعتی تازه اقتصتادهای/ اول تراز پیشترو  شتورهای تایوان و ستنگاپور

  ستتیایی اژدهاهای عنوان تحت خود ستتریع اقتصتتادی تحول دلیل به  شتتور دو هر. هستتند

 مؤسسه جهانی پذیریرقابت شاخص پنتم رتده سنگاپور 2617 ستال در. اندشتده شتناخته

 جهانی متمع جهانی پذیریرقابت شتتاخص دوم رتده و( IMD) مدیریت توستتعه المللیبین

 شاخص 11 رتده نیز تایوان سال همین در. استت داده اختصتا  خود به را( WEF) اقتصتاد

 اختصا  خود به را WEF جهانی پذیریرقابت شاخص 12 رتده و IMD جهانی پذیریرقابت

 به WEF جهانی پذیریرقابت 2616-2617 شاخص اساس بر تایوان و ستنگاپور. استت داده

 نتریموفق عنوان به  شتتور دو هر. اندشتتده بندیطدقه ینو ور بر مدتنی اقتصتتادهای عنوان

 .انددهش شناخته ینو ور مالی تأمین هایسیاست اجرای و طراحی در  شورها

 وانیتا و سنگاپور به مربوط موارد آیترت به 2-3 و 1-3 یهابخش: است ریز شرح به فصتل نیا

 اقتصتتاد تیریمد یبرا ها ن یهاراهدرد و یمال یهااستتتیستت ،ینو ور یهاستتتمیستت خصتتو  در

 طور به را ییای ستت یاژدهاها از ییها موختهدرس 7-3 بخش. دهندیم قرار بحث مورد را برترفن

 در وانیتا و ستتنگاپور یهادولت مهم نقش فصتتل نیا در یمورد یهابحث.  ندمی انیب مختصتتر

 ییای ستتت یاژدهاها موارد. دهدیم نشتتتان را فناورانه یهاینو ور و نانهی ار فر رشتتتد از تیحما

 یچگونگ یریادگی به لیما  ه توسعه حال در یاقتصادها ریسا یبرا یدیمف یهادرس و هاشتناخت

 . وردیم فراهم هستند، برترفن اقتصاد به شدن لیتدد منظور به خود عیصنا در جهش تادیا
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 سنگاپور .7-9

 سنگاپور ینوآور نظام   .7-9-9

. دارد ار برترفن صنعت تادیا ییتوانا  ه استت ای ست ی شتورها نیترموفق از یکی ستنگاپور

وانگ، ) ستا فناوری ارتقای و یصنعت مداوم یبازساز تهینت سنگاپور، عیسر یاقتصتاد رشتد

 دولت کی تیپراهم نقش ستتنگاپور دولت خا ، طور به. 1(2611؛ وانگ و ستتینگ، 2661

 بخش عنوان به( S&T) فناوری و یعلم یهاییتوانا توستتتعه تیهدا در را گراتوستتتعته

 یبررس کی 1-3 جدول. است  رده فایا خود یاقتصاد توستعه ی ل راهدرد از یریناپذییجدا

 عنوان به است،  وچک یارهیجز ستنگاپور اگرچه. دهدیم ارائه ورستنگاپ اقتصتاد از یاجمال

 تاًعمد ستتنگاپور اقتصتتاد یریپذرقابت. استتت شتتده شتتناخته برترفن و یمال( هاب) مر ز کی

 .دارد تمر ز برترفن ینی ار فر بر یدولت یهااستیس و است ینو ور بر یمدتن

 سنگاپور اقتصاد یاجمال یبررس. 9-7 جدول

 سنگاپور سال شاخص

 1.6 2617 جمعیت )میلیون(

 7.3 2617 )درصد( GDPرشد 

 GDP 2612 2.41به  R&Dدرصد 

 IMDپذیری بر اساس رتده رقابت
2617 1 

2612 6 

 WEFپذیری بر اساس رتده رقابت
2617 2 

2612 2 

 2612 27 (KEI) انیبندانش اقتصاد شاخص در رتده

 KEI 2612 5.24 شاخص

 ،(2016 و 2012) (IMD) تیریمد توسعه یالمللنیب مؤسسه یهاداده اساس بر سنده،ینو یطراح: منبع

 (.2016) یجهان بانک ،(2016 و 2012) (WEF) اقتصاد یجهان مجمع

                                                           
1. Wong, 2001; Wong and Singh, 2011 
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 در یدی ل نقش ستتنگاپور دولت. دهدیم نشتتان را ستتنگاپور ینو ور نظام ،1-3 ریتصتتو

 و مؤثر ارتداطاتسنگاپور  ینو ور نظام اساس. است  رده فایا( NIS) ینو ور یمل نظام وسعهت

 دهندمی انتام انهنو ور هایفعالیت  ه است هاییسازمان و مؤستسات میان در دانش جریان

 هایسازمان. گیرندمی قرار حمایت مورد دولتی شدهحساب هایسیاست و هابرنامه توستط و

 ،(EDB) اقتصتتادی توستتعه هیئت ؛در این  شتتور صتتنعت و تتارت وزارت وعهزیرمتم عمده

 ینو ور و وریبهره استتتانداردها، هیئت و( A*STAR) تحقیقات و فناوری علوم، ستتازمان

(SPRING )هستتند .EDB یهایگذارهیسرما جذب تیمسئول با شترویپ یدولت ستازمان کی 

 کی وانعن به سنگاپور گاهیجا ارتقای نظورم به راهدردی عیصنا توسعه و سنگاپور به یخارج

از  تیحما با  ه است یمهم هایستازمان از گرید یکی A*STAR. استت یجهان تتارت مر ز

 به یصنعت و یانسان ،یفکر یهاهیسرما ارائه قالآ در ستنگاپور اصتلی یاقتصتاد یهاخوشته

 زین SPRING .د نمی  مک هاینو ور و یعلم قاتیتحق پرورش به ،صنعت در خود یشتر ا

 .دارد نقش سنگاپور در خطرپذیر یگذارهیسرما توسعه از تیحما در
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 سنگاپور ینوآور یمل نظام. 9-7تصویر 
 (2011) سینگ و وانگ: منبع

 1(هیستترما  زادانه و نشتتده نترل تحرک) مؤثر یمال مقررات یدارا نیهمچن ستتنگاپور

 فایا NIS توستتعه در یدی ل نقش ستتنگاپور دولت. شتتودیم ینی ار فر جیترو باعث  ه استتت

 (R&D) توسعه و قیتحق 2611-2611 بودجه و( ESC) یاقتصتاد راهدرد تهی م. استت  رده

 و فکری تیمالک حفظ صتتنعت، یهمکار قیطر از فناوری یستتازیتتار تیاهم بر دو هر

 . نندیم تأ ید بازار به ینو ور  وردن

 

                                                           
1. lightly regulated and free capital mobility 

EDB - هیئت توسعه اقتصادی 
A*STAR - وری و تحقیقاتانس علوم، فن ز  
SPRING - ورینووری و هیئت استانداردها، بهره  

IDA - سازمان توسعه اطلاعات و ارتداطات 

MDA - سازمان توسعه رسانه 

DSTA -  اداره علوم و

 دفاعی  وریفن
DTG - وری گروه فن 

سازمان علوم  - DSOدفاعی

 گذاریسرمایه  وری ونوشورای تحقیقات،  - RIEC دفاعی

 :های ویژه میته

 R&D (2664-2666)های  میته وزیران در مورد سیاست •

 (ERC( )2667-2662 میته بازنگری اقتصادی ) • 

 T21 (2667-1444) میته  •

 (1443-1445پذیری ) میته رقابت • 
 (1454-1441و1451-1454) اقتصادی ریزی میته برنامه •

 ت دولت( ابینه )هیئ

وزارت تتارت و 

 (MTI) صنعت

IDA 

شورای تحقیقات 

پزشکی -زیست

(BMRC) 

EDB 
SPRING A*STAR 

وزرات  موزش و 

 پرورش

 بخش  موزش

 عالی

  صندوق کتکنیپلی هادانشگاه

 قاتیتحق

 یعلم

RIEC 

بنیاد ملی 

 تحقیقات

شورای تحقیقات 

علوم و مهندسی 

(SERC) 

وزارت  جملهازها )سایر وزارتخانه

 اطلاعات، ارتداطات و هنر(

ها، مرا ز و  نسرسیوم

 موسسات تحقیقاتی عمومی

 

پردیس تعالی تحقیقاتی و  •

 وری فنگذاری سرمایه

(CREATE) 

برتر )قطآ علمی(  مرا ز • 

 (RCEتحقیقاتی )

DSO 

DSTA DTG 

 وزارت دفا 

MDA 

 (2664-2616) (ESC)های اقتصادی  میته استراتژی •
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 سنگاپور ینیکارآفر دانمگاه .1-7 کادر

 قیشوت یرا برالازم و امکانات  طیاست  ه مح یدانشگاه  ار فرینیمدل  کی  ار فرینی دانشگاه

راهم ف  ار فرینی تیظرف ارتقایبه منظور  مک به  لانیالتحصتتتو فارغ انیدانشتتتتو  ار فرینی

  ار فرینی. به طور خا ، مدل دانشگاه 1(2616 ،لانیالتحصفارغ  ار فرینی یمل ی)شورا  ندیم

 جیترو ایده. 2(b2666)اتز ویتز و همکاران،  دارد تأ ید فناوری یسازیدر تتار نشگاهبر نقش دا

 ی ار فریندر سنگاپور از مدل دانشگاه  خطرپذیرهای گذاریسرمایهاز  تیها در حمانقش دانشگاه

 ریفناو مؤسسه به عنوان مثال، ییکای مر یهادانشتگاهاستت.  مریکا اقتداس شتده متحده  الاتیا

شگاه و دان ا،یفرنی ال فناوری مؤسسه(، دانشگاه استنفورد، دانشگاه هاروارد، تی یامماستاچوست )

 یهایگذارهیاز ستترما تیحما یبرا فناوری ستتازیتتاریو  قاتیتحق جیدر ترو ،ایفرنی ال یبر ل

 .دارند بر عهدهرا  یرهدرنقش ( ن ار فری یها)مدل دانشگاه خطرپذیر

را  گاهیجا نیستنگاپور، سنگاپور دوم بارهدر 2612 ستال  ار فرینی یجهانبان دیدهگزارش  طدق

ود به خ  ار فرینی یهاتیستتتطح فعال نیبالاتر دارا بودن  مریکا به لحاظمتحده  الاتیتا پس از

 فایارا   ار فرینینشتتگاه دا کی( نقش مهم NUSستتنگاپور ) یاستتت. دانشتتگاه مل اختصتتا  داده

 انیانگن فناوریشامل دانشگاه  یدانشگاه  ار فرینیدر   نندهی مشار تهادانشگاه ری ند. سایم

(NTUو دانشگاه مد )تیری ( سنگاپورSMU )هستند .NUS ار فرینیمدل دانشگاه  یاندازدر راه  

نقش  دیجد یرخطرپذ یهاشتتر ت تادیاز ا تیحما یبرا NUS خطرپذیرشتتر ت  تأستتیسبا 

با  تداطاتو دفتر ارNUS (NEC )  ار فرینی. به طور خا ، مر ز داشتته است بر عهدهرهدری را 

 NECند. اهشتتد تأستتیس  ار فرینیاز  تیحما یبرا NUSشتتر ت  تیری( تحت مدILOصتتنعت )

و  یتترب یریادگیبر در  ن دهد  ه یرا در ستتتنگاپور ارائه م  ار فرینی ی موزشتتت یهابرنتامته

ها را در دانشگاه فکری تیمالک تیریمد ILO. شتودمی تأ ید  ار فرینیدر روند  یر ت عملمشتا

سنگاپور،  ید )دانشتگاه مل نیم جیترورا صتدور متوز  قیاز طر فناوری قالدهد و انتیتوستعه م

2616)7 .NTU یهادوره ست، مریکا ه مدتنی بر مدل  6 افمن ونیمار نگیویا ادیبن یهمکار با 

امکانات و ارائه  برای  موزشو  رشتتتدبرنامه دانشتتتگاه همچنین  نی؛ ا ندمیارائته  ینی تار فر

را بنا نهاده استتت )دانشتتگاه  قاتیتحق ستتازییاز تتار تیحما جهت مورد نیاز یهارستتاختیز

 رده است  تادیرا ا  ار فرینیو  ینو ورمؤسسه  SMU. به طور مشتابه، 1(2617، انگینان فناوری

شگاه بر دان یمدتن فناوری سازییتتار قیتشو یبرا یمال ینههز مک تأمیند و رشاز  تی ه حما

 .4(2616 ، ار فرینیو  ینو ور مؤسسه) ورد را فراهم می

                                                           
1. National Council for Graduate Entrepreneurship, 2014 
2. Etzkowitz et al., 2000b 
3. National University of Singapore, 2014 
4. Ewing Marion Kauffman Foundation 
5. Nanyang Technological University, 2013 
6. Institute of Innovation and Entrepreneurship, 2014 
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 ستیکاتال .2-7 کادر

 (IPO) یعمومعرضه  فرایند قیاز طر هیسرما ی ورجمع یبرا یها فرصتشتر تبه  هیسترما بازار

 قیاز طر ینگیدر غلده بر مشتتکلات نقدنقش مهمی  هیبازار ستترما گر،یدهد. به عدارت دیارائه م

IPO خطرپذیر یگذارهیسرما یهاشر ت یبرای راه نیهمچن بازار نی ند. ایم فایا (VCج )هت 

بورس در ستتنگاپور وجود دارد:  IPO پذیرش. دو روش  ندمیخود فراهم  یگذارهیخروج ستترما

سنگاپور  اوراق بهادار یبازار اصل SGX .ستیو  اتال (وریا بازار اصلی سهام سنگاپ SGXستنگاپور )

بورس  (AIM) یگذارهیسرما نیگزیبر اساس بازار جا شدهسازیمدل هیبازار سرما ستیاست.  اتال

ز مر  کیشتتدن به  لیتدد اندازچشتتماوراق بهادار لندن استتت. دولت ستتنگاپور با در نظر گرفتن 

و  یداخل یهاشر ت سرمایه تأمین یبرا یسازو اربه عنوان  هیسرما یاز بازارها ،یالمللنیب یمال

 .1(2611 ،نگیس و وانگ)  ندیاستفاده م یخارج

 عیستتررشتتد دارای  یالمللنیو ب یمحل یهااز شتتر ت تیحما یبرا 2663در ستتال  ستتتی اتال

 پوراو انتام معاملات خود ار بورس اوراق بهادار سنگ متیسامانه اعلام ق ،ستی.  اتالشد تأستیس

(SESDAQ)  توستطاستت  ه SGX توسط بورس اوراق بهادار این سامانه است. شتده  یاندازراه

 پانسرهااسد )گیریمقرار  مورد نظارت ییدشدهتأ اسپانسر کیو توسط  شده است میسنگاپور تنظ

توسط   ههستند  یو مشاوره شر ت یمال تأمین هاینهیزمدر  طیواجد شرا یاحرفه یهاشتر ت

 مورد ارزیابی و نظارت قرار دارند. نقش استتپانستترها احراز (SGX) راق بهادار ستتنگاپوربورس او

 لیتسه به منظور ستی اتال(. 2(2612 لی،) است ستتیدر  اتال پذیرش یبرا هاشتر ت طیشترا

 رشیپذ نیقوان، برترفن و ارهای نوپایو  ستتتآ نو ور یهاشتتتر ت یبرا هیتستتترمتا تتأمین

ه عنوان . بگیرددر نظر می یاصتتل بازار نیقوان به نستتدت یتررانهیگستتهل الزامات و رتریپذانعطا 

شتتر ت حداقل  ینکهامگر  ،وجود ندارد ستتتی اتال پذیرش در یبرا ینیمع ی مّ یارهایمثال، مع

  ار فرینی یهااز شر ت تیحما یبرا برمیان مسیر کی نیداشته باشد. ا IPO در دارستهام 266

 اندازه تیمحدود ای در مدالزام حداقل هیچ  ن،یاستتتت. علاوه بر ا ستتتابقهبدون و در حال رشتتتد 

 .وجود ندارد ،است ستی اتال پذیرش دربه  لی ه ما یشر تبرای  شر ت

                                                           
1. Wong and Singh, 2011 
2. Lees, 2012 
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 به ن  در مناسآ راتییتغ تادیا و متحده الاتیا مدل رشیپذ از یناش ستنگاپور تیموفق

 ولتد و کای مر یهاانشگاهد موفق نقش به توجه با ،سنگاپور. است  شتور نیا طیمح فراخور

 الاتیا ینی ار فر دانشتتگاه مدل دانشتتگاه، بر یمدتن یهاینو ور پرورش و تیحما در فدرال

؛ 2666)اتز ویتز،  استتت  رده دندال خود ینی ار فر و ینو ور توستتعه یبرا را کای مر متحده

 .1(2616لیدرز، 

SGX 1444 ستتال دستتامدر 1 در ،ینو ور ستتتمیستت در هیستترما بازار نقش توجه به با 

 یبرا 1453 ستتال در( کای مر نزدک با ارزهم یمحل ستترمایه بازار) SESDAQ. شتتد تأستتیس

 ازجمله( هاSME) متوستتتط و  وچک یهاشتتتر تتتأمین ستتترمایه  ینیتازهتا بر وردن

 ست،ی اتال نیگزیجا 2663 سال در SESDAQ بازار. شد تأسیس برترفن ینوپا یو ارها سآ

 به ستی اتال در رشیپذ(. 2-3  ادر به دی ن نگاه) شد استپانسر بر یمدتن بهادار اوراق بورس

 یبرا سربار یهانهیهز  اهش و شتفا  و راحت ینظارت طیمح کی) ی متر ی مّ یارهایمع

 و دارد ازین SGX به نسدت (هستند IPO رشیپذ دندال به  ه عیسر رشد حال در یهاشر ت

 بازار در رشیپذ یبرا بودن مناسآ از( حامیان مداومحامیان  امل و ) استپانسترها یابیارز بر

از  تأمین شرایطی به یازین ست،ی اتال در رشیپذ درخواستت صتادر ننده کی. استت یمدتن

 الح در ستتتی اتال. داردن ازین مورد هیستترما ای ستتود الزامات و یاتیعمل ستتابقه حداقلقدیل 

 مالعاِ ن،یبنابرا. است برترفن یرهاو ا سآ از تیحما یبرا نزدک معادل هیسرما بازار حاضر

 یراستتتا در را هاشتتر ت مؤثر طور به بازار در رشیپذ یبرا نیقوان مختلف یهامتموعه

 .است رسانده یاری خود هیسرما شیافزا

 در ولیونسیلیک با  ن کینزد ارتداطات به تواندیم سنگاپور در برترفن توستعه تیموفق

 رایب مناسآ تغییرات تادیا و  مریکا مدل از اقتداس. شتود داده نستدت کای مر متحده الاتیا

 صنعت اب یقو اقتصادی ارتداطات ازرا  سنگاپور برترفن صتنعت ،شترایط بومی با  ن مطابقت

 اقتصادی و اجتماعی ارتداط سنگاپور، VC توسعه موفقیتدلیل ) استت رده  برخوردار  مریکا

 تادیا از رتندعدا سنگاپور یاصل یهارساختیز(. است سنگاپور برترفن عیصنا با ولیسیلیکون

 EDB و خطرپذیر یهاشر ت توسعه بر نظارت یبرا ستنگاپوردر  SPRING یقانون یهائتیه

. است راهدردی عیصنا توستعه و ستنگاپور به یخارج یهایگذارهیسترما جذب مستئول  ه

                                                           
1. Etzkowitz, 2004; Libaers, 2014 
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 عیصنا زی متیموفق توستعه زیرستاخت عنوان به را برترفن یابتکار طرح 21 نیهمچن دولت

 را ورسنگاپ گرا،توسعه دولت کی عنوان به دولت راهدردی نقش. است  رده یاندازراه برترفن

 با  ه معنا نیا به. ابدی جهش شتتدهیصتتنعت تازه  شتتور کیجایگاه  به استتت ستتاخته قادر

 عاملاتت ،خطرپذیر یگذارهیسرما توسعه از تیحما به یدولت یهابرنامه و هااستیس وستنیپ

 کیتحر به  ه است  ورده فراهم یطیمح ع،یصنا و هادانشگاه ،یدولت ینهادها انیم جاندهسه

 . ندیم  مک سنگاپور عیسر یاقتصاد رشد

 یتدول یمال تأمین یهابرنامه و خطرپذیر یگذارهیسرما قیطر از یمال تأمین  .7-9-3

 فناوری یسازیتجار از تیحما یبرا

علم و  یهااستیس ترگسترده بستر در بار نیاول ینو ور یمال ینتأم یهابرنامه ستنگاپور، در

 مشابه یشرفتیپ به فناوری لحاظ به  رد یسع  شتوراین  رایز شتد، گذاشتته اجرا بهفناوری 

 یراب یمال تأمین یهاطرح سنگاپور، نظام ملی نو وری توسعه در. ابدی دست یغرب ی شورها

 و فناوری یستتتازیتتار ،R&D یهاتیظرف ها،SME انهنو ور یهتاتیتظرف صینقتا رفع

 تیداه قیتشو یبرا ینو ور یمال تأمین مختلف یهابرنامه. شتد یاندازراه برترفن ینی ار فر

 .نددر مد اجرا به انهنو ور یهاتیظرف توسعه و ینو ور انتشار یسو به هایگذارهیسرما

 ینی ار فر ارتقای یبرا خود یگذاراستتتیستت ستتازو ار عنوان به VC از ستتنگاپور دولت

( SVCA) سنگاپور یخصوص سهام و خطرپذیر یگذارهیسرما انتمن.  ندیم استتفاده برترفن

 ا ثر. شد تأسیس یخصوص سهام یدارا عیصنا و VC توسعه از تیحما یبرا 1442 ستال در

 خطرپذیر شر ت ،تماستک نگیهلد لمث) یدولت های مشتترکصتندوق با VC یهاصتندوق

TIF)1 هب وابسته یهاشر ت ای یدولت یهاسازمان توستط میمستتق طور به و دهشت تأستیس 

 2(EDB یستتتیز علوم یگذارهیستترما ،Vertex تیریمد ،EDB یگذارهیستترما مثل) دولت

 و ارهای نوپادر  سآ خطرپذیر یگذارهیسرما توسعه طرح سنگاپور EDB. شوندیم تیریمد

(SEEDS )این.  رد یاندازراه دهیا  شت مرحله یمال نیتأم در بازار شتکا   ردن پر یبرا را 

 مالکیتو  هیسرما از یناش حق امکان به دست  وردنبا  مشتترک تأمین مالی طرح کیطرح 

خرد از بخش  گذارانهیستترما پشتتتوانه دارای هی تخوش یو ارها ستتآ ستتهام از یقستتمت

                                                           
1. Temasek Holdings, TIF Ventures 
2. EDB Investment, Vertex Management, EDB Life Science Investment 
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 شدکه کی ،VC صندوق از ریغ به ستنگاپور .استتبه صتورت دلار در مقابل دلار  ،خصتوصتی

 ورط به و ار، سآ فرشته انگذارسرمایه. دارد زین و ار سآ فرشتته گذارانهیسترما یرستم

 یگذارهیستترما توستتعه هیاول مراحل از تیحما منظور به دهیا  شتتت یمال تأمین خا ،

 یبرا را رشتتد یمال تأمین طرح نیهمچن ستتنگاپور دولت.  ورندیم فراهمرا  دیجد خطرپذیر

 دلار دو هر یازا به دلار کی پرداخت با  شتتور از خارج در هاشتتر ت گستتترش از تیحما

 . رد تادیا نوپا، شر ت توسط هیسرما شیافزا

 و VC قیطر از نو ور یهاشتتتر ت یمال تأمین در یفعتال نقش ستتتنگتاپور دولتت

 در VC یهاصتتندوق عملکرد 2-3 جدول. دارد ها ن یخصتتوصتت ستتهام یهایگذارهیستترما

 لحاظ از) را یخصوص سهام یهایگذارهیسرما زانیم 7-3 جدول. دهدیم نشان را ستنگاپور

 دهندهنشان هایگذارهیسترما توجه قابل ستطح. دهدیم نشتان ستنگاپور در( ارزش و تعداد

 در دیجد های خطرپذیرو ار ستتآ قیتشتتو یاصتتل ستتازو ار عنوان به VC از دولت استتتفاده

 .است ینی ار فر توسعه از تیحما

 ینو ور پرورش در بلکه ،S&T یهااستتتیستت ستتاختن نهینهاد در تنهانه ستتنگاپور دولت

 مراحل تمام در هاشتتر ت یمال تأمین یبرا دولت. استتت  رده فایا یمهم نقش زین فناورانه

. دارد یجامع یافتهتوستتتعه یهابرنامه بلوغ مرحله تا یاندازراه از محصتتتول عمر چرخه

 به یگذارهیسرما قیتشو تیهدا یبرا VC یمال تأمین زجملها مختلف یهابرنامه/ هااستیست

 دولت ،ینی ار فر کیتحر جهت. است شده اجرا انهنو ور یهاتیظرف توسعه و انتشار ستمت

 برنامه و( SBIR)  وچک یو ارها ستتآ در ینو ور قاتیتحق یهابرنامه نیهمچن ستتنگاپور

 برنامه تیهدا یبرا را کای مر دهمتح الاتیا( STTR)  وچک یو ارها ستتآ فناوری انتقال

SBIR و STTR یهابرنامه. است رفتهیپذ خود SBIR و STTR به یمال  مک ارائه یبرا سنگاپور 

 هیاول مراحل یمال تأمین منابع) اندشتتده یطراح هیاول مراحل در ینوپا فناوری یهاشتتر ت

 بر ی ل یمرور 6-3 جدول(. شتتتوندیم نظام ملی نو وری در هاینو ور ختنیبرانگ موجآ

 تأمین یاصتتل یهابرنامه اتیجزئ. دهدیم ارائه ستتنگاپور در ینو ور یمال تأمین یهابرنامه

 .است شده داده نشان 1-3 جدول در نوپا یو ارها سآ از تیحما یبرا ینو ور یمال
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 سنگاپور در VC یگذارهیسرما عملکرد. 3-7 جدول

 سال

 یگذارهیسرما

VC (ونیلیم 

 (سنگاپور دلار

 نسبت

 یگذارهیسرما

VC به GDP )%( 

 در VC نیانگیم

 ونیلیم) یگذارهیسرما

 (سنگاپور دلار

 یهاشرکت تعداد

 شده یگذارهیسرما

2666 461.7 6.75 7.7 152 

2661 756.6 6.21 1.7 37 

2662 111.6 6.16 2.6 41 

2667 151.6 6.12 2.7 52 

2666 167.2 6.65 2.3 17 

2661 714.2 6.14 4.5 63 

 .SG$1 = US$0.79 :یدیتقر ارز نرخ: توجه

 (.2011) نگیس و وانگ: منبع

 سنگاپور در یخصوص سهام یگذارهیسرما ارزش و تعداد. 3-7 جدول
 سال 

 2661 2664 2663 2665 2664 2616 

 11 14 22 71 14 26 یخصوص سهام یگذارهیسرما تعداد

 دلار ونیلیم) یخصوص سهام یگذارهیسترما

 (کای مر
6311 1621 6635 7465 3143 7743 

 .است افتهی  اهش ،یجهان یمال بحران لیدل به یخصوص سهام یگذارهیسرما عملکرد ،2665 سال از: نکته

 (2011) یزنمک: منبع
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 سنگاپور در ینوآور یمال تأمین یهابرنامه خلاصه. 4-7 جدول

زار
اب

یس 
ست

ا
 ی

 عهتوس ،ینو ور انتشار/  توسعه
 هاتیظرف

R&D 
 یسازیتتار

 فناوری
 یو ارها سآ از تیحما

 نوپا

ک
 م

ها
 ی

مال
ی

 

 یاطلاعات ارتداطات بسته
SMEها (IDA) 

 با هاSME یوربهره شیافزا
 ارتداطات انتقال و رشیپذ

 (IDA) یاطلاعات

 یافزارنرم  مک طرح
 (IDA) یحسابدار

 یطراح در شدن ریدرگ برنامه
(Design Singapore Council، 

SPRING، IE Singapore) 

 یفن یدانیپشت طرح
 یمحل یگذارهیسرما
(SPRING) 

 یمحل یصنعت ارتقای برنامه
(EDB) 

 F&Bتیظرف توسعه برنامه

(SPRING) 

 تیظرف توسعه برنامه
 (SPRING) کیلتست

 فناوری تیظرف توسعه برنامه
 (SPRING) یطیمحستیز

 فناوری تیظرف توسعه برنامه
 (SPRING) یپزشک

 تیظرف توسعه برنامه
 (SPRING) یهادمهین

 ییایدر تیظرف توسعه برنامه
(SPRING) 

 (SPRING) ینو ور  وپن طرح

 ینو ور ی ارشناس برنامه
 (SPRING) یفناور

 -فناوری ینو ور برنامه
 (SPRING) هاپروژه

 یبرا جوانان نانی ار فر طرح
 (SPRING) مدارس

 یاتقیتحق یزشیانگ طرح
 (EDB) هاشر ت یبرا

 یسازیتتار طرح
 فناوری یهاشر ت
(SPRING) 

 یارتقا یبرا فناوری
 یابتکار تیظرف
 (A*STAR) هاشر ت

 در نهدتکراهای مرحط
 (EDB) دیجد فناوری

 توسعه و قیتحق ادیبن
 در یقاتیتحق یصنعت

 R&D ادیبن) سنگاپور
-سنگاپور یصنعت

 (لیاسرائ
 اتقیتحق توسعه صندوق
 (EMA) یانرژ
 داریپا یبرا ینو ور
 (NEA) یطیمح

 یبرا ینو ور صندوق
 ستیزطیمح یداریپا

(LTA) 
 (MDA) لوتیپا
 فناوری قاتیتحق برنامه
 (NEA) ستیزطیمح

 یانرژ قاتیتحق برنامه
 (EDB) پاک

 دهیا اثدات طرح
(NRF) 
 نهیهز مک طرح

R&D و یاهیپا 
 (NRF) ینینابیب

 بیشتر رقابت
(NUS) 

 یعمل  موزش
/ ینو ور

 (NUS) ینی ار فر
 تیمالک تیریمد

 یبرا فکری
SMEها (IPOS و 

SPRIN) 
 و ار سآ چالش
 دهیا یهاشر ت
(NTU) 
 شگامیپ طرح

 فناوری
(TechPioneer) 

(EWI) 

 جوان نانی ار فر طرح
 نوپا یو ارها سآ یبرا

(SPRING) 
 و یجهش شرو  طرح

 یمال تأمین همشاور
 IDM (MDA)خرد
 (EDB) عیسر شرو 
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زار
اب

یس 
ست

ا
 ی

 عهتوس ،ینو ور انتشار/  توسعه
 هاتیظرف

R&D 
 یسازیتتار

 فناوری
 یو ارها سآ از تیحما

 نوپا

 یبحران منابع شیافزا برنامه
 یاطلاعات ارتداطات فناوری

(IDA) 

 یزشیانگ یهادهیا توسعه
(MDA) 

 یگردشگر فناوری صندوق
(STB) 

 JTC (JTC) ینو ور صندوق

 یهوانورد ینو ور برنامه
(CAAS) 

 (EDB) ینو ور توسعه طرح

وق
مش

ها
 ی

اتیمال
ی

 

 (EDB) یشگامیپ مشوق
 ینو ور و یوربهره اعتدار

(IRAS) 
 یرگذاهیسرما یاتیمال فیتخف

(EDB) 
 (EDB) دشدهییتأ یخارج وام

 گسترش و توسعه مشوق
(EDB) 

 یاتیمال یهافیتخف
 و قیتحق ی زادساز

 (IRAS) توسعه
 یاتیمال تیمعاف طرح

R&D قانون و S19C 
 استهلاک رهیذخ درباره

(IRAS) 
 یبرا R&D مشوق طرح

 (IRAS) نوپا یهاشر ت

 آیتصو مشوق
 ازیامت حق
(EDB) 

 S19B قانون
 رهیذخ درباره

 (EDB) استهلاک

 اتیمال از تیمعاف
 یبرا مضاعف
 بازار، توسعه
 ازیامت استرداد
 و  لان فرانشیز
 متوز صدور

 فکری تیمالک
(IE ورسنگاپ) 

 توسعه طرح
 فناوری ینو ور
 LTA) ونقلحمل
 (EDB و

 یبرا یاتیمال تیمعاف
 نوپا یو ارها سآ
(IRAS) 

ن
می
تأ

 
مال

 ی
ام
سه

 

 RIDENT (MPA)پلتفرم 

 i.MATCH برنامه

(IDMPO) 
 صندوق

 یسازیتتار
 فناوری

(A*STAR) 

 نوپا یهاشر ت توسعه طرح
(SPRING) 
 فرشتگان یهاصندوق
 (SPRING) و ار سآ
 یمال تأمین رحط
 در سکیپرر یو ارها سآ

 (NRF) هیاول مراحل
 TIS فناوری رشد طرح
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زار
اب

یس 
ست

ا
 ی

 عهتوس ،ینو ور انتشار/  توسعه
 هاتیظرف

R&D 
 یسازیتتار

 فناوری
 یو ارها سآ از تیحما

 نوپا

(NRF) رشد مر ز صندوق 
 و نی فرتحول یهاشر ت

 نوپا یو ارها سآ
(NRF) 

وام
 

 یمال تأمین طرح
 یمحل یو ارها سآ
(SPRING) 

  

 خردبرنامه وام 
(SPRING) 

 مدت وتاهبرنامه وام 
(SPRING) 

 (SPRING)وام  مهیب طرح

ت
اما
الز

 
زار

با
 

رما
س

هی
 

   

 یاتیمالتخفیف طرح 
 گذاران فرشتهسرمایه

(AITD) (SPRING) 
ات معامل انیجر ارتداط
(SPRING) 

 
( OTCسرمایه ) فرابورس
(SPRING) 

ها
اد
نه

 

  

IP یبرا 
  ردن یالمللنیب

(IE سنگاپور) 
 زیجوا یاهدا

 و ینو ور
 یگذارهیسرما
(NUS) 

 یمل چارچوب
 یگذاراستیس
 (NRF) یپی 

 رشد مرا ز توسعه برنامه
(SPRING) 
 یبرا  ار یزایو

 و MOM) نانی ار فر
SPRING) 

 یبرا ینی ار فر  موزش
PMETها (SPRING) 
 یفن یدانیپشت مر ز

 (SPRING) صادرات
 رانیمد یجهان طرح

 (NRF) نی ار فر

ریسا
 

 ارتقای با هاشر ت رشد
 -ینو ور مرا ز در فناوری

TIP  
(SPRING) 

 فناوری و اتیعمل مشیطخ
(A*STAR) 

   

 (2011) نگیس و وانگ: منبع
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 سنگاپور در دولت یمال تأمین یهابرنامه. 5-7 جدول
 شرح هابرنامه

 گذاریسرمایهطرح توسعه 

در  ختتتطتتترپتتتذیتتتر

 و تتارهتتای نوپتتا ستتتتآ

(SEEDS) 

SEEDS،  تدا توسط در اب 2661در سالEDB توسط  پس از  نشد، اما  یاندازراه

 SEEDSد. برنامه وشتتی( اداره مSPRINGی )نو ورو  یوراستتتانداردها، بهره ئتیه

 گانفرشتتتت یهایگذارهیستتترما – نوپا یهاشتتتر ت هیمراحل اول مالی تأمین

 . ندمیارائه  را خردگذاران هیمشترک با سرما یگذارهیسترما در -و ار  ستآ

پذیر شتتتدن توجیه و ارهای نوپا برایرشتتتد  ستتتآ مک به  SEEDS هتد 

 .است VC یهاشر ت توسط در مراحل بعدی ها نگذاری روی سرمایه

طتترح توستتتعتته انتتتتتام 

در  یگتتذارهیتتستتتترمتتا

 توسط نوپا یو ارها ستآ
SPRING 

با  ،SPRING ینوپا یو ارهادر  ستتآ یگذارهیطرح توستتعه ستترمابر استتاس 

تتاری  محلی  ه به لحاظ نو ورنوپا و  یهاو ار ستتآدر  خردگذاران هیستترما

 یگذارهید. حداقل سرماشویممشترک انتام  یگذارهیسرما قابلیت رشد دارند،

 باشد. سنگاپوردلار  3166 دیبا یگذار خصتوصتهیتوستط سترماصتورت گرفته 

 دلار )سنگاپور( 1دلار )سنگاپور( به ازای هر  1از  SEED SPRING گذاریسترمایه

دلار  ونیلیم 1حدا ثر  تا ،و ارهای نوپا سآدر  صتورت گرفته یگذارهیسترما

 .شودانتام می ،سنگاپور

جوان  انطرح  تتار فرینتت

 و ارهای نوپا ستتتآ یبرا

(YES! Start-ups) 

YES! Start-ups  جوانان سنگاپور  انی ار فرینی م قیبا هد  تشو 2665در سال

 و ار سآ یهانهیهز گذاری مشتترک رویسترمایه یبرا هیبودجه اول تأمینبا 

 پشتتتتیدانی یبرامالی  یهابرنامه  مک نیشتتتد. ا یانداز ن راه ها ننوپتای 

فراهم  رهیو غ یابی، بازارIP ستتآ حقوق  زات،یتته خریددر  نوپا یهاشتتر ت

 باشد. سنگاپوردلار  16666از  شیب دیندا ی مک مال نی ند. ایم

و  یطرح شتتترو  جهشتتت

 خرد یمال ینتأممشتتتاوره 
IDM 

و  یمال حمایت ،IDMخرد  یمال تأمین( i.JAMو مشتتاوره ) یطرح شتترو  جهشتت

 یتعامل تالیتیدر صتتنعت رستتانه د های نوپا ارو ستتآ یبرا مشتتاورهخدمات 

(IDMفراهم م )یهادهیابرای تددیل ها  مک به شر ت با هد طرح  نی ند. ای 

به عنوان  و ارهای نوپا ستتآدر  ،خدمات نو ورانه یابه محصتتولات  خود موفق

درصتتد  ل  21تا  16حدود  یگذارهی)ستترما  ندمی یگذارهیستترما دارستتهام

 پروژه(. یهانهیهز
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 شرح هابرنامه

 یمتتالتت تتتأمتتیتتنطتترح 

 ستتکیپرر یو ارها ستتآ

 هیدر مراحل اول

 یبرا 2665در سال  هیدر مراحل اول سکیپرر یو ارها سآ یمال تأمینطرح 

طرح  این شتتد. یاندازراه هیحل اولادر مر VC یهاصتتندوق تأستتیس عیتستتر

اطلاعات و  فناوری یهادر بخش نوپا یهاشتتتر ت یبرا یمتال هتایتیتحمتا

.  ندارائه می فناورینانوو  فناوریزیستتتت  ک،ی، الکترونIDM، (ICT) ارتدتاطات

گذاران هیاز سرما سنگاپور دلار ونیلیم 16حداقل  دیبا منتخآ VC یها تشتر

 1هر  یدلار )ستتتنگاپور( به ازا 1از  قاتیتحق یمل ادیند. بن ن  وریجمع خرد

دلار  ونیلیم 16صتتتورت گرفته، تا حدا ثر  یگذارهیدلار )ستتتنگاپور( ستتترما

دلار  ونیلیم 7 تاتوانند یم نوپا یهاشتتر ت . ندیم یگذارهیستتنگاپور ستترما

 . نندمطالده  آنتخم VC یهااز شر ت سنگاپور

 فناوریطرح رشد 

 برترفنو ارهای نوپای  سآاز  تیحما یبرا رشتدخدمات  فناوری رشتدطرح 

هر  برای یگذارهیدرصتتد  ل ستترما 51تا  یطرح  مک مالاین .  ندارائه می

 ری ند. مدیفراهم مدلار سنگاپور  166666ی گذارهیشتر ت با حدا ثر سترما

 د. ورفراهم می نوپا را تدر شر ها یگذارهیسرمادرصد  11حداقل  مر ز رشد

 (IDSی )نو ورح توسعه طر

IDS  توستطEDB استفاده از طرح شتود.یاداره م IDS یتتار یهمه نهادها یبرا 

 از تیحما یبراپشتتتیدانی مالی طرح این استتت.   زاددر ستتنگاپور  شتتدهثدت

  ند.یفراهم م ی اربرد یهاو برنامه هافرایند در محصولات، هاینو ور

برنتامتته درگیر شتتتدن در 

 طراحی

 یشد و توسط شورا یاندازراه 2664در ستال  یشتدن در طراح ریرگبرنامه د

 ماده  یهابرنامه به شتتتر ت نید. اوشتتتیاداره م SPRINGو  طراحی ستتتنگاپور

برنامه  نیدهند. ا شیخود را افزا یطراح هایقابلیت نتد تا ی متک م یطراح

 مقدماتی یهانهیدرصتتد از هز 36)تا  «توستتعه»مرحله  یبرا یمال یدانیپشتتت

 یاجرا یبرا طیواجد شتترا یهانهیهزاز درصتتد  36( و مرحله انتام )تا یطراح

  ند.یفراهم مرا ( یطراح

جوان  انطرح  تتار فرینتت

 !YESمتتتدارس ) یبتتترا

Schools) 

ها، به شتتتر تنه ( YES! Schools) مدارس یجوان برا ان ار فرین SPRING طرح

 هیروح تحریکبه  ازید  ه ن نیم شتتتنهادیپ ی موزشتتت مؤستتتستتتاتبلکه به 

 ات یمال یهابرنامه  مک نی. ارا هد  قرار دهند ار فرینی در جوانان سنگاپور 

 دهد.یمسنگاپور ارائه دلار  166666
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 شرح هابرنامه

ها با SME یوربهره شیافزا

و انتقال ارتداطات  رشیپذ

 (iSPRINTی )اطلاعات

در  (iSPRINT) یو انتقال ارتداطات اطلاعات رشیهتا بتا پذSME یوربهره شیافزا

اطلاعات  فناوریهایی  ه به دندال استفاده از SME از تیحما یبرا 2616ستال 

. اندازی شتتدهستتتند راه خود و ار ستتآ اتیعمل ارتقای یبرا (ICT) و ارتداطات

فراهم  طیواجد شتترا یهانههزی درصتتد 16تا  یمال یدانیپشتتت iSPRINT برنامه

  ند.یم

ظرفیت برنتامته توستتتعته 

پتتزشتتتتکتتی  فتتنتتاوری

(MedTechCDP) 

 

 یاندازراه 2663در سال  (MedTechCDPپزشکی ) فناوریظرفیت برنامه توسعه 

ها، محصتتولات و ظرفیتاز توستتعه  تیحما یبرا را یمال وجوهبرنامه  نیشتتد. ا

 یبرا قیدق یمهندستتت اربرد به  هاSME قیبا تشتتتو MedTech دیخدمات جد

ه برنام نی. ا ندمی تأمینی پزشتتک فناوریها در صتتنعت از فرصتتت یبرداربهره

 یسطح صنعت یهاپروژه یبرا طیواجد شرا یهانههزی درصد 36تا  ی مک مال

  ند.یفراهم م سازمانیسطح  یهاهو پروژ

 مشوق پیشگامی

ده / با ارزش افزوبرترفنو خدمات  یدیتول عیرشد صنا یشگامیمشتوق پ برنامه

ی هاستتود یبرا شتتر ت به یاتیمال امل  تیمعاف اعطایدر ستتنگاپور را با بالا 

 . ندیم قیسال تشو 11حدا ثر  تا واجد شرایط

تتتختتفتتیتتف متتالتتیتتاتتتی 

 (IA) گذاریسرمایه

در  بیشتتتتر  اراییبه منتر را  ه  زاتیدر تته یگتذارهیتستتترمتا IAبرنتامته 

 ند. یم قیتشو ،دشویصنعت م یبرا دیجد فناوریمعرفی  ایمنابع  برداریبهره

 یزاتهای تتههزینه دشدهییتأدرصتد  بر مدناییک تخفیف مالیاتی برنامه  نیا

 شته تا ایتا پنج سال شتده طی یک دوره واجد شترایط محقق ،طیواجد شترا

  ند.ی، فراهم مساطیاق دیخر با طیواجد شرا زاتیتته دیخر یبرا، سال

 یبرا فناوریطرح ابتکاری 

 یستتتازمان ظرفیت ارتقای

(T-UP) 

 2662( در ستتال T-UP) یستتازمان تیظرف ارتقایبرای  فناوری یابتکارطرح 

را  یمحل یهابرنامه، شر ت نید. اوشمیاداره  A*STARشتد و توسط  یاندازراه

به منظور  ،یعموم یقاتیتحق مؤستتستتاتدر  R&D گیری از پتانستتیلبهره یبرا

همچنین  ند. یم قیتشتتتو یداخل R&D یهاظرفیت تادیدر ا ها ن متک به 

 یبرا یعموم یقاتیتحق مؤسساتو  یمحل یهاشر ت نیب یهمکار T-UPبرنامه 

 تأمینها را هنهزی درصتتتد 36برنامه تا  نی ند. ایم لیرا تستتته فناوریانتقال 

  ند.یم
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 شرح هابرنامه

 قاتیصتندوق توستتعه تحق

 (ERDF) یانرژ

ERDF ی ه منابع انرژ یانه انرژنو ور یهاارکراه یاز توسعه و اجرا تیحما یبرا 

 یهاقمشوبخشند، میسنگاپور را بهدود  ینرژا تیو امنرا متنو   رده سنگاپور 

تحت  دشدهییتأهر پروژه  یدلار برا ونیلیم 1برنامه تا  نی ند. ایفراهم م یمال

در  یپژوهش یهاتیانتام فعال ید. برا وریفراهم م یانرژ سازیچالش هوشمند

بخش  یها. شر تانتام شتده باشتد مخارج درصتد 31حداقل  دیستنگاپور با

را درخواست  طیواجد شرا مستقیم یهانههزی درصد 36تا وانند تیم یخصوص

بخش  یهاازمانو س ی موزش عال مؤستستات ،یرانتفاعیغ یها نند. ستازمان

 مطالدها ر طیواجد شتترا میمستتتق یهانههزی درصتتد 166 تاتوانند یم یدولت

  نند.

 TRIDENT پلتفرم

( اداره MPAاپور )ستتتنگ یانوردیتوستتتط ستتتازمان بنادر و در TRIDENT پلتفرم

 فناوری یهاینو ور  زمایش زیرستتاختو  ییایدر R&D یهاتیشتتود تا فعالیم

 یهانههزی از درصتتتد 16تا  یبرنامه  مک مال نی ند. امالی  تأمینرا  ییایدر

  ند.یفراهم م شدهآیتصو یهاپروژه یبرارا  طیواجد شرا

 یابتتتر R&Dمشتتتتتوق 

 (RISE)نوپا  یهاشر ت

 یازهایبر وردن ن ی( براRISEنوپا ) یهتاشتتتر تت یبرا R&Dبرنتامته مشتتتوق 

 زمینه در RISE. برنامه ه استشتدطراحی  R&D مدتنی بر و ارهای نوپای ستآ

حمایت  تأسیسسال اول  7 یبراسنگاپور دلار  26216مدلغ  تا یمال یها مک

از برنامه  ی مک نقد افتیدر طیشتتترا تأمین بته منظورد.  ورمتالی فراهم می

RISE، یهانهیهزدلار سنگاپور  116666حداقل  هیدر دوره پا دیشر ت با R&D 

 تأمینها ارانهیو  یدولت یها مک قی ه از طر R&Dی هانهیهز ی)بته استتتتثنا

 ( داشته باشد.شودمی

 NUS بیشتر برنامه رقابت

. دوشمی یمال تأمینی دانشگاه نو ورتوسط صندوق « NUS بیشتررقابت »برنامه 

 یتد ترا فرص انیدانشتتوبه استت  ه  ی رقابتیلیبورس تحصت که یبرنام نیا

 ی مک مالبه ارائه برنامه  نید. اهدیخود م قاتیتحق یراتت یسنتامکان یبرا

 د.پردازیبه مدت شش ماه مسنگاپور دلار  7266مدلغ  تابه صورت ماهانه 

ی/ نو ور ی متوزش عتمتتل

  ار فرینی

این شتتود. هد  یاداره م NUSوستتط ت نی ار فری /ینو ور موزش عملی برنامه 

 نی ند و همچنیم تادیی  ه ارزش انو ور کیتوستتعه از  استتت عدارتبرنامه 

مدلغ  تا یمال وجوهبرنامه  نیی. انو ور ار فرینی و  ارتقای یبرا توسعه بستری

 یدافرانپروژه  اای یچند رشته ییدانشتو میهر ت یبراستنگاپور دلار  16،666

 .د ورمیفراهم 
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 شرح هابرنامه

 تیمالک تیریبرنتامته متد

 (IPM)ها SME یبرا فکری

 Springتوسط  2663در سال  (IPMها )SME یبرا فکری تیمالک تیریبرنامه مد

دلاری  ونیلیم 4برنامه  کی IPMشد.  یاندازستنگاپور راه فکری تیمالک ادارهو 

 نی. اهاست ن IP یهاراهدرد توسعهها در SMEهد   مک به  با )دلار سنگاپور(

درصتتتد  36تا  -1 مرحلهد: دهیم ارائه یادومرحله یمال تأمینیتک برنتامته 

در  طیواجد شتتترا یهانههزی درصتتتد 36تا  -2مشتتتاوره؛ مرحله  یهانتهیهز

 ها.پروژه یسازادهیپ

 i.MATCHبرنامه 

شتتد و در حال حاضتتر توستتط اداره  یاندازراه 2665در ستتال  i.MATCHبرنامه 

برنامه  نیشود. ای( اداره مIDM) یتعامل تالیتیانه دو توستعه رس قیبرنامه تحق

و ارهای در  ستتآ هاVCرا به منظور  وردن ، IDMصتتنعت  یهاشتتر ت صتترفاً

و ارهای نوپای به انطداق  ستتآبرنامه  نی. ااستتت داده، هد  قرار IDM نوپای

IDM محصولات/ سازی یتتار یبه دست  وردن وجوه برا یگذاران براهیبا سرما

بهدود  یدر مورد چگونگ IDM و ارهای نوپایبه  ستتآ  موزشو  ها نت خدما

شتتتانس  تاها  مک  ند مهارتارائه و  و ار ستتتآ یهاطرح ،یتتار اتیعمل

امه برن نیا افزایش یابد. گذارانهیسرما توسط ها ن وجوه مالی مورد نیاز تأمین

 در  نندهشتتار تگذاران منوپا و ستترمایه یهاو ار ستتآ ایرب امل  یهاارانهی

IDM  نداشته باشند وجهی /نهیهز گونهچیهبه پرداخت  یازین تاد  وریمفراهم. 

و تتار چتتالتتش  ستتتتآ

 (NTU) دهیا یهاشتتتر ت

 نانیانگ فناوریدانشگاه 

شد.  یاندازراه 2664( در سال NTU) دهیا یهاو ار شر تچالش  ستآبرنامه 

به منظور  ایشتتتاورهو م یمال حمایت ه به دندال  یجوانان یبرنتامه بر رو نیا

دلار  41666تا  یمال تیحما، با و ار خود هستند سآ یهادهیا یستازیتتار

انه و نو ور تی نتد تا ذهنیتلتاش م برنتامته نی نتد. ایتمر ز مستتتنگتاپور 

 یدیجد نو ور یو ارها ند و  سآ تحریکدر جوانان ستنگاپور را  ار فرینانه 

 تیفراتر از ستتتنگاپور دارند، تقو یبازار ظرفیت و IP ،یقو یرقابت تی ه مزرا 

 . ند

 مرا ز رشتتدبرنامه توستتعه 

(IDP) 

 IDP. برنامه استتتستتنگاپور  مرا ز رشتتد داخلیانداز چشتتم توستتعه IDPهد  

 یهادهندهو شتتتتتاب مرا ز رشتتتد برای درصتتتد 36تتا  یمتال یهتا متک

به  ها نمات ها و خدبرنامه افزایش مک به جهت  خطرپذیرهای گذاریسرمایه

 . ندهای نوپا ارائه می ارو سآ

 (2011) نگیس و وانگ اساس بر: منبع
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 تایوان .7-3

 ی تایواننوآورنظام   .7-3-9

 در ،یدیتقل یهاتیفعال با  ن نییپا فناوری یدارا عیصنا مدتطولانی یهمراه از پس وانیتا

 اقتصتتاد کی وانیتا. رودیم شتتمار به بالا انهنو ور تیظرف با  شتتور کی عنوان به حاضتتر حال

 در یافتهتوسعه ی شتورها با همگام یزی متیموفق صتورت به و استت رشتد حال در ستریعاً

 ارائه را وانیتا اقتصتتاد از یاخلاصتته مرور 4-3 جدول.  ندیم حر ت برترفن عیصتتنا تادیا

  ن دولت دارد، اند ی منابع و ینفر ونیلیم 27.7  وچک تیجمع وانیتا اگرچه. دهدیم

 ارتقای بر را خود یهااستتتیست وانیتا دولت. دارد خود محدود منابع بر غلده در یهمم نقش

 ودخ لیتدد در تایوان تیموفق از یاعمده بخش. است  رده متمر ز ینو ور قیطر از صنعت

 یعتصتتن فناوری قاتیتحق مؤستتستته تادیا قیطر از برترفن یاقتصتتاد به  اربر  شتتور کی از

(ITRI )نچویهستت انیبندانش یصتتنعت پارک و (HSIP )و یعلم طیمح  وردن فراهم یبرا 

 .است شده ریپذامکان برترفن عیصنا رشد از تیحما منظور به انهفناور

 تایوان اقتصاد یاجمال یبررس. 6-7 جدول
 تایوان سال شاخص

 27.7 2617 جمعیت )میلیون(

 2.7 2617 )درصد( GDPرشد 

 GDP 2612 2.75به  R&Dدرصد 

 IMDپذیری بر اساس رتده رقابت
2617 11 

2612 3 

 WEFپذیری بر اساس رتده رقابت
2617 12 

2612 17 

 2612 17 (KEI) انیبندانش اقتصاد شاخص در رتده

 KEI 2612 5.33 شاخص

 ،(2016 و 2012) (IMD) تیریمد سعهتو یالمللنیب مؤسسه یهاداده اساس بر سنده،ینو یطراح: منبع

 .(2016) یجهان بانک ،(2016 و 2012) (WEF) اقتصاد یجهان مجمع
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 در یاصتتل ییاجرا یهاستتازمان. دهدیم نشتتان را وانیتا ینو ور یمل نظام ،2-3 ریتصتتو

S&T، یاقتصاد امور وزارت. هستند یداخل مختلف یهادانشگاه و کاینیست ی  ادم (MOEA )

 و برترفن عیصتتنا دهندهجیترو عمده یهاستتازمان از یکی( نهی اب) وانی ییااجر ئتیه تحت

 توستتعه یبرا را یاگستتترده یمال تأمین یهابرنامه وانیتا. استتت وانیتا در فناوری ارتقای

 .است گذاشته اجرا به تیموفق با( MOEA) یاقتصاد امور وزارت قیطر از خود برترفن عیصنا

MOEA بیشتتتر ها ن تیفعال  ه را دولت تیحما تحت تلفمخ یقاتیتحق مؤستتستتات 

 تیریمد تحت. استتت  رده تأستتیس دهد،یم پوشتتش را یصتتنعت یهافناوری یهانهیزم

MOEA، یدانیپشتتت هد  عیصتتنا در دیجد محصتتول توستتعه از  ه یمال تأمین یهابرنامه 

 فناوری ستتعهتو برنامه وان،یتا SBIR شتترو،یپ محصتتول توستتعه برنامه :از عدارتند  نند،یم

 شبخ در فناوری توستتعه به  مک برنامه ،یصتتنعت فناوری توستتعه یستتنت برنامه ،یصتتنعت

 و انهنو ور فناوری ی اربرد یهابرنامه و فناوریزیستتت  یستتازیتتار ارتقای برنامه خدمات،

 را یخصتتوصتت یهاشتتر ت فناورانه یهاتیظرف تادیا یمال یهابرنامه نیا. خدمات برنامه

 یورها ش گاهیجا به فناوری لحاظ به تا استت  رده  مک وانیتا به درنتیته و نموده تیتقو

 .ابدی دست شرویپ
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 تایوان ینوآور یمل نظام. 3-7تصویر 
 (2011) ون و لیو اساس بر: منبع

 نیا با. شدندیم یطراح صادرات جیترو یبرا دولت یهااستتیست ،1456 ستال از شیپ

 یهااستیس قیطر از راهدردی عیصتنا توستعه ارتقای ،1456 دهه یهاستال در دولت حال،

 عهتوس یهااستیس یریگشکل در یپررنگ نقش وانیتا دولت.  رد  غاز را یتتار ی زادستاز

 قیطر از برترفن ینوپا یو ارها ستتآ از تیحما در دولت.  ندیم فایا فناوری و ینو ور

 یصتتنعت یهااستتتیستت یمدنا بر را خود نو ور اقتصتتاد وانیتا. استت بوده موفق یدولت منابع

 را فناوری بر یمدتن یو ارها سآ  ه S&T یقو یهارستاختیز و  رده یزیربرنامه خوبیبه

 .است نهاده بنا تیموفق با دهند،یم قرار تیحما مورد

 مؤسسه کیبه عنوان  ،ITRI. ندهست HSIP و ITRI وانیتا ینو ور نظام در یاصل کنانیباز

R&D ارتقای و هیاول مراحل در رشتتد امکان  ردن فراهم با دولت، توستتط شتتدهحمایت 

 یهاخوشتته توستتعه به ینو ور یستتازیتتار فرایند عیتستتر منظور به R&D یهایهمکار

 بر تمر ز با زین HSIP تادیا(. 7-3  ادرنگاه  نید به ) استتت  رده  مک برترفن یصتتنعت
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 ،یجاند لوازم و هاانهیرا متتمع، یمدارها شتتتامل فناوری عمده یهاحوزه در قتاتیتحق

 خدمت وانیتا برترفن عیصنا به ،فناوریزیست  و قیدق  لاتنیماش ک،یاپتوالکترون مخابرات،

 از یاریبس  ه یطور به) استت ولیستیلیکون با کینزد روابط یدارا نیهمچن HSIP.  ندیم

 ربهتت و نداهبود متحده الاتیااز  یدانشگاه لاتیتحص یدارا و زنشتستهبا مهندستان  ن افراد

 ارتقای و فناوری انتقال فرایند لیتستته به  ه( نداهداشتتت را ایفرنی ال ولیستتیلیکون در  ار

 .شودیم منتر یصنعت زی متیموفق

 (ITRI) یصنعت فناوری قاتیتحق مؤسسه .3-7کادر 

 قاتیاست  ه در تحق R&D یانتفاعریسازمان غ کی (ITRI) یصنعت فناوریتحقیقات  مؤستسته

در ستتال  (MOEA) یتوستتط وزارت امور اقتصتتاد ITRI . ندیم تیفعال یو خدمات فن ی اربرد

اقتصاد  گذاردر  ینقش مهم ITRI .شد تأسیس وانیتا یصنعت یهافناوریبا هد  توسعه  1437

 R&D یهاتیفعال انتام ITRI ال حاضردر ح. دارد برترفن عیبه صتنا برصتنعت  ار کیاز  وانیتا

، فناورینانو شتتتیمی و، مواد، کیاپتوالکترون و کیاطلاعات و ارتداطات، الکترون یهتانتهیدر زمرا 

تیدانی پش ستیزطیسدز و مح یانرژ ستتم،یو ست کیمکان ،یپزشتک ستتیو ز یپزشتک تتهیزات

و ارهای  ستتآرورش پ نهیدر زم ITRI .1(2617 ،یصتتنعت فناوری قاتیتحق مؤستتستته) ند می

 ویژههب ،فناوری یسازیتوسعه و تتار فرایند عیتستر به منظوررا  رشتد خدمات زین برترفننوپای 

 .دهدیارائه م کیالکترون عیدر صنا

ITRI نو سهام خصوصی تایوا خطرپذیرگذاری انتمن سرمایه یبا همکار (TVCA)، یمال تأمین 

VC فناوری گذاریسرمایهشتر ت .  ندمی فراهم اوریفنبر  یمدتن یهااز شتر ت تیحما یبرا 

از  تیحما یبرا VC یمال تأمین عرضه، بر ITRIی گذارهیسرما یبازوبه عنوان ، (ITIC)صتنعتی 

 .تمر ز استم فناوری زایشی هایشر ت

 تایوان یهادمهی ننده ندیشتتتر ت تول: عدارتند از ITRI زایشتتتی هایشتتتر ت از ییهانمونته

(TSMC) کیکروالکترونیم حدوا، شتر ت (UMC)های فناوریو شر ت  وانیتا ک، شتر ت ماست

ده نن دیتول برترفن یهاخوشتتهایتاد و  یتوستتعه صتتنعت محل ارتقای ITRI 2.ایستتر نمایشتتگر

و  خورشتتیدی یهاها، ستتلولیهادمهین تال،یتید گرهایشتتیبوک، نمانوتهای شتتخصتتی رایانه

                                                           
1. Industrial Technology Research Institute, 2013 
2 . Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), the United Microelectronics 
Corporation (UMC), Taiwan Mask Corporation, and Acer Display Technologies, Inc. 
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 لیسهبه ت عیها و صنا ن با دانشگاه کینزد اترتداطا. ی را به دندال داشتته استپزشتک تتهیزات

 R&Dمتنو   یهابه دلیل ظرفیت ITRI.  مک  رده استت فناوری یستازیانتقال و تتار فرایند

 دولت است تیتحت حما یقاتیتحق مؤسسه نیترحال حاضتر بزرگ رو دی دارد المللینبشتهرت 

 . ندیم یدانیپشت وانیدر تا ی اربرد قاتی ه از تحق

 په،یتا HSIP ،هااین انیم در. دهدیم نشتتتان را وانیتا یعلم یهاپارک 7-3 ریتصتتو

 یکینزد در HSIP تادیا. است ولیسیلیکون از اقتداس با شتدهستاخته یعلم پارک نیترموفق

ITRI (7-3  ادر به دی ن نگاه)،  برتر یهادانشتتگاه با برترفن عیصتتنابه دلیل نزدیک  ردن 

 لیتستته یبرا انهنو ور یطیمح ،1(تستتینگ هووا یمل دانشتتگاه و تونگ ئواچی یمل دانشتتگاه)

 به  ه برترفن یهاخوشه یریگشکل. استت  ورده وجود به R&D یهمکار و یجمع یریادگی

 و صنعت و دانشگاه روابط) جاندهسته تعاملات شتود،یم تیهدا یدولت یهااستتیست لهیوست

 یریپذرقابت و یمل ینو ور تیظرف شیافزا ،یصاداقت رشد به منتر و دهدیم ارتقا را( دولت

 صتتنعت زیخ به تنهانه( جاندهستته تعاملات) یستتازخوشتته اثرات. استتت شتتده وانیتا فناوری

 «رویپ» یتصنع  شور کی از وانیتا اقتصاد لیتدد باعث نیهمچن بلکه  ند،یم  مک برترفن

  شور کی از وانیتا انتقال باعث برترفن عیصنا رشد) است شده «شرویپ» یصتنعت  شتور به

 (.است شده نو ور اقتصاد کی به د نندهیتقل

 ود وان،یتا در فناوری بر یمدتن یهاشر ت از تیحما در هیسترما بازار نقش با رابطه در

 فرابورس بهادار اوراق بازار و( TWSE) وانیتا بهادار اوراق بورس: هستتتند مطرح ستتهام بازار

 نیقوان(. شتتودیم شتتناخته زین( GTSM) یتایگر بهادار اوراق ارباز نام با  ه ،OTC) وانیتا

 رشیپذ مقررات بازار دو هر وجود، نیا با. هستتتند GTSM از محدودتر TWSE بازار رشیپذ

  ندیم  مک برترفن یهاشر ت به  ه اند رده وضتع برترفن عیصتنا یبرا را یریپذانعطا 

 یبرا رشیپذ نیقوان. دارند افتیدر خود توستتعه یمال تأمین یبرا ی اف یمال منابع بتوانند

TWSE یعنی ،یمر ز مقام ابیارزمثدت  نظر رش،یپذ یمتقاض شر ت ه  است نیا مستتلزم 

 را فناوری توسعه طیشرا احراز یبرا خود ییتوانا اثدات راجع به ،MOEA یصنعت توسعه اداره

 .دارد افتیدر

                                                           
1. National Chiao Tung University and National Tsing Hua University 
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OTC از مالی حمایت ارائه در نزدک رسبو به شتتدیه و استتت، شتتده ایتاد دولت توستتط 

 پذیرانعطا  پذیرش فرایند دارای خا ، طور به ،OTC بازار. است فناوری بر مدتنی هایشر ت

 نظر ارائه به نیاز نیز OTC پذیرش قوانین طدق حال، این با. استتت برترفن هایشتتر ت برای

. 1(2611 ون، و لیو) دارد وجود متقاضی شتر ت انهنو ور هایتوانایی مورد در MOEA ایحرفه

 ستتهام بازارهای چرا ه ؛شتتودمی VC عملکرد بهدود به منتر بهادار اوراق بورس ستتازو ار

 را جدید فناوری بر مدتنی هایشر ت و هاSME جهشی شترو  برای نیاز مورد مالی های مک

 شتتر ت 415 و TWSE در شتتدهپذیرش شتتر ت 575 تعداد ،2617 ستتال تا.  ندمی ارائه

 5-3 و 3-3 جداول. 2(2616 تایوان، اروپا بازرگانی اتاق) دارد وجود OTC بازار در شتتدهشپذیر

 .دهندمی نشان را تایوانOTC (GTSM ) و TWSE بازارهای عملکرد ترتیآ به

 
 وانیتا در یعلم یهاپارك. 3-7تصویر 

 (2003) علوم ملی شورای: منبع

                                                           
1. Liu and Wen, 2011 
2. European Chamber of Commerce Taiwan, 2014 

 هسینچو علومپارک 

 پارک علوم تایچانگ

 وم تاینانپارک عل
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 3090-3009 وان،یتا TWSE بازار عملکرد. 7-7 جدول

 سال
تعداد 

های شرکت
 شدهرشیپذ

تعداد سهام 
 شدهرشیپذ

دلار جدید  )میلیون
 ن(تایوا

مقدار سرمایه 
 دلار میلیارد)

 (وانیتا دیجد

ارزش واحد 
 دلار میلیارد)

 (وانیتا دیجد

زش بازار ار
 دلار میلیارد)

 (وانیتا دیجد

2661 156 664666 6644.6 6646.6 16263.4 
2662 475 661666 6666.6 6616.6 4646.4 
2667 444 636111 6321.7 6361.1 12544.1 
2666 443 167172 1615.1 1671.7 17454.1 
2661 441 175441 1614.6 1746.6 11477.4 
2664 455 164647 1122.3 1646.4 14733.6 
2663 445 111546 1461.4 1115.4 21123.7 
2665 315 144666 1371.6 1446.6 11364.1 
2664 361 133246 1544.4 1332.4 21677.4 

2616 315 151125 1423.4 1511.7 27511.6 

 .NT$1 = US$0.0329636: یدیارز تقر نرخ: نکته

 (2011) وانیتا بهادار اوراق بورس: منبع

 به دلار جدید تایوان() 3009-3090 ،(GTSM) وانیتا OTC بازار عملکرد. 8-7 جدول

 سال
 تعداد

 یهاشرکت
 شده رشیپذ

 یسهم هیسرما ای سهام
 دلار اردیلیم) منتمره
 (وانیتا دیجد

 واحد ارزش
 دلار اردیلیم)

 (وانیتا دیجد

 ارزش ای یجار ارزش
 اردیلیم) سهام یزاربا

 (وانیتا دیجد دلار
2661 777 451.6 436.3 1612.2 
2662 756 423.7 426.7 542.7 
2667 627 474.1 475.1 1266.5 
2666 644 424.1 411.4 1122.1 
2661 167 467.2 477.2 1712.1 
2664 171 324.2 362.6 1544.1 
2663 163 316.5 434.2 1545.5 
2665 174 367.1 442.7 332.1 
2664 164 332.3 314.6 1416.2 

2616 146 364.6 411.1 1456.4 

 (.2011) یتایگر بهادار اوراق بازار: منبع
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 یتدول یمال تأمین یهابرنامه و خطرپذیر یگذارهیسرما قیطر از یمال تأمین  .7-3-3

 فناوری یسازیتجار از تیحما یبرا

 VC یمال تأمین. است  مده دست به VC یمال تأمین از وانیتا در برترفن یهاخوشه تیموفق

 خطرپذیر هاییگذارهیسرما تیریمد یدولت مقررات آیتصو از پس 1457 سال در وانیتا در

 هاشر ت یمال تأمین در یمهم نقش وانیتا دولت. شد  غاز VC صنعت توستعه کیتحر یبرا

 و خطرپذیر یگذارهیستترما انتمن.  ندیم فایا گستتترش و اندوه دیتول ،تأستتیس مراحل در

 توسعه یبرا مساعد یطیمح تادیا منظور به 1444 سال در( TVCA) وانیتا یخصوص ستهام

 SME توسعه صندوق و توسعه صندوق ،VC مؤسسات بر علاوه. شد تأستیس وانیتا یاقتصتاد

 دو نیا هد .  نندیم تیهدا را یصتتنعت یهاینو ور یدانیپشتت یبرا ستهام یمال تأمیننیز 

 .است وانیتا در هاSME یریپذرقابت و یاتیعمل ساختار هدودب صندوق،

 یدانیپشتتت رستتاختیز عنوان به یعلم یهاپارک تادیا با برترفن عیصتتنا به وانیتا دولت

 تیحما یبرا VC یمال تأمین و مختلف یمال یها مک ارائه نیهمچن و ،R&D یهاتیفعال

 نگاه) HSIP و ITRI تادیا خا ، طور به. استتت  رده  مک محورفناوری عیصتتنا نیا رشتتد از

 VC صنعت ،1446 دهه اواخر از. است  رده  مک VC صنعت توستعه به( 6-3  ادر به دی ن

 ویژهبه د،یجد فناوری بر یمدتن یهاشر ت ظهور از تیحما در خود تیموفق لیدل به وانیتا

 یدارا وانیات حاضتتر، حال در .استتت هقرارگرفت توجه مورد بستتیار ک،یالکترون عیصتتنا در

 .است ای س در VC صنعت نیاتریپو
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 وانیتا در VC یمال تأمین عملکرد. 4-7تصویر 

 (2016) تایوان خصوصی سهام و خطرپذیر گذاریسرمایه انجمن: منبع

 یمال منابع 4-3 لجدو. دهدیم نشان را وانیتا در VC یمال تأمین عملکرد ،6-3 ریتصو

  مار طدق. دهدیم ارائه  ندیم یدانیپشتتت ها ن توستتعه مختلف مراحل در را هاشتتر ت  ه

MOEA، یهاشتتر ت VC دلار اردیلیم 246 از شیب مدلغ با گذشتتته ستتال 76 یط وانیتا در 

 و اند رده یگذارهیسترما پروژه 16666 حدود در( کای مر دلار اردیلیم 5.43 ای) وانیتا دیجد

 3.63 ای) وانیتا دیجد دلار ونیلیتر 2.7 مدلغ به یاهیسرما لیتشک یگذارهیسرما نیا تهینت

 .1(2617 امروز، وانیتا) است بوده( کای مر دلار ونیلیتر

 بنیان هسینچوپارک صنعتی دانش .4-7 کادر

پارک  نیاول HSIP .شتتد تأستتیس 1456در ستتال ( HSIP) بنیان هستتینچوپارک صنعتی دانش

و  هاستتاختریارائه ز یبرا دلار  مریکا ونیلیم 1434بالغ بر  یگذارهیتوستط دولت با سترمای معل

 یطیمح ارائه HSIP راهدرد. است ولیسیلیکونمشابه  یدلم HSIP .شد تأسیسها امکانات پارک

 .است وانیرشد اقتصاد تا در راستای برترفن یهایگذارهیسرما ترویج برای ولیسیلیکون دمانن

                                                           
1. Taiwan Today , 2013 
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HSIP فناوری یصنعت قاتیتحق مؤستسه یکیدر نزد (ITRI و )دانشگاه ملی) شرویپ یهادانشگاه 

 مؤسسه یکیدر نزد HSIP متاورت. واقع شتده است( تستینگ هووا یملو دانشتگاه  چیائو تونگ

 شهبر خو یمدتن عیصنا تادیبه ا فناوریو  یمهندس یهاو دانشتگاه ITRI یدولتی قاتیتحق بزرگ

امکان  هاو ارها و  ستتآدانشتتگاه ،یدولت اتقیتحق هایستتازمان نیتعاملات ب.  مک  رده استتت

. را فراهم  ورده استتتت ینو ور ستتتازییاز تتار تیحما یبرا فناوریو انتقال  یجمع یریادگی

 وانیتا ربرتفنصنایع  پذیریبلکه رقابت ،رشد منطقه  مک  رده یارتقابه  تنهانه HSIP تأسیس

دانشمندان، مهندسان و  ،HSIP تیبه موفق  ننده مک یعوامل اصتل. استت رده  تقویت زینرا 

 برترفن یاهبا شر ت ها ناز  یاریبس. هستند ولیسیلیکوناز  بازگشتته برترفنصتنایع ان  ن ار

 تربهدانش، ت و اندهر  ردی  ات&تیای ،اینتل، هیولت پا ارد، امبی ی ازجمله ولیستتیلیکوندر 

 وانیتابرای را ( هادییمهن ای IC) توسعه مدار متتمعهای شدکهصنعت و  یفن یهامهارت ،ی ار

( فرار مغزها روند معکوس)و تتربه  دانش بازگشت نیا .1(1446)ستا سنیان،  اندبه ارمغان  ورده

 .ن  مک  رده استوایع تاایو صن هافناوریرشد  تحریکو  یانه ملنو ور ظرفیت ارتقایبه 

HSIP  مر زR&D توسعه حر ت به سمت  یها را برارساختی ه زشتود محستوب میی تربرفن

 .د نیم تتهیز شتترفتهیپ یهافناوریروی  خطرپذیر یهایگذارهیو ستترما شتترفتهیپ یهافناوری

HSIP  مثال، ی، براداده استتتت پرورشرا  برترفن یهاشتتر تاز  ی ن، تعداد تأستتیساز زمان 

 فناوریشتتر ت  ، ومدیاتک، شتتر ت اینولو س تشتتر  ،ایستتر ر ت، شتتستتییوام، ستتیاماستی

 .7(2617 ،علم پارک تیریمد) 2رونیکستپولی

 دهیا  شتتت هیاول هیستترما تأمین با یمال طیمح کی ارائه در یمهم نقش وانیتا دولت

 احلمر در بیشتر یمال منابع اختصا  یراستا در  ن یهااستیست.  ندیم فایا ینو ور یبرا

 ورتص به را منابع میمستق طور به یدولت ینهادها. است شتده متنظی شتر ت توستعه هیاول

 قیطر از نوپا یو ارها سآ در یگذارهیسرما و نوپا یو ارها سآ به بهره م یهاوام یاعطا

 توسعه از تیحما یبرا دولت ،مشخص طور به. دهندیم اختصتا  منتخآ یدولت یهابانک

 و توستتعه صتتندوق - میمستتتق یمال تأمین  ارستتازو دو ،هیاول مراحل در نوپا یهارو ا ستآ

 به وام یاعطا امکان صتتتندوق دو هر.  ندیم یمعرف را - هاSME توستتتعه صتتتنتدوق

                                                           
1. Saxenian, 1994 
2. TSMC, UMC, Acer, Inc., Innolux Corporation, MediaTek, Inc., and Polytronics Technology 
Corp 
3. Science Park Administration, 2013 
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 یهاشدکه قیطر از وام ارائه.  وردیم فراهم را یداخل یهابانک قیطر از نوپا یو ارها ستآ

 شکا  شدن پر آیترت نیا به و هاSME دسترس در یمال تأمین یها انال گسترش به یبانک

 مشتتکلات درک با وانیتا دولت نیهمچن. استتت  رده  مک هیاول مراحل در یمال تأمین

به   ه است  رده تأستیس را هاSME یبرا وام ضتمانت صتندوق ،یمال تأمین به یدستترست

 ن،و و ویل)  ندیم  مک ینی ار فر یهاشر ت پیش روی یمال تأمین یهافرصتت گشتودن

2611)1. 

 وانیتا در توسعه مختلف مراحل در هاشرکت یبرا یمال منابع. 1-7 جدول

 مراحل
 توسعه

 مورد بودجه نوع
 ازین

 یمال نیتأم منابع

 دولت
 یهابانک

 یتتار

 یهابانک

 یتخصص

 یبازارها

 هیسرما

 گذارانهیسرما

 ریخطرپذ

 گذارانهیسرما

 یفرد

 X     X دهیا  شت هیرماس یزیربرنامه

 سیتأس
 مراحل یمال نیتأم

 هیاول
X  X  X X 

 اندوه دیتول
 و گردش در هیسرما

 گسترش بودجه
X X X  X X 

 X X  X X  گسترش یمال نیتأم گسترش

 X  X  X  بلوغ بودجه بلوغ

 یدهسازمان

 متدد

 یدهسازمان بودجه

 متدد
X X  X  X 

 (2011) ون و ویل: منبع

 یگذارهیستترما و یمال یها مک از را یمال تأمین یهابرنامه عمدتاً MOEA ن،وایتا در

 وام یهابرنامه اتیجزئ. است شتده داده نشتان 16-3 جدول در  ه  ندیم فراهم ستهام در

 یهاوام موارد، نیا ازجمله. است شده  ورده 11-3 جدول در توسعه صندوق توسط شدهارائه

 توستتعه و قیتحق یهاتیفعال از تیحما یبرا وام برنامه ا خ نام ها،SME ارتقای به  مک

SMEامو یهابرنامه از یگرید نو  ،یصنعت توسعه و قیتحق جیترو به  مک یهاوام. است ها 

 .تاس (یصنعت ینو ور از تیحما یبرا یمال تأمین) خا  عیصنا در هاشر ت به  مک یبرا

                                                           
1. Liu and Wen, 2011 
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 VC توسعه تیموفق. است MOEA نظارت تحت VC یمال منابع تیریمد حاضتر، حال در

 VC هتوستتع تیموفق) استتت ولیستتیلیکون با فعال یاشتتدکه ارتداطات به وابستتته وانیتا در

 به را وانیتا فناوری صنعت و ولیسیلیکون  ه استت یاقتصتاد و یاجتماع پل کی به مربوط

 ک م وانیتا به برترفن یهاخوشتته یریپذرقابت یهاییتوانا  ن از پس(.  ندیم متصتتل هم

 با دیتول ،(هاOEM) یاصل زاتیتته د نندهیتول به ،جزء ی الاها د نندهیتول از تا استت  رده

. شتتود لیتدد [2]( OBM) خود به متعلق برند با دیتول و [1] (ODM) خود به متعلق یطراح

 امن تحت را خود محصتتولات یابیبازار زی متیموفق صتتورت به بالا تیفی  قیطر از وانیتا

 رهدران با و مطرح 1(ترند میکرو ،ستتیتیاچ ،ایستتوس ،ایستتر مانند) خود به متعلق یتتار

 .است پرداخته رقابت به یجهان

 استتتیستت مدل تیموفق با وانیتا دولت  ه استتت داده نشتتان یمورد لیتحل و هیتتز

 توستتعه از تیحما یبرا یمال تأمین یهااستتتیستت یریگیپ در را( یدولت دخالت) گرمداخله

 یمال یهااستیس تنهانه وانیتا دولت  ه میبدان است جالآ. است  رده دندال برترفن عیصنا

 و ریفناو انتشتتار ارتقای یبرا را یقاتیتحق مؤستتستتات یهاتیظرف بلکه  ند،یم آیتصتتو را

 یهاشتتر ت و یبوم یهاشتتر ت با مختلف انهنو ور یهاشتتدکه تادیا قیطر از زین  ن  اربرد

 .ددهیم گسترش یتیمل چند

  

                                                           
1. Acer, Asus, HTC, Trend Micro 
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 در سهام یگذارهیو سرما یمال یهاکمک –وان یدر تا یدولت یمال تأمین یهابرنامه. 90-7جدول 
 شرح هابرنامه

 های مالیکمک

 توسعه برنامه
 محصول

 شرویپ

 1441 سال در MOEA یصنعت توسعه اداره توسط شرویپ محصولات توسعه برنامه
 دندال به یخصتوص بخش یهاشتر ت قیتشتو برنامه نیا هد . استت شتده  غاز

 عیصنا. است شرویپ ای دیجد محصتولات و هافناوری یبرا ینو ور قاتیتحق  ردن
 ارتداطات، صنعت از عدارتند شترویپ محصتولات توستعه برنامه یبرا طیشترا واجد

 صتتنعت افضتتا،هو صتتنعت ،یمصتترف کیالکترون صتتنعت اطلاعات، فناوری صتتنعت
 عیصتتنا و ژهیو ییایمیشتت عیصتتنا ،ی لودگ  نترل صتتنعت ستتلامت، یهامراقدت

 ،یهادمهین صنعت ،یانرژ در ییجوصرفه و ریدپذیتتد یهایانرژ صتنعت ،ییدارو
 فناوریزیستت  صتنعت ون،یاتوماست و ابزار دقیق صتنعت شترفته،یپ مواد صتنعت
 میتستته برنامه نیا هد  کهنیا به توجه با. تالیتید یمحتوا صتتنعت و ی شتتاورز

 یهانهیهز تنها است،برترفن محصولات و هافناوری توسعه در ی موجودهاستکیر
 دیتول مرحله یهانهیهز ،ییاعطا نهیهز مک) رندیبگ ارانهی توانندیم R&D مرحله

 یهانهیهز از درصد 16 ییاعطا یمال  مک حدا ثر(. دهدینم پوشش را فروش ای
R&D 1 تقریداً  ای) وانیتا دیجد دلار ونیلیم 76 از شیب  ته ردیگیم دربر را 

 .نداشد سال سه مدت ظر ( کای مر دلار ونیلیم

 قاتیتحق
 ینو ور

 یو ارها سآ
 وانیتا  وچک

(SBIR) 

 وانیتا SBIR برنامه. استتت کای مر متحده الاتیا SBIR معادل وانیتا SBIR برنامه
 برنامه، نیا هد . شد  غاز 1445 ستال در MOEA یصتنعت فناوری اداره توستط

 یهاشتتر ت در دیجد محصتتولات و هافناوری نهیزم در انهنو ور قاتیتحق کیتحر
 مرحله ستته از برنامه نیا کا،ی مر متحده الاتیا SBIR همانند. استتت یمحل ینوپا

 تیهدا و یدانیپشتتت یبرا یمال یها مک ،1 مرحله برنامه. استتت شتتده لیتشتتک
 هیاول مراحل در فناوری توسعه نهیزم در یسنتامکان عاتمطال انتام به هاشتر ت

 دیجد دلار ونیلیم 1 مدلغ تا یمال  مک ،1 مرحله برنامه.  ندیم فراهم ها ن
 مرحله برنامه. دهدیم ارائه ماه 4 مدت یبرا( کای مر دلار 71.466 حدود ای) وانیتا
 ای دیتول روش محصتتول، کی یبرا R&D  امل مطالعات انتام در هاشتتر ت به ،2

 16 مدلغ تا یانهیهز مک ،2 مرحله برنامه.  ندیم  مک خدمات ستتتازو ار
 ارائه ستتتال 2 مدت به( دلار ونیلیم 714 حدود ای) وانیتا دیجد دلار اردیلیم
 دلار ونیلیم 1 تا R&D یسازیتتار یبرا یانهیهز مک ،7 مرحله برنامه. دهدیم

 و کی یبرا) ستتال کی مدت یبرا( کای مر لارد 115666 تقریداً ای) وانیتا دیجد
 . وردیم فراهم ،(فناوریزیست  یهاشر ت یبرا سال مین
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 شرح هابرنامه

 توسعه برنامه
 فناوری
 یصنعت

(ITDP) 

ITDP یصتتنعت فناوری اداره توستتط MOEA برنامه نیا. شتتد  غاز 1444 ستتال در 
 ه،یاپ معلو ای کپارچهی و شرویپ یهافناوری توسعه به  ندیم قیتشتو را هاشتر ت

 ینعتص فناوری توستعه جیترو به منتر  ه یقاتیتحق یهایخروج دیتول منظور به
 یبرا یمال یها مک برنامه نیا. بپردازند شتتود،یم اشتتتغال یهافرصتت شیافزا و

 مرحله و( 1 مرحله) هیاول مطالعات مرحله:  ندیم ارائه مرحله دو در را تیحما
R&D (2 مرحله .)باشتتد واحد شتتر ت کی یمتقاضتت اگر 1 همرحل در برنامه نیا 
 یبرا( کای مر دلار 46566 تقریداً ای) وانیتا دیجد دلار ونیلیم 7 تا یمال  مک

 وانیتا دیجد دلار ونیلیم 1 تا باشند R&D یهاهیاتحاد یمتقاضت اگر و ستال کی
 مرحلهدر  برنامه نیا.  ندیم ارائه سال کی یبرا( کای مر دلار 115666 تقریداً ای)
 دلار 465666 تقریداً ای) وانیتا دیجد دلار ونیلیم 76 تا یمال یهتا متک، 2

 . ندیم تأمین سال سه مدت به را( کای مر

 یسنت برنامه
 فناوری توسعه

 یصنعت
(CITD) 

 هد . شد  غاز 2666 سال در MOEA یصتنعت توستعه اداره توستط CITD برنامه
 قیتشتتو و متعار  عیصتنا در هاشتر ت یبرا R&D یهاتیظرف تیتقو برنامه نیا

 تیریمد یهامهارت ارتقای زین و دیجد یهافناوری و محصتتولات توستتعه به ها ن
R&D برنامه. استتت CITD ه) محصتتول یطراح از تیحما یبرا یمال یها مک  

( نداشد ماه در کای مر دلار 11،566 تقریداً ای وانیتا دیجد دلار 166666 از بیشتتر
 دلار 47،216 تقریداً ای وانیتا دیجد دلار ونیلیم 2 از یشترب  ه) محصول توسعه و

 محصول توسعه یهانهیهز  ل درصد 16 از بیشتر زین نهیهز مک و نداشد کای مر
 یدانیپشتتت یبرا یمال یها مک نیهمچن CITD برنامه.  ندیم فراهم( ستتتین

 16 غبه مدل یمال  مک حدا ثر ارائه) R&D یهاهیاتحاد تادیا در هاشتتتر ت
 . ندمی ارائه( کای مر دلار 714676 تقریداً ای وانیتا دیجد دلار ونیلیم

 به  مک
 فناوری توسعه
 بخش در

 خدمات

 در MOEA یبازرگان اداره توسط خدمات بخش در فناوری توستعه به  مک برنامه
 یبرا خدمات بخش در هاشر ت قیتشتو برنامه نیا هد . شتد  غاز 2666 ستال

 ای یابیبازار دیجد یهامدل و ار، سآ دیجد یهامدل د،یدج محصتولات توستعه
 هار تش از یمال یدانیپشت برنامه نیا. است و ار سآ دیجد ی اربرد یهافناوری

 یو ارها ستتآ تدار ات، ،یفروشتتخرده ،یفروشتتعمده ازجمله خدمات، بخش در
 دادها،قرار قحقو ک،یالکترون تتارت ،یالمللنیب تتارت ت،یریمد مشاوره رستوران،

 ای ازیامت حق/فرانشتتتیز خدمات ،یتتتار ختدمتات ،یتتتار یطراح غتات،یتدل
 دیجد دلار ونیلیم 2.1 یمال  مک نیا متاز حد. استتت مرتدط یو ارها ستتآ

 تابوان دیجد دلار ونیلیم 1 و سال کی یبرا( کای مر دلار 34.616 حدود ای) وانیتا
 .است سال دو یبرا( کای مر دلار 115666 تقریداً ای)
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 شرح هابرنامه

 ارتقای برنامه
 یسازیتتار

 فناوریزیست 

 توستتعه اداره توستتط 2661 ستتال در فناوریزیستتت  یستتازیتتار ارتقای برنامه
 و فناوریزیستتت  VC صتتندوق تادیا برنامه نیا هد . شتتد  غاز MOEA یصتتنعت
 نیا. است فناوریزیست  صنعت در یگذارهیسرما یبرا یخصتوص هیسترما جذب
 به ،1 مرحله یمال  مک.  ندیم ارائه مرحله دو در را یمال یها مک برنامه

 تقریداً ای) وانیتا دیجد دلار ونیلیم 1 تا خود هیاول مراحل در فناوری توستتتعه
 و محصتتول توستتعه به ،2 مرحله یمال  مک.  ندیم  مک( کای مر دلار 71.466

( کای مر دلار 115666 تقریداً ای) وانیتا دیجد دلار ونیلیم 1 تا دیتول یسازیتتار
 به( کای مر دلار 714666 تقریداً ای) وانیتا دیجد دلار ونیلیم 16 و ستال کی یبرا

 . ندیم تیحما سال سه مدت
 یهابرنامه

 ی اربرد
 فناوری

 و انهنو ور
 خدمات برنامه
(ITAS) 

ITAS یصنعت فناوری اداره توستط MOEA برنامه. شد  غاز 2665 سال در ITAS، 
 - یستتتنتامکان مطالعات مرحله:  ندیم ارائه مرحله دو در را یمال یها مک
 یها مک برنامه نیا ،1 مرحله در. 2 مرحله - R&D  امل یهاپروژه و - 1 مرحله

 ارائه( کای مر دلار 46516 تقریداً ای) وانیتا دیجد دلار ونیلیم 7 مدلغ تا یمال
 دیجد دلار ونیلیم 76 غمدل تا یمال یها مک برنامه نیا ،2 مرحله در.  ندیم
 . ندیم ارائه سال سه مدت در( کای مر دلار 465166 تقریداً ای) وانیتا

 در سهام یگذارهیسرما

 صندوق توسعه

 یت ملرقاب شیو افزا وانیتا یو صنعت یتوسعه اقتصاد ارتقای یصندوق توسعه برا
 تیحما یبرافروش سهام را  قیاز طر یمال تأمینشد. صندوق توسعه امکان  تادیا

. صتتندوق  وردیبه وجود م دهند،یانتام م R&D یهاتی ه فعال ییهااز شتتر ت
 ای) وانیتا دیدلار جد ونیلیم 166از  شیب هیجذب ستتترما یهاتوستتتعه در پروژه

با  ییهاصتتتندوق در پروژه نی. ا ندیم یگذارهیستتترما دلار( ونیلیم 11 تقریدتاً
 ،صندوق توسعه ن،ی. علاوه بر ا ندمی تمشار  درصد 64تا  یدولت یگذارهیسترما

ار باز ایاوراق بهادار  بورسبه  گذاری با ورودبرای  نترل اصل سرمایهسهام خود را 
 فرابورس خواهد فروخت.

صندوق توسعه 
SME 

و  عملیاتیبا هد  بهدود ستتتاختار  1446در ستتتال  SMEصتتتنتدوق توستتتعته 
 یمال تأمیناین مندع  MOEAشد. بودجه  تأسیس وانیها در تاSME پذیریرقابت

 یبرارا  میمستقریو غ میمستق یگذارهیهر دو سرما SMEاستت. صتندوق توستعه 
 . ندو ارهای نوپا ارائه می سآو  ینو وراز  تیحما

صندوق 
 اعتدارضمانت 

SME 
(SMEG) 

 یمال یهااز  مک SMEGشتتد. منابع  تأستتیس 1436در ستتال  SMEGصتتندوق 
ایتاد ها سازمان ریو سا یقرارداد یمال مؤستسات ،یمحل یهادولت ،یدولت مر ز

 درها SME مالی تأمینی ضتتتمانت برا یاعتدار یهانیتضتتتم SMEGد. وشتتتیم
 مک مالی برای حمایت از  همچنین SMEG ند. یم فراهم یمتال مؤستتتستتتات

 هریمدئتیههای ویژه  ه توسط و ارهای نوپا و وامها و افراد فعال در  سآشر ت
  ند.ت، پرداخت میشده اس تأیید

 (2011) ون و ویل: منبع
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 وانیتا در وام یمال تأمین عمده یهابرنامه. 99-7 جدول
 یهایبنددسته

 وام
 وام یهابرنامه

 بهدود یبرا ییهاوام
 ای ساختار

 صنعت یریپذرقابت

 یارتقا به  مک یبرا ییهاوام SME 
 خود ار زاتیتته و  لاتنیماش نصآ و دیخر یبرا مشروط یهاوام 
 خود ار زاتیتته و  لاتنیماشتت نصتتآ و دیخر یبرا مشتتروط یهاوام 

 ی شاورز یهاشر ت توسط
 یسنت عیصنا یایاح یبرا ییهاوام 
 تملک و ادغام یهاشتتر ت به  مک یبرا خا  موارد یگذارهیستترما 

(M&A) 
 یبرا ییهاوام

 از حفاظت
 و ستیزطیمح

 مصر  یسازنهیبه
 یانرژ

 یخصوص یهاشر ت ی لودگ  نترل زاتیتته یبرا بهره م یهاوام 
 یانرژ در ییجوصرفه زاتیتته نصآ و دیخر یبرا مشروط یهاوام 

 تیتقو یبرا ییهاوام
 توسعه یهابرنامه
R&D رساختیز و 

 برنامه R&D دیجد یصنعت محصولات 
 واردات-صادرات بانک دست در دی ل قرارداد یمال نیتأم یهاوام 
 واردات-صادرات بانک  شور از خارج یگذارهیسرما یمال تأمین برنامه 

 یبرا ییهاوام
 ریسا به ییپاسخگو

 یهاسازمان یازهاین
 یدولت

 بنادر توستتعه در یخصتتوصتت یهاشتتر ت یگذارهیستترما یبرا وام برنامه 
 یصنعت

 یهاپارک توسعه رد یخصوص یگذارهیسترما قیتشتو یبرا وام برنامه 
 چندمنظوره یتتار و یصنعت

 161 پهیتا یالمللنیب یمال نیتأم 
 ارتقای یبرا ییهاوام R&D یصنعت 

 (2016) توسعه صندوق: منبع

 ییایآس یاژدهاها از ییهاآموخته درس .7-3

 یبرا یمؤثر یمال تأمین یهاطرح وانیتا و ستتنگاپور  ه داد نشتتان یمورد لیتحل و هیتتز

 یهاینو ور ارتقای در یمهم نقش وانیتا و سنگاپور یهادولت. دارند ینو ور توسعه قیتشتو

 هب.  نندیم فایا( یدولت بخش مداخلات) یمال تأمین مختلف یهابرنامه قیطر از فناورانه

 یبرا خطرپذیر هیستترما  ورندهفراهم مهم یاستتتیستت ستتازو ار کی عنوان به VC خا ، طور

 با وانیات و سنگاپور. شودیم گرفته  ار به ستکیپرر طیمح در فناوری بر یمدتن یهاشتر ت

 به موفق نوپا، یو ارها سآ در مشترک یگذارهیسترما و VC یدولت یهاصتندوق یاندازراه
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 توستتط میمستتتق طور به VC یهاصتتندوق بیشتتتر. اندشتتده پررونق VC صتتنعت کی تادیا

 لفص نیا در هالیتحل. شتوندیم تیریمد دولت با مرتدط یهاشتر ت ای یدولت یهاستازمان

 رایز هستتتند، یفعال و وجوشجنآپر VC عیصتتنا یدارا وانیتا و ستتنگاپور  ه داد نشتتان

.  نندیم استفاده ینی ار فر کیتحر یبرا یاستیس ابزار کی عنوان به VC از گذاراناستیست

 هب ولتد تیفعال یبرا تیجذاب تادیا عامل تواندیم ینی ار فر تیموفق گر،ید عدارت بته

 قیطر از یریپذرقابت کیتحر و ینی ار فر زیتته) VC صتتتنعت ارتقای زوری اتال عنوان

 یهایژگیو 12-3 جدول.  ند عمل( نوپا یو ارها ستتتآ یبرا فناوری یستتتازیتتتار

 .دهدیم نشان خلاصه صورت به را وانیتا و سنگاپور در VC یمال تأمین یهاستمیس

 توستتط عمدتاً کای مر در 125 روتبوستتتون و ولینستتیلیکو  ه یحال در ،ی ل طور به

 استفاده مورد مدل اما ،شوندیم تیهدا (دولت مداخله بدون) یخصتوصت بخش و نانی ار فر

 نوایتا و سنگاپور. است محوردولت ییای س یاژدهاها مانند توسعه حال در ی شورها توستط

 توسعه تیموفق با را خود VC یارهاباز ،ولیسیلیکون با کینزد یهاشتدکه/ ارتداطات تادیا با

 تیموفق عامل نیترمهم ولیستتیلیکون یهاشتتر ت با  ار مد یهاشتتدکه تادیا) اندداده

 (.است وانیتا و سنگاپور

 از خروج امکان تادیا با ،هیستترما بازار تأستتیس  ه دهدیم نشتتان نیهمچن مطالعه نیا

 از ،(VCوانه پشتبا  یهاشر ت یبرا IPO خروج ازجمله) IPO رشیپذ قیطر از یگذارهیسرما

 هیرماس یبازارها وانیتا و سنگاپور میبدان  ه استت جالآ.  ندیم تیحما ینی ار فر توستعه

 تستتی اتال) اند رده یاندازراه برترفن ینوپا یو ارها ستتآ از تیحما یبرا نزدک با معادل

 اب متناستتآ تغییرات تادیا و  مریکا مدل اقتداس با(. وانیتا در OTC و TWSE و ستتنگاپور در

 برخوردار  مریکا صتتنایع با یقو اقتصتتادی ارتداطات از  شتتور دو هر  ن، در  شتتور محیط

 انویتا و سنگاپور در هیسرما بازار یمال تأمین یهاستمیس یهایژگیو 17-3 جدول. اندشتده

 . ندیم ارائه خلاصه صورت به را

 وانیتا و سنگاپور در VC یمال تأمین یهااستیس سهیمقا. 93-7 جدول
 تایوان سنگاپور 

 VC 1457 1457 یمال تأمین انتام سال
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 تایوان سنگاپور 

 گسترش مرحله VC یگذارهیسرما مراحل
 مراحل و اندوه دیتول ،تأسیس

 گسترش

 یبرا یاختصاص یهاصندوق
 نو ور یهاشر ت از تیحما

 TRIDENT پلتفرم
 صندوق و توسعه وقصند

 SME توسعه

 VC یگذارهیسرما بخش
 ،کیژنت ،یپزشک ،فناوریزیست 

 خدمات و افزارنرم ،یمهندس
 فناوری بر یمدتن و ار سآ

 ،یناورزیست ف ک،یاپتوالکترون
 کیالکترون

 1444 سال در TVCA تأسیس 1442 سال در SVCA تأسیس یرسم VC یگذارهیسرما

 فرشتگان یمال تأمین
 و ار سآ

 و ار سآ فرشتگان یرسم شدکه
(SPRING) 

 فرشتگان یرسم شدکه
 فرشتگان شدکه) و ار سآ
 ((TWBAN) وانیتا و ار سآ

 

 وانیات و سنگاپور در هیسرما بازار یمال تأمین یهااستیس یاسهیمقا لیتحل. 93-7 جدول
 تایوان سنگاپور 

 GTSM و Catalist TWSE و SGX یاصل سهام یزارهابا

 یهاشر ت یبرا سهام بازار
 فناوری بر یمدتن

 دارد دارد

 رشیپذ یاصل یهابخش
 بهادار اوراق

(SESDAQ ای Catalist) (TWSE و OTC) 

 یبرا رشیپذ پلتفرم
 یهاشر ت از یدانیپشت

 فناوری بر یمدتن

 و یمال فناوری ک،یالکترون
 انه،یرا افزارنرم (،IT) یاطلاعات

 فناوری  موزش

 ،یکیالکترون اجزاء و قطعات
 انهیرا ک،یاپتوالکترون ،یهادمهین

 یجاند زاتیتته و

 در اول تراز شتترویپ ی شتتورها وان،یتا و ستتنگاپور بر تمر ز با ییای ستت یاژدهاها موارد

 نشان را یلم انهنو ور یهاتیظرف تادیا یبرا هااستتیست تیهدا در دولت مهم نقش ا،ی ست

 و توستتعه و قیتحق جیترو بر تأ ید وانیتا و ستتنگاپور در ینو ور یهااستتتیستت. دهندمی

 بر لاوهع. است داده شیافزا را برترفن ینوپا یو ارها سآ یدانیپشت و فناوری یستازیتتار

 یمورد لیتحل و هیتتز.  نندیم عمل مندنظام اجرا و یگذاراستیست در  شتور دو هر ن،یا

 و فناوری انتقال ،(دولت -صنعت -دانشگاه روابط) مؤثر جاندهسته تعاملات استت داده نشتان

 یهانشیب و هادرس مطالعه نیا. است  رده لیتسه اریبس را  شور دو هر در یجهش توسعه
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 و یصنعت یهاتیفعال یدانیپشتت یبرا یدولت یهاراهدرد و هااستتیست با ارتداط در را یمهم

 . ندیم فراهم برترفن اقتصاد به شدن لیتدد هد  به یابیدست

 

 و طراحی انتام به قادر  ه است تولید ننده یا شر ت یک( ODM) خود به متعلق طراحی با تولید ننده. 1

 .نیست دخیل برند تدلیغ و بازاریابی در مستقیم طور به اما است، محصول تولید

 به خود یتتار نام تحت را محصولات  ه است د نندهیتول ای شر ت کی( OBM) برند صاحآ د نندهیتول. 2

 .رساندیم فروش

 هانوشتپی





 

 

 یهابرنامه یمورد مطاالعات .8 فصل

 -فناوری یسازیتجار و یمال تأمین

 ییایآس ببرهای

 عنوان به  شتتور دو هر. هستتتند  ستتیایی اقتصتتادهای در نوظهور بدرهای تایلند و مالزی

 در مالزی. وندشمی شناخته  ستیایی بدرهای و( NIEs) دوم تراز شتدهصتنعتی تازه اقتصتادهای

 رتده 2617 سال در( IMD) مدیریت توسعه المللیبین مؤستسه جهانی پذیریرقابت بندیرتده

 رتده 2617 ستال در( WEF) اقتصتتاد جهانی متمع جهانی پذیریرقابت شتاخص در و پانزدهم

 بندیرتده هفتم و بیستتت جایگاه در تایلند. استتت داده اختصتتا  خود به را چهارم و بیستتت

 جهانی پذیریرقابت 2617 شاخص در و گرفت قرار 2617 ستال در IMD جهانی پذیریرقابت

WEF پذیریرقابت 2616-2617 شتتاخص استتاس بر.  ورد دستتت به را هفتم و ستتی رتده نیز 

 بر مدتنی اقتصتتاد به  ارایی بر مدتنی اقتصتتاد از گذار حال در  شتتور یک مالزی ،WEF جهانی

  شتتور، دو هر در. استتت  ارایی بر مدتنی اقتصتتاد یک دتایلن  ه حالی در استتت، ینو ور

 .دارد سازیتتاری و فناوری انتقال هدایت در مهمی نقش دولتی مالی تأمین هایسیاست

 مربوط موارد 2-5 و 1-5 یهابخش در: است شده دهیسازمان ریز شترح به فصتل نیا

 ییهادراهدر و هااستیس ،ی ورنو یمال یهاستمیست با ارتداط در آیترت به ،لندیتا و یمالز به

 از ییها موخته درس 7-5 بخش. شتتودیم بحث  نندیم تیحما ینو ور توستتعه از  ه

 هادولت نقش فصل نیا یمورد یهابحث.  ندیم انیب خلاصه صتورت به را ییای ست یبدرها

 از یمال تأمین  شتتکا  ردن پر با دیجد خطرپذیر یهایگذارهیستترما تادیا از تیحما در را
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 فناوری بر یمدتن ستتهام یبازارها تادیا و یمال تأمین مختلف یهابرنامه یاندازراه قیطر

 دولت یهاتلاش مورد در یدیمف یهانشیب و هادرس ،ییای س یبدرها موارد. دهدیم نشتان

 .دهدیم ارائه نو ور اقتصاد به گذار یبرا

 مالزی .8-9

 ی مالزینوآورنظام   .8-9-9

 ابعمن عمده د نندهیتول از را خودشد تا  موفق  ه است ظهور لحا در ییای س بدر کی یمالز

شلوام و )تیرو  ند لیتدد ینو ور لهیوس به شوندهتیهدا و محوردانش اقتصتاد کی به یعیطد

  شتتور نیا. دهدیم ارائه یمالز اقتصتتاد بر یاجمال یمرور 1-5 جدول. 1(2611همکاران، 

 یداخل ناخالص دیتول رشد نرخ متوسط با ای ست در عیستر رشتد حال در یاقتصتادها از یکی

(GDP )3.7 و 2665 تا 2666 یهاسال در درصد 1.1 ،1441 تا 1451 یهاسال در درصتد 

 با  شور کی به یمالز شدن لیتدد زمینه. استت 2617 تا 2666 یهاستال در درصتد 6.41

.  غاز شد این  شور یاقتصاد یهاتیفعال یتیتدر گسترش با 1436 دهه در ،متوسط در مد

 از یکی به هیاول خام مواد دیتول بر متمر ز اقتصتتتاد کی از ،1456 دهه در  شتتتور نیا

 یالادستب طرح نینخست یمالز. است شده لیتدد جهان در کیالکترون شرویپ صتادر نندگان

 منظور به 1441 سال در و 1454 سال در آیترت به را خود توسعه شتشتم برنامه و یصتنعت

)استتگری و وانگ،   رد یاندازراه خود محورصتتادرات یستتازیصتتنعت هبرنام توستتعه لیتکم

 هایهارددیستتک ،یهادمهین یهادستتتگاه برجستتته صتتادر نندگان از یکی یمالز .2(2663

 حال در یمالز. استتت جهان در اتاق مطدو  هیتهو و یریتصتتو و یصتوت محصتولات ،یاانهیرا

 تیعوض به یابیدست را خود یگذارهد   ه است متوسط از بالاتر در مد با اقتصاد کی حاضر

 .است  رده نییتع 2626 سال تا بالا در مد با

 از یتعداد یمالز دولت. دهدیم نشتتان را یمالز ینو ور یمال ستتتمیستت 1-5 تصتتویر

 یهاتیظرف تیتقو یبرا انهنو ور یهاتیفعال قیتشو هد  با را یمال یهامشوق و هااستیس

( SME) متوسط و  وچک یهابنگاه تیاهم به توجه با. است  رده یمعرف  شور نیا فناورانه

                                                           
1. Thiruchelvam et al., 2011 
2. Asgari and Wong, 2007 
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 یبرا یگذاراستیس مسئول عنوان بهSME (NSDC ) توسعه یمل یشورا ،یاقتصاد توسعه در

 نیا. شد تأسیس یمالز یصتنعت یهابخش تمام در هاSME از تیحما یهااستتیست میتنظ

 هب دولت یبالا حوسط در تعهد دهدهننشان شود،یم برگزار ریوزنخستت استتیر به  ه شتورا

 یهاراهدرد و هااستتتیستت میتنظ NSDC هد  خا ، طور به. استتت SME توستتعه و جیترو

 ای یدیتر  یهااستیس دولت ن،یا بر علاوه. است هاSME ی ل توسعه لیتسته یبرا گستترده

 یگذارهیستترما نیهمچن و دولت مداخله و دولت میمستتتق یدانیپشتتت شتتامل را یادوگانه

 .است گرفته شیپ در برترفن عیصنا از تیحما یبرا( FDI) یخارج میستقم

 مالزی اقتصاد یاجمال یبررس. 9-8 جدول

 مالزی سال شاخص

 24.3 2617 جمعیت )میلیون(

 6.1 2617 )درصد( GDPرشد 

 GDP 2612 6.3به  R&Dدرصد 

 IMDبر اساس  پذیریرتده رقابت
2617 11 

2612 16 

 WEFپذیری بر اساس رتده رقابت
2617 26 

2612 21 

 2612 27 (KEI) انیبندانش اقتصاد شاخص در رتده

 KEI 2612 65 شاخص

 ،(2016 و 2012) (IMD) تیریمد توسعه یالمللنیب مؤسسه یهاداده اساس بر سنده،ینو یطراح: منبع

 (.2016) یجهان بانک ،(2016 و 2012) (WEF) اقتصاد یجهان مجمع
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 یمالز یمال ینوآور ستمیس. 9-8تصویر 

 یبرا را یاستیست اقدامات یتعداد دولت ،(2611-2611) یمالز دهم توستعه برنامه در

 برنامه. استتت داده عهتوستت هاینو ور یمال تأمین ازجمله ،(NIS) ینو ورنظام ملی  تیتقو

 و گذارقانون عنوان به دولت نقش بر  ه استتت یمل راهدردی برنامه ،یمالز دهم توستتعه

 یمال تأمین و ینو ور توستتتعه تیاهم طرح نیا. دارد تتأ یتد NIS تیتهتدا زوری تاتتال

 موتور هاSME  ه برترفن انیبندانش بخش کیتحر یبرا را( VC) خطرپذیر یگذارهیستترما

 از یبخشتت عنوان به.  ندیم برجستتته شتتوند،یم محستتوب ها ن ینو ور و رشتتد محر ه

 یهابانک تمام تقریداً ،یمال تأمین هب هاSME یدستتترستت شیافزا یبرا عمده یهاستتیاستتت

 بانک. دارند هاSME به یمال مشاوره خدمات ارائهبرای  SME واحد کی حاضر حال در یتتار

 ارائه با مؤثر یهاSME به  مک یبرا SME ژهیو واحد کیت زین( BNM) یمتالز یمر ز

)تیروشتتلوام و  استتت  رده تأستتیس دستتترس در یمال تأمین مختلف منابع مورد در اطلاعات

 .1(2611همکاران، 

                                                           
1. Thiruchelvam et al., 2011 
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  رده ایتاد  ار فرینی ارتقای برای را گوناگونی هایستتازو ار و هاستتیاستتت مالزی دولت

 تأمین مختلف هایبرنامه دولت ،(MOSTI) ینو ور و فناوری علوم، وزارت نظارت تحت. استتت

 از حمایت برای را مالیاتی هایمشوق و  سان هایوام ،VC مالی، های مک شتامل فناوری مالی

 جهت در تریجامع رویکرد اخیراً مالزی دولت. استتت  رده ایتاد( S&T) فناوری و علم توستتعه

 یک. است  رده اتخاذ یمال تأمین به هاSME دستترسی بهدود با ینو ور مالی ستیستتم تقویت

 از حمایت برای 1441 ستتال در -( MECD) تعاون توستتعه و  ار فرینی وزارت - ویژه وزارتخانه

 .شد تأسیس  ار فرینی هایفعالیت هماهنگی همچنین و [1] مالزیایی  ار فرینان توسعه

 نتأمی یاصتتل عامل عنوان به عمدتاً این  شتتور دولت ،مالزی یمال تأمین اندازچشتتم در

 2-5 جدول در 2617 ستتال در هاSME از تیحما یبرا دولت یهابرنامه.  ندیم عمل یمال

 شتتامل ها ن تمر ز مناطق توستتط هاSME توستتعه یهابرنامه نیا. استتت شتتده داده نشتتان

 بازار به یدسترس ،یمال تأمین به یدسترس ،یانسان هیسرما توسعه ،فناوری و ینو ور رشیپذ

و ار  وچک و  سآ 666،676 از شیب  ه رودیم انتظار. است دهش یبندطدقه رساختیز و

 تادیا و یاقتصتتاد رشتتد در هاSME تیاهم درک با. شتتوند مندبهره هابرنامه نیا ازمتوستتط 

 یلما تأمین به یدستتترستت به مربوط یهابرنامه به را یبیشتتتر منابع یمالز دولت اشتتتغال،

 یرسدست» بر متمر ز یبرنامه) است داده  اختصا تمر ز مناطق گرید یهابرنامه به نسدت

 شتتدهگرفته نظر در بودجه  ل درصتتد 47 و هابرنامه تعداد  ل درصتتد 75 «یمال تأمین به

 (.شودیم شامل را دولت توسط

 یمالز در SME توسعه یهابرنامه. 3-8 جدول

 هابرنامه تمرکز طقان
مالی )میلیون  تعهد

 (یمالز تینگیر
SMEیها 

 شده مندبهره
 فناوری و ینو ور رشیپذ

 یانسان هیسرما توسعه
 یمال تأمین به یدسترس

 بازار به یدسترس
 رساختیز

21 
25 
12 
26 
16 

666.3 
174.4 
4141.7 
35.3 
42.2 

1374 
62651 
773751 
61212 
1636 

 671655 4534.5 174  ل

 RM1 = US$0.31: یدیتقر ارز نرخ: نکته

 SME (2016) توسعه یمل یشورا: منبع
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 مداخله طریق از نظام ملی نو وری مالزی تقویت در مهمی نقش ملی نهادهای و دولت

 ستتتمیستت کی یبرا ینی ار فر یهاتیفعال توجه قابل نقش یمالز دولت . نندمی ایفا دولت

 .شتتناستتدیم تیرستتم به ار خود انیبندانش اقتصتتاد توستتعه در اثربخش  ار رد با انهنو ور

 به  ه است 2626 اندازچشم اساس بر یمالز ینو ور یمل نظام تیتقو و توسعه یهااستیس

  شتتور تیوضتتع و بالا در مد با شتتور  تیوضتتع به شتترفتیپ یبرا  شتتور راه نقشتته عنوان

 تأمین مختلف یهابرنامه MOSTI  ه است مهم نیا. دارد تیاهم 2626 سال تا یافتهتوستعه

 ینو ور تیظرف تادیا نیهمچن و( R&D) توستتعه و قیتحق یستتازیتتار عیتستتر یبرا یمال

 تا R&D از ،مراحل تمام یمال تأمین یهابرنامه. استت  رده مطرح یابتکار صتورت بهرا  یمل

 طور به یمال تأمین یاصتتل یهابرنامه. دهدیم پوشتتش را یستتازیتتار و یستتازیتتارشیپ

 نگاه) یسازمان ینو ور صندوق و InnoFund ،فناوری صندوق علم، صتندوق: از عدارتند نمونه

 قیتشتتو یبرا( MTDC) یمالز فناوری توستتعه شتتر ت خا ، طور به(. 2-5  ادر به دی ن

. شد ادتیا یدانشگاه قاتیتحق یسازیتتار جیترو منظور به و صنعت با هادانشگاه ارتداطات

 ر تش نیتربزرگ ،خطرپذیر یگذارهیسرما تیریمد محدود تیمسئول با و یخصوص شتر ت

 MAVCAP صندوق.  ندیم  مک ینی ار فر جیترو و VC صتنعت توستعه به زین ،VC یدولت

 بخش در دیجد خطرپذیر مؤستسات در یگذارهیسترما از تیحما یبرا ازین مورد یمال تأمین

 .1(1126)وونگلیم پیارات،   ندیم فراهم یاقتصاد رشد و شغل تادیا هد  با را فناوری

 MESDAQ/ACE بازار در رشیپذ عملکرد. 3-8 جدول

 کل پذیرش پذیرش جدید سال

1444 1 1 
2666 2 7 
2661 1 6 
2662 5 12 
2667 26 72 
2666 71 47 
2661 64 163 
2664 22 125 

                                                           
1. Wonglimpiyarat, 2011 



 389 ■ ببرهای آسیایی –سازی فناوری های تأمین مالی و تجاری. مطالعه موردی برنامه8فصل 

 

 کل پذیرش پذیرش جدید سال

2663 7 126 
2665 5 122 
2664 2 114 
2616 4 117 

 (2012-2006) یمالز بورس: منبع

 در با( MESDAQ) یمالز بهادار اوراق بورس خود ار معاملات انتام و متیق اعلام سامانه

 تا شتتد تأستتیس 1443 ستتال در یمال ینو ور ستتتمیستت در هیستترما بازار نقش گرفتن نظر

 مدل بر یمدتن MESDAQ بازار  ه است جالآ. شتود تیتقو برترفن یهابخش در ینی ار فر

 با هیرماس به یمالز برترفن یاقتصاد یهاتیفعال بیشتر یدسترس امکان تادیا هد  با نزدک

 ،یدستتترستت بازار یتتار نام با متدداً اًبعد نزدک بازار. شتد بنا  متر رشیپذ الزامات و نهیهز

 باز به منظور رشیپذ نیقوان از یمتفاوت متموعه با را خود  ار( ACE)  ارایی و نانیاطم

 ادامه متوستتط و  وچک یهابنگاه برای بهادار اوراق هیاول یعموم عرضتته یهافرصتتت  ردن

 کی عنوان به توانیم را ACE بازار به MESDAQ لیتدد(. 1-5  ادر بهد ی ن نگتاه) داد

 بیشتر یریپذرقابت و یبازده ارائه  ن هد   ه گرفت نظر در بازار بر یمدتن یمیتنظ کردیرو

 .دهدیم نشان ینو ور توسعه از تیحما دررا  ACE بازار رشیذپ ملکردع 7-5 جدول. است

 ACE بازار تا MESDAQ بازار از .1-8کادر

 بهادار اوراق بورس. دارد اهمیت مالزی در  ار فرینی ترویج در ستترمایه بازار مالی تأمین نقش

 بورس  ن دندال به و شتتد بازگشتتایی عمومی معامله بازار اولین عنوان به 1446 ستتال در مالزی

 در( شتتودمی خوانده MYX یا مالزی بورس نام با حاضتتر حال در  ه)  والالامپور بهادار اوراق

 در نوپا هایشر ت از بسیاری روی پیش هایدشواری درک با مالزی دولت. شتد تأستیس 1434

 کنزد همتای  ه  رد اندازیراه 1443 سال در را MESDAQ ستهام بازار سترمایه، به دستتیابی

 ستتهام بازار طریق از را خود ستترمایه تا  ردمی مهیا بالا رشتتد با هایشتتر ت برای فرصتتتی و بود

 .یافت تغییر ACE بازار به 2664 سال در MESDAQ بازار. دهند افزایش

 دیگر، بیان به. پذیردمی اقتصتتاد هایبخش همه از را متوستتط و  وچک هایبنگاه ACE بازار

 گذارانسرمایه و  ار فرینان برای و استت اقتصتاد بخش هر از و اندازه هر با هاییشتر ت پذیرای
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 ذیرشپ مالزی بورس.  ندمی مهیا را ستترمایه خروج امکان و گذاریستترمایه مختلف ابزارهای

 اوراق انتشار برای ACE پذیرش قوانین گیریسخت.  ندمی تصتویآ را ACE بازار در هاشتر ت

 سابقه مورد در ایمحدود ننده الزام هیچ است؛  متر سترمایه بازار از استتفاده با ستهام و بهادار

 باید ACE بازار در شدهپذیرش هایشتر ت. ندارد وجود پیشتین دستتاوردهای و اندازه عملیاتی،

 ستترمایه حداقل شتترط هیچ علاوه، به.  نند گزارش را ستتود یا عملیاتی ستتابقه ،در مد هرگونه

 سهام داشتن. ندارد وجود ACE برای مالی  ارایی و سود وری بیلان ارائه شترط یا شتدهپرداخت

. است ACE در پذیرش شرط عمومی دارسهام 266 حداقل داشتن یا درصتد 21 حداقل عمومی

 ستتاده شتتروط. ندارد وجود اولیه پذیرش محض به ستتهامی شتتر ت برای شتترطی هیچ علاوه، به

 وضع هایهزینه  اهش و پذیرش استدرخو ارائه به هاشر ت تشویق هد  با ACE بازار پذیرش

 .است ACE بازار در پذیرش مقررات

 در خود ی ار برنامه از یضتترور یراهدرد بخش کی عنوان به را ینو ور یمالز دولت

 و فناوری علم، نهیزم در را یعموم یهایگذارهیستترما  ندیم تلاش و استتت گرفته نظر

 ینو ور تیاهم بر ،یمالز ی نون وزیرستنخ ،1داتوک ستری نتیآ رازاک. دهد ادامه ینو ور

. دارد تأ ید 2626 اندازچشم به یابیدستت یراستتا در یمالز یاقتصتاد -یاجتماع رفاه یبرا

 نیب فیضتتع یهمکار یدارا و خود هیاول مراحل در هنوز یمالز ینو ور یمل نظام اگرچه

 نیب ارتداطات هدودب با را ینو ورملی  نظام استتت  رده تلاش دولت استتت، متنو  گرانیباز

 ند یم تلاش یمالز دولت.  ند تیتقو هادانشتتگاه و یعموم یقاتیتحق مؤستتستتات ع،یصتتنا

 طهیح در صتتنعت -دانشتتگاه توستتعه و قیتحق یهمکار ویژهبه ،ینو ور گرانیباز نیب تعامل

 گر،ید انیب به. ابدی شیافزا قاتیتحق یستتازیتتار تیظرف تا  ند قیتشتتو را ینو ور نظام

 دارد هادانشگاه توسعه و قیتحق یهاتیفعال انتام در یصنعت مشار ت بر یادیز تأ ید دولت

 .ابدی جیترو ینو ور توسعه تا

 فناوری یسازیتجار از تیحما یبرا یدولت یمال تأمین یهابرنامه   .8-9-3

 یستتازیتتار و یمال تأمین در یمهم نقش خود متنو  یهاستتازمان قیطر از یمالز دولت

 هتوستتع یدانیپشتتت منظور به یمال تأمین به یدستتترستت تیاهم درک با دولت .دارد فناوری

 ارائه یمتنوع یمال مستتاعدت یهابرنامه متوستتط، و  وچک یهابنگاه ینو ور یهاتیظرف

                                                           
1. Datuk Seri Najib Razak 
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 نشان 6-5 جدول در یمالز ینو ور و فناوری یمال تأمین یهابرنامه مشتخصات. استت داده

 ازب یهااستیس  نندهمنعکس ،ینو ور و فناوری یلما تأمین یهابرنامه نیا. است شده داده

 2626 اندازچشم اساس بر تا است تتارت و توسعه و قیتحق درباره یمالز دولت ینشتیگز و

 .شود لیتدد یریپذرقابت یصنعت  شور به

 یمالز در ینوآور و یفناور یمال تأمین یهابرنامه یهایژگیو. 4-8 جدول

 ادارات/هاسازمان هاوزارتخانه
 یهاوام/ یمال یهللاکمللک

 آسان
 یمال تأمین حوزه

 علوم، وزارت
 و فناوری
 ینو ور

(MOSTI) 

MOSTI 

 علم صندوق
 یفناور صندوق

/ جتتامعتته ینتتو ور صتتتنتتدوق
InnoFund 

 و قیتحق یهاتیفعال
 یبرا یسازیتتار شدردیپ

 یپژوهش یهاخوشه همه

 
زیست  شر ت
 یمالز فناوری

(MBC) 

 دهیا  شت صندوق
 R&D قیتطد هایصندوق

 یالمللنیب توستتتعه صتتتندوق
 و ار سآ

 و قیتحق یهاتیفعال
 یبرا یسازیتتار شدردیپ

 فناوریزیست  خوشه

 MIMOS یندگینما یاعطا طرح (DAGS) 
 و قیتحق یهاتیفعال

 یبرا یسازیتتار شدردیپ
 ICT خوشه

 

 توسعه شر ت
 یاهچندرسان

(MDec) 

 یاچندرستتتانه بزرگ دوریتت ر
(MSC) 

 یمالز R&D نهیهز مک برنامه
(MGS) 

 و قیتحق یهاتیفعال
 یبرا یسازیتتار شدردیپ

 ICT خوشه

 MTDC 

 صندوق یستازیتتار صتندوق
R&D (CRDF) 

 (TAF) فناوری ا تساب صندوق
 VC صندوق

 راهدردی یهافناوری تمام
 مرتدط و

 

 و یخصوص شر ت
 محدود تیلمسئو با

 تیریمد
 یگذارهیسرما

 خطرپذیر

 فناوری یهابخش تمام VC صندوق

 تتارت وزارت
 و یالمللنیب

 صنعت
 ( یتی یام)

 تتارت توسعه
 یمالز یخارج

(MATRADE) 

 یتتار نام ارتقای نهیهز متک
(BPG) 

 (MDF) بازار توسعه صندوق

 یهاتیظرف تیتقو
 و یتتار نام شناسایی

 یمحل محصولات یابیبازار
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 ادارات/هاسازمان هاوزارتخانه
 یهاوام/ یمال یهللاکمللک

 آسان
 یمال تأمین حوزه

 سایر

 یصنعت توسعه
 یمالز

 و یخصوص شر ت
 محدود تیمسئول با

 یمال تأمین
(MIDF) 

 و یخصوص شر ت
 محدود تیمسئول با

 بانک
Pembangunan 

 SME بانک ،یمالز
(BPMB) 

 یمالز یمر ز بانک
 یتتار یهابانک

 گرید

 برترفن صندوق
 انتقتتال یبرا  ستتتان وام طرح

  ارخانه
 و ونیاتوماس یبرا  سان وام

  ردن زهمدرنی
 ICT رشیپذ یبرا  سان وام
 هاSME یبرا  سان وام
 رسای

 به  سان یهاوام ارائه
 هاSME ویژهبه ع،یصنا

 

 

 یمالز در R&D یسازیتجار و یمال تأمین فیط. 3-8تصویر 
 (2004) ینوآور و فناوری علوم، وزارت: منبع



 385 ■ ببرهای آسیایی –سازی فناوری های تأمین مالی و تجاری. مطالعه موردی برنامه8فصل 

 

 از یدانیپشتتت یبرا هارستتاختیز و هایگذارهیستترما  وردن فراهم به عمدتاً یمالز تدول

 1446 دهه یط ،MSC و یمالز فناوری پارک مثل یرشتتد مرا ز. پردازدیم نوپا یهاشتتر ت

 ،یدجان یهادستگاه و هاانهیرا مانند یبرترفن یهابخش در نوپا یهاو ار ستآ تا اندشتده تأستیس

 یهایانرژ افزار،نرم شتترفته،یپ مواد ون،یاتوماستت ،ناوریزیستتت ف ،یپزشتتک زاتیتهت ک،یالکترون

 یستتازیتتار و یمال تأمین فیط 2-5 تصتتویر. دهند قرار تیحما مورد را هوافضتتا و نیگزیجا

R&D وام یهاطرح قیطر از فناوری یمال تأمین  ه دید توانیم. دهدیم نشتتان را یمالز در 

 و یستتازیتتار تا دهیا دیتول مرحله از هاتیفعال بازه  ل رندهیدربرگ  ه شتتودیم اجرا یمتنوع

 صندوق ،فناوری صتندوق علم، صتندوق شتامل دولت یمال  مک مهم یهاطرح. استت یابیبازار

 (.1-5 جدول) است نیادیبن قاتیتحق هزینه مک طرح و InnoFund/ جامعه ینو ور

 اینوفاند وتکنوفاند  .2-8 کادر

 استاسنامه تحت  ه هستتند مالی تأمین هایبرنامه ینو ور هایصتندوق و اوریفن هایصتندوق

 مالی  مک هایطرح صتتندوق دو هر. شتتوندمی مدیریت مالزی ینو ور و فناوری علوم، وزارت

 هایفعالیت محدوده. اندشتتده نهاده بنا فناوری ستتازیتتاری ترویج هد  با  ه هستتتند  املی

 برای  ماده اولیه هاینمونه توستتعه شتتامل ینو ور ندوقصتت و فناوری صتتندوق توجه مورد

 یشپ سرمایه تأمین شکا   ردن پر برای رشد هایفعالیت و  زمایشی اتتأستیس ستازی،تتاری

 یا) مالزی رینگیت میلیون 1166 معادل سرمایه تأمین. است سازیتتاریپیش هایفعالیت روی

 .است گرفته قرار دسترس در هد  این برای(  مریکا دلار میلیون 665.4 تقریداً

  ماده اولیه هاینمونه R&D ستتترمایه تأمین برای رقابتی  املاً هزینه مک فناوری صتتتندوق

 پیشرفته تولید ،فناوری زیست ،ICT هایبخش در اولیه مراحل در سازیتتاری یا/و سازیتتاری

 هایبنگاه موفق ینو ور و رشد تحریک فناوری صتندوق هد .  وردمی فراهم را پیشترفته مواد و

 .است ها ن سازیتتاری و R&D سطح افزایش با مالزی فناوری بر مدتنی

 یا هافرایند محصولات، بهدود یا توسعه ،هاصتندوق  ن در  ه استت مالی  مک طرح یک اینوفاند

 این.  نندمی سرمایه تأمین را باشند ینو ور اجزای دارای  ه یموجود پیش از یا جدید خدمات

 هاییستتیستتتم و هافرایند محصتتولات، طریق از ینو ور ارتقای و ترویج برای ستترمایه تأمین طرح

 ارزش ایتاد جامعه  ل و و ار سآ صاحدان مشتریان، برای ها ن از استفاده با توانمی  ه استت

 محصتتولات، به هاایده و دانش تددیل در جامعه هایگروه به  مک هد  با ینو ور صتتندوق.  رد

 .بخشدمی بهدود را جوامع زندگی  یفیت  ه است خدماتی یا هارایندف
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 یمالز در یدولت ینههزکمک مهم یهاطرح. 5-8 جدول

 یدولت نهیهزکمک یهاطرح

 علم صندوق. 1

 توستتعه یبرا R&D یهاپروژه از تیحما ،علم صتتندوق اهدا 

 یسازیتتار و توستعه ازین مورد دیجد یهافرایند ای محصتولات

 و هامهتتارت شیافزا و علم بر یمدتن دانش دیتتول و بیشتتتتر

 .است محققان در هاتخصص

 :دارد تمر ز یاصل خوشه پنج بر علم صندوق

 ؛(ICT) ارتداطات و اطلاعات فناوری •

 ؛فناوریزیست  •

 ؛صنعت •

 ؛فضا به ادری •

 .فناوری و علم هسته •

 فناوری صندوق. 2

 یهاریفناو توسعه یبرا یرقابت  املاً یلاتیتسه ،فناوری صندوق

 یهافناوری: است هافناوری از خوشته پنج در شترفتهیپ و دیجد

 فضا به ایدر صنعت، ،(ICT) ارتداطات و اطلاعات فناوری ،یزیستت

 تتتادیا یبرا یتتتتار تیتتظرف یدارا  تته- S&T هستتتتتته و

 صندوق نیا. است یاقتصاد روتث دیتول و دیجد هایو ار ستآ

 ،یشتتتگاهی زما هیاول یهانمونه ارتقای ،فناوری ا تستتتاب یبرا

 ردن  پر و یمحل ای ینیبال یی ار زما ،یشی زما یهاطرح توسعه

 عمل یستتازیتتار و هیپا قاتیتحق انیم یمال تأمین شتتکا 

 . ندیم

 جامعه ینو ور صندوق. 7

 جامعه یهاگروه به InnoFund (/CIF) جامعه ینو ور صتتندوق

  ه یخدمات ای هافرایند محصتتولات، به دهیا و دانش لیتدد در

 . ندیم  مک بخشند،یم بهدود را جوامع یزندگ تیفی 

 قاتیتحق نهیهز مک طرح. 6

 یادیبن

 دیتول قیتشتتو( FRGS) یادیبن قاتیتحق نهیهز مک طرح هد 

 دانش مرز گستتتترش یبرا دیجد یهادهیا و میمفاه ها،هینظر

 تیریمد( MOHE) یعال  موزش وزارت توسط صندوق نیا. است

 .شودیم پرداخت و

 (2011) همکاران و روشلوامیت: منبع



 387 ■ ببرهای آسیایی –سازی فناوری های تأمین مالی و تجاری. مطالعه موردی برنامه8فصل 

 

 3093 دولت، یهابرنامه و هاصندوق عملکرد. 6-8جدول 

 
 تعداد
 هابرنامه

 معوق شدهپرداخت شدهبیتصو شده صیتخص
 اردیلیم
 تینگیر

 یمالز
 تعداد

 اردیلیم
 تینگیر

 یمالز

 اردیلیم
 تینگیر

 یمالز

 اردیلیم
 تینگیر

 یمالز

  سان یهاوام
 یمال یها مک
 ینیتضم یهاطرح
 سهام یمال نیتأم

VC 

71 
16 
2 
2 
12 

21.61 
7.75 
1.66 
6.74 
1.24 

2777143 
31361 
1562 
163 
116 

64.77 
7.24 
6.24 
6.33 
6.54 

62.33 
2.45 
6 

6.14 
6.45 

11.71 
6.14 
6 

6.74 
6.62 

 11.55 64.32 16.16 2616431 71.63 41  ل

 .RM 1 = US$0.31 یدیتقر ارز نرخ: نکته

 SME  (2016)توسعه یمل یشورا: منبع

 دید توانیم. دهدیم نشان را دولت متنو  یهابرنامه و هاصتندوق عملکرد 4-5 جدول

 مساعدت یهابرنامه انوا  ریسا از بیشتر یمالز در هان  صیتخص و  سان وام یهاطرح تعداد

 یالم تأمین یهابرنامه نیب در یمال تأمین گرید مهم مندع زین خطرپذیر هیسرما. استت یمال

 و خطرپذیر هیسرما انتمن. شود تیتقو صتنعت بخش فناورانه توستعه قیطر نیبد تا استت

 یمالز در VC صنعت توسعه یابر 1441 سال در( MVCA) یمالز یخصتوص یگذارهیسترما

 ینقشتت استتت، یمالز در خود ظهور مرحله در هنوز VC صتتنعت اگرچه. شتتد گذاشتتته انیبن

 یاهتلاش به را  ن توانیم همچنین . ندیم فایا یاقتصتتاد توستتعه ستتتون عنوان به یاتیح

 از حمایت منظور به خطرپذیر یگذارهیستترما صتتندوق استتتقرار از یدانیپشتتت یبرا دولت

 رمنظو به دولت توستتط خطرپذیر یهاصتتندوق بیشتتتر. داد نستتدت ینی ار فر یهاتیالفع

 أمینت متوسط و  وچک یهابنگاه توسعه و هیاول مراحل در برترفن ینوپا یهاشر ت توسعه

 .شودیم یمال

 هایگذارهیسرما بیشتر. دهدیم نشتان را VC یگذارهیسترما یاصتل مراحل 7-5 شتکل

 .شوندیم انتام عام سهام به انتقال مرحله و ینو ور توسعه گستترش احلمر از تیحما یبرا

 منعکس را هیستترما تأمین مؤستتستتات زیگرستتکیر تیماه ،چوله یگذارهیستترما یالگو نیا

 شتتر ت ویژهبه .1(2611؛ تیروشتتلوام و همکاران، 2666؛ تیروشتتلوام، 2666)مانی،   ندیم

                                                           
1. Mani, 2004; Thiruchelvam, 2004; Thiruchelvam et al., 2011 
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 یبرا 2661 سال در یمالز خطرپذیر یگذارهیسرما تیریمد محدود تیمسئول با و یخصوص

 ریستتا و( ICT) ارتداطات و اطلاعات فناوری بخش در متوستتط و  وچک یهابنگاه از تیحما

 یراب را یمتنوع خطرپذیر هیسرما یهابرنامه دولت اگرچه. شتد لیتشتک بالا رشتد با عیصتنا

 یبرا یرضرو یانسان هیرماس فاقد هنوز  شور نیا است،  رده یاندازراه ینی ار فر یدانیپشت

 زین خطرپذیر گذارهیسرما یهاشر ت یزیگرسکیر رفتار و است خطرپذیر هیسترما تیریمد

 تصنع  ار رد بهدود یبرا دیبا  ه هستتند یستاستا مشتکلات هااین. استت یگرید مشتکل

 دمور.  رد غلده ها ن بر ینی ار فر یهاتیفعال شرفتیپ یراستا در خطرپذیر یگذارهیسترما

 به یگذارهیسرما و یدولت هیسرما تأمین یهابرنامه به گسترده یدسترس دهندهنشتان یمالز

 دولت تلاش هایگذارهیستترما و هابرنامه نیا و استتت فناوری یهابخش از یدانیپشتتت منظور

 . ندمی منعکس را انیبندانش اقتصاد به شدن لیتدد یمل اندازچشم به یابیدست یبرا

 
 یمالز در به تفکیک مراحل VCگذاری عمده سرمایه. 3-8تصویر 

 (.2007) چابرا: منبع
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 تایلند .8-3

 تایلندی نوآورنظام   .8-3-9

 هایظرفیت افزایش طریق از  ندمی تلاش  ه استتت نوظهور  ستتیایی بدرهای از یکی تایلند

 هایرشد ترینسریع از یکی تایلند اقتصادی رشد. یابد ستد بنیاندانش اقتصتادی به ملی فناورانه

 تایلند اقتصاد بر گذرا مروری 3-5 جدول. است ستال در درصتد 1 میانگین رشتد سترعت با دنیا

 متوستتط در مد با اقتصتتاد از را تایلند خود 2611 ستتال در مد بندیطدقه در جهانی بانک. دارد

 مالی ینتأم هایسیاست اهمیت تایلند. داد ارتقا بالاهروب متوستط در مد با اقتصتاد به پایینروبه

 ولتد. است  رده درک را اقتصادی اوضا   لی بهدود و زاییثروت اقتصاد، توستعه برای ینو ور

 متغیر مالی محیط در شتتدیدی رقابتی هایچالش با 1443  ستتیایی بحران دندال به  ه تایلند

 عدرواق.  ند استفاده خود اقتصتاد احیای برای لیما هایستیاستت از  رد تلاش بود، روبرو خود

 و  وچک هایبنگاه ترویج نیز و  رد معرفی بنیادی جدید مالی و پولی هایستتیاستتت دولت

 . ند  نترل را بحران از بعد اقتصاد  لی روند تا  رد تشدید را متوسط

 تایوان اقتصاد یاجمال یبررس. 7-8 جدول
 تایوان سال شاخص

 44.1 2617 جمعیت )میلیون(

 7.3 2617 )درصد( GDPرشد 

 GDP 2612 6.22به  R&Dدرصد 

 IMDپذیری بر اساس رتده رقابت
2617 23 

2612 76 

 WEFپذیری بر اساس رتده رقابت
2617 73 

2612 75 

 2612 44 (KEI) انیبندانش اقتصاد شاخص در رتده

 KEI 2612 1.21 صشاخ

 ،(2016 و 2012) (IMD) تیریمد توسعه یالمللنیب مؤسسه یهاداده اساس بر سنده،ینو یطراح: منبع

 (.2016) یجهان بانک ،(2016 و 2012) (WEF) اقتصاد یجهان مجمع
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 اختصتتا  با را و ارها ستتآتعداد  درصتتد 44.1 لندیتا در متوستتط و  وچک یهابنگاه

 یهامتموعه لندیتا دولت. دهندیم لیتشتتک خود به  ار یروین  ل درصتتد 46 از شیب

 دولت. دهد قرار تیحما مورد را ینی ار فر تا  رده اعمال را هابرنامه و هااستیست از یمتنوع

 هب یاژهیو توجه ،یاقتصاد رشد و ییزااشتغال در متوسط و  وچک یهابنگاه تیاهم درک با

 طرح نیاول. دارد ینی ار فر یاقتصتتاد یهاتیفعال و دیجد ینوپا یهاو ار ستتآ از تیحما

 جیترو جامع طرح نیدوم و( 2662-2664) متوستتتط و  وچک یهابنگاه جیترو جتامع

 یمال بحران از حاصل مشکلات حل یبرا اساساً( 2663-2611) متوستط و  وچک یهابنگاه

 .شد  غاز متوسط و  وچک یهابنگاه یایاح به  مک و

 متوسط و  وچک یهابنگاه جیترو جامع طرح و یاجتماع و یاقتصاد توسعه برنامه ملی

مه برنا. هستند لندیتا در ینی ار فر یدانیپشت یبرا هاSME اب مرتدط یاصتل یهااستتیست از

 یاقتصاد یهارساختیز بهدود بر متمر ز( 2663-2611) یاجتماع و یاقتصاد توستعه دهم

 برنامه نیا.  ند تیحما هاشتتر ت انهنو ور و فناورانه یهاتیظرف توستتعه از تا استتت یمال و

 تیظرف تا  ندیم ایمه ینو ور بر یمدتن یهااستتتیستت توستتعه یبرا یدیجد یهاتیموقع

 ادامه( 2612-2614) یاجتماع و یاقتصاد توسعه ازدهمی برنامه. بخشد بهدود را یمل ینو ور

 اب مقابله منظور به طمتوس و  وچک یهابنگاه توسعه بر  ه است( 2663-2611) دهم طرح

 . ندیم تأ ید کمی و ستیب قرن یهاچالش

 متدد یدهجهت دندال به لندیتا دولت یابتکار یاستتتیستت یهاطرح حاضتتر حال در

 یجا به دانش استتاس بر  شتتور تیظرف ستتاختار تیتقو) برR&D تیموقع به  اربر تیموقع

 توسعه  ه دهدیم نشان راند تایل یمال ینو ور ستمیس 6-5 تصتویر .استت( ارزان  ار یروین

 ،فناوری و علوم وزارت قیطر از لندیتا دولت.  ندیم یدانیپشتتت را این  شتتور در فناوری

 یمال تأمین یهابرنامه ها،سازمان /مؤسسات ریسا و  ار وزارت ،ییدارا وزارت صتنعت، وزارت

 یهابرنامه توسعه، و قیتحق یاتیمال یهاشتوقم نه،یهز مک /وام یهابرنامه ازجمله یمتنوع

 تیتقو یبرا را هیستتترما بازار مقررات /نیقوان زین و خطرپذیر یگذارهیستترما یمال تأمین

 .است نهاده انیبن یمال ینو ور ستمیس

 و یاقتصاد اصتلاحات یستر کی از( 6-5 تصتویر) لندیتا ی نون یمال ینو ور ستتمیست

 نتأمی یهااستیس ژهیو ورتص به فناوری و علوم وزارت. است شده حاصل یاستیس توستعه
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 ستتازمان دو. دبه وجود  ور ینو ور نظام در انهنو ور تیظرف تا  رده اتخاذ را یمتنوع یمال

:  نندیم تیهدا لندیتا در را ینو ور و فناوری علم، توستتتعه  ه دارد وجود عمده یدولت

 سازمان ود هر(. NIA) یمل ینو ور ستازمان و( NSTDA) فناوری و علم توستعه یمل ستازمان

 سازمان کی فناوری و علم توسعه یمل سازمان. هستتند فناوری و علوم وزارت تیریمد تحت

 فناوری و یعلم یهانهیزم در یمهندستت و یطراح توستتعه، ق،یتحق یبرا  ه استتت یمل

 یلم ستتازمان فناوری تیریمد مر ز.  ندیم ایمه یدانیپشتتت  شتتور توستتعه یبرا پراهمیت

 ارائه یاتیمال یهامشتتوق و بهره م یهاوام ،یمال نهیهز مک( TMC) فناوری و علم توستتعه

 . ند یدانیپشت را فناوری توسعه تا دهدمی

NIA استتتقرار لندیتا ینو ور نظام  ل ارتقای هد  با  ه استتت یمهم یدولت ستتازمان 

 و 2سدز صتنعت ،1فناوریزیستت  یصتنعت هایبخش ی ارهاو ستآ یبرا NIA. استت افتهی

 یهابرنامه از یاگستره ینو ور یمل سازمان.  ندیم ارائه یمال یدانیپشت ،راهکارها و یطراح

. دهد ارتقا را یاقتصتتاد خطرپذیر یو ارها ستتآ در یگذارهیستترما تا دهید تدارک را یمال

 رهبه... خوب ینو ور طرح شامل نو ور ی ارهاو سآ یدانیپشتت یبرا یاصتل یمال یهابرنامه

 ینو ور خوشهبه  یمال  مک و فناوری یستازهیسترماطرح  ،(6-5  ادر به دی ن نگاه) صتفر

 تیحما لندیتا یمل یریپذرقابت ارتقای یراستتتا در ینو ور توستتعهاز  هابرنامه نیا. استتت

 .ندینمایم

 یگذارهیسرما بازار و (SET) لندیتا بهادار اوراق بورس: دارد وجود لندیتا در سهام بازار دو

 ناوریف بر یمدتن یهاشر ت یدانیپشت یبرا یاژهیو سهام بازار چیه لندیتا (.MAI) نیگزیجا

 یو ارها ستتآ از یدانیپشتتت یبرا نیگزیجا هیستترما بازار میبدان استتت جالآ هرچند،. ندارد

 دی ن نگاه)  ندیم فعالیت فناوری صنعت در بالا رشد لیپتانست با یهاشتر ت ازجمله نو ور

 بازار. دهدیم نشتتان را نیگزیجا یگذارهیستترما بازار ملکردع 5-5 جدول(. 7-5  ادر به

 یهاشتتر ت یجا به متوستتط و  وچک یهابنگاه جیترو بر تمر ز بهتمایل  لندیتا هیستترما

 41 ،2617 ستتال در نیگزیجا یگذارهیستترما بازار. دارد ینو ور و فناوری بر یمدتن بزرگ

 .است  رده رشیپذ ار لندیتا بات ونیلیم 133746 بازار ارزش با شر ت

                                                           
1. bio-business 
2. eco-industry 
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 لندیتا یمال ینوآور ستمیس. 4-8تصویر 

 MAI عملکرد. 8-8 جدول

 
 سال

2661 2664 2663 2665 2664 2616 2611 2612 2617 

 شاخص
MAI 

115.27 147.67 232.73 142.47 264.52 6.4- 1.5- 611.45 714.5 

 بازار ارزش
 ونیلیم)
 (لندیتا بات

16716 21516 75244 22117 73413 232.34 246.27 177613 133746 

 بازار حتم
 ونیلیم)

 (سهم
4531 4574 21262 22444 64516 11125 33716 122364 227311 

 ارزش
 ونیلیم)
 (لندیتا بات

71461 23616 57667 41714 57411 43667 44671 245425 117615 

 به متیق
 در مد

(P/E) 
4.43 12.65 14.76 3.16 21.47 44613 111622 22.5 25.72 
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 .THB1 = US$0.031 یدیتقر ارز نرخ: نکته

 (.2016) لندیتا بهادار اوراق بورس: منبع

 یوآورن یارتقا یبرا یاهیسرما بازار -(MAI) نیگزیجا یگذارهیسرما بازار .3-8 کادر

 نیگزیجا یگذارهیسرما بازار و( SET) لندیتا بهادار اوراق بورس لندیتا در هیسرما یاصل یبازارها

(MAI )ورسب هیاعلام تحت لندیتا بهادار اوراق بورس توسط نیگزیجا یگذارهیسرما بازار. هستند 

 اوراق بورس یتتار واحد نیگزیجا یگذارهیستترما بازار. افتی استتتقرار 1445 ستتال بهادار اوراق

 هیستترما بازار چیه اگرچه. استتت متوستتط و  وچک یهابنگاه ستتهام معامله یبرا لندیتا بهادار

 یذارگهیسرما بازار ندارد، وجود لندیتا در یفناور بر یمدتن یهاشتر ت یمال نیتأم یبرا یاژهیو

 بازار .شودیم هشناخت ینو ور توسعه یبرا یاهیسرما بازار عنوان به گسترده صتورت به نیگزیجا

 شدر لیپتانس با یهاشر ت ازجمله نو ور یو ارها ستآ  ندیم تلاش نیگزیجا یگذارهیسترما

 . ند یدانیپشت را یفناور صنعت در بالا

 از یکی 2665 ستتال در MAI بازار توستتط نیگزیجا یگذارهیستترما بازار قیتطد صتتندوق استتتقرار

 بازار قیتطد صتتندوق  ه استتت جالآ. استتت VC صتتنعت ارتقادهنده یاصتتل یابتکار یهاطرح

 توسط شدهرشیپذ یهاشر ت تعداد شیافزا یبرا VC شتر ت کی عنوان به نیگزیجا یگذارهیسترما

 صتتندوق عنوان به نیگزیجا یگذارهیستترما بازار قیتطد صتتندوق. دیگرد سیتأستت VC یهاصتتندوق

 یاستدلال هرچند،. است شده یختاردهسا لندیتا بات ونیلیم 2666 هیسرما  ل اندازه با هیسرما نیتأم

 بازار VC یهاصندوق خروج استیس  ه داشت وجود( SEC) بهادار اوراق و بورس ونیستی م طر  از

 بازار یاصتتل نقش رایز ،شتتود منافع تضتتاد باعث استتت ممکن IPO قیطر از نیگزیجا یگذارهیستترما

 متوسط و  وچک یهار تش تیعضتو حذ  و رشیپذ مستئول ستازمان عنوان به نیگزیجا هیسترما

 قیطدت صندوق ،تهیدرنت. دینما عمل ریخطرپذ دارهیسرما عنوان به دیندا نیبنابرا و استت شتده فیتعر

 . رد متوقف 2616 سال در را خود اتیعمل نیگزیجا یگذارهیسرما بازار

 بهادار اقاور بورس مشتتابه پرداخت یهاروش و یمعاملات نیقوان نیگزیجا یگذارهیستترما بازار اگرچه

 و  وچک یهابنگاه ورود تا اندشده  ستان MAI یIPO رشیپذ نیقوان  ند،یم دندال را( SET) لندیتا

 دو یراب حداقل وستهیپ صورت به دیبا صادر نندگان مثال، یبرا. گردد لیتسه ستهام بازار به متوستط

 زا  متر یعموم عرضه از بعد ها ن یپرداخت هیسرما و( ستال سته تا یاصتل یتابلو در)  نند  ار ستال

 766 از  متر دیندا. نداشتتد( لندیتا بات ونیلیم 766 معادل یاصتتل یتابلو یبرا) لندیتا بات ونیلیم 26

 با هاشتتر ت. (2616 ،ینوزا یشتت) باشتتد داشتتته وجود( نفر 1666 یاصتتل یتابلو در) خرد دارستتهام

 یابیارباز لحاظ به  ه  ورندیم دست هب را یتیموقع نیگزیجا یگذارهیسرما بازار در خود سهام رشیپذ
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 حاضر حال در. است دیمف ها ن یبرا یدولت مقامات با تعامل و یاضتاف ییزاهیسترما ،ها ن یهاینو ور

 .دارد لندیتا بات ونیلیم 133746 بازار ارزش با شر ت 41 نیگزیجا یگذارهیسرما بازار

 فناوری یسازیرتجا از تیحما یبرا یدولت یمال تأمین یهابرنامه  .8-3-3

 تیتقو یبرا دولت.  ندیم یباز ینو ور نظتام تیتهتدا در یمهم نقش لنتدیتتا دولتت

  غازا ر توستتعه و قیتحق تیظرف شیافزا با هد  یاستتتیستت ابتکارات اخیراً یمل یریپذرقابت

 .دهدیم جیترو یمل فناوری یهاخوشه استقرار قیطر از را فناوری یسازیتتار و است  رده

 پارک ای سیتکنوپل و بانکوک شمال یعلم پارک کینزد لندیتا در فناوری یاصتل یهاخوشته

 یهاخوشه از دیتقل یبرا فناوری یهاخوشه نیا. هستند بانکوک یشتهر لان منطقه ینو ور

 و علوم پارک فنتاوری یهتاخوشتتته. افتنتدیت استتتتقرار ولیستتتیلیکون موفق و برترفن

 یریگشتتکل یهاستتکیر  اهش به  مک یبرا لازم رستتاختیز ،ینو ور پارک/سیتکنوپل

 . نندیم تادیا را دیجد خطرپذیر یو ارها سآ

 و قیتحق یهاتیفعال یدانیپشتتت یبرا را یمختلف یهابرنامه و هااستتتیستت لندیتا دولت

 1-5 تصتتویر. دینما تیتقو را هاشتتر ت ینو ور و فناورانه یهاتیظرف تا  رد یمعرف توستتعه

 قیتحق مرحله از را ینی ار فر  ه دهدیم نشان را یدولت هیسترما تأمین یهابرنامه از یفیط

 رحلهم در  ه یبزرگ مؤسسات.  نندیم یدانیپشت یسازیتتار و ینو ور مراحل تا توستعه و

 ،(TRF) لندیتا قاتیتحق صندوق شامل  نندیم هیته یمال تأمین یهاطرح ،توستعه و قیتحق

 /گرانیباز. است( BOI) یگذارهیسرما ئتیه و( NSTDA) فناوری و علم توستعه یمل ستازمان

 ینو ور یمال تأمین فرایند ریدرگ یگذارهیستترما و دهیا  شتتت مراحل در یادیز مؤستتستتات

 مربوط هاSME گذاری خطرپذیر درسرمایه صندوق ،(NIA) ینو ور یمل سازمان مثلاً هستند؛

 یبازارها و یتتار یهاکبان(. OSMEP) متوستتط و  وچک یو ارها ستتآ توستتعه دفتر به

 یمال تأمین یاصتتل منابع و دارند قرار فیط نیا گرید یستتو در( MAI و SET) هیستترما

 . نند تأمین را خود یهایگذارهیسرما تا  نندیم هیته را نو ور یهاشر ت

 یمل نظام نهیزم در ینو ور و فناوری یمال تأمین یهابرنامه مشتتخصتتات 4-5 جدول

 زارتو شامل یصنعت یهاینو ور توسعه بر گذارتأثیر یاصل مؤسسات.  ندیم ارائه را ینو ور

 لندیتا یگذارهیستترما ئتیه و  ار وزارت صتتنعت، وزارت ،ییدارا وزارت ،فناوری و علوم
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  وچک یهابنگاه یمال و یفن یدانیپشت یبرا را یمشابه یمال تأمین یهابرنامه ها ن. هستند

 .دهندیم ارائه متوسط و

 
 لندیتا در R&D یسازیتجار و یمال تأمین فیط. 5-8ویر تص

 لندیتا در ینوآور و فناوری یمال تأمین یهابرنامه یهایژگیو. 1-8 جدول

وزارتخانه
 ها

 هاسازمان
 اداراتیا 

 ینوآور و فناوری یمال تأمین یاهبرنامه

 وزارت
 و علوم

 فناوری

 یمل سازمان
 علم توسعه

 فناوری و
(NSTDA) 

 (CD) هاشر ت فناوری میمستق توسعه برنامه
 وام نرخ با ستتهیمقا در درصتتد 1.31-1.61) بهره م یهاوام ،CD برنامه
 در بتوانند هاSME تا  ندیم عرضتتته را( درصتتتد 3-4 یتتار یهابانک
 ای تادیا هاوام نیا.  نند یگذارهیسرما یسازیتتار یبرا توسعه و قیتحق

 یابر دیجد محصول توسعه ای فناوری ارتقای ،یشتگاهی زما امکانات بهدود
 مواد، و فلز فناوری ،فناوریزیستتتت  یهانهیزم در فعال یهاشتتتر ت

 بر یمهم اتتتتأثیر  تته ییهتتانتتهیزم گرید و انتتهیتترا علوم ک،یتتالکترون
 تا وام مدلغ حدا ثر. دهندیم قرار هد  را باشند، داشته یمل یریپذرقابت

 .است لندیتا بات ونیلیم 76 ای پروژه نهیهز  ل درصد 31

  

 (ITAP) یصنعت فناوری به  مک برنامه
ITAP جهت یفن و یعلم مشتتاوران استتتخدام یبرا یلندیتا مؤستتستتات از 
 محصتتول و فناوری توستتعه نهیزم در و ار ستتآ تیهدا و مشتتاوره ارائه
  ه ستا دیتول فناوری تیظرف شیافزا برنامه نیا هد .  ندیم یدانیپشتت

 ITAP طرح. شتتد خواهد یصتتنعت یریپذرقابت بهدود باعث خود نوبه به
 ارائه لندیتا بات 16666 ای هانهیهز  ل از درصتتد 16 تا یمال یدانیپشتتت

 .دهدیم
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وزارتخانه
 ها

 هاسازمان
 اداراتیا 

 ینوآور و فناوری یمال تأمین یاهبرنامه

  

 (RDC) هانامهیگواه صدور تهی م رخانهیدب
RDC امانت توستتعه و قیتحق  ه ییهاشتتر ت یبرا یاتیمال ژهیو ازاتیامت 

 اتیمال تیمعاف درخواستتت توانندیم هاشتتر ت.  ندیم فراهم دهند،یم
 مشتتمول در مد از خود توستتعه و قیتحق یهانهیهز از درصتتد 266 یبرا
 تیمعاف دیتمد یبرا طیشتترا احراز منظور به. باشتتند داشتتته خود اتیمال
 یگواه NSTDA توستتط دیبا شتتر ت توستتعه و قیتحق یهاپروژه ،اتیمال

 دیبا توسعه و قیتحق انتام یبرا یقرارداد یهاسازمان ای هاشتر ت. شتود
 قرار ییدارا وزارت و NSTDA توستتط دشتتدهییتأ یهاازمانستت فهرستتت در
 .رندیگ

  

 NSTDA (NIC)یگذارهیسرما مر ز
NIC اب مرتدط یهاپروژه در یوصخص بخش با مشترک یهاپروژه توسعه از 
 یهاپروژه توستتعه از نیهمچن NIC برنامه.  ندیم تیحما فناوری و علم

 تیهدا) NSTDA تیریمد تحت ریپذتوجیه فنتاوری یگتذارهیتستتترمتا
( ردیگیم صتتورت NSTDA تحت یمل مرا ز توستتط یقاتیتحق یهاپروژه
 درصتتد 16 از شیب دیندا یگذارهیستترما  ل مقدار.  ندیم یدانیپشتتت

 .باشد پروژه یهانهیهز

 وزارت
 و علوم

 فناوری

 یمل سازمان
 ینو ور

(NIA) 

 صفر بهره...  خوب ینو ور
 بات ونیلیم 1 حدا ثر تا انهنو ور هایپروژه از یابهره تیحما برنامه نیا
 4 با را یانامهموافقت NIA.  ندیم فراهم اول ستتال ستته مدت یبرا لندیتا

. است  رده امضا صفر سود با نو ور یهاشر ت یراب وام تأمین جهت بانک
. است دیجد یهاینو ور تادیا یبرا و ار ستآ از تیحما برنامه نیا هد 

 ییهابانک از وام درخواست طیشترا واجد NIA تأیید مورد یو ارها ستآ
 رد هد  عیصنا. دارند عهده بر را هاوام اندازه تأیید تیمستئول  ه هستتند

 .تندهس فعال افزارنرم و فناورینانو ،یشناسستیز ست،یزطیمح یهانهیزم

  

 فناوری یسازهیسرما
 تا را( هانهیهز  ل از درصد 31) پوشتش یبرا یمال نهیهز مک برنامه نیا
 برنامه نیا. دهدیم ارائه ستتال 7 حدا ثر مدت یبرا لندیتا بات ونیلیم 1

 یهاواحد ه،یاول نمونه مراحل در هاپروژه از تیحما یبرا را یمال یها مک
. د نیم فراهم  امل شی زما و یشی زما  ارخانه ،یشی زما اسیمق ،یتترب

 21 زانیم به حداقل را نقد پول دیبا یمال  مک  نندهافتیدر یهاشر ت
 کیتحر برنامه، نیا هد . ندینما تأمین پروژه یهانهیهز  ل از درصتتتد

 .است ینو ور و نشدا بر یمدتن یو ارها سآ در یگذارهیسرما
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وزارتخانه
 ها

 هاسازمان
 اداراتیا 

 ینوآور و فناوری یمال تأمین یاهبرنامه

  

 ینو ور خوشه ضمانت
 زاها برای پشتتتیدانی هزینه  املبا پوشتتش  مالی نهیهز مک برنامه نیا

 به لندیتا بات ونیلیم 1 مدلغ تا ،خوشه پلتفرم بر یمدتن انهنو ور یهاپروژه
 مانند خوشه یهاپروژه از برنامه نیا.  نداعطا می ستال سته حدا ثر مدت

 دانش، خوشه یهمکار ،یاستان نیب یهاخوشه ،ینعتص درون یهاخوشته
 تا دهدیم قرار تیحما مورد را یدانشگاه یهمکار و یامنطقه یهاشر ت

 .شود تیتقو یالمللنیب سطح در یاخوشه ابتکارات

 وزارت
 صنعت

 توسعه دفتر
و ارها سآ

 و  وچک ی
 متوسط

(OSMEP) 

 OSMEPمتوسط و ارهای  وچک و  سآ خطرپذیرمالی  تأمینصندوق 
OSMEP صتتتندوق قیطر از یمال تیحما ارائه بته VC به  مک یبرا 
 ارتداطات، و اطلاعات فناوری ،یطراح و مد یهابخش در و ارها ستتتآ

 گرید و یدرمان ب و یگردشتتگر خودرو، اهان،یگ و غذا ،فناورینانو ،یانرژ
 یهایگذارهیستترما درصتتد 71 تا 21 معادل OSMEP. پردازدیم عیصتتنا

 سهام صورت به سال 3-1 طول در لندیتا بات اردیلیم 166 مدلغ با را ابتث
 . رد خواهد حفظ

  

 SME مشاوره صندوق
 یبرا هاSME به یمال یها مک قالآ در یمال تیحما صتتتنتدوق نیا

 فراهم یتتار یهاتوسعه مورد در مشتاوره ارائه جهت مشتاوران استتخدام
 و ار ستتآ اتیعمل در  ه ندهستتت ییهاSME برنامه نیا مخاطآ.  ندیم

 ار اتتد د،یتول ،یانسان منابع ،یمال تأمین ،یحسابدار ت،یریمد مانند خود
 نیا در یدستتترستت قابل مدلغ حدا ثر. شتتوندیم مواجه یموانع با رهیغ و

 شیب دیندا مدلغ نیا واستتت  شتتر ت هر یبرا لندیتا بات 666،216 برنامه
 .ودش شامل را هانهیهز متمو  درصد 16 از

  

 SME یسازیالمللنیب صندوق
 خود یصادرات یبازارها گسترش یبرا هاSME از یمال تیحما صندوق نیا
 و ار، ستتتآ یهماهنگ ،یخارج و یداخل یهاشتتتگاهینما در شتتتر ت با

 216 تا یمال  مک  ل مدلغ.  ندیم فراهم هاینظرستتنت و بازار قاتیتحق
 هانهیهز  ل درصد 16 از دیدان و استت یستازمان هر یبرا ندلیتا بات هزار

 . ند تتاوز

  

 SME فکری تیمالک صندوق
 ازجمله خود، فکری تیمالک حقوق از تیحما یبرا هاSME از صندوق نیا

 از تیحما به مرتدط موارد ریستتا و ینو ور فناوری خدمات، محصتتولات،
 رهزا 166 تا یمال  مک  ل مدلغ.  ندیم یدانیپشتتت ها ن فکری تیمالک
  ل درصتتد 16 از شیب دیندا و باشتتد تواندیم شتتر ت هر یبرا یلندات بات
 .باشد هانهیهز
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وزارتخانه
 ها

 هاسازمان
 اداراتیا 

 ینوآور و فناوری یمال تأمین یاهبرنامه

 

 توسعه بانک
و ارها سآ

 و  وچک ی
 متوسط

 دلنیتا شر ت
 (SME بانک)

 (ینو ور یهاوام) هاSME توانمندساز
 امکانات دیبازتول یبرا هاSME به وام دهندهارائه هاSME توانمنتدستتتاز

 ینگینقد شیافزا و اجتاره دیتخر دادن، رهاجتا نتگ،یفتا تور ،یاعتدتار
 با لندیتا بات ونیلیم 166 شتتر ت هر یبرا وام حدا ثر. استتت و ار ستتآ

 اضافه بهره یواقع نرخ به یاضتاف ستکیر صتر  چیه) استت  م بهره نرخ
 (شودینم

  

 SMEی بانک  VCصندوق
 ،VC یمال تأمین.  ندیم تیحما نانی ار فر و هاSME رشد از VC صندوق

SMEقرار هد  را یخدمات و یدیتول ،ی شتتاورز یهابخش در فعال یها 
. باشتتد لندیتا بات ونیلیم 16 از شیب دیندا VC صتتندوق تعهد. دهدیم

 بات ونیلیم 166 از شیب دیندا وام هر و VC یهایگذارهیستترما  ل مقدار
 نهیهز متوسط ای ینسد ارزش صتورت به بازار از خروج ارزش. باشتد لندیتا

 اضتتافهبه( صتتندوق یبانک یهانهیهز ای یحستتابدار یدفتر ارزش) هیسترما
 .است است، بالاتر ه  ها ن از هر دام ،(MLR) بهره نرخ حداقل

 
 ارتقای اداره

 یصنعت
(DIP) 

 (ITB) لندیتا و ار سآ برنامه تیتقو
ITB جیترو یمل طرح SME به یمال یها مک  ه استتتت SMEارائه ها 

 به  مک یبرا متخصتتصتتان استتتخدام یهانهیهز یمال  مک نیا. دهدیم
SMEنیا. دهدیم پوشتتش را خود یتیریمد و یفن مشتتکلات حل جهت ها 

 و تیریمد خدمات نهیهز تا  ندیم  مک د نندگانیتول به صتتتندوق
 . نند پرداخت را ساخت و دیتول فرایند مشاوره

  

 (ITB) لندیتا و ار سآ برنامه تیتقو
ITB جیترو یمل طرح SME به یمال یها مک  ه استتتت SMEارائه ها 

 به  مک یبرا متخصتتصتتان استتتخدام یهانهیهز یمال  مک نیا. دهدیم
SMEنیا. دهدیم پوشتتش را خود یتیریمد و یفن مشتتکلات حل جهت ها 

 و تیریمد خدمات نهیهز تا  ندیم  مک د نندگانیتول به صتتتندوق
 . نند پرداخت را ساخت و دیتول فرایند مشاوره

 ارتوز
 ییدارا

 در مد اداره

 زاتیتته و  لاتنیماش یبرا استهلاک رهیذخ
 مورد زاتیتته و  لاتنیماش استهلاک مورد در یاتیمال ازاتیامت طرح نیا

 قیتشتتتو منظور به توستتتعه و قیتحق یهتاتیتفعتال یبرا استتتتفتاده
 نرخ.  ندیم فراهم یخصوص بخش در توسعه و قیتحق یهایگذارهیسرما

 ماندهیباق ییدارا ارزش و است  سآ خیتار در درصتد 66 هیاول استتهلاک
 و قیتحق یهاتیفعال در خا  طور به  ه زاتیتته و  لاتنیماشتت نهیهز)

 کمستهل سال پنج مدت ظر  تواندیم( ردیگیم قرار استفاده مورد توسعه
 .شود
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وزارتخانه
 ها

 هاسازمان
 اداراتیا 

 ینوآور و فناوری یمال تأمین یاهبرنامه

 

 بازار
گذارهیسرما

 نیگزیجا ی
(MAI) 

 MAI قیتطد صندوق
 بودجه تأمین به یمال منابع یدارا صندوق عنوان به MAI قیتطد صتندوق

 صتتندوق نیا هد .  ندیم عمل لندیتا بات ونیلیم 666،1 از شتترو  با
 رشیپذ و رشد بالقوه توان یدارا  ه است ییهاشر ت و هاپروژه از تیحما
 استتتیستت  ه VC یهاصتتندوق قیطر از صتتندوق نیا. هستتتند MAI در

 نیا.  ندیم یگذارهیستترما باشتتد، SEC تأیید مورد ها ن یگذارهیستترما
 هیسرما درصد 16 حدا ثر تا خا  شتر ت کی در استت ممکن صتندوق
 یحیترج سهام صورت به یگذارهیسرما و  ند یگذارهیسرما VC صتندوق

 .بود خواهد یرأ حق بدون

 

 بانک
 و صادرات
 واردات

 لندیتا
(EXIM 

Bank) 

 صادر نندگان یبرا  سان یهاوام
 یبرا مدت وتاه یهاوام ،(BOT) لندیتا بانک تیحما بتا EXIM بتانتک

 گستتتترش لیقد از صتتادر نندگان، دیتول تیظرف گستتترش از تیحما
 گرید ثابت یهاییدارا در یگذارهیسرما ،یاضاف  لاتنیماش دیخر  ارخانه،

 سال پنج تا دو از وام مدت. دهدیم ارائه یداخل د نندهیتول یها ارخانه ای
 نیهمچن EXIM بانک. استتت متفاوت و ار ستتآ هر دیتول توان به توجه با
 جهت صتتتادر نندگان یبرا US و THB پول واحد به یاعتدار وام کی

 ای اصتتلاح استتتفاده، مورد  لاتنیماشتت ینیگزیجا ای ارتقا در استتتفاده
 نیهمچن و ستیز طیمح یبازساز و حفاظت یبرا  لاتنیماشت ینیگزیجا

 3 تا 1 از وام دوره. دهدیم ارائه یصتتنعت یهارکشتته به ها ارخانه انتقال
 .است متفاوت صادر ننده بازپرداخت ییتوانا به توجه با سال

 

 شر ت
 نیتضم
 یاعتدار
 عیصنا

  وچک
(SICGC) 

 SME اعتدار نیتضم
SICGC یو ارها سآ به  مک یبرا قهیوث شیافزا و اعتدار نیتضم SME 
 دار،مشکل یهاSME یهایبده تبازپرداخ منظور به SIGC.  ندیم فراهم

 وام درصتتد 31 تا نیتضتتم یدارا یدلار اردیلیم 2 لاتیتستته صیتخصتت با
 ها ن از پروژه، هر یبرا لندیتا بات ونیلیم 26 تا حدا ثر اما قه،یوث بدون
 از شیب دیندا هاSME یبرا اعتدار نیتضتتم حدا ثر.  ندیم یمال تیحما
 .باشد لندیتا بات ونیلیم 26

 وزارت
  ار

 توسعه اداره
 مهارت

 هامهارت توسعه صندوق
 و ماهر  ار نان یبرا  موزش ارتقای هامهارت توستتتعه صتتتندوق هد 

 مورد یهانهیزم در خود  ار نان  موزش به هاشتتر ت قیتشتتو و رماهریغ
 نعتص و وتری امپ برق، ک،یالکترون ک،یمکان وستاز،ستاخت مانند بازار ازین

 به وام سقف. است درصد 1  سان یهاوام یابر بهره نرخ. استت ی شتاورز
 ماه نه از  متر  ن مدت  ه ی موزشتت دوره هر در لندیتا بات 62666 مدلغ

 .است نداشد،
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 نیتربزرگ لندیتا در دولت تیریمد و تملک تحت خطرپذیر یگذارهیسرما یهاصتندوق

 روش عنوان به خطرپذیر یگذارهیسرما از دولت. هستند خطرپذیر یهایگذارهیسترما مندع

 یهاصتتتندوق اندازه 16-5 جدول.  ندیم استتتتفاده یمال بحران از بعد اقتصتتتاد یایاح

 یگذارهیسرما یهاصندوق دید توانیم. دهدیم نشتان را لندیتا در خطرپذیر یگذارهیسترما

 ستتال در را ،یداخل ناخالص دیتول درصتتد 6.11 معادل لند،یتا بات ونیلیم 4546 خطرپذیر

 ربراب لندیتا در خطرپذیر یگذارهیستترما یهاصتتندوق اندازه نیانگیم. اند رده هیته 2616

 یهاصتتتندوق بیشتتتتر. استتتت ستتتاله 16 تقریداً زمان مدت با لندیتا بات ونیلیم 326

 درصتتد 36 بلوغ و رشتتد مراحل در و درصتتد 76 هیاول مراحل در خطرپذیر یگذارهیستترما

 و رشتتد مراحل معمولاً خطرپذیر یگذارهیستترما  ه دید توانیم.  نندیم یگذارهیستترما

 یزیگرستتکیر از نشتتان  ه) دهندیم قرار هد  مورد را و ارها ستتآ عمر چرخه گستتترش

 (.دارد هیاول مراحل در هایگذارهیسرما

 هارائ لندیتا در خطرپذیر یگذارهیسرما یاصل یهاصتندوق از ی ل ریتصتو 11-5 جدول

 ننده ارائه یاصل سازمان( OSMEP) متوسط و  وچک یاو اره ستآ توستعه دفتر. دهدیم

 معادل صتتندوق اندازه یدارا لند،یتا در ینی ار فر توستتعه از تیحما یبرا VC یهاصتتندوق

 صتتتندوق از عدارتند VC عمده یهاصتتتندوق گرید. استتتت لندیتا بتات ونیلیم 1666

 صتتندوق ندازها با SMEVC صتتندوق) متوستتط و  وچک یهابنگاه خطرپذیر یگذارهیستترما

 ندوقص اندازه با) نیگزیجا یگذارهیسترما بازار قیتطد صتندوق و( لندیتا بات ونیلیم 1666

 یبرا  ه استتتت یدولت یابتکار طرح کی SMEVC صتتتندوق(. لندیتا بات ونیلیم 2666

 هیسرما یتتار رشد و بقا تیقابل یدارا و راهدردی مهم متوسط و  وچک یاقتصاد یهابنگاه

 مدتبلند هد  با متوستتط و  وچک یهابنگاه خطرپذیر هیستترما صتتندوق. د نیم تأمین

 یبازده و هاتیظرف بهدود نهیزم در متوستتتط و  وچک یاقتصتتتاد یهابنگاه به  مک

.  ندیم یگذارهیستترما متوستتط و  وچک یاقتصتتاد یهابنگاه ستتهام در خود، و ار ستتآ

 لندیتا بات ونیلیم 2666 اندازه با یصتتندوق ن،یگزیجا یگذارهیستترما بازار قیتطد صتتندوق

ا ب یهاشتتر ت ازجمله) شتتدهپذیرش تازگیبه یهاشتتر ت تعداد شیافزا منظور به  ه استتت

 (.7-5  ادر به دی ن نگاه) است شده تأسیس MAI بازار در( VC پشتوانه
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 3090 لند،یتا در VC یهاصندوق ندازه. ا90-8 جدول

 اهرشد تولید ناخالص داخلی به تفکیک بخش
 ونیلیم) مقدار
 (لندیتا بات

 GDP به %

 VC 4546 6.11% صنعت در هیسرما شیافزا منابع  ل
 %1.56 5.76 (2616 دسامدر 76) بازار ارزش میتنظ

MAI 11.176 1.26% 

 .THB1 = US $ 0.03ی دیتقر ارز نرخ: نکته

 (.2011) تااریپ میونگلو و کول چینوانیپ: منبع

 لندیتا در VC عمده یهاصندوق. 99-8 جدول

 VC صندوق
 از یمال منابع تأمین

 دولت قیطر
 از یمال منابع تأمین

 یخصوص بخش قیطر
  دلنیتا بات ونیلیم OSMEP 1666 تیریمد تحت VC صندوق

 شر ت تیریمد تحت K-SME یVC صندوق
 خطرپذیر یگذارهیسرما محدود تیمسئول با

KhaoKla 
 1 شماره صندوق
 2 شماره صندوق

 

 
 
 

 ندلیتا بات ونیلیم 266
 ندلیتا بات ونیلیم 166

 One تیریمد تحتت SMEVC صتتتنتدوق
Assets 

 ندلیتا بات ونیلیم 6.26 دلنیتا بات ونیلیم 1666

 (1 نکته) TRF محدود تیمسئول با مدیریت
 (2 نکته( )TEF) لندیتا سهام صندوق
 (7 نکته) MAI قیتطد صندوق

 کای مر دلار ونیلیم 216
 کای مر دلار ونیلیم 166
 دلنیتا بات ونیلیم 2666

 

 :نکات
(1) TRF ساختار دیتتد یبرا بزرگ یهاشر ت به  مک هد  با  ه استت ضتمانت صتندوق کی 

 .است شده تأسیس تیریمد  ارایی بهدود و هایبده
(2) TEF سهام در یگذارهیسرما هد  با  ه است ضتمانت صتندوق کی SMEاست شده تادیا ها .
 تریاطیاحت سطوح تا ها ن هیسرما به یبده یبالا نسدت  اهش و هاSME یبازساز به صندوق نیا

  مک یسود ور به بازگشت و یمال بهدود به منظور هاشر ت نیا بیشتر توان  وردن دست به یبرا
 . ندیم
 مسائل و مختلف یهاتیمحدود لیدل به  ه است ییدارا صتندوق کی ،MAI قیتطد صتندوق( 7)

 .است شده متوقف  ن اتیعمل نظارت، به مربوط

 KhaoKla (2016) ریخطرپذ یگذارهیسرما تیریمد: منبع
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 یهاوزارتخانه یشتتنهادیپ یهابرنامه یپوشتتانهم لندیتا یاصتتل مشتتکل حاضتتر حال در

 راحلم نیترییابتدا در یهاینو ور هنوز یدولت یمال تأمین یهابرنامه ه،علاو به. است یدولت

 است ممکن هاینو ور  ن به شدهدادهقرض پول اینکه یبالا ستکیر لیدل به ،را خود توستعه

 ازین برترفن ینوپا یهاشر ت  ه یحال در. ردیگیم دهیناد شود، لیتدد یرعملیغ یهاوام به

 و یمال مؤستتستتات دارند، یاقتصتتاد تیفعال یمال تأمین یهارنامهب و هااستتتیستت به یمدرم

 با یگذارهیستترما و توستتعه و قیتحق یهاوام دادن در خطرپذیر یگذارهیستترما یهاشتتر ت

 شتتکستتت از یناشتت صینقا  نندهمنعکس هااین. ندارند یادیز تیفعال خطرپذیر هیستترما

 یهاشر ت یدانیپشت یبرا یمال مینتأ وردن  فراهم نهیزم در بازار شکست و گذاراستتیست

 .است نو ور

 صفر بهره... خوبی نوآور .4-8کادر

 ستتازمانای استتت  ه توستتط بهرهصتتفر، برنامه وام  مبهره  ی خوب...نو ورمالی  تأمینبرنامه 

مالی  تأمینهای یکی از برنامهبرنامه این اندازی شتتتد. راه فنتاوریی ملی، وزارت علوم و نو ور

شود. این ی در تایلند محسوب مینو ور ننده توسعه ت  ه سازمان ملی هدایتاس NIAاصتلی 

 1اعطای وام  ستتتان با مدلغ حدا ثر  از طریقانه نو ورهای ای از پروژهحمتایتت بهره ،برنتامته

ای از  ورد. این برنامه در بین شتتدکهطی مدت ستته ستتال اول به عمل می بات تایلند میلیون

، CIMB شتتر ت عمومی با مستتئولیت محدود بانک تایلند جملهازمالی مشتتار تی  مؤستتستتات

شتر ت عمومی با مستئولیت محدود بانک بانکوک، شتر ت عمومی با مسئولیت محدود بانک 

، شتر ت عمومی با مسئولیت TMBتتاری ستیام، شتر ت عمومی با مستئولیت محدود بانک 

هر ستتیام، شتتر ت محدود بانک  رونگ تایلند، شتتر ت عمومی با مستتئولیت محدود بانک شتت

عمومی با مستئولیت محدود بانک  یودیا، شر ت عمومی با مسئولیت محدود بانک  اسیکورن 

ها استقرار یافت. این مشار ت (SME های  وچک و متوسط تایلند )بانکو بانک توستعه بنگاه

  ند.عمل می جدید فرایند های محصول/ینو ورمحوری برای توسعه ینو وربه عنوان شدکه 

 أییدت مورد ینو ورملی  سازمانتوسط  اولاًمشتری واجد شرایط دریافت وام باشد باید  ینکهاای بر

های  اربردی برای استتتتفاده از خطوط اعتدار روی ها برنامهها در این شتتتدکه. بتانتکقرار گیرد

یق از طر NIAگیرند. اند، در نظر میی متوز توستتعه گرفتهنو ورملی  ستتازمانهایی  ه از ینو ور

انه از  غاز عملیات تتاری تا نو ورپروژه  شتتدهمشتتخصهای بهره در ستترتاستتر دورهاعطای وام  م

ای ههای نوپا در پی دریافت وام از بانک ند. شتتتر تتولید در مقیاس  امل  ن پشتتتتیدانی می
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طی دوره  NIA د، به این دلیل  ه بهره وام توسطشتونمتحمل پرداخت بهره نمی شتدهمشتخص

 2دهی یعنی بانک نرخ بهره را برابر نرخ حداقل وام معمولاً است.شتده ورد توافق پرداخت زمانی م

گیرد. بانک بعد از  ن نرخ بهره درصد در سال سوم در نظر می 1های اول و دوم و درصتد در سال

پرداخت دهد. پیش ننده مد نظر قرار میرا به صتتورت نرخ توافق شتتده میان بانک و استتتقراض

های بهره برای ی با بازپرداخت هزینهنو ور سازمان ملیشتده است. تأییددرصتد وام  21/6معادل 

 ند. این جدید  مک می خطرپذیرهای اقتصتتادی های فعالیتستته ستتال اول، به جذب ریستتک

 . ندهای نوپا  مک میسازی بازپرداخت بهره عهده شر تبرنامه تا حد زیادی به حداقل

 حال در. دارد زین فاتیتشر و ی اغذباز مشتکلات لندیتا یالم ینو ور ستتمیست عملکرد

 ینا رام. است  رده جلآ خود به را یخصوص بخش ادیز توجه یمال تأمین یهابرنامه حاضتر

 یمتر  تیجذاب  ه  رده لیتدد یشتتنهادیپ به را یمال تأمین یهابرنامه لندیتا در یاستتیستت

 یژگیو به توجه با متوستتتط و ک وچ یهاشتتتر ت. دارد یخارج گذارانهیستتترما یبرا

 کلمش با یدولت یهاسازمان /یمال مؤسسات ازین مورد قهیوث تأمین در دولت، یزیگرستکیر

 یهاتیفعال یبرا یمال  مک زانیم زین بزرگ یهاشتتتر ت  ه یحال در. هستتتتند مواجه

 لیدل هب زین پروژه تأیید فرایند .دانندیم  م حد از شیب را خود توستتعه و قیتحق یاقتصتتاد

 است همراه یدی ل رانیگمیتصم و وزرا مکرر ینیگزیجا با  ه لندیتا داریناپا یاسیس تیموقع

 یمال ینو ور ستمیس  نندهمنعکس ینهاد ساختار ،درنتیته. ردیگیم صورت  هستته اریبست

 بر ،فناوری پشتوانه فاقد یمال مؤسسات و ر ار مدیغ و ناسازگار یدولت یهااستیست با همراه

 .است یاقتصاد توسعه شدردیپ یبرا دولت هد   خلا

 ینهاد ستتتمیستت  ندیم تلاش دولت استتت، ظهور مرحله در لندیتا ینو ور نظام اگرچه

 توستتعه جیترو یبرا یمل یهاخوشتته.  ند تادیا انهنو ور تیظرف بهدود یبرا یمنستتتم

 فیضتتع نستتدتاً ها ن نیب تعاملات و ارتداطاتبا این حال  اند،شتتده تادیا فناوری یهاخوشتته

  ه است صنعت -دانشگاه -دولت تعامل و یهمکار یحام لندیتا دولت حاضر حال در. استت

  ه است داده نشان لندیتا تیوضع.  ندیم قیتشتو را فناوری  ار مد یستازیتتار و انتقال

 از یدانیپشتتت یبرا یمال تأمین  وردن فراهم ابزار عنوان به یمال نظام تیاهم لندیتا دولت

 یمعرف در یمهم نقش دولت. استتت  رده درک را انهنو ور و فناورانه یهاتیظرف توستتعه

 زین و دیجد نانی ار فر ظهور قیتشو منظور به مختلف یمال تأمین یهابرنامه و هااستتیست
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 لاشت در لندیتا دولت  ن، از ترمهم.  ندیم فایا یستتازیتتار و فناوری انتقال فرایند بهدود

  شور تیظرف تیتقو) برR&D تیوضع یستو به  اربر تیوضتع از  شتور ریستم رییتغ یبرا

 یاقتصتتاد رشتتد قیطر نیا از تا استتت( ارزان  ار یروین یجا به دانش بر یمدتن دیتول یبرا

 . ند تیهدا را لندیتا ندهی 

 ییایآس یببرها از ییهاآموختهدرس .8-3

 و هستند ای س عیسر رشد یرادا یاقتصادها لندیتا و یمالز دهدیم نشان یمورد یهالیتحل

 توستتعه از یدانیپشتتت یبرا یدولت یمال تأمین در یمهم یهانقش  شتتور دو هر یهادولت

 نوظهور یبدرها و دوم تراز شتتده یصتتنعت تازه یاقتصتتادها لند،یتا و یمالز. دارند ینو ور

 جیترو خود یاقتصتتادها در را ینو ور تا اندگرفته  ار به را یمشتتابه یمال یابزارها ،ییای ستت

 گریکدی به یادیز یهاشتتداهت لندیتا و یمالز در ینو ور یهانظام یستتاختار توستتعه. دهند

 یبرا و هستند رشد حال در بردانش یاقتصاد یهاتیفعال نهیزم در  شتور دو هر ،اول. دارد

 یتیچندمل یهاستتازمان به یادیز یوابستتتگ انهنو ور یهاتیفعال و فناورانه توستتعه تیهدا

 مؤسسات یتیحما مقدمات ی ورفراهم نظر از را یاصتل نقش  ه استت دولت نیا دوم،. نددار

 را یسازیتتار مرحله به توستعه و قیتحق  وردن فرایند تا دارد یمال تأمین یهابرنامه زین و

 یدی ل راهدردی یهامحرک یبرا ییرهایمس  شور دو هر یهادولت ،ستوم.  ند یدانیپشتت

 . ندیم نییتع رشد

 لمد) شتتوندیم زیتته دولت توستتط لندیتا و یمالز در یمال تأمین یهابرنامه بیشتتتر

 تاس ینا اف و یاهیحاش  شور دو هر در یخصوص بخش هیسرما تأمین نقش(. دولت مداخله

 عمل هیسرما  نندهتأمین یاصل سازمان عنوان به یادیز حد تا  شتور دو هر یهادولت رایز)

  ماده و ترمستقل نانی ار فر  ه 125 روتبوستتون و ولییلیکونست مدل برخلا (.  نندیم

 رد دولت. هستتتند زیگرستتکیر ییای ستت یبدرها نیا در نانی ار فر هستتتند،  ردن ستتکیر

 هرچند،. دارد خطرپذیر یهاهیسرما با یگذارهیسرما یابیریمست و  غاز در یمهم نقش یمالز

 یهابانک ن،یبنابرا. ندارد یچندان توستتعه دلنیتا در خطرپذیر هیستترما بازار حاضتتر حال در

 یمال تأمین  وردندهفراهم یاصل مؤسسات( و ار ستآ فرشتتگان ستتمیست ای VC نه) یتتار

 تهوابستت یبانک یهاوام به بیشتتتر نانی ار فر) هستتتند ینی ار فر توستتعه از تیحما یبرا
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 و یمالز در ناوریف یمال تأمین یهاسازو ار و هااستیس مشتخصات 12-5 جدول(. هستتند

 . ندیم انیب خلاصه صورت به را لندیتا

 دهبو ینا اف اما دیمف ،ییای ستت بدر دو هر در فناوری توستتعه یبرا یدولت یهااستتتیستت

 مورد نیاز یمل ینو ور نظام چارچوب در ینشیگز یهااستتیست و نهادها حقوق انوا . استت

 لندیتا و یمالز دهدیم نشتتان لعهمطا نیا. شتتود واقع تیحما مورد ینو ور تیظرف تا استتت

 دو هر علاوه، به.  نند دندال خود دیتول و فناوری یهابخش در را امکانات بهدود راهدرد دیبا

 وستهیپ صورت به را یلیتکم یهااستیس زین و داده شیافزا را خود جذب تیظرف دیبا  شور

  نند جذب را اقتصتتاد داریپا توستتعه یبرا یخارج میمستتتق یگذارهیستترما تا  نند یطراح

 فناوری یهاتیظرف شیافزا منظور به میمستق یخارج یگذارهیسرما کیتحر یهااستیست)

 و یتکرار یفاتیتشر یهافرایند مشتکلات بر دیبا  شتور دو هر علاوه، به(. یمحل یهاشتر ت

 یهاشتتر ت و متوستتط و  وچک یهابنگاه به تا  نند غلده یمال تأمین فرایند در ی اغذباز

  مک ینو ور عمر چرخه انیپا مرحله تا یاندازراه مرحله از حر ت در فناوری بر یدتنم

 ینمدت هیسرما بازار و خطرپذیر یگذارهیسرما بازار توسعه یمالز چالش حاضر حال در.  نند

 یمورد مداحث. استتتت فناوری یستتتازیتتار و یمال تأمین یدانیپشتتتت یبرا فناوری بر

 نیا تیوضع. است محورینو ور یاقتصادها به گذار یبرا دولت دو هر یهاتلاش دهندهنشان

 توسعه حال در ی شورها ریستا یبرا دیمف یهادگاهید و هادرس یبرخ زین ییای ست یبدرها

 یبرا تلاش در  شور دو هر  ه یدولت یهاسازو ار و راهدردها ها،استیس از تا  ندیم فراهم

 . نند تفادهاس اندبرده  ار به فناورانه پیشرفت

 لندیتا و مالزی در فناوری مالی ینتأم هایسازوکار و هاسیاست مقایسه. 93-8 جدول
 تایلند مالزی 

 پوشش طرح  مک مالی
، R&D ،R&D- ل طیف )پیش

های شر ت IPسازی، خرید تتاری
 دیگر(

R&Dسازی اولیه، تولید ، نمونه
 زمایشی در مقیاس محدود 

 تمر ز شدید بر تحقیق و توسعه  ل طیف پوشش طرح وام

گذاری مراحل سرمایه
VC 

 مراحل رشد و گسترش
مراحل گسترش و پیش از عرضه 

 عمومی
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 تایلند مالزی 
های اختصاصی صندوق

برای پشتیدانی 
انه از نو ورهای شر ت

 هاVCطریق 

MTDC, MAVCAP صندوق VC تحقیق و توسعه 

های بخش
 VCگذاری ایهسرم

 فناوری، زیست ICTتولید، 
  لاتمواد غذایی و نوشیدنی، ماشین

و تتهیزات، لوازم خانگی، محصولات 
 چوبی، الدسه

مالی فرشتگان  تأمین
 و ار سآ

ها و مرحله طفولیت شدکه
 و ارهای فرشتگان  سآباشگاه

فاقد شدکه رسمی فرشتگان 
 و ار سآ

 های مالیاتینو  مشوق
مالیات بر مخارج ) سر  هایمشوق

 مضاعف(
های مالیات بر مخارج ) سر مشوق

 مضاعف(
های پوشش مشوق
 مالیاتی

R&Dسازی ، تتاریR&D 
R&D  ،تعریف دقیق(،  موزش(

 هاهمکاری با دانشگاه
برای  PBPتصویآ 
 های مالیاتیمشوق

 دارد ندارد

 بازارهای سهام اصلی
و بازار  (MYX) بورس مالزی

 SET, MAI (OTC)فرابورس 

بازار سهام اصلی برای 
های مدتنی بر شر ت

 فناوری
 ندارد (ACEیا MESDAQ دارد )

پذیرش برای  پلتفرم
های حمایت شر ت

 فناوریمدتنی بر 

پذیر برای قوانین پذیرش انعطا 
ها در همه حمایت از شر ت
 هابخش

عدم وجود قوانین خا  برای 
 فناوریهای مدتنی بر شر ت

 

 

1 .Bumiputera انیبوم و ییایمالز اقوام شتامل یتیجمع گروه نیا. استت «خاک پستران» یمعنا به لغت در 

 (.1443 عددالله،) است ساراواک و صداح ،یمالز رهیجزشده ریجزا

 هانوشتپی



 

 

 ارمچه بخش

 یارتقا یراستا در فناوری یمال تأمین

 ینوآور تیظرف

 

 





 

 

 به یراه فناوری یمال تأمین .9 فصل

 کارآمد یاقتصاد یسو

 با دیبا شتتر ت کی  ه دارد وجود مخاطرات و هاتیقطع عدم از یاندوه ،برترفن یایدن در

 یهاشتتر ت و  ندمی  مک «مرگ دره» پر  ردن به فناوری یمال تأمین. شتود مواجه ها ن

 در موجود هایریستتک و هااین نااطمینانی تا ستتازدمی قادر را خطرپذیر گذاریستترمایه

 و هاسیاست ابتکارات، شاهد ما ن،یشیپ یهافصتل در.  نند تیریمد را برترفن ستازیتتاری

 یهابرنامه  ن موجآ به  ه میبود برترفن یهاشتتر ت از تیحما جهت در دولت یراهدردها

 اب. دهندمی پوشش را فناوری سازیتتاری به یشگاهی زما مقطع از عدور لمراح یمال تأمین

 تیتقو در یمهم نقش توسعه حال در ی شورها از یاریبست در دولت  ه یحال در حال، نیا

 زا چگونه  ه رندیبگ ادی دیبا برترفن یهاشتتتر ت ، ندمی فایا ینو ور اتیح دیتتتد و

 و محصتتولات یهاینو ور ستتازیتتاری ریستتک هش ا یبرا دولت یمال تأمین یهابرنامه

 ساختریز و یانسان هیسرما توسعه با همراه ،فناوری یمال تأمین. رندیبگ بهره خود یهافرایند

 د م ار یاقتصاد در راستتای  شتور کی انهنو ور تیظرف تادیا به دتوانمی مناستآ، ینو ور

 . ند  مک

 و ها موزه یستتازبرجستتته به ،1-4 بخش: استتت ریز شتترح به فصتتل نیا دهیستتامان

 در بحث مورد یمورد مطالعات به توجه با فناوری ستتازیتتاری و یمال تأمین یهانشیب

رده اول  ل،یاسترائ  انادا، ، مریکا متحده الاتیا مورد در ییهابحث) پردازدمی قدل یهافصتل

 دوم رده و سنگاپور و وانیتاشامل  ییای س یاژدهاها ای( NIE) شدهیصنعت تازه یاقتصادهااز 

 از یدیتر  بخش نیا(. لندیتا و یمالزشامل  ییای س یبدرها ای شدهیصنعت تازه ی شورهااز 

 به 2-4 بخش. دهدمی ارائه را ستتازیتتاری و یمال تأمین توستتعه یبرا مؤثر یهااستتتیستت
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 ارههز توستتعه اهدا   ه ،پردازدمی امروز یایدن در فناوری یمال تأمین یهاچالش یبررستت

(MDG )نینو داریپا توستتعه اهدا  وها (SDGها )نیهمچن و ،یمال هیستترما با ها ن روابط و 

. ردیگیم دربر را یمل ینو ور تیظرف  نندهنییتع عوامل و فناوری یمال تأمین یستتازو ارها

 تمر ز فناوری یمال تأمین نگربرون توستتعه موضتتو  یرو بر ،7-4 بخش یعنی ،یینها بخش

 توستتعه از تیحما یبرا یمال یهاستتازو ار از  ه پردازدمی یکردیرو به بخش نیا.  ندیم

 طحس یهالیتحل و هیتتز) تربزرگ ریتصو و بنگاه ستطح در ینو ور یستازیتتار و فناوری

 .ردیگیم بهره فناوری یمال تأمین(  لان

 فناوری یسازیتجار و یمال ینتأم یهانشیب و هاآموزه .1-9

. تاس تیاهم حائز فرایند برترفن یهاینو ور و محصتولات تیریمد یراب فناوری یمال تأمین

عمومی  عرضتته مرحله یستتو به [1] ینو ور عمر چرخه ییابتدا مراحل از شتترفتیپ ییتوانا

 نیا با(. 1-4  ادرنگاه  نید به ) است بوده نانی ار فر بلندپروازانه هد  شهیهم( IPO) هیاول

 ینوپا یهاو ار ستتآ یبرا ویژهبه ،ستتازیتتاری به ستتعهتو و قیتحق از گذار فرایند حال،

 مشکلات لیقد از( مرگ دره) فراوان یهاتیقطع عدم و هایدشوار. ستتین ی ستان  ار ،نو ور

 ریزیبرنامه عدم ،ینگینقد انیجر مشتتکلات رقابت، شیافزا ،(هیستترما  مدود) یمال تأمین

 یهاو ار ستتآ حال، نیا با. دارند وجود ینو ور روند طول در ینا اف بازار قاتیتحق و یمال

 کی یاقتصاد رشد به  ه هستند یمهم یاصل انیجر ها ن چرا ه ،است اقتصتاد شچال ،نوپا

 یبرا ها ن به اند رده یستتع جهان ستتراستتر در هادولت علت، نیهم به.  نندمی  مک ملت

 . نند  مک ازین مورد یهاتیحما ریسا و هیسرما به یابیدست

 فناوری بر مبتنی یهاشرکت برای سرمایه بازار. 1-9 کادر

 نوپا و ارهای ستتآ خطرپذیر گذارانستترمایه. استتت مالی نظام در محوری نهادی ستترمایه بازار

 فروش برای فرصتی عنوان به را( IPO) سهام اولیه عرضه طریق از گذاریسرمایه از خروج عموماً

 فناوری بر مدتنی یهاشر ت برای سترمایه ازارب خا ، طور به. بیندمی ستود وری و خود ستهام

 یهاشتتر ت پرریستتک ماهیت علت به.  ندمی ایفا ملی ینو ور ظرفیت ایتاد در مهمی نقش

 از الیم تأمین) مالی منابع بتواند  ه دارند نیاز خا  سرمایه بازار یک به ها ن ،فناوری بر مدتنی

 فرایند در.  ند تأمین ها ن و ار ستتآ یاتعمل از پشتتتیدانی برای را لازم( ستتهام فروش طریق



 399 ■ راهی به سوی اقتصادی کارآمد. تأمین مالی فناوری 1فصل 

 

 ستتتازیخارج دندال به معمولاً  خطرپذیر انگذارستتترمتایته ،ستتتازیتتتاری و متالی تتأمین

 هب دستیابی منظور به فناوری بر مدتنی یهاشر ت برای سرمایه بازار از خود یهاگذاریسترمایه

 .هستند ها ن  امل رشد پتانسیل

 ستتهام بازار) بهادار اوراق گرانمعامله ملی انتمن خود ار قیمت علاما ستتامانه متحده، ایالات در

 برترفن نوپای یهاشتر ت برای را مهمی خروجی مستیر  ه استت ثانویه ستهام بازار یک( نزدک

 خطرپذیر گذاریسرمایه صتنعت توستعه زیادی میزان به نزدک ستهام بازار عملکرد.  ندمی ارائه

(VC )عواید  سآ برای خطرپذیر دارانسرمایه برای  انالی بازار این ا هچر ، ندمی پشتیدانی را 

 یاهو ار سآ برای سرمایه بازار ایتاد برای تلاش در.  ندمی فراهم هاگذاریسرمایه از ایسرمایه

 .اند رده پیروی نزدک مدل از  شورها از بسیاری ،برترفن نوپای

 بر یمدتن یهاشر ت ویژه سرمایه بازار ی، ورنو ظرفیت تحریک در  ه است جالآ نکته این ذ ر

 مستمر و اولیه یهاهزینه همچنین و  متر ریگیستخت دارای پذیرش مقررات و قوانین ،فناوری

 حال رد.  ندمی اعمال( بهادار اوراق بورس اصلی تابلوی) سنتی ستهام بازار به نستدت یترپایین

 هب فناوری بر مدتنی یهاشر ت برای نزدک با معادل سهامی بازارهای  شورها از بسیاری حاضر،

 1گزینجای گذاریسرمایه بازار مثال، عنوان به ؛اند رده تأسیس  ار فرینی و ینو ور توسعه منظور

 و ژاپن،در  نزدک معادل 6ژاستتداک فرانستته، در 7مار و نیو اروپا، در 2ا وئیدا ت انگلستتتان، در

 و سنگاپور، در 4 اتالیست تایوان، در 5تایگر و 3ایداکت جنوبی،  ره در 4 اسداک ژاپن، در 1مادرز

 ه،ثانوی سرمایه بازار ایتاد برای دولت ابتکاری هایطرح. مالزی در 16 ارایی و اطمینان دسترسی،

 خود ارو  سآ رشد برای  ه ایسرمایه منابع به دستتیابی برای را برترفن نوپای یهاو ار ستآ

 .دهدمی رارق حمایت مورد دارند، نیاز بدان

 ازنیپیش باشند، سازیتتاری و یمال تأمین مروج  ه یمؤثر یهاستیاستت نیتدو یبرا

 و هاینو ور دهندهلیتشتتک عوامل از یقیعم درک انگذارستتیاستتت  ه استتت  ن مهم

 یهابحث. باشند داشته زمان طول در هاستمیس نیا تحول یچگونگ و ینو ور یهاستتمیست

                                                           
1. AIM 
2. Equiduct 
3. Nouveau Marche 
4. JASDAG 
5. MOTHERS 
6. KOSDAQ 
7. TAIDAQ 
8. TIGER 
9. Catalist 
10. ACE 
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 و( موفق ستتازیتتاری و یمال تأمین یهابرنامه یمورد مطالعات) دوم بخش در شتتدهمطرح

 هادرس( ییای س یاقتصادها در انهنو ور یمورد مطالعات - رانهیغافلگ شرفتیپ) ستوم بخش

 ارائه فناوری ستتازیتتاری و یمال تأمینترویج  مؤثر یهاستتیاستتت مورد در ییهانشیب و

 . نندمی

 در فناوری شتترویپ مناطق ،125 روتبوستتتون و ولیستتیلیکون ، مریکا متحده الاتیا در

 وجودم مدل ترینموفق نیا. هستند فناوریزیستت  و اطلاعات فناوری وتر،ی امپ ک،یالکترون

 تأمین یهابرنامه طریق از عمدتاً 125 روتبوستون و ولیسیلیکون برترفن یاقتصادها. است

. شوندمی یدانیپشت( VC) خطرپذیر گذاریسرمایه یمال تأمین ستازو ار ویژهبه مختلف، یمال

  ه ستا ینی ار فر یهادانشگاه ظهور تأثیر تحت زین متحده الاتیا یاقتصاد رشد شترفتیپ

 منطقه دو هر رشتتتد مثال، یبرا.  نندمی تیحما زایشتتتی یهاشتتتر تگیری شتتتکل از

 استنفورد، هدانشگا مانند ینی ار فر یهادانشگاه یسو از 125 روتبوستتون و ولیستیلیکون

 ون،بوست دانشگاه ،(تی یام) ماستاچوستت فناوری مؤستسته  نتلس،لس ا،یفرنی ال دانشتگاه

 املاتتع و ارتداطات و مترا م یاجتماع یهاشدکه. شودمی یدانیپشت رهیغ و هاروارد دانشگاه

 . نندمی لیتستته را فناوری انتقال روند یمؤثر شتتکل به هادانشتتگاه و صتتنعت نیب مؤثر

 شودمی یدانیپشت یانسان هیسرما تیفی  لهیوس به متحده الاتیا در برترفن عیصتنا تیقموف

 ییتوانا معر  نیهمچن متحده الاتیا مدل. شتتودمی یاخوشتتهتوستتعه  تیتقو باعث  ه

 آیتصو موجآ به یقانون یدانیپشت و( TLO) فناوری متوز صتدور دفتر متوز صتدور رومندین

 . ندمی  مک یدانشگاه قاتیتحق سازیتتاری لیتسه به  ه است، 1دال-بای قانون

 ار ینو ور ستمیس ،زی متیموفق بندیخوشه اثرات  ن موجآ به  ه متحده، الاتیا مدل

 در [2] (دولت و صنعت دانشگاه، روابط) جاندهسهمارپیچ  تعاملات تیاهم به د،بریم شیپ به

 دهدهنبازتاب نیهمچن مدل نیا. دارد اشاره سازیتتاری یسو به فناوری انتقال روند لیتسه

 جاندهسهمارپیچ  مدل گانهسه یهاطر  به  ه است یمناسد یسازمان یهازیرستاخت شی را

 یهاشر ت یارتقا و توسعه یراستا در گریکدی با یهمکار در دهندمی اجازه ینو ور نظام در

 الاتیا مدل از ندنتوامی توستتعه حال در ی شتتورها و گرید یاقتصتتادها.  نند  ار زایشتتی

 و ،لدا-بای قانون مانند دانیپشتتت یقانون طیمح کی تادیا با رابطه در را ییهادرس متحده

                                                           
1. Bayh-Dole Act 
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 یهاشر ت  نندهتیتقو  ه موفق یستازمان یهازیرستاخت و هامتموعه تأستیس نیهمچن

 الس در دال-بای قانون آیتصو  ه استت توجه انیشتا. اموزندیب باشتند، یدانشتگاه زایشتی

 . رد  مک هاینو ور سازیتتاری و توسعه عیتسر به فدرال دولت لهیوس به 1456

 لیاسرائ به هم ینگاه دیبا  نند، شترفتیپ فناوری لحاظ از دارند قصتد  ه یی شتورها

 کی داشتتن با لیاستترائ. رودیم شتمار به برترفن نهیزم در  ارا مدل کی  ه باشتند، داشتته

 شور  نیا دولت نقش. است متحده الاتیا با یشتتر م فرهنگ یدارا یقو ینی ار فر هیروح

 ن  از ندتوانمی  شورها ریسا  ه است یدیمف درس برترفن یهاخوشته تیتقو و توستعه در

 توستتتعه از تیحما یبرا را ها ن توانمی  ه دارند وجود یفراوان یهاجندته. اموزنتدیتب

 کیتحر در وزمای برنامه تیموفق مثال، یبرا داد؛ مد نظر قرار دیجد خطرپذیر گذاریستترمایه

 و متحده الاتیا صتتنعت با یقو یتتار ارتداطات و یمحل خطرپذیر گذاریستترمایه بازار کی

 توستتعه.  ورد فراهم تتارت المللیبین گستتترش یبرا را یفرصتتت  ه ه،یستترما یبازارها

 یهاتسسیا یمعرف در  ن خا  یژگیو دهندهنشان لیاسرائ در برترفن عیصتنا زی متیموفق

 گذاریستترمایه بر (مثدت مکمل )تأثیرات اثرات  ه استتت دولت یرهدر تحت یمال تأمین

 یمال تأمین مهم برنامه کی وزمای برنامه خا ، طور به.  وردمی ارمغان به را یخصوص بخش

 لاوهع.  ندمی  مک خطرپذیر گذاریسرمایه صتنعت زی متیموفق تادیا به  ه استت فناوری

  زدکن سهام بازار با معادل فناوریمدتنی بر  یاهیسترما یبازارها تیموفق با لیاسترائ ن،یا بر

  وادینسیلیکو به را  شور نیا خطرپذیر گذاریسرمایه پررونق صنعت. است  رده تأسیس را

 یهاذاریگسرمایه از یانمونه لیاسرائ کردیرو. است  رده لیتدد - یلیاسرائ ولیستیلیکون -

 یهانج یراهدرد ، شور نیا برترفن یهاشر ت چرا ه گذارد،یم هیپا را ینی ار فر خطرپذیر

 دندال نزدک بهادار اوراق بورس در خطرپذیر یهاگذاریستتترمایه یخروج انتخاب بتا را

 . نندمی

 است، بازارمحور متحده الاتیا در خطرپذیر گذاریسترمایه صتنعت توستعه  ه یحال در

 یهاسیاست دهندهنشان گرید ی شورها از یاریبس در رخطرپذی گذاریسرمایه صنعت ظهور

 ده یج گروه در یصتتنعت یاقتصتتادها از یکی  انادا، مورد در. استتت یدولت هدفمند تعمداً

(G10)، ار نانخطرپذیر با پشتوانه  گذاریسرمایه یهاشتر ت  (LSVCCها )در یمهم نقش 

  انادا فدرال دولت. دارند یی انادا( VC) خطرپذیر گذاریستترمایه صتتنعت به یدهشتتکل
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 یگذارهیستترما یهاشتتر ت در گذاریستترمایه به افراد آیترغ یبرا یاتیمال یهامشتتوق

 گذاریسرمایه صتنعت رشتد به  ه ، ندمی فراهم( هاLSVCC)  ار نان با پشتتوانه ریخطرپذ

 یاهبرنامه یی انادا یاستتتان و فدرال یهادولت ن،یا بر علاوه. استتت  رده  مک خطرپذیر

 تیتقو یبرا را یگذارستتتیاستتتت یهاطرح و ابتکارات و فنتاوری یمتال تتأمین مختلف

 یمل قاتیتحق یشتتورا یصتتنعت قاتیتحق دستتتیاری برنامه ویژهبه ،هاینو ور ستتازیتتاری

 ارائه و یمعرف ستتازیتتاری و محصتتول توستتعه از تیحما منظور به( NRC-IRAP)  انادا

 .اند رده

. اندداشته مدذول مریکا  متحده الاتیا یمورد مطالعه به یاژهیو هتوج هالیتحل و هیتتز

  ن در  ه استتتت برترفن یاقتصتتتاد مدل کی ندهینمتا متحتده التاتیتا ،ی ل طور بته

 تیهدا یخصتتوصتت بخش و نانی ار فر لهیوستت به عمدتاً فناوری موفق یهاگذاریستترمایه

 هم  ه دید توانمی ،یمورد العاتمط یهالیتحل و هیتتز در(. دولت دخالت بدون) شوندمی

 ها ن در  ه هستتتند برترفن مناطق از ییهامدل ،125 روتبوستتتون هم و ولیستتیلیکون

 مدل نیب ستتهیمقا با .هستتتند ستتکیر رفتنیپذ  ماده و یفرد استتتقلال بر یمتک نانی ار فر

 نهیزم در یجالد یهانشیب و هادگاهید هالیتحل و هیتتز ،ییای ستتت مدل و متحده الاتیا

 لهیوس به استاساً ییای ست ی شتورها در فناوری یمال تأمین روند. دهندمی ارائه یمال تأمین

رده  ییای س( NIE) نینو یصنعت ینوپا یاقتصادها مورد. شودمی تیهدا یدولت یهاستیاست

 هاسیاست تیهدا در را هادولت مهم نقش - وانیتا و سنگاپورشامل  یای س یاژدهاها - اول

 و رستتنگاپو زی متیموفق فناورانه توستتعه. اندداده نشتتان یمل انهنو ور یهاتوانایی تادیا یابر

 اب تطابق یبرا مناستتآ راتییتغ تادیا و متحده الاتیا مدل اقتداس حاصتتل یحد تا وانیتا

 - تایوان و سنگاپور - نینو یصتنعت ینوپا اقتصتاد دو هر. استت خودشتان خا  یهاطیمح

 ایتاد و تأستتیس زین متحده ایالات در نزدک ستترمایه بازار با معادل ایستترمایه بازارهای

 اوراق بورس و سنگاپور در  اتالیست)  نند یدانیپشت برترفننوپای  یهاشر ت از تا اند رده

 (.وانیتا در( OTC) بورس از خارج بهادار اوراق مدادله و( TWSE) وانیتا بهادار

 و یرهدر نقش معمولاً هادولت  ه میبدان ستتتا جالآ ،ییای ستت ی شتتورها نهیزم در

 تیحما یبرا یاستیس ابزار کی عنوان به( VC) خطرپذیر گذاریسرمایه از استفاده در شرویپ

 قشن در دولت عملکرد در یمنف و مثدت جوانآ حال، نیا با. دارند برترفن صنعت توستعه از
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 یهاگذاریستترمایه یایمزا. ددار وجود خطرپذیر گذاریستترمایه در ریدرگ دارهیستترما کی

 ها ن در  ه  رد مشتتتاهده ییای ستتت ی شتتتورها در ویژهبه توانمی را یدولت خطرپذیر

 هب نستتدت یبیشتتتر اجتناب متحده الاتیا به نستتدت خطرپذیر گذاریستترمایه یهاشتتر ت

 ها ن در  ه دارد وجود ییای س ی شتورها در ستکیر از اجتناب فرهنگ کی) دارند ستکیر

 مراحل در یتتار یهاریسک انتام به ی متر شیگرا خطرپذیر گذاریسترمایه یاهشتر ت

 تزریق در را تیهدا و یرهدر نقش دیبا هادولت ن،یبنابرا(. دارند گذاریستتترمایه هیتاول

 رخطرپذی گذاریسرمایه یهافعالیت قیتشو یبرا مناستآ یهازهیانگ تادیا و گذاریسترمایه

 رد   غاز را خطرپذیر گذاریستترمایه یهابرنامه وانیتا دولت ثال،م عنوان به. رندیبگ عهده به

 و خطرپذیر گذاریستترمایه یهاشتتر ت یبرا یاتیمال یهامشتتوق) یاتیمال یهامشتتوق و

 یبرا( خطرپذیر گذاریستترمایه هایصتتندوق در انگذارستترمایه یبرا یاتیمال هایتخفیف

 نیا وانیتا دولت حال، نیا با.  رد ئهارا 1456 دهه لیاوا در خود برترفن صتتنعت کیتحر

  ن خطرپذیر گذاریستترمایه صتتنعت  ه  رد لغو یزمان درو  1444 ستتال در را هامشتتوق

 صتتنعت تا دهد انکام یخصتتوصتت یهابخش به اینکه یبرا بود، رشتتد حال در ستترعتبه

 یهاگذاریسرمایه مضرات ای آیمعا از.  نند جیبست و داده رشتد را خطرپذیر گذاریسترمایه

اثرات جایگزینی )تأثیرات  دتوانمی یدولت یهاهزینه صتتر   ه استتت  ن یدولت خطرپذیر

 بخش گذاریستترمایه  اهش) باشتتد داشتتته یخصتتوصتت بخش یهاگذاریستترمایهمنفی( بر 

 .شود اقتصاد در در مد ی ل  اهش به منتر است ممکن درنتیته و( یخصوص

 وانیات و سنگاپور ل،یاسترائ و متحده الاتیا در موفق اریبست فناوری یمال تأمین بر علاوه

 وان،یات مورد در. هستند برترفن عیصنا تادیا در فراوان تیموفق با ییای س شرویپ ی شتورها

  الاها د نندگانیتول از زی متیموفق یترق یبرا  شور عیصنا به  ن برترفن یهاخوشه قدرت

 یراحط با د نندگانیتول به مربوط یاصتتل زاتیتته د نندگانیتول به شتتدهفروخته یاجزا و

 مدل از ستتتنگاپور. اند رده  مک( OBM) یداخل برند د نندگانیتول و( ODM) یداخل

 در. ستا  رده یرویپ ینی ار فر و ینو ور شدردیپ یبرا متحده الاتیا یدانشتگاه ینی ار فر

 لند،یتا و یمالز مانند ییای ستت یبدرها ای دوم رده نینو یصتتنعت ینوپا یاقتصتتادها مورد

 بودجه هدایت نقش و  نندمی عمل یاصل یمال تأمین یهاستازمان عنوان به عمدتاً هادولت

 فرایند تیهدا و شتتتدردیپ در. استتتت ینا اف و  وچک یخصتتتوصتتت بخش یمال تأمین و
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فرمالیته و مقررات  یفرایند ستتالاری با ایتادو دیوان یادار مشتتکلات ،فناوری ستتازیتتاری

 ار  یروین  ند.ایتاد می نوپا یهاشر ت یمال تأمین مک به  در یقرمز خط وپاگیر،دستت

 و هادانشتتتگاه ع،یصتتتنا نیب رفعالیغ ارتداطات) یاشتتتدکه فیضتتتع تعاملات و تیفی  م

 ،درنتیته. ستتازی هستتتندتتاری فرایندهدایت  موانعی بر ستتر راهنیز ( یدولت یهاستتازمان

 از فتشریپ و هیسرما به یدسترس در یبیشتر یهایدشتوار با ینی ار فر ینوپا یهاشتر ت

 هیافتتوستتعه ی شتتورها با ستتهیمقا در انهنو ور یزندگ چرخه انیپا یستتو به یینوپا مرحله

 .شوندمی مواجه

 یاژدهاها ایرده اول  ییای ستت( NIE) نینو یصتتنعت ینوپا یاقتصتتادها موارد ستتهیمقا با

 یبدرها ای دوم رده نینو یصنعت یوپان یاقتصتادها با( 3 فصتل) وانیتا و ستنگاپور ییای ست

 ییای ستت( NIE) نینو یصتتنعت ینوپا یاقتصتتادها  ه افتیدر توانمی ،(5 فصتتل) ییای ستت

 یهااقتصاد از یدولت یمال تأمین یهابرنامه و هاسیاست یاجرا و نیتدو در وانیتا و سنگاپور

 ان،ویتا و ستتنگاپور واردم در. اندبوده ترموفق لندیتا و یمالز دوم رده نینو یصتتنعت ینوپا

 انهنو ور و انهفناور یهاتوانایی ستتطوح باهمراه  فناوری یمال تأمین یستتتیاستتت ابتکارات

 یااژدهاه مورد در یریادگی و یهماهنگ ،یاستیس تعهد یبالا سطح. یافتند تکامل هاشتر ت

 ییای ستت یبدرها موارد به نستتدت فناوری یمال تأمین یهابرنامه مؤثرتر یاجرا به ییای ستت

 .است شده منتر

 یالم تأمین یهاسیاست  ه سازندمی برجسته را نشیب این یمورد هایلیتحل و هیتتز

 خود زی متیموفق عملکرد یبرا مربوطه یراهدردها و هاستتتیاستتتت گرید ازمندین فناوری

 و یسازمان داتیترت  ه ندهست  ن از یحا  یمورد هایلیتحل و هیتتز ن،یا بر علاوه. هستند

 گذارتأثیر فناوری یمال تأمین یهاستتیاستتت مؤثر یاجرا و هاانتخاب بر ینهادتنظیمات 

 و نیقوان شتتامل نهادی داتیترت نیا ،ینو ور نظام مناستتآ و درستتت  ار رد یبرا. ندهستتت

 فساد هب نسدت ییهانگرش ،ینی ار فر اعتماد، ،یدولت یبورو راست تیقابل و وحدت مقررات،

 ه  است مهم نکته نیا صیتشخ. شوندمی یخصوص یهاشتر ت از تیحما در دولت نقش و

 را سازیتتاری و فناوری انتقال زی متیموفق یهامدل لیاسترائ و متحده الاتیا موارد اگرچه

 و مشتتابه یراهدردها اتخاذ ، نندمی ارائه یروهدندال جهت جهان ی شتتورها ریستتا یبرا

  شتتورها در موجود مختلف یهاچالش و ازهاین به توجه بدون گرید یاقتصتتادها از مقلدانه
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 أمینت یراهدردها و هاسیاست دیبا گرید ی شورها. اورندین بار به یمؤثر جینتا استت ممکن

  شتتتورها نیا یبرا  نچه چرا ه  نند؛ اتخاذ اطیاحت با را فناوری گذاریستتترمایه و یمال

. دباش نداشته ی ار مد ردعملک اقتصادها ریسا در است ممکن ،است  رده عمل زی متیموفق

 یمال یساختارها و هاسیاست ،[7] نهادی داتیترت یدارا مختلف ی شورها گر،ید عدارت به

 ممستتل  نچه. گذارندمی تأثیر مؤثر ستتازیتتاری و ینو ور تیریمد بر  ه هستتتند یمتفاوت

 اب ان شتورش در هاشتر ت  ه را فناوری موانع و یفعل یازهاین دیبا انگذارستیاستت استت،

ر   اقتداس  ه استت  ن علت.  نند درک هستتند، مواجه ها ن  یراهدردها و هاسیاستصتِ

 .نشود منتر یمل رقابت به است ممکن موفق ی شورها

 امروز یایدن در یفناور یمال نیتأم یهاچالش .1-3

 در( ها) 1هزاره توسعه اهدا  به متحد ملل سازمان عضتو ی شتورها یتمام حاضتر، حال در

 گرانینما هزاره توسعه اهدا . اندشده متعهد فقر ی نشهیر و یاقتصاد رشتد تقایار یراستتا

 جهان سراسر در فقر ی نشهیر و داریپا توسعه تیتقو و جیترو یبرا متحد ملل سازمان تعهد

. ندی  دست به 2611 سال تا  ه  شورهاست همه یبرا یسنتش قابل اهدا  یادار و استت

 بودجه تأمین لحاظ از ایدن امروز یهاچالش یسازبر ورده در یمهم نقش فناوری یمال تأمین

  نفرانس یبرگزار از پس(. 2661 چئونگ، -یی و ومای)  ندمی فایا هزاره توستتعه اهدا 

 سازمان عضو ی شورها شد، برگزار لیبرز  شور ،ریودوژانیرو در 2612 سال در  ه ،262+ویر

 ریزیبرنامه و هاچالش با مقابله یبرا 7داریپا هتوستتع اهدا  از یامتموعه یرو بر متحد ملل

نگاه  نید به )  ردند توافق 2611 ستال از بعد داریپا توستعه به یابیدستتت جهت  ار دستتور

 کی تا شوندمی نهاده انیبن هزاره توستعه اهدا  استاس بر داریپا توستعه اهدا (. 2-4  ادر

 .دهند ارائه یاقتصاد یردایپا و رشد یبرا را چندبعدی و جامع توسعه ارچوبچ

 

 اهداف - اقتصادی رشد از حمایت منظور به گرفتهصورت یهاگذاریسرمایه .2-9 کادر

 (هاSDG) پایدار توسعه اهداف و( هاMDG) هزاره توسعه

                                                           
1. MDGs 
2. Rio+20 
3. SDGs 
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 و شدید فقر  اهش هد  با  ه استت جهانی پروژه یک متحد ملل ستازمان هزاره توستعه اهدا 

  شورهای. است شده طراحی شدهبندیزمان اهدا  از ایتموعهم طریق از اقتصادی رشد ارتقای

 عملیاتی هد  15 و اصلی هد  5 از متشکل جهانی توسعه چارچوب یک روی بر جهان ستراسر

 .1(2616 هزاره، پروژه) اند رده توافق

 ؛شدید فقر و گرسنگی  نیریشه. 1 اصلی هد 

 ؛جهانی ابتدایی  موزش به دستیابی. 2 اصلی هد 

 ؛زنان توانمندسازی و جنسیتی برابری ارتقای. 7 اصلی هد 

 ؛ ود ان ومیرمرگ  اهش. 6 اصلی هد 

 ؛مادران سلامت بهدود. 1 اصلی هد 

 ؛هابیماری سایر و مالاریا ایدز،/ وی یاچ با مدارزه. 4 اصلی هد 

 ؛محیطیزیست پایداری از اطمینان حصول. 3 اصلی هد 

 ؛توسعه برای نیجها مشار ت ایتاد. 5 اصلی هد 

 غیر و یبینپیش قابل مند،قاعده باز، مالی و تتاری سیستم یک بیشتر توسعه. 12 عملیاتی هد 

 . میزتدعیض

 لقاب مند،قاعده باز، مالی و تتاری سیستم یک بیشتتر توستعه) 12 عملیاتی هد  خا ، طور به

 ایتاد) هزاره توستتعه  اهدا 5 شتتماره اصتتلی هد  زیرمتموعه  ه(  میزغیرتدعیض و بینیپیش

 تأ ید اقتصادی رشد از حمایت برای گذاریسترمایه بر دارد، قرار( توستعه برای جهانی مشتار ت

 به مناسآ یهازیرساخت در تا است  رده تشتویق را هادولت هزاره توستعه اهدا . استت ورزیده

 یهاتدول  ه معنی بدین.  نند گذاریستترمایه خصتتوصتتی بخش توستتعه برای  لیدی عنوان

 تحریک با بتوانند تا  نند اقتدتاس را ملی راهدردی بتایتد توستتتعته حتال در  شتتتورهتای

 . نند  مک هزاره توسعه اهدا  تحقق به خصوصی بخش یهاگذاریسرمایه

 سازمان عضتو  شتورهای ،(+20ریو) پایدار توستعه مورد در متحد ملل ستازمان  نفرانس از پس

 یهاچالش با مقابله برای( هاSDG) پایدار توستتتعه اهدا  از ایمتموعه روی بر متحد ملل

 هب هزاره توستتعه اهدا  مدنای بر پایدار توستتعه اهدا .  ردند توافق پایدار توستتعه به دستتتیابی

 بنا 2611 سال از بعد تا توسعه  ار دستور و هابرنامه پیشدرد برای مشتخص هد  تعیین منظور

 یهاسیاست تدوین جهت در هادولت راهنمایی هتج را چارچوبی پایدار توستعه اهدا . اندشتده

 ارائه( IIAs) المللیبین گذاریستتترمایه هاینامهموافقت خا  طور به دقیق، گذاریستتترمایه

                                                           
1. Millennium Project, 2014 
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 بهره پایدار توستتعه به دستتتیابی برای( FDI) خارجی مستتتقیم گذاریستترمایه از  ه ، نندمی

 .گیردمی

 شیافزا قیطر از داریپا توستتعه اهدا  و ههزار توستتعه اهدا  به یابیدستتت معنا، کی به

. ابدی تحقق دیبا یمال هیسرما به یدسترس بهدود و ینو ور یهازیرساخت در هاگذاریسرمایه

 یبرا توستتعه حال در ی شتتورها هم و یافتهتوستتعه ی شتتورها هم یهادولت امروزه،

 نهیزم در گذاریستترمایه تیظرف شیافزا و تیتقو بر مؤثر یدولت یمال یهایگذارستتیاستتت

 فناوری یمال منابع صیتخص یسازو ارها حیتشر به 1-4 شکل. اندشتده قائل تیاهم برترفن

 پورتر،) پورتر یرقابت الماس مدل استتتاس بر ،یمل انهنو ور تیظرف  نندهنییتع عوامل و

 استتت جالآ. پردازدمی 1(2666 ،2662 تز،ی وزات) جاندهستتهمارپیچ  مدل و( 2661 ،1446

 یستتتازفراهم نظر از( هاNIS) ینو ورملی  یهانظام در را یمهم نقش هادولت  ه میبدان

 ریستتا و یخارج میمستتتق گذاریستترمایه ،فناوری یمال تأمین ،فناورانه یهازیرستتاخت

 . نندمی فایا یصنعت یهاینو ور از تیحما یبرا یمال تأمین یسازو ارها

 

                                                           
1. Etzkowitz, 2002, 2004 
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 یمل ینوآورت یظرف هایکنندهنییو تع یفناور یمال تأمین. 9-1 تصویر

 .2001 ،2002 ویتز،کاتز و 2001 ،1440 پورتر، از شدهاقتباس: منبع

 یار مد  ستمیا وس تا اند رده یسع هادولت از یاریبس ،ی نون دشوار یاقتصتاد طیشترا در

 قیطر ازرا ( NIS) ینو ورملی  منظا و  نند تادیا نو ور یهاشتتر ت از یدانیپشتتت یبرا را

 را ییهاطرح جهان سرتاسر در  شورها از یاریبس.  نند تیریمد یاستتیست مختلف اقدامات

 ،ینیر ار ف توسعه بستر در. اند رده مستقر و ابدا  فناوری یهاینو ور انتشتار لیتسته یبرا

 هب توجه با. شتتودمی شتتناخته پذیرخطر گذاریستترمایه عنوان به اغلآ فناوری یمال تأمین

 از هادولت از بسیاری مالی، تأمین اولیه مراحل در موجود یهایدشوار و بالا ریستک ماهیت

 برای هاگذاریسرمایه یسازفراهم برای مهم مالی ابزار یک عنوان به خطرپذیر گذاریسرمایه

 به یبده یمال تأمین  ه یی نتا از.  نندمی استفاده پرریسک انهنو ور هایبنگاه از پشتیدانی

 از تیحما یبرا یمهم نیگزیجا ستتازو ار خطرپذیر گذاریستترمایه استتت، گران ی ل طور

 به دستیابی در نوپا هایشر ت مشتکلات درک با. شتودمی محستوب دیجد و ارهای ستآ

. هنددمی ارائه نوپا یهاشتتر ت برای را یمتعدد مالی اقدامات و هابرنامه هادولت بودجه،

 :از عدارتند  ندمی تیحما ینی ار فر یهافعالیت از  ه یمال اقدامات از یعیوستتت فیط

 یهاستیاست و توستعه، و قیتحق یاتیمال یهاستیاستت ،(IP) فکری تیمالک یهاستیاستت

-4 جدول.  نندمی تیحما هیاول یهاگذاریسرمایه از ها ن یهمگ  ه ،فناوری سازیتتاری
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 ،ددهمی ارتقا را مختلف ی شورها خطرپذیر گذاریسترمایه عیصتنا  ه ار یاتیمال اقدامات 1

 یقو صتتنعت کی لیتشتتک از تیحما یبرا هادولت تلاش انگرینما اقدامات نیا. دهدمی ارائه

 همه، از ترمهم. استتت یاتیمال یهامشتتوق از یامتموعه قیطر از خطرپذیر گذاریستترمایه

/ اهش  هد  با فناوری نانی ار فر از  ه هستند یاستتیست ابتکارات از یکی یاتیمال اقدامات

 . نندمی تیحما بازار شکست فیتضع

 به  مک در یدی ل ینقشتتت مختلف، یتیحما یهابرنامه اندازیراه قیطر از هادولت

 یهابرنامه نیا از هد .  نندمی فایا مرگ دره از عدور یبرا فناوری بر یمدتن یهاشتتر ت

 قالانت روند بهدود یبرا. است هاینو ور سازیتتاری و دیجد و ار سآ تادیا قیتشو ی مک

 یراهدردها ینیباز فر  نار در هابرنامه نیا از دیبا هاشتتتر ت ،فناوری ستتتازیتتاری و

 قه،ستتابیب فناورانه راتییتغ از ییایدن در. رندیگ بهره خود توستتعه و قیتحق ستتازیتتاری

 نظر به دبخشیام ستتتازیتتاری یبرا  ه پردازندب ییهادهیا در  اوش به دیبا هاشتتتر ت

 خود فرایند /محصتتول یهاینو ور یابیبازار یبرا را یمناستتد یتتار یهامدل و رستتندیم

 ای یابیبازار یتر ید عناصر قیطر از هاینو ور بازار ظرفیت یبررست ،روش کی. دهند توستعه

 ارتقای یبرا(. 7-4  ادربه  نگاه  نید) تدلیغ مکان، مت،یق محصتتول،: استتت ریز عامل چهار

 عاتاخترا از یابیبازار یبررسیک  و فناوری یبررس کی دیبا هاشتر ت ،فناوری ستازیتتاری

 یمهم یهافرایند یابیبازاربررستتی  و فناوری یبررستت. دهند انتام خود توستتعه و قیتحق

 دتوانیمن شتتر ت کی  ه یزمان شتتود؛ایتاد می یافناورانه یهاا نااطمینانیریز هستتتند،

 اثراتنستتدت به   ه زمانی ای دارد وجود  ن یهاینو ور یبرا یبازار ای   ه باشتتد مطمئن

 .شناخت نداشته باشد برترفن بازار در هاینو ور سازیتتاری به  مک یبرا ایشدکه جاندی

 VC عیت از توسعه صنایحما یبرا فناوری یمال ینتأم سازوکار -یاتیمال اقدامات. 9-1جدول 
 VCهای شرکت خطرپذیرداران سرمایه 

 یاتیمال تیمعاف 
  سر
 مالیات

 اعتدار
 یاتیمال

 یاتیمال تیمعاف
  سر

 اتیمال

 اعتدار

سود   شورها یاتیمال
 سهام

عواید 
 ایسرمایه

های زیان
 ایسرمایه

گذاری سرمایه
 متدد

 سود

 سهام

 دیعوا

 یاهیسرما

 یهاانیز

 یاهیسرما

 یگذارهیسرما

 متدد

 × × × × × × √ × × × √ √ استرالیا

 √ × × × × × √ × × × × ×  انادا
 √ √ × × × × × × × × × × چین

 √ √ × × × × √ √ × × × × دانمارک
 × × × × √ × × × × × √ ×  لمان
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 × × × × × × × × × × √ × اسرائیل

 × × × × √ √ × × × × √ √ پرتغال

 × × × √ × × × × × √ × × سنگاپور

 ره 
 × √ × √ √ √ × √ × × √ × جنوبی

 × × × × √ √ × × × × × × اسپانیا

 × × × × × × × × √ × √ × سوئد

 √ × × × × × × √ × × × × تایوان
 × × × × √ √ × × × × √ √ تایلند

 × √ √ √ √ √ × √ √ √ √ √ انگلیس

 × × × × × × √ √ × × × ×  مریکا

 OECD (2003، 2011b، 2013a، 2013b.) از شدههیته سنده،ینو یطراح: منبع

 

 

 

 

 

 

 
   1(پی4) آمیخته بازاریابی و یفناور یسازیتجار .3-9در کا

                                                           
1. 4Ps 
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 عناصتتر قیطر از هاینو ور بازار تیظرف یبررستت یبرا یروشتت ،یفناور یستتازیتتار ندیفرا در

 تیوضع شناخت یبرا استتفاده مورد یابیبازار مدل عامل، چهار نیا. دارد وجود یابیبازار یدیتر 

 ،یرت امک جرومه ادموند لهیوس به ابتدا  میخته بازاریابی مفهوم. است شر ت کی محصتول ارائه

 عنصر چهار شامل  میخته بازاریابی. شد یمعرف 1446 سال در گانیشتیم یالتیا دانشتگاه استتاد

 .1(1446 ،ی ارتمک) 6غیتدل و 7مکان ،2متیق ،1محصول: است پی(6)

 .دارند انتظار خدمات /محصولات ارائه از انیمشتر  ه ییهایژگیو ای هاجنده: محصول •

 پرداخت به لیما انیمشتتتر  ن در  ه( هافیتخف شتتامل) متیق کی نییتع ندیفرا :متیق •

 .هستند خدمات /محصول افتیدر یازا در نهیهز

 .هد  بازار به خدمات /محصول یهاینو ور لیتحو یبرا عیتوز یها انال انتخاب: مکان •

 در یترمشتت دیخر ماتیتصتتم بر یگذارریتأث یبرا یغاتیتدل یهاتیفعال یهانهیگز: غیتدل •

 .بازار

  ه  نچه نییتع به ندتوانیم  میخته بازاریابیعنصتتر  6 ،یستتازیتتار یبرا اهدا  فیتعر در

  مک دهد، انتام بازار در رقدا با رقابت یبرا دیبا شتتر ت کی  ه  نچه و خواهندیم انیمشتتتر

 پی7  ه افتی گستتترش «پی3» به 4(1451) تنریب و بومز لهیوستت به پی بازاریابی6 مفهوم.  نند

 یابیبازار در میرمستتتقیغ ای میمستتتق طور به  ه یافراد) 3مردم: شتتودیم شتتامل هم را یاضتتاف

 یبرا هاتیفعال یهاانیجر و هاروش) 5هاندیفرا ،(هستتند لیدخ خدمات ای محصتول یهاینو ور

 فراهم خدمات  ن در  ه یطیمح و ییتوانا) 4یکیزیف شواهد و( خدمات ای محصول لیتحو و ارائه

پی 6) خود یابیبازار عناصر دائم طور به دیبا شر ت کی رقابت، یبرا راهدرد نیتدو در(. شوندیم

 رییتغ حال در سرعتبه طِیشترا به وا نش در را ن  در موجود عناصتر و  رده ینیبازب را( پی3یا 

 .دهد قیتطد ،بازار

 یهاگذاریسرمایه تنهانه دیبا شر ت کی ،ینو ور عمر چرخه انیپا یستو به حر ت در

 دستتت ینو ور ستتازیتتاری به تا ردیبگ نظر در زین را یرقابت طیمح بلکه توستتعه و قیتحق

                                                           
1. Product 
2. Price 
3. Place 
4. Promotion 
5. McCarthy, 1960 
6. Booms and Bitner (1981) 
7. people 
8. processes 
9. physical evidence 
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 ازیستتاری یراهدردها اقتداس بر ادیز احتمال به بازار طیمح  ه است لیدل بدان نیا. ابدی

 و یرقابت طیمح در ینو ور انتشتتار ریمستت. گذاردیم تأثیر مختلف اشتتکال به شتتر ت کی

 در .است یهمکار تیقابلایتاد  یبرا فناوری یاستانداردها مستتلزم احتمالاً یامروز دهیچیپ

 با راهدردی یاتحادها به دورو به متدور استتت ممکن برترفن یهاشتتر ت ،یموارد نیچن

توانست  تراشه  ارت صنعت در «هوشمند  ارت معاهده» مثال، عنوان به شتوند؛ خود یرقدا

 فراهم را هوشتتمند یها ارت چندمنظوره یهاتیقابل و عامل یهاستتتمیستت یهمکار تیقابل

 ار فناورینانو ی اربردهاتوانستتت ( NSTC) 1نانو فناوریم و عل ومی نستترستتو  [6] ،زدستتا

 دبهدو را فناورینانو لهیوس به شتدهفعال یراهکارها و محصتولات لیپتانست ودهد  گستترش

 هایریسک  اهش به دتوانمی اننو ور انیم یهمکار ،راهدردی اتحاد به ورود با [1]. بخشتد

از  مشتتترک استتتفاده تهینت در اتیمعامل یهاهزینه  اهش و فناوری یهاگذاریستترمایه

 . ند  مک فناوری نرمسخت و  هایزیرساخت

 فناوری یمال تأمین نگربرون توسعه .1-3

 به را خود یتتار یهاتیذهن ،فناوری ینوپا یهاشتتر ت ،یستتازیجهان دوران در امروزه،

 یهاگام برداشتتتتن به طلدانهجاه بلکه ، نندمین محدود یمل یمرزها داخل در تتتارت

 فناوری شرفتیپ. شندیاندیم ینجها اسیمق در خود یهاینو ور ستازیتتاری در خطرپذیر

.  ند  مک یجهان یمدنا در ینو ور ستتازیتتاری به دتوانمی( ICT) ارتداطات و اطلاعات

 به دنیبخشتت ستترعت به( ICT) ارتداطات و اطلاعات فناوری عیستتر توستتعه استتت، یهیبد

ل در سا ،(GEM) ینی ار فر یجهانبان دیده اعلام اساس بر. استت  رده  مک یستازیجهان

های وشر لیتستته و دیجد یهافرصتتت تادیا با وب و نترنتیا بر یمدتن یهافناوری 2617

 زشیانگ درصد 2-4 شکل. اندشده ینی ار فر شکل رییتغ سدآ ،نانی ار فر و ار سآانتام 

 نکته. ددهمی نشان فرصت اساس بر نانی ار فر زشیانگ درصد و ضرورت بر بنارا  نانی ار فر

. استتت دیجدخطرپذیر  گذاریستترمایه خلق عوامل از یکی دیجد فرصتتت ،هاینک توجه جالآ

 انگذارسیاست یبرا را ییهادستورالعمل نیهمچن  ینی ار فر یجهانبان دیده 2617گزارش 

 و کیتحر یراستا در هدفمند و مؤثر یهابرنامه و هاستیاست نیتدو یبرا جهان ستراستر در

                                                           
1. Nano Science and Technology Consortium 



 335 ■ راهی به سوی اقتصادی کارآمد. تأمین مالی فناوری 1فصل 

 

 بر ینی ار فر بان جهانیدیده 2617 گزارش. دهدمی ارائه نانی ار فر یهاتلاش از تیحما

 نیهمچن و یمال تأمین خا  یهابرنامه و ستتازو ارها به نانی ار فر  ه دارد تأ ید امر نیا

 و هاستیاست. دارند ازین شتانو ار ستآ رشتد جهت ها نبه   مک یبرا ینی ار فر  موزش

  مک  ار بازار بهدود به ینیفر ار  ینوپا یهاشتتتر ت هد  دانیم با یدولت یهابرنامه

 .شوندمی یمل اقتصاد رشد به منتر لیدل نیهم به و  نندمی

 
 نداکرده دایپ زهیانگ فرصت، ای ازین اساس بر که ینانیکارآفر درصد. 3-1تصویر 

 اقتصتتاد یجهان متمع یبندطدقه از استتتفاده با ،(GEM) ینی ار فر یجهانبان دیده 2617 گزارش: نکته

(WEF)، اقتصتاد یجهان متمع.  ندمی یبنددستته را اقتصتادها (WEF )مرحله سه به توجه با را  شتورها 

( 2 مرحله) محوروریبهره یاقتصادها ،(1 مرحله) حورمعمناب یاقتصادها: است  رده یبندطدقه توسعه خا 

 (.7 مرحله) محورینو ور یاقتصادها و

 1(2016) بوسما و آموروس: منبع

 یبرا اما استتتت، تیاهم حائز برترفن نانی ار فر یبرا فناوری یمال تأمین  ه یحتال در

 به برترنف نانی ار فر ،یجهان بازار در رقابت یبرا. ستین ی اف یجهان سطح درپذیری رقابت

 و مناسآ ینو ور رساختیز ،یمهندس و علم استعداد با یانسان هیسترما راهدردی یهامکمل

                                                           
1. Amorós and Bosma (2013)  

 اقتصادهای مدتنی بر نو وری اقتصادهای مدتنی بر منابع تصادهای مدتنی بر  اراییاق

% 46 

% 16 

% 66 

% 76 

% 26 

16 % 

0 % 

 محورشرفتیپ فرصت ازمحورین
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 هتوسع و قیتحق نهیزم در گذاریسرمایه دیبا ها ن مسلماً. ازمندندین راهدردی یهامشتار ت

 و ار سآ رشد یبرا. ابدی شیافزا دیجد یهاینو ور در هاگذاریسترمایه تا دهند شیافزا را

 توسعه و ینیر ار ف یهاشتر ت یبرا توستعه و قیتحق یهاتلاش شیافزا ،یجهان ستطح در

 کی توسعه در. است زیبرانگچالش ترعیوس یهافرصتت از برداریبهره یبرا نینو یردهادراه

 یهامشتتار ت ندتوانمی ینی ار فر یهاشتتر ت ،فناوری یمال تأمین یبرا نگربرون کردیرو

 راهدردی یهامشار ت. دهند لیتشتک ینو ور یهاشتدکه  ارایی شیافزا جهت در راهدردی

 یزستتافراهم با را خود و ار ستتآ تا  نند  مک ینی ار فر ینوپا یهاشتتر ت به ندانتومی

. ندده رشد داریپا یاوهیشت به انیمشتتر یبندبخش ای و دیجد یبازارها به یابیدستت امکان

 هایریسک جدران یبرا بازده دیتول لحاظ از عیستر رشتد یبرا را ریمست ،درستت یاتحادها

 . رد ندخواه فراهم گذاریسرمایه

 نوبه به دتوانمی فناوری یهاینو ور ستتازیتتاری بازار، به انهنو ور محصتتولات عرضتته با

 دتوانمی ستتازیتتاری  ه استتت لیدل بدان نیا. شتتود منتر بهتر توستتعه و قیتحق به خود

 یهاهزینه دیبا شتتر ت  تا در و شتتود انتام دیبا یزمان چه گذاریستترمایه  ه  ند نییتع

 از یحا  یجهان ینو ور 1666 مطالعه  ه است توجه جالآ. دهد شیافزا را عهتوس و قیتحق

 هب یمؤثر جینتا استتت ممکن توستتعه و قیتحق بخش در بیشتتتر نهیهز صتتر   ه استتت  ن

 از  ه یفرهنگوجود  و راهدردی همستتویی از عدارتند عوامل نیترمهم. باشتتد نداشتتته همراه

 متمر ز، ینو ور راهدرد: از عدارتند نو ور شتتر ت کی بر مؤثر عوامل.  ندمی تیحما ینو ور

 و العادهفوق استتتعداد ،یمشتتتر یازهاین مورد در یعال نشیب برنده، ی ل و ار ستتآ راهدرد

 در. 1(2611 همکاران، و یرازولسکیا) موفق یاجرا یبرا لازم یهاتوانایی از یمناسد متموعه

 تیموفق یبرا یضتترور گذاریایهستترم کی توستتعه و قیتحق یهاهزینه ،برترفن عیصتتنا

 یرگید یهامکمل به شر ت کی ن،یبنابرا ؛است ضرورت تنها اینکه نه اما ،شودمی محسوب

 .دارد ازین یرقابت بازار در خود تیموقع تیتقو و ارتقا یبرا

( IT) اطلاعات فناوری شر ت کی ،2617 سال در جهان شتر ت نیترنو ور اپل، شتر ت

 ارزش  ن مهم یلیکمالزامات ت ریستتا و فناوری یهاگذاریرمایهستت از تیموفق با  ه استتت

 در خود همراه تلفن محصتتول و وترهای امپ یهاینو ور اندازیراه با.  ندمی تادیا یتتار

                                                           
1. Jaruzelski et al., 2011 
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 لیمات ،بازار در  ردن رقابت یبرا رقدا  ه است گرفته ادی اپل شتر ت اطلاعات، فناوری بازار

 ت،میق یتهاجم رقابت به توجه با. دارند محصتتولاتش ی اربردها و هایژگیو  ردن ی پ به

 رقدا، یسو از محصول و فناوری شرفتیپ اقتداس سرعت و  نندگانمصر  متیق تیحساس

 اردیلیم 7.6 به 2611 ستتال در دلار اردیلیم 1 از را توستتعه و قیتحق یهاهزینه اپل شتتر ت

 در شتتدهعرضتته یفعل یهاحلراه زا بهتر یهاحلراه ارائه بر تمر ز یبرا 2612 ستتال در دلار

 ،2617 سال در 1راهدرد مشاوره شر ت یسو از شدهانتام یبررس اساس بر. داد شیافزا بازار

 نیا با(. 2-4 جدول) افتی راه نو ور یهاشتتر ت نیبرتر فهرستتت سأر به تیموفق با اپل

 هیرماس توسعه رب بلکه ، ندمین توجه توسعه و قیتحق یهاهزینه به تنها اپل شتر ت وجود،

 با ابزج ویاست مصاحده)  یدمیبر جابز ویاست فلستفه از  ه طورهمان. دارد تمر ز زین یانستان

 یبرا یانستتان یروین توستتعه و یستتازمیت یرو بر نیهمچن اپل شتتر ت ،2(1445 فورچون،

 .است شده متمر ز خود و ار سآ تیریمد و شرفتیپ

 برتر نوآور شرکتده . 3-1 جدول

 نام شرکت ردیف
 R&Dمخارج 

 از فروش % 2617در سال  میلیون دلار  مریکا

 2.2 7.6 اپل 1

 17.1 4.5 گوگل 2

 1.5 16.6 سامسونگ 7

 3.1 6.4 شر ت  مازون دات  ام 6

 M3 1.4 1.1های متموعه شر ت 1

 7.1 6.1 جنرال الکتریک 4

 17.7 4.5 افتمایکروس 3

 4.6 4.7 امبی ی 5

 44.7 6.7 شر ت تسلا موتورز 4

 23.1 1.6 بوکشر ت فیس 16

 Strategy& (2016.) دردراه مشاوره شر ت :منبع

                                                           
1. Strategy& in 2013 
2. Steve Job’s interview with  Fortune  , 1998 
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 ی ارهاستتازو یدولت یمال تأمین یهابرنامه ،فناوری یمال تأمین تربزرگ ریتصتتو به ینگاه با

 در یمهم نقش دولت. هستند ینو ور ستازیتتاری و فناوری توستعه از تیحما یبرا یمهم

 با عموماً  ینی ار فر رایز ، ندمی فایا ینی ار فر خطرپذیر یهاگذاریستتترمایه از تیحما

 دیولت بیشتر رشد به  ه اشتغال، کیتحر نظر از) است مرتدط جامعه رفاه و یاقتصاد توستعه

  ه هستند یمل ییهازمانسا هادولت گر،ید عدارت به(.  ندمی  مک( GDP) یداخل ناخالص

 .نند می فایا ینو ور نظام ملی تیریمد یبرا فناورانه یهاتیقابل تیتقو در یاتیح نقش

 لاندوال، ؛1447 ،1455 نلستتتون، ؛1453 فریمن،) ینو ور ملی نظام منظر از نگاهی با

 فاقد اغلآ توستتعه حال در  شتتورهای  ه شتتودمی مشتتاهده ،1(2667 ،1444 ،1445 ،1442

 عدیب سطح به  شورها حر ت برای مؤسسات بین مؤثر ارتداطات و یافتهتوستعه  املاً دهاینها

 یهافعالیت ارتقای برای دولتی یهاستتتیاستتتت بنابراین،. هستتتتند فناوری و مالی تأمین

 نیاز مورد توسعه حال در  شتورهای در ینو ور مالی تأمین تحریک و خطرپذیر گذاریسترمایه

 است  ن از حا ی  ار فرینی، جهانی باندیده 2617 گزارش. رسندمی نظر به ضتروری و استت

 جدید رو ا سآ یهافعالیت بقای و تحریک برای هدفمند رویکرد یک باید انگذارستیاست  ه

 به.  نند اقتداس جدید هایو ار سآ توسعه از حمایت جهت در خا  یهاستیاست اجرای با

 باید هادولت  ه دهدمی نشتتان 2617 ستتال در رینی ار ف جهانی باندیده مطالعه خا ، طور

 گریدی منابعی ارائه بر همچنین بلکه مالی، تأمین به  ستتان دستتترستتی ستتازیفراهم بر تنهانه

 رشتتتد در  ار فرینان به  مک منظور به را  ار فرینی هایمهارت ندتوانمی  ه  نند تمر ز

 . نند تقویت یا  رده تکمیل خود و ار سآ

 و ینو ور تیظرف هم  ه دهندمی نشتتان مطالعه نیا در هالیتحل و هیتتز ن،یا بر علاوه

 و یقانون یهاطیمح نیهمچن و ینو ور ستمیست تیفی  به هافناوری مؤثر ستازیتتاری هم

 کی دهندهبازتاب یدولت یمال تأمین یهابرنامه ،درواقع. دارند یبستتتگ گرید  نندهتیحما

 یهاشتتر ت با رابطه در  ه استتت هاینو ور قیتشتتو یبرا یدولت گذاریاستتتیستت هد 

 هاتشر  توسعه و قیتحق یهابودجه یبرا را ینیگزیجا یمال تأمین هابرنامه نیا ،یخصتوص

 مدل کی گرفتند، قرار بحث مورد یقدل یهافصتتل در  ه یمورد مطالعات.  نندمی فراهم

 و یمال تأمین فرایند در  ه دهندمی ارائه را یاقدامات و هاستتیاستتت بر یمدتن یتترب قیدق

                                                           
1. Freeman, 1987; Nelson, 1988, 1993; Lundvall, 1992, 1998, 1999, 2003 
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 توستتتعه، و قیتحق یدولت بودجه تأمین به توجه با.  رد دنخواه عمتل ستتتازیتتتاری

 یبرا یمال تأمین یهابرنامه نیا از چگونه  ه رندیبگ ادی دیبا ینی ار فر یهاگذاریستترمایه

 دیبا ها ن. رندیبگ بهره خود فرایند و محصول یهاینو ور ستازیتتاری هایریستک  اهش

 یهابرنامه و هاستتیاستتت راهدردها، از استتتفاده نحوه یریادگی یبرا را نگربرون کردیرو کی

 . نند اقتداس تیمز حدا ثر به یابیدست جهت در دولت یمال تأمین

 به یدسترس یبرا هاشر ت یهاتیقابل ،2663-2612 یهاستال در یجهان یمال بحران

 یهاشر ت به وام یاعطا مورد در هابانک و یمال مؤستستات چرا ه داد، لیتقل را یمال منابع

 در ی شتتورها از یاریبستت در ینو ور نظام ملی عمده مستتائل از یکی. هستتتند ترمحتاط نوپا

 از یخصتتتوصتتت بخش یمال تیحما ویژهبه) یمال تیحما ینا اف زانیم توستتتعه، حتال

 نیبنابرا. استتت( هاامو زیان ازحاصتتل  یمال ستتکیر  اهش یراستتتا در نوپا یهاو ار ستتآ

 یو ورن توستتعه و فناوری ییشتتکوفا یبرا یمال تأمین نهیزم در یبیشتتتر تلاش دیبا هادولت

 انوا  همه یبرا را یمال تیحما دیبا هادولت ،ینو ور نظام ملی حوزه در. دارنتد مدتذول

 سازیتتاری مرحله تا توستعه و قیتحق مرحله از یمال تأمین) زیخطر م یهاگذاریسترمایه

 . نند فراهم( ینو ور

 نگربرون فناوری مالی تأمین. 4-9 کادر

 یگذارستترمایه مالی تأمین.  ندمی ایفا  ار فرینی توستتعه در مهمی نقش فناوری مالی تأمین

 و ولیستتیلیکون - برترفن اقتصتتادی مناطق در موفقیت پس در  لیدی عوامل از یکی ،خطرپذیر

 در  ه است - اسرائیل  ویوتل در وادیسیلیکون همچنین و همتحد ایالات در 125 روتبوستتون

 .هستتتند جهانی موفق یهاشتتر ت به تددیل برای تلاش در  ار فرینی نوپای یهاشتتر ت تا ن

 خود به را جهان سراسر در انگذارستیاست همه توجه 125 روتبوستتون و ولیستیلیکون ظهور

. هستتتند 125 روتبوستتتون و ولیلیکونستتی موفقیت از تقلید به مایل  ه استتت  رده جلآ

 حدهمت ایالات از خارج در ولیسیلیکون شتده مدل ترینموفق عنوان به استرائیل وادیستیلیکون

( IPO) سهام اولیه عرضته استرائیلی هایشتر ت ،اینکه توجه جالآ نکته. استت شتده شتناخته

 .اندداشته متحده ایالات از خارج یها شور سایر به نسدت نزدک بازار در تریموفق

 از فراتر در رقابت برای نگربرون هایراهدرد دندال به برترفن یهاشتتر ت از بستتیاری امروزه،

 الیوت مارک وستتیله به ابتدا  ه ،بوکفیس شتتر ت مثال، عنوان به. هستتتند داخلی بازارهای
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 نزدک سهام ربازا در را خود سهام ا نون شد، تأسیس هاروارد دانشگاه در همکارانش و زو ربرگ

 به  ه 1(اینترنتی جستتوی موتور) چینی المللیبین شتر ت یک بایدو، شتر ت ؛ ندمی عرضته

( IPO) سهام اولیه عرضه دارای ا نون شد، تأستیس 2(ژو اریک و لی رابین)  ار فرین دو وستیله

 یمصنوع هوش  زمایشگاه یک 7بایدو شر ت ،(2617 سال در) اخیراً. است نزدک ستهام بازار در

 گذاریستترمایه. استتت  رده اندازیراه چین در موجود  زمایشتتگاه علاوه به ولیستتیلیکون در

 دوبای شر ت و بوکفیس شتر ت رشتد پس در مهم فناوری مالی تأمین ستازو ار یک خطرپذیر

 ند،رو این به پاسخ در. گذاردمی هادولت روی پیش را هاییچالش نگربرون  ار فرینی روند. است

 راستای رد فناوری مالی تأمین هایجایگزین گسترش و ارائه برای سیاستی ابتکارات باید هادولت

 و جدید، یهافناوری  وردن ارمغان به در ها ن به  مک و برترفن یهاشر ت هایریستک جذب

 .باشند داشته بازار به خود فرایند /محصول یهاینو ور عرضه

 ،درواقع ای د،یجد یهافناوری توستتعه به  مک در یمحور ینقشتت فناوری یمال تأمین

 نیا در یمورد مطالعات(. 6-4  ادرنگاه  نید به )  ندمی فایا فرایند /محصتتول یهاینو ور

 یمال تأمین در یابتکار یهاستتیاستتت تیهدا یبرا را ییهافعالیت و اریبستت یاههنمون  تاب

 اندداده نشان را یاقدامات و هاتسیاس یمورد مطالعات لیتحل و هیتتز.  نندمی ارائه فناوری

 الاتیا در.  نندمی عمل ستتازیتتاری و فناوری یمال تأمین روند ارتقای و جیترو یبرا  ه

 و( ریپذستتکیر نانی ار فر با 125 روتبوستتتون و ولیستتیلیکون برترفن مناطق) متحده

 مک  و ینی ار فر فرهنگ با  ار شرو  مرحله در لیاسرائ فناوری انگذارسترمایه) لیاسترائ

 تاس ییهاشر ت توسعه مشتاهده توجه جالآ نکته ،(دارند یجهان یتفکر وزمای برنامه یمال

 اتالیا یهامثال. شتتوندمی لیتدد المللیبین یهاو ار ستتآ به و  نندمی رشتتد عیستتر  ه

 یراهنما دتوانمی  ه دهندمی ارائه را فناوری یمال تأمین مدل کی لیاستتترائ و متحده

 وسعهت تیهدا یبرا مناسآ یاستیس یکردهایرو اقتداس در  شورها ریسا در انگذاراستسی

 رد مختلف ی شورها شدهمطرح یهانشیب و هادرس از ن،یا بر علاوه. ردیگ قرار یمل اقتصاد

 حال در و توسعه حال در یاقتصادها در یگذارستیاستت از تیحما یبرا توانمی فصتل نیا

 .گرفت بهره  ارا یاقتصادها تادیا و ها ن انهنو ور تیظرف شیافزا منظور به گذار

                                                           
1. Internet search engine 
2. Robin Li and Eric Xu 
3. Baidu 
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 . نید مشاهده 1.1 قسمت اول فصل در را نو وری عمر چرخه مفهوم. 1

 .دینیبد 4.1 قسمت اول فصل در را جاندهسه چیمارپ مفهوم. 2

 ،یستتازمان مکمل شتتده،نهینهاد ارتداطات مورد در( 2661 ئو ی ) بیشتتتر رجو   نید به  ار مطالعه برای. 7

 اساس بر. یاجتماع و یسازمان ،یاسیس ،یاقتصتاد یهاحوزه در نهادها یوابستتگ و ینهاد راتییتغ ستازو ار

 کپارچهی بازار تحت یاقتصاد مؤستسات چگونه ه   ندیم بحث( 2661 ئو ی ) ،یباز هینظر لیتحل و هیتتز

 .گرفتند شکل ینهاد رییتغ/ تحول روند در عوامل گرید و یجهان

  ارت نعتص.  نندیم اندازیراه را یرقابت هوشمند  ارت یهابرنامه هاشر ت از یاریبس حاضتر، حال در. 6

 رایز باشتتد، داشتتته یهمکار تیقابل به یابیدستتت یبرا مشتتترک یاستتتانداردها به ازین استتت ممکن تراشتته

 هوشمند  ارت یهاینو ور انتشار و رشیپذ از مانع  ه دارد وجود یرقابت هوشمند  ارت یی برایاستانداردها

 .شودیم

 کردیرو کی سوپرمولکولار یمعمار. است شده لیتشتک اتم از  ه استت یمرز نیب فناوری کی فناورینانو. 1

 .دنازسمی ریپذامکان را بالقوه ی اربردها از یاریبس نانوساختارها. است دیتول و قیتحق در دیجد یانقلاب

 هانوشتپی





 

 

 اندازچشم و یریگجهینت .90 فصل

 یهاینو ور لیتدد یبرا نو ور یهاو ار ستتآ ستترمایه تأمین فرایند - فناوری یمال تأمین

 در. استتتت تیاهم حائز یمل ینو ور تیظرف تادیا در - یتتار یهاینو ور به فناورانه

 موجود، یهاگذاریستتترمایه رشتتتد یمال تأمین ای و دیجد گذارییهستتترما کی اندازیراه

 انتقال یبرا ینو ور عمر چرخه مراحل طول در فناوری یمال تأمین ازمندین هاو ار ستتآ

 ای کپارچهی یفرایند توانمی را فناوری یمال تأمین. هستتتند بازار به شتتگاهی زما از فناوری

 در را فناوری ستتازیتتاری و تیریمد چرا ه د، ور شتتمار به برترفن صتتنعت با تکاملمه

 تیریمد ،یاقتصتتاد رشتتد شتتدردیپ یبرا. ستتازدمی توانمند خود  امل لیپتانستت به دنیرستت

 نیهمچن و دولت و صتتنعت دانشتتگاه، نیب مؤثر تعاملات مستتتلزم ،فناوری ستتازیتتاری

 .است یقانون بستر کی و مناسآ یدولت استیس یهاچارچوب ،ینو ور یهازیرساخت

 بر یلم یاقتصاد توسعه یسو به فناورانه یهاتیقابل تادیا یبرا گرفتهصتورت یهاتلاش

 تأثیر  نندمی تیحما فناوری ستتتازیتتاری و یمال تأمین از  ه یدولت یهاستتتیاستتتت

 ؤثرم یکردیرو فناوری ستتازیتتاری و یمال تأمین به یابیدستتت یبرا  تاب نیا. گذارندمی

 ارائه ینو ور و فناوری تیریمد نهیزم در یمهم مستتائل و هادرس ن،یهمچن.  ندمی ارائه

 یراهدرد میمفاه و هادرس درباره بحث به ،1-16 قستتمت ،یینها فصتتل نیا در. دهدمی

 در رو شیپ راه درباره  اوش به 2-16 بخش. دپردازمی فناوری ستتازیتتاری و یمال تأمین

 داریاپ و موفق یاقتصتتاد توستتعه به یابیدستتت یابر فناوری یمال تأمین از استتتفاده با رابطه

 .پردازدیم
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 ینوآور سازیتجاری و یمال تأمین راهبردی میمفاه و هادرس .90-9

 .است ستازیتتاری و فناوری انتقال روند لیتسته یبرا ممکن یهاراه از یکی دولت اقدامات

 یهاتفعالی  ه دارد یطیشرا تادیا در یمهم نقش دولت ،نو ور اقتصاد کی به یابیدست یبرا

 انندبد  ه است مهم متخصصان و انگذارسیاست یبرا مستئله نیا.  نندمی فعال را انهنو ور

 شیافزا یینها هد  با را پایدار یهاو ار ستتتآ و  رده تیتقو را ینو ور توانمی چگونه

 بر ینمدت یهااستنتاج. داد توسعه  شور کی انهنو ور تیظرف نیهمچن و فناورانه یهاتوانایی

 هب یگذارسیاست یهاهیتوص از یامتموعه به  تاب نیا در یمورد مطالعات لیتحل و هیتتز

 .اندشده نیتدو ریز شرح

 یاقتصاد رشد شبردیپ یبرا فناوری یمال تأمین   .90-9-9

 گر،ید عدارت به. است ینو ور توسعه کیتحر یبرا یضرور ستازو ار کی فناوری یمال تأمین

 مشتتکلات بر تا  نند  مک ینی ار فر یهاشتتر ت به ندتوانمی یمال تأمین یستتازو ارها

 را یورنو  یبرا  شورها تیظرف/ ییتوانا و ندی  فائق خود یمال منابع به یابیدستت در موجود

 هب دتوانمی فناوری یمال تأمین ،یاقتصتتاد طیمح و بازار یهاتیقطع عدم در. بخشتتند ارتقا

 عدم تا ستتازد قادر را گذاریستترمایه یهاشتتر ت و  ند  مک مرگ دره یرو بر یپل تادیا

 توانمی ،مستتلماً.  نند تیریمد و اداره برترفن ستتازیتتاری در را هاریستتک و هاتیقطع

 را بورس در( IPO) ستتهام هیاول عرضتته تا  شتتت ایده مراحل از  ه ،یمال تأمین یهابرنامه

 توستتعه با فناورانه ستتعهتو و علم وندیپ یبرا یضتترور ابزار کی عنوان به ،دهندمی پوشتتش

 . رد یتلق یمل یاقتصاد

 نیا با. دهستن تیاهم حائز یمل ینو ور یهاظرفیت تادیا در یمال تأمین یهاستیاست

 به اقدام ندرت به یخصتتوصتت بخش ها ن در  ه توستتعه، حال در ی شتتورها در حال،

 بر یمدتن یهاشتتر ت یمال تأمین در یمحور نقش دیبا هادولت ، ندمی گذاریستترمایه

 انوا  همه یبرا ازین مورد یمال تیحما دیبا هادولت. رندیبگ عهده بر ستتکیپرر یهافناوری

 مرحله تا( R&D) توستتعه و قیتحق مرحله از یمال تأمین) پرریستتک یهاگذاریستترمایه

 نقش ابتدا در هادولت  ه استتت مهم وجود، نیا با.  نند فراهم را( ینو ور ستتازیتتاری

 ینکها یبرا را لازم مقدمات دیبا درازمدت، در اما  نند، فایا یدولت یمال تأمین در ار زوری اتال
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 با نهدتکراهای مطرح) ردیبگ عهده بر را اقتصتتاد تیهدا و یرهدر نقش یخصتتوصتت بخش

 یهابرنامه  ه است مهم ،یگذارهیسرما کی منظر از.  نند لیتسه( یخصتوص بخش یرهدر

 یمکمل یارهاراهک دیبا بلکه  نند، رقابت گریکدی با نامناسآ ورط به دیندا یدولت یمال تأمین

 ؛1447 ،1455 نلستتون، ؛1453 من،یفر) دهند ارائه ینو ور نظام ملی در هاشتتر ت به را

 .1(2667 ،1444 ،1445 ،1442 لاندوال،

 یمال تأمین شکاف پوشش یبرا یدولت یراهبردها و هااستیس یهماهنگ   .90-9-3

 یهاستتیاستتت قیطر از خود یمل تیظرف بهدود یبرا  شتتورها از یاریبستت حاضتتر، حال در

 . نندمی رقابت گریکدی با( STI) ینو ور و فناوری علم، یبرا یدولت و یعموم

 یبرا را یهماهنگ یهاتلاش دیبا هادولت استتت،یستت یاجرا و گیریشتتکل با رابطه در

 هاو ار سآ اندازیراه یمال تأمین شکا  پر  ردن به  ه دندندب  ار به ییهاستیاست یاجرا

 توسعه ارتقای یبرا یدولت یراهدردها و هاستیاست یستازهماهنگ.  نند  مک( مرگ دره)

 جهموا  ن با توسعه حال در ی شورها  ه است ییهاچالش نیتربزرگ از یکی فناوری و علم

 یلم یپذیررقابت و انهنو ور یهاتیقابل تادیا صدد در توسعه حال در ی شورها اگر. هستند

 یبرا یاستیس یهامشوق از یفیط دیبا یسازمان یهاچارچوب و دولت یهاستیاست باشتند،

 یلما تأمین یهابرنامه خا ، طور به. رندیبگ دربر را فناوری ستتازیتتاری و انتقال عیتستتر

 تادیا به مربوط یهافعالیت از ی امل متموعه تا شتتتوند هماهنگ خوبیبه دیبتا دولتت

 یهاستیاست آیتصتو قیطر از دیبا هادولت ن،یا بر علاوه.  نند فراهم را ورانهفنا یهاتوانایی

 یابر رقابت تادیا و هاریستتک  اهش یبرا ی اف منابع صیتخصتت و منستتتم یاتیمال و یمال

 . نند کیتحر را خود یاقتصادها در نانهی ار فر یهاگذاریسرمایه انتام نوپا، هاشر ت

 اهوکارکسبماندگاری  عامل فناورینی بر مبت یهاشرکت هیسرما ازارب   .90-9-3

 یهاشتتر ت از تیحما یراستتتا در هیثانو هیستترما بازار تادیا در را عمل ابتکار دیبا هادولت

 یراب سهام بازار وجود. رندیبگ دستت در ،هستتند ستکیپرر اریبست ماهیتاً  ه ،برترفن ینوپا

 ایهستترمبتوانند تا  برترفن ینوپا یهاشتتر ت از تیحماجهت  فناوریمدتنی بر  یهاشتتر ت

 نیهمچن نیازپیش نیا. است یضرور ،را دریافت  نند خود و ار ستآ رشتد یبرا ازین مورد

                                                           
1. Freeman, 1987; Nelson, 1988, 1993; Lundvall, 1992, 1998, 1999, 2003 
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 بازار گر،ید عدارت به. استتت( VC) خطرپذیر یهاگذاریستترمایه جذب مهم یهاراه از یکی

 رایز ، ندمی فراهم خطرپذیر گذاریستترمایه انگذارستترمایه یبرا خروج راه کی ستتهام،

  ردن خارج دندال به معمولاً خطرپذیر گذاریستتترمایه تیتحمتا تحتت یهتاشتتتر تت

مدتنی بر  یهاشتتر ت یبرا امکان تادیا منظور به هیستترما بازار در خود یهاگذاریستترمایه

 یبرا تیظرف تادیا در حال، نیا با. هستند خود  امل رشد لیپتانس به یابیدستت در فناوری

 یبورستت مقررات و نیقوان دیبا فناوری بر یمدتن یهاشتتر ت ژهیو هیستترما بازار کی ،ینو ور

 تابلوی) یسنت سهام بازار کی از ترپایین مستمر و هیاول یهاهزینه زین و رانه،یگستخت  متر

 . ند اعمال را( بهادار اوراق بورس یاصل

 ینوآور لیپتانس از برداریبهره یبرا انهنوآور یهاوام   .90-9-4

  ن از تیحما و ینو ور توستتعه تیریمد یبرا فناوری تأمین یازو ارهاستت از یکی وام برنامه

( هاSME) متوسط و  وچک یهاشر ت عملیات سکیپرر تیماه لیدل به حال، نیا با. استت

 ،نیبنابرا. دارند ها ن به وام یاعطا به ی متر لیتما هابانک ،برترفن ینوپا یهاشتتر ت و

 هایتقابلی یابیارز یجا به قهیوث گرفتن به لیمتما وام دادن از قدل هابانک یتمام تقریداً

 یاهبانک دیبا هادولت ،ینو ور ظرفیت از برداریبهره برای. هستند وام یمتقاض یهاشتر ت

 یبرا را یاژهیو یهابرنامه و  رده تادیا را یاجداگانه یهابخش تا  نند قیتشتتو را یتتار

.  نند ارائه( هاSME) متوسط و  وچک یهاشر ت و برترفن ینوپا یهاشر ت به وام یاعطا

 لیپتانس هیپا بر دیبا برترفن ینوپا یهاشر ت یبرا وام تأیید یارهایمع  ه شودمی استدلال

 باشد، رندهیگوام قهیوث تنهانه و هاشر ت توسعه و قیتحق جینتا یتتار لیپتانس و و ار سآ

 یدارا ی ل طور به و دارند ستتکیپرر اریبستت یتیماه نوپا یهاشتتر ت هایتیفعال چرا ه

 یهاشر ت از تیحما جهت در هایاعتدارسنت اگر. هستند ییبالا ستهام -یبده یهانستدت

 ؛رندیبگ نظر در را شر ت سرمایه یبده نسدت تنها دیندا ها ن پس باشتند، فناوری بر یمدتن

 یهاشر ت رشد یاندازهاچشم دیبا بلکه ،شودمین و ار سآ اتیح تداوم باعث امر نیا رایز

 یهاییدارا همانند زین را ها ن نامشتتهود یهاییدارا و گرفته نظر در را فناوری بر یمدتن

 در گذاریسرمایه عیتسر یبرا(. است دشوار ها ن یسنتارزش گرچه)  ورند شتمار به فکری

 یبرا را وام یهانیتضتتتم دیبا هادولت ،فناوریمدتنی بر  یهابنگاه مورد در هیاول مراحل

.  نند فراهم برترفن رندگانیگوام و دهندگانوام نیب اعتماد شیافزا و هابانک قیتشتتتو
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 نییعت هابخش ریستتا نستتدت به یترپایین نرخ با دیبا برترفن یهابخش یبرا بهره یهانرخ

 و  وچک یهاشتتر ت و برترفن ینوپا یهاشتتر ت در یبیشتتتر یهاگذاریستترمایه تا شتتود

 .ردیپذ صورت( هاSME) متوسط

 ینیکارآفر رشد از تیحما عامل خطرپذیر گذاریسرمایه یمال تأمین   .90-9-5

 پرداخت ازمندین  ه یبده یمال تأمین از ینوع) وام یمال تأمین یبالا یهاهزینه لیدل به

 یمال مؤسسات و یتتار یهابانک چرا ه) یبانک یهاوام افتیدر در مشتکلات و( استت بهره

 ،(ندهند ستتتکیپرر برترفن یهابنگاه به را توستتتعه و قیتحق یهاوام دهنتدمی حیترج

 فراهم ینو ور توسعه تیتقو یبرا نیگزیجا یمال تأمین سازو ار کی خطرپذیر گذاریسرمایه

 کی تادیا ییتوانا بر یمدتن یحد تا ینو ور ستتمیست قدرت  ه استت توجه انیشتا.  ندمی

 نانی ار فر نقش  ه است یدولت یهاسیاست و یرخطرپذ گذاریسرمایه وجوشجنآ پر بازار

 رخطرپذی گذاریسرمایه یمال تأمین یسازو ارها حال، نیا با. دهدمی شیافزا را ریپذسکیر

 یهاارسازو  ،ینو ور نظام ملی دگاهید از. شوند منتر یاقتصاد رشد به ندتوانمین ییتنها به

 ایتاد نهیزم در یگذارسیاست یهایهمدستگ مستتلزم خطرپذیر گذاریسترمایه یمال تأمین

 یسازو ارها با و ار سآ مرا ز رشد ،یعلم یهاپارک مانند مناسآ ینو ور یهازیرستاخت

 یقانون طیمح و ارتداطات و ونقلحمل یهاستتتمیستت ،خطرپذیر گذاریستترمایه یمال تأمین

 .هستند فناوری سازیتتاری و انتقال لیپتانس لیتسه یراستا در مناسآ

 از ی ل طور به توستتتعه حال در یاقتصتتتادها در یخصتتتوصتت یهابخش  ه  نتا از

 استتت ممکن هادولت ،(یریپذستتکیر از اجتناب فرهنگ) هستتتند زانیگر یریپذستتکیر

 دارتع به.  نند اجرا یاقتصاد رشد کیتحر یبرا ابتدا در را فرشته یگذارسترمایه ستتمیست

 تیحما یبرا را خود خا  ابتکارات است ممکن توسعه حال در ی شورها در هادولت گر،ید

 سراسر در فرشته گذارسرمایه یهاشتدکه تادیا با) و ار ستآ فرشتته یهاگذاریسترمایه از

 از تیحما یبرا خطرپذیر گذاریسرمایه ستمیس نکهیا از قدل ،رندیگ  ار به( خود ی شتورها

 ها شور گرید اتیتترب سیبرر در حال، نیا با. شود  ماده نوپا یهاشر ت در گذاریسترمایه

 یاطیاحت اقدامات  ه ندهست  ن از یحا  مهم یهادرس ،هاسیاست یسازادهیپ و رشیپذ در

 در عیتستتتر یبرا یاصتتتل زوری اتال کی عنوان به هادولت  ه یزمان ،رندیگ صتتتورت دیبا

 ه  متحده الاتیا مدل با متضتتاد کردیرو کی)  نندمی عمل هیاول مراحل در گذاریستترمایه
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 در دیبا انگذارسیاست(. است خطرپذیر گذاریسترمایه ابتکارات تگریهدا ،یخصتوصت بخش

 هعمد گذارستترمایه کی عنوان به یدولت بخش عملکرد صتتورت در ای   ه باشتتند داشتتته نظر

 ر،گید عدارت به. ستتازدمی فراهم را مناستتآ یهازهیانگ دولت ،خطرپذیر گذاریستترمایه

 هامستتاز طریق فروش  متعار  یمال تأمین یبرا ینیگزیجا نه و ملمک دیبا یدولت یهابرنامه

 یخصتتوصتت منابع مالی بخش  اهش ستتدآ دیندا یدولت یهابودجه ، نکه مهم نکته. اشتتندب

 .گردد صنعت  ل بازده  اهش باعث است ممکن  ه شوند

 فناورانه یهاینوآور ارتقای نیح در فکری تیمالک حقوق از محافظت   .90-9-6

 استتت، یمل ینو ور تیظرف تادیا در یاتیح جنده کی ،(IP) فکری تیالکم حقوق از حفاظت

 با) فناورانه یهاینو ورطریق  از بیشتر ارزشبرای محقق ساختن  هاشتر ت به با  مک رایز

 از  امل یمندبهره یبرا ها ن به  مک و و ارها ستتآ فکری تیمالک حقوق از محافظت

 یمورد مطالعه. شود یاقتصاد رشد تحریک ستدآ دتوانمی ،(خود یهاگذاریسترمایهمنافع 

 چرا ه است، ینو ور قیتشو یبرا هاالگو نیترموفق از یانمونه متحده، الاتیا لاد-یبا قانون

  مک دانشگاهمدتنی بر  اخترا  ثدت یهادرخواستت شتمار شیافزا به تنهانه لاد-یبا قانون

 وحوضتتبه. شتتودمی زین فناوری ستتازییتتار و انتقال روند شتتدن ترمؤثر باعث بلکه ، ندمی

 یبرا بارور یطیمح دتوانمی فکری تیمالک حقوق ی ارا تیریمد  ه است شتده داده نشتان

 . ورد فراهم یدانشگاهزایشی  یهاشر ت حضور قیتشو

 تیاهم فکری تیمالک حقوق از حافظت مستتئله ،یامروز بنیاندانش یاقتصتتادها در

 ،ریفک تیمالک حقوق بر یمدتن یهابخش از حاصتل یهایورنو  رایز ، ندمی دایپ یبیشتتر

 قصد  ه یی شتورها در. هستتند یاقتصتاد رونق و یاقتصتاد رشتد عوامل نیترمهم از یکی

 هالتدو دارند، انهنو ور یهافعالیت جیترو یبرا فکری تیمالک حقوق استیس کی یسازادهیپ

دارند،  IP ثدت ای /و IPا تستتاب  روی توستتعه و قیتحق مخارج  ه ییهاشتتر ت یبرا باید

 تتتار جیترو یبرا. در نظر بگیرد (هاشتتتر تاین  یبرا یاتیمال معافیت)مزایتای مالیاتی 

 و باشتتد داشتتته مطابقت المللیبین یهانامهموافقت با دیبا IP استتتیستت کی ،المللیبین

 . ند احراز زین را IP حقوق المللیبین یاستانداردها
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 فناوری سازیتجاری از حمایت برای جانبهسه مارپیچ اندازمچم .1-11 کادر

 فراهم لیم اقتصادی عملکرد اثرگذاری برای بستری صنعتی، یهاخوشه تشکیل اینکه به توجه با

 برای  ه  نند ایتاد را ایانهنو ور فناوری یهاخوشه تا اند رده تلاش  شورها از بسیاری ، ندمی

 هاخوشه عملکرد  ه است شده استدلال. اندضتروری ینو ور و فناوری علمی، یهاتوانایی تقویت

 وسیله هب  ه ،جاندهسه مارپیچ مدل. بخشید بهدود جاندهسه مارپیچ تعاملات وستیله به توانمی را

 -دولت روابط پویای ستتاختارهای شتتد، ابدا  استتتنفورد دانشتتگاه در ویتزاتز  هنری پروفستتور

 رب مدتنی ینو ور ایتاد به ندتوانمی سازمانی سازو ارهای این. دهدمی ارائه را صتنعت -دانشتگاه

 . نند  مک سازیتتاری روند از حمایت و دانش

. وندش بنا علمی برتری و دانشگاهی تحقیقات قوت نقاط اساس بر باید موفق صتنعتی یهاخوشته

 از فناوری تحر  تستتتهیل به ندتوانمی جاندهستتته مارپیچ بازیگران بین تعاملات و همکاری

 جاندهسه مارپیچ نظریه امروزه.  نند  مک خصوصی بخش به پژوهشی هایستازمان/ هادانشتگاه

 به. ند می ایفا دانش بر مدتنی اقتصادهای رشد در مهمی نقش  ه شودمی تلقی مدلی عنوان به

 رطو به مدل این اقتصتتادی، و اجتماعی توستتعه و ینو ور ارتقای برای عملی مدل یک عنوان

. استتت شتتده پذیرفته توستتعه حال در  شتتورهای و صتتنعتی پیشتترفته  شتتورهای در گستتترده

 ودش شناخته یگذارسیاست مدل یک عنوان به ندتوانمی همچنین جاندهسه مارپیچ ساختارهای

 .دارد تأ ید ینو ور ملی نظام عملکرد ارتقای برای نهادی حوزه سه پویایی بر  ه

 فناوری سازیتجاری فرایند تیتقو یبرا جانبهسهمارپیچ  تعاملات   .90-9-7

 در گرلیتسه کی عنوان به دیبا هادولت انه،نو ور یهاظرفیت تادیا یبرا  ه شودمی استدلال

 . نند عمل یفن و یاقتصاد توسعه فرایند

 دولت

 دانشگاه صنعت
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 تارتداطا تیتقو  ه هستتتند  ن از یحا   تاب نیا در یمورد اتمطالع لیتحل و هیتتز

 ،جاندهسه چیمارپ ستمیس درون ینهاد داتیترت انیم در( صنعت -هدانشگا -دولت ارتداطات)

 نیب جاندهستتهمارپیچ  تعاملات. استتت ینو ور گستتترش و توستتعه کیتحر یبرا مهم یروشتت

 نیا رایز ؛هستند تیاهم حائز فناوری سازیتتاری روند تیتقو در صتنعت و دانشتگاه دولت،

 انتقال لیتسه و فناورانه عیصنا از یدانیپشتت د، ار م دانش تدادل تادیا به ندتوانمی تعاملات

 در یمورد لیتحل و هیتتز(. 1-16 ادر نگاه  نید به )  نند  مک فناوری ستتازیتتاری و

 نشتتان را یدانشتتگاه ینی ار فر ارتقای بر نی ار فر دانشتتگاه اثرگذاری فرایند زین مطالعه نیا

 نظورم به ینی ار فر یگذارسیاست رد شترفتیپ ازمندین طلدانهجاه حر ت نو  نیا. دهدمی

 شیزااف را یدانشگاه قاتیتحق یتتار لیپتانس  ه است صنعت -دانشتگاه یهمکار لیتسته

 .دهدمی

 ندهیآ یسو به .90-3

 فردا یجهان اقتصتتاد مالک ،باشتتد شتترویپ ینو ور نهیزم در امروز  ه ی شتتور میدانیم ما»

 «.بود خواهد

 (2616 سفید،  اخ)  مریکا همتحد ایالات جمهوررئیس اوباما، باراک

 25 تاریخ در اوباما باراک  مریکا متحده ایالات جمهوررئیس ستتوی از  ه فوق، اظهارنظر

.  ندمی برجستتته را تتاری یهاینو ور و فناورانه اختراعات اهمیت شتتد، ایراد 2616 ژانویه

 ندتوانمی ستتازیتتاری روند طریق از تنها نهفناورا اختراعات واقعی هایهثمر حقیقت، در

 فناوری و علمی هایقابلیت توسعه دتوانمی دولت  ه بدانند باید انگذارسیاست. یابند تحقق

(S&T )میز،موفقیت فناورانه ستتازیتتاری.  ند هدایت ایشتتیوه چه به و حدی چه تا را  

 ه  بپردازند شتترایطی تقویت به باید هادولت. شتتود ینو ور باعث  ه استتت بستتتری نیازمند

 ند نمی تقویت ینو ور سیستم در را نهادها و بازیگران میان روابط و داده پرورش را ینو ور

 (.2-16  ادر به  نید نگاه)

 آینده سوی به. 2-11 کادر

 همکاری و توستتعه ستتازمان ،ویژهبه. نگردمی پایدار توستتعه و ینو ور اندازچشتتم به جهان ا نون

 یبرا برندهپیش نیروی عنوان به ،هاینو ور به روزافزونی توجه جهانی بانک و( OECD) اقتصادی

 و توسعه سازمان ،راهدردی لحاظ از. اندداشتته مدذول بلندمدت در اقتصتادی رشتد به دستتیابی
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 و فناوری یادگیری دانش، بهدود به را  شورها همه جهانی، بانک و( OECD) اقتصتادی همکاری

 متحده ایالات جمهوررئیس.  نندمی ترغیآ پایداری به یدستیاب برای ایوسیله عنوان به ینو ور

 و ینو ور از حمایت ابعاد به 2616 ستتال در خود ستتالانه ستتخنرانی در اوباما، باراک ، مریکا

 بازار هب  زمایشگاه از ها ن تحقیقات انتقال و سازیتتاری برای  ار فرینان به  مک و  ار فرینان

 ییهاتلاش بر همچنین اوباما پرزیدنت.  رد اشتتاره ها،نو وری ایدعو از ها مریکایی یمندبهره و

 دولت. رد  تأ ید مختلف صنایع در و متحده ایالات سراسر در بالا  یفیت با هایشغل ایتاد برای

 ایتاد هد  با  شور این ستراستر در برترفن یهاخوشته ستاخت بر تأ ید با متحده ایالات فدرال

 .است  رده دندال را برترفن هدردرا پایداری، بهدود و شغل

 هایمدل ترینموفق ،125 روتبوستتتون و ولیستتیلیکون  ه  رد مشتتاهده توانمی  تاب این در

 انگذارستتیاستتت و هادولت برای مهم درس. هستتتند قوی اقتصتتادی عملکرد با برترفن مناطق

 پایدار نو ور مناطق - 125 روتبوستون و ولیسیلیکون موفقیت تکرار پی در  ه جهان  شورهای

 در نو ور جوامع ایتاد ظرفیت به وابستتته و منوط احتمالاً ملی رقابت  ه استتت این هستتتند، –

  میزموفقیت متحده ایالات مدل تکثیر برای تلاش است بعید. هاست ن  شورهای مناطق سراسر

 را یفناور سازییتتار تسریع و همکاری  ه بازیگرانی از مترا می هایشتدکه اینکه مگر باشتد،

 به ندتوانمی  تاب این در  شتتورها مختلف موارد از ها موزه. یابند تشتتکیل ،دهندمی توستتعه

 چارچوب یک بستتتر در حال، این با.  نند  مک نوین راهدردهای و هاستتیاستتت توستتعه هدایت

 دتنس را راهدردها و هاسیاست و  نند درک را ینو ور پویایی باید انگذارسیاست ملی، ستیاست

 یهاستتیاستتت ایتاد در هاییچالش با انگذارستتیاستتت بنابراین،.  نند ستتازگار متغیر شتترایط به

 مواجه ملی ینو ور پایداری و ظرفیت افزایش همچنین و ینو ور ارتقای برای شتتدهگیریهد 

 از مختلفی هایمتموعه شتاید  ه دهدمی نشتان مختلف  شتتورهای موردی مطالعات. شتوندمی

 واحدی مدل هیچ  ه استتت این استتتدلال.  رد تکرار دیگر جای در راحتیبه نتوان را هاویژگی

 .دهد دست به را موفق پایدار توسعه و اقتصادی عملکرد بتواند تنهاییبه  ه ندارد وجود

 رتربفن بازار در رشد یسو به حر ت ها،تیقطع عدم و فناوری عیسر راتییتغ یایدن در

 یصاداقت رشد به یابیدست یبرا. است یراهدرد یهامکمل بلکه ،یمال تیحما تنهانه ازمندین

 ینو ور ییتوانا و یبوم توسعه و قیتحق دیبا انگذارسیاست  هاستت  نیا الگو دار،یپا و یقو

 ییهاچالش. دارند مدذول فناوری یمال تأمین از استتتفاده به یاژهیو توجه و  نند تقویت را
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 هان  با فناوری موفق سازیتتاری به یابیدست یبرا تلاش در توستعه حال در ی شتورها  ه

 :است ریز موارد تیریمد مندازین هستند، مواجه

 ؛دانش .1

 ؛تصنع -دانشگاه روابط .2

 .رساختیز و فناوری .7

 اننش را موفق فناوری سازیتتاری به یابیدست یبرا برانگیزچالش مراحل 1-16 جدول

 کی توستتعه از تیحما یبرا یانتقال قابل یهادرس مطالعه، از برگرفته یهانشیب. دهدمی

 . نندمی فراهم را نو ور اقتصاد

 یزآمیتموفق فناوری سازیتجاری به یابیدست یبرا برانگیزچالش مراحل. 9-90 جدول
 های حاصل از این مطالعهبینش سطح مدیریت

 ت دانشمدیری( 1)

 در یمحور یهانقش یقاتیتحق و یموزشتت  مؤستتستتات
 و یتخصتتصتت  ار یروین دیتول نظر از خوشتته توستتعه

.  نندمی فایا هاخوشتتته در ازین مورد ماهر  تار نتان
 تمؤسسا گرید با دیبا یدانشگاه مؤستسات و هادانشتگاه

 یدانشگاه ی موزش یهابرنامه تا  نند یهمکار ی موزش
 یبرا را مشتتتترک یقاتیتحق یهاژهپرو و دهند ارتقا را
 .دهند مانتا دیجد دانش دیتول

 صنعت -دانشگاه ارتداطات تیریمد( 2)

 جیوتر به تا شود تیتقو دیبا صنعت و دانشتگاه یهمکار
زایشی  یهاشتر ت گستترش و توستعه و قیتحق فروش
/ فناوری پروانه صتتدور اداره تأستتیس.  ند  مک یتتار
  وردن با را ستتتازیتتاری روند ،فناوری انتقتال اداره

 .بخشدیم بهدود بازار به شگاهی زما از فناوری

 رساختیز و فناوری تیریمد( 7)

 ارتقتتای شتتتامتتل رستتتاختتتیز و فنتتاوری تیتتریمتتد
 ارتداطات ،هازیرستتاخت در یدولت یهاگذاریستترمایه

 ،نیا بر علاوه. استتت یارتداط یهاستتتمیستت و ییربنایز
 و هانهیهز مک ،یاتیمال یهاتیمعاف دیتبتا هتادولتت

 یستتتازنهینهاد ارتقای یبرا را یدولت یهاشتتتگاهی زما
 تادیا به هازیرستتتاخت نیا.  ننتد فراهم هتاخوشتتته
 را دیجد یهافناوری و  ندمی  مک دیجد یهاشتتر ت

 یصنعت یهابخش گرید وبنیان دانش یهابخش ریسا به
 . ندیم یمعرف
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 اریسب فناوری یمال تأمین نهیزم در و ،ینی ار فر توسعه روند در دولت نقش امروز، به تا

 سوی از  ه ،[1] (2663-2616) اخیر یجهان یمال بحران. است گرفته قرار یبررس مورد  م

 یهاسیاست تیاهم است، شتده یتلق یمال بحران نیبدتر عنوان به اقتصتاددانان از یاریبست

 یمل انهنو ور یهایتوانمند توسعه زا تیحما و فناوری در گذاریسرمایه تیتقو یبرا را یمال

 و یمال تأمین نهیزم در مختلف ی شتتورها تتارب به توجه با. استتت ستتاخته برجستتته

 را S&T یهاقابلیت توسعه یبرا یگذارسیاست یرهنمودها  تاب، نیا ،فناوری سازیتتاری

 حاضر حال در  تاب، نیا در شدهارائه یگذارستیاست یهاهیتوصت از یاریبست. دهدمی ارائه

 قیتحق نیا جینتا. هستند مختلف ی شورها در فناوری یراهدردها و هاستیاستت از یبخشت

 رقابت حفظ و شیافزا یبرا مهم روش کی یمل انهنو ور یهاتوانایی تادیا  ه دهدمی نشتتان

 فراهم ی ت یهایگذارستتیاستتت و یپژوهشتت یگفتگوها یبرا ییمدنا مطالعه نیا. استتت یمل

 و تتارت  نفرانس و یجهان بانک مانند المللیبین یهاستتازمان از یاریبستت رایز ، ندمی

 یمال تأمین به مربوط مسائل به را یروزافزون علاقه ،(UNCTAD) متحد ملل ستازمان توستعه

 .اند رده ابراز ینو ور یراهدردها و فناوری

 

 زشار شیافزا دندال به متحده الاتیا یبانک ستتتمیستت در ینگینقد  مدود از یناشتت یجهان یمال بحران. 1
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