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چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژي ایران

  

ضرورت نهادسازي مالی در راستاي توسعه کسب و کارهاي جدید

روح اله ابوجعفري
1

  

  9اله، بلوار گلها، شماره  ستارخان، خیابان حبیب تهران،

  

  چکیده

بندي در  از اصول اساسی در این تقسیم. هاي اساسی در اقتصاد تقسیم بخش حقیقی و مالی می باشد یکی از تقسیم بندي

نهادها و ابزارهاي   به طور معمول نظامهاي مالی بر اساس بازارها. استنسبت به بخش حقیقی اقتصاد خدمت بودن بخش مالی 

تحوالت چه در بخش حقیقی اقتصاد و چه در . کنند مالی شناخته می شوند که همه آنها بر اساس قانونهاي مالی فعالیت می

یکم به گونه اي است که هماهنگ کردن این دو بخش یکی هاي انتهایی قرن بیستم و اوایل قرن بیست و  بخش مالی طی دهه

  . باشد هاي اصلی سیاستگذاران اقتصادي می از دغدغه

با توجه به . شوند می  تقسیم) بورس محور(و قانون مدار ) بانک محور(مدار  نظامهاي مالی به دو بخش نظامهاي رابطه

این دو نظام الزم است تا نظامهاي مالی وظیفه خود را هر چه حقوقی و فرهنگی ترکیب بهینه اي از   زیرساختهاي اقتصادي

در این مقاله با تبیین رابطه بخش حقیقی و مالی در اقتصاد وظایف هر کدام . بهتر نسبت به بخش حقیقی اقتصاد انجام دهند

ي نهادي در این زمینه را سپس با تمرکز بر بخش مالی و شناخت نظام مالی در ایران تنگاها. شماریم از این دو بخش را بر می

پذیر براي تامین مالی  گذاري ریسک اي و صندوقهاي سرمایه مشخص می کنیم و در نهایت دو نهاد اصلی بانکهاي توسعه

  .طرحهاي اقتصادي جدید را معرفی خواهیم کرد

  

                                                          

 امام دانشگاه اقتصاد ارشد کارشناسی آموخته دانش؛ ایران تکنولوژي توسعه مالی صندوق مشاور و   فناوري دفترهمکاریهاي کارشناس - ١

)ع( صادق
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  ذیرگذاري ریسک پ اي، صندوق سرمایه نظام مالی، بانک محور، بورس محور، بانک توسعه: کلمات کلیدي

  

  مقدمه. 1

به سر آمده و شرکتهاي بزرگ عامل رشد اقتصادي به شمار  2سنتی کسب و کار الگوهايدر محیط اقتصادي پویاي امروز دوران 

به عنوان مثال نیمـی از صـادرات   . یافته بر محور بنگاههاي کوچک و متوسط استوار است امروزه اقتصاد کشورهاي توسعه. نمی آیند

% 7هایی با بیش از پانصد کارمند، تنها  ت شرکتهایی با کمتر از بیست کارمند است حال آنکه فعالیتهاي شرکتآمریکا، حاصل فعالی

نوآوري و توان تکنولوژیک ایـن   شرکتهاي نوپاعامل اساسی توسعه  )1383باقري و محبوبی،(.گیرد از صادرات این کشور را در بر می

باشـد کـه امـروزه     جوییهاي مقیاس می هاي فیزیکی و صرفه بزرگ مبتنی بر سرمایه شرکتهادر حالیکه عامل موفقیت . است شرکتها

در محیط اقتصادي جدید جریان کارآمد سرمایه عامل اصلی توسـعه محسـوب   . گیرد کمتر بعنوان مزیت رقابتی مورد توجه قرار می

دارد که از آن میان می تـوان انـدازه کوچـک،     کوچک و متوسط وجود يشرکتهااما  دشواریهاي فراوانی در راه تامین مالی . شود می

شودکه  بندي می در بخش کوچک و متوسط تقسیم شرکتهادرصد از  98در ایران بیش از . امنیت پایین و ریسک اولیه باال را نام برد

  )، سالهاي مختلفمرکز آمار ایران(.ی نیاز دارد که باید در ایران مورد توجه قرار گیردیچنین حجمی براي توسعه به زیرساختها

سنتی تامین مالی را براي طرحهاي پرخطر و مبتنـی   مجراهاياز طریق بانکها، بازارهاي بورس و دیگر  این ویژگیها، تامین مالی

بـه همـین دلیـل نظـام     . بر فناوري پیشرفته که در قالب کسب و کارهاي کوچک و متوسط تجسم می یابد، بسیار دشوار کرده است

در . هاي رابطه مدار و چه نظامهاي قانون مدار راهکارهاي مختلفی براي مواجه با این مسئله در پیش گرفته اندهاي مختلف چه نظام

سپس . ادامه به تبیین رابطه بین بخش مالی و حقیق اقتصاد می پردازیم و باتوجه به آن نظامهاي مختلف مالی راتوضیح خواهیم داد

تغییر شرایط اقتصادي دنیا به معرفی دو نهاد که در زمینه توسعه اقتصـادي و کمـک بـه    باتوجه به ویژگیهاي خاص اقتصاد امروز و 

  .ایجاد شرکتهاي نوپا درنظامهاي مالی نقش مهمی ایفا می کنند می پردازیم

 
نظامهاي مالی در سیستم اقتصادي . 2

ایـن دو  . قدرتمند و تحت نظارت اسـت کارا و مکمل  4و مالی 3عملکرد بهینه هر نظام اقتصادي، مستلزم وجود دو بخش حقیقی

بخش همانند دو چرخ یک دوچرخه می باید همگام و همسو با یکدیگر باشند تا حاصل عملکرد آنها رشد و توسـعه اقتصـادي را بـه    

ر فعالیت پویا و مبتنی بر برنامه این دو بخش در کنار یکدیگر شرط الزم و کافی براي حرکت مطلوب اقتصـادي بشـما  . ارمغان آورد

تعادل باثبات و بلندمدت هر نظام اقتصادي هنگامی بدست می آید که این دو بخش با ارتباطات درونی خود شرایط تعادلی . می رود

  .عمل کنند

  

  

  

  

  

                                                          

2 - Business Model
3- Real Sector
4 - Financial Sector
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  تاثیر ساختار بخش مالی بر بخش واقعی. 1شکل

  بخش مالی اقتصاد

  بخش دولتی                             بخش غیردولتی

  ارهاي مالیباز

  بازار مالی کوتاه مدت

  

  

  بازار مالی میان مدت

  

  

  بازار مالی بلندمدت

  

  بخش واقعی اقتصاد

  بازار کاال و خدمات
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  21، صفحه 27بورس، شماره :ماخذ
بدون وجود هزینه هاي . پیش نیاز یک ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادي مستلزم نادیده گرفتن فروض نئوکالسیک است

یعی سـرمایه بـه سـمت    نیست چون در یک فرایند طب معامالتی و مبادالتی و در جهانی با تقارن اطالعات دیگر نیازي به نظام مالی

سطح و نوع توسعه مالی نیز بی تاثیر است در صـورتی کـه در جهـان     دوم اینکه در این مدل. پروژه هایی با بیشترین بازده می رود

بخـش  . هستیم و نیاز به نوع خاصی از نظام مالی بسته به نوع اقتصادي که در آن هستیم داریم 5واقع شاهد نامتقارن بودن اطالعات

مالی اقتصاد را می توان مجموعه اي از پس انداز کنندگان، وام گیرندگان و موسسه هاي مالی دانست  که داراي ارتبـاط متقابـل بـا    

                                                          

5 - Information Asymmetry

سرمایھبازار بازار پول
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بخـش مـالی عبـارت    . این بخش وظیفه انتقال پس اندازها و تخصیص آنها به عنوان منابع سرمایه گذاري را به عهده دارد. یکدیگرند

ز نهادهاي مالی که براي تسهیل جریان پول و اعتبار بین بازرگانان، خانوار و دولت تاسیس شده و در بازارهاي است از مجموعه اي ا

  .مالی به فعالیت می پردازند

  

  

  

  

  

  

  شبکه تشکیل دهنده نظام مالی. 2شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  )1383نژاد، والی(ماخذ
ا می توان تخصیص بهینه منابع مالی در راستاي کمک به رشد اقتصـادي و در نهایـت افـزایش رفـاه عمـومی      ر هدف نظام مالی

  :این نظام انجام وظایف متعددي را بر عهده دارد. دانست

 تجهیز و تخصیص منابع(جذب و توزیع پس اندازها(

توزیع ریسک و مدیریت آن

تعیین قیمت وجوه و سرمایه

یل آنانتشار اطالعات و تحل

 1378شیوا،)(ایجاد نقد شوندگی(تسهیل داد و ستدها(
به درجه رشد و توسعه اقتصادي بستگی دارد؛ از این رو کشورها بر حسب درجه توسعه یافتگی داراي  میزان پیشرفت نظام مالی

خش مالی به شـکل بایسـته مـورد توجـه قـرار      در بیشتر کشورهاي در حال توسعه کارکرد بهینه ب. نظام هاي مالی گوناگون هستند

از اولویـت  ) مدیران دولتـی (نگرفته است و این بخش تنها به کانالی براي انتقال سرمایه به بخش هایی که به تشخیص برنامه ریزان 

مالی، تضـعیف   در این کشورها عدم توجه به میزان کارآیی بخش مالی و بهبود آن براي بسیج منابع. برخوردار است تبدیل شده اند

به عنوان نمونه تخصیص منابع مالی را نابهینـه سـاخته و اعطـاي اعتبـار بـا      . نظام مالی را از جنبه هاي متعددي در پی داشته است

زارش جهـانی در گـ   از این رو و در راستاي بهبود بازارهاي مـالی بانـک  . نرخهاي یارانه اي بازده مطلوب بر فرایند تولید نداشته است

انتشار داد، ایجاد یـک بخـش مـالی    ) میالدي 1989( 1368در سال » نظامهاي مالی و رشد اقتصادي«ساالنه خود که تحت عنوان 

  )Gelb، 1989.(کارآمد و تابع بازار آزاد را عامل ضروري براي رشد مستمر اقتصادي اعالم داشت

وام گیرندگان نھایي

خانوار

بنگاه

دولت

:ھاي مالي واسطھ

بانكھاي تجاري، شركتھاي بیمھ، شركتھاي سرمایھ 
، صندوقھاي بازنشستگي و غیرهگذاري

:ھاي مالي سایر موسسھ

ھاي تامین سرمایھ و بانكھاي رھني و  گزارن، بانككار

وام گیرندگان نھایي

خانوار

بنگاه

دولت

وجوه

دارایي 

مالي

وجوه

دارایي 

مالي
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انواع نظامهاي مالی 2-1

در یک سیستم اقتصادي را مورد بررسی قرار دادیم در این قسمت دو نوع نظام مالی رابطه مدار  در بخش قبل جایگاه نظام مالی

  .مدار به همراه مزایا و معایب آنها بر اساس برخی پژوهشهایی که اخیرا انجام شده است را مورد بررسی قرار می دهیم و قانون

)پایه بانکی(مدار  رابطه نظام مالی 1- 1- 2
6

از هر نوعی که باشد باید مکانیزمهایی را در اختیار داشته باشد که در آن اسـتفاده کننـدگان از سـرمایه هـاي مـالی       نظام مالی

مداخله و اصالحات الزم در  نظارت شوند و در صورت نیاز به جهت هزینه هاي واسطه گري مربوط به نقل و انتقال هاي مالی امکان

کند، بازدهی خاصی را بـه   شونده اعمال می نظام مالی رابطه مدار از طریق کنترلهایی که بر بنگاه تامین مالی. آن وجود داشته باشد

وظایف نظارتی در . بارزي در این زمینه هستندو نظام بانکداري آلمان نمونه هاي  نظام بانکداري پایه اي ژاپن. وي اطمینان می دهد

  :واحد به عنوان نماینده ناظر چنان یکپارچه نمود که شامل هر سه مرحله نظارت باشد این نظام مالی را می توان در یک بانک

  انتخاب آینده نگر مشتریان و پروژه هاي سرمایه گذاري -1

ي آنهانظارت بر پروژه ها بر مبناي پیشرفت جار-2

مداخله در مورد عملکرد ضعف مدیریتی در آنها-3
کنندگان و بنگاه ها ارتباطی بلند مدت اسـت کـه توسـط قراردادهـاي ضـمنی       در یک نظام رابطه مدار ارتباط بین تامین مالی

شهرت خوبی داشته باشند، رابطه بین اگر طرفین در طول زمان . خوداجرا و یا نگرانی در مورد شهرت توسط طرفین تقویت می شود

یک رابطه بلندمدت و مداوم می تواند عدم تقـارن مربـوط بـه اطالعـات و بنـابراین      . ها تنها رابطه اي اعتباري است بنگاهها و بانک

  .مین مالی دارندهزینه هاي واسطه گري را کاهش دهد ولی پروژه هاي نو با سابقه کم در این فرایند شانس کمتري براي تا

البته این نوع رابطه مستلزم وجود شبه رانتهایی است که می تواند توسط هر دوي طرفین تقسیم شـده و فرصـتهاي بیرونـی را    

عالوه بر این نظام رابطه مدار مقتضیات مربوط به افشاگري اطالعات را کمتر رعایت می کند؛ چرا که صـرفا  . براي آنها محدود نماید

مزیـت اطالعـاتی و   . ده واحد نیازمند وصول اطالعات بنگاه است و از این رو اطالعات براي عموم کمتـر اهمیـت دارد  یک تامین کنن

انگیزه خوبی را براي یکپارچه کردن وظایف نظارت و حفظ رابطه اي بلنـد مـدت ایجـاد    ) رانت هاي اطالعاتی(رانتهاي مربوط به آن 

رابطه مدار زیرساختهاي قانونی و نهادي کمتري را نیاز دارد چون بسیاري از آنها بر مبناي ارتباط بین افراد  لبته نظام مالی. می کند

  .این رابطه به خصوص براي بنگاههایی که مشکالت نقدینگی را تجربه می کنند حائز اهمیت می باشد. و بانکها قابل حل می باشد

)پایه بازار(مدار  نقانو نظام مالی 2- 1- 2
7

دامنـه گسـترده   ) مانند بورس ها و بازارهاي اوراق قرضه شرکتی( در این نظام تعداد زیادي از بازارهاي مالی شفاف و چند الیه 

وظایف نظارت نیـز توسـط نهادهـاي تخصصـی مثـل موسسـات       . اي از ابزارهاي مورد نیاز آحاد مختلف اقتصادي را فراهم می آورند

ایـن  . ي ریسک پذیر، بانکهاي تجاري ، بانکهاي سرمایه گذاري و موسسات تعیین کننده درجه اعتبار اعمال مـی شـود  سرمایه گذار

                                                          

6 -Bank-Base
7 -Market-Base
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نمونه بـارز ایـن نظـام    . نهادها خدمات نظارتی متنوعی را براي ابزارهاي مالی مختلف در مراحل مختلف توسعه بنگاه ارائه می دهند

  .کشور آمریکا است مالی

کننـدگان   تامین مالی. گر است تر و هم به میزان کمتري کنترل مدار شبیه معامالت نقد است، یعنی هم کوتاه مدت رابطه قانون

ار ایـن  ). دشـو  قابل مقایسه با کنترلهاي ضمنی که در نظام رابطه مدار اعمال می.(شوند صرفا از طریق قراردادهایی آشکار کنترل می

این امر به آن مفهوم است که تامین مالی کنندگان صرفا در مرحله انحالل یا تسویه، . رو این نظام بیشتر به اعمال قانون متکی است

براي تسهیل این رابطه قانونی، الزم است که بازارهاي مالی رقابتی، شـفاف و چندالیـه   . هایی بسیار قوي را براي مداخله دارند انگیزه

به عالوه اطالعات عمومی و مقتضیات افشاگري براي اطمینان از اعمال قانون و دستیابی به تخصـیص کارااهمیـت بیشـتري    . ندباش

آن  به همین علت این نظام در کشورهایی بیشتر حضور دارد که کیفیت اعمال قانون در آن بسیار باال بوده و حقوق مالکیت در . دارد

  . خوب تعریف شده است

هاي متنوع به  کنند؛ چرا که قیمتهاي سهام اطالعات مربوط به ایده ها بازارهاي سهام خیلی خوب عمل می ط با تنوع ایدهدر ارتبا

شود که قیمتهاي سهام ارزش واقعی بنگاه را با وجود سیاستهاي  این امر باعث می. کنند گذاران را یکپارچه می دست آمده از سرمایه

 هـاي یـک نظـام مـالی     بنـابراین از ویژگـی  . ز این رو، عالئمی کارا را براي تخصیص منابع ارائـه نمایـد  مدیریتی فعلی ارائه نماید و ا

مدار وجود بازارهاي سهامی است کمه در توسعه صنایع با فناوریهاي جدید در هنگامی که ماهیت این صـنایع زیـاد مشـخص     قانون

  )1382نادري،.(کنند نیست خوب عمل می

کشور با این نگاه به نکات جالبی در مورد ساختار مالی کشورها  150ن و دمیرگوك کونت طی یک تحقیق با بررسی لوی

  :نتایج تحقیق ایشان بدین قرار است. دست پیدا کردند

به طور میانگین در . تر و کاراتر هستند بزرگتر، فعال سدر کشورهاي ثروتمند بانکها، موسسات غیربانکی و بور

.تري وجود دارد یافته توسعه ثروتمندتر نظام مالی کشورهاي

در کشورهاي ثروتمندتر . کند تر و کاراتر عمل می فعال در کشورهاي با درآمد باالتر بازار بورس نسبت به بانک

.بازار محور وجود دارد تمایل بیشتري به نظام مالی

با نظام حقوقی موضوعه، صیانت مناسب از حقوق مالکیت، مقـررات حسـابداري خـوب، سـطح      در کشورهاي

.بیشتر بازار محور می باشد هاي ضمنی سپرده دیداري نظام مالی پایین فساد و بیمه

    الي در کشورهاي با نظام حقوقی مدنی، حمایت ضعیف از حقوق مالکیت، تنفیذ ضـعیف قراردادهـا، سـطح بـا

ریسک، استانداردهاي پایین حسابداري، قوانین محدود کننده بانکی و تورم باال تمایل بیشتري به نظام عقـب  

  )Levine and Demirguc-Kunt، 1999.( افتاده وجود دارد
بـانکی،   بخـش پـولی ایـن بـازار، مرکـب از نظـام      . نظام مالی در ایران همانند دیگر کشورها متشکل از بازار پول و سرمایه است

اي آن نیز عمـدتا از طریـق بـورس اوراق بهـادار      بخش سرمایه. موسسات اعتباري غیربانکی، بخش گسترده و شبه پولی سنتی است

امـا متاسـفانه بازارهـاي مـالی     . کند که در چند سال اخیر بورسهاي کاالیی و بازار فرابورس نیز به آن اضافه شـده اسـت   فعالیت می

اند یعنی این بازارها قادر نیستند براي رفع نیازهاي بخـش واقعـی منـابع مـالی بـه نحـو        اقتصاد ما نیافته جایگاه مطلوب خود را در

ترین شـاهد ایـن مـدعا ضـعف      مهم. اي گردآوري و تجهیز کنند و از طرف دیگر به بخشهاي مختلف اقتصادي تخصیص دهند بهینه

تسلط بازار پول و محوریت بانکها در نظام مالی کشـور از  . مدت پولی است هاي در مقایسه با بازارهاي کوتا بازارهاي درازمدت سرمایه

حجم بدهی بخش غیردولتـی بـه بانکهـا و     1386بر اساس آمار بانک مرکزي در سال . منظر آمار رسمی به سهولت قابل درك است
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ی که نسبت ارزش سهام معامله شده باشد در صورت درصد می 63موسسات اعتباري غیربانکی نسبت به تولید ناخالص داخلی معادل 

  . باشد درصد می 2نسبت به تولید ناخالص داخلی تنها معادل  86در کل سال 

بـه  . از منظر نهادي نیز فضاي اقتصادي براي بازار پول و فعالیت بانکها بیشتر مهیا شده است تا فعالیتهاي مرتبط با بازار سرمایه

ها بسیار زیـاد اسـت و از ایـن نظـر در      بسیار باالیی دارند، قدرت نقدشوندگی این سپرده هاي بانکی درجه ایمنی عنوان مثال سپرده

است، حـال آنکـه    ههاي بانکی مالیاتی تعلق نگرفت کنون به نگهداري سپرده ابه عالوه ت. گیرند جایگاه برتري نسبت به سهام قرار می

هـاي   ها و مصونیت جذابیتهاي بانکی  گذاري در سپرده ین ترتیب سرمایهبه ا. اي برخوردار نیست سهامادار از معافیتهاي مالیاتی ویژه

  )میرمطهري،؟؟؟. (اي در برابر خطر دارد ویژه

بانکها در ایران نقـش  . مدار نیست مدار و قانون نظام مالی رابطهاز اي  دهد که نظام مالی ایران ترکیب بهینه تحلیل فوق نشان می

در چنـین حـالتی تمـام ریسـک و خطـر اجـراي طرحهـاي اقتصـادي بـر دوش          . کنند ها ایفا میبسیار مهمی در تامین مالی فعالیت

یابد  این امر وقتی بیشتر اهمیت می. شود گذاري کاسته می در این شرایط از جذابیت سرمایه. گذاران خواهد بود کارآفرینان و سرمایه

شـود نقـش بیشـتري در     از طریق نظام بانکی تامین مـالی مـی  که با توجه به تغییر شرایط اقتصادي جهان شرکتهاي نوپا که کمتر 

در ادامه با تبیین نقش شرکتهاي نوپا در بخش حقیقی اقتصـادها واکـنش نظامهـاي مـالی     . کنند اقتصادهاي امروز و آینده بازي می

پـذیر نشـان    گذاري ریسک اي سرمایهاي و شرکته اتفاق را در قالب معرفی دو نهاد مالی بانکهاي توسعهمدار به این  مدار و قانون رابطه

  .خواهیم داد

  

  نوپا شرکتهاي نقش و جهان اقتصادي شرایط تغییر. 3

  تحلیـل،  بـه  اقتصـاد  علمـاي  آن از پـس  و دهـد  مـی  رخ اقتصـادي  وقـایع  و هـا  پدیده معموال دهد می نشان علم تاریخ به نگاهی

 منجـر  نهایت در که اقتصادي وقایع بررسی متوسط و کوچک شرکتها مورد در. پردازند می حوزه این در پردازي نظریه و سازي فرضیه

 آدام که زمانی از. کند می کمک زمینه این در ها نظریه فهم به شد ملی اقتصادهاي در متوسط و کوچک شرکتها روزافزون اهمیت به

 شـدن  بزرگتر اندیشه عمال کرد، دهاستفا آن انبوه شکل به سنجاق تولید مثال از 1776 سال به خود »ملل ثروت« کتاب در اسمیت

 تـا  صنعتی انقالب ابتداي از. گرفت قرار توجه مورد اقتصادي هاي صرفه و کار تقسیم از بهتر چه هر استفاده براي صنعتی واحدهاي

 ترتیـب  به فورد هنري چون مدیرانی و کینز چون اندیشمندانی. بود حاکم اقتصادي فعالیتهاي بر رویکردي چنین بیستم قرن اوایل

 تایید مورد متوسط و کوچک شرکتها با مقایسه در را انبوه تولید و بزرگ شرکتها اقتصادي عملکرد مثبت هاي جنبه عمل، و نظر در

 طرف از و بود آمده وجود به وودز برتون در که المللی بین مالی جدید نظام به توجه با سو این به 70 دهه از اما. اند داده قرار تاکید و

 بـه  کـالن  اقتصاد در بحران میالدي، 30 دهه بحران اگر. برد سئوال زیر را سازمانهایی چنین پاسخگویی قابلیت نفتی کهايشو دیگر

 شـرکتها  ها، کاخانه سازماندهی ها، فناوري نادرست انتخاب از ناشی خرد، اقتصاد در بحران میالدي 70 دهه در بحران  رفت، می شمار

  .است بوده بازارها و

 سـلیقه  تغییـر  و نااطمینـانی   رقابت، افزایش تولید، هاي نهاده مبادله کار و ساز تغییر چون هایی پدیده به بخش این در نبنابرای

و اهمیـت   داد سـوق  کوچـک  شرکتها به بزرگ شرکتها از را نگاهها نهایت در که پردازیم می جدید دوران در نو فناوریهاي و عمومی

  .ن دادشرکتهاي نوپا را هر چه بیشتر نشا

  

  تولید هاي نهاده مبادله کار و ساز. 1- 3

 باعث هوایی خطوط تاسیس بعدها و کامیون همچون نقل و حمل وسایل یا و آهن راه و آبراهها شبکه توسعه سال سالهاي در اگر

 ایـن  در هـا کار و کسـب  گسترش و تولید هزینه کاهش موجب نهایت در که شد می شده ساخته کاالهاي و خام مواد انتقال تسهیل
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 وقـوع  بـه  دانـش  هزینـه  کـم  و سـریع  انتقـال  کار و ساز از برداري بهره با اساسی تحول سو این به میالدي 70 دهه از شد می زمینه

 دانـش  انتقـال  و نقل پس این از شد حاضر زمینه این در تولیدي هاي نهاده مبادله براي فیزیکی زیرساختهاي اینکه از پس. پیوست

 میـان  بـه  سـخن   دانش بر مبتنی اقتصاد از امروزه که اي گونه به گردید مطرح کرد می ایفا تولید در بیشتري قشن زمان مرور به که

 80 دهـه  در آمریکـا  متحـده  ایـاالت  رسانی اطالع صنعت در میلکن مایکل دالري  میلیارد 21 گذاري  سرمایه مثال عنوان به. آید می

 و کوچـک  شـرکتهاي  قالـب  در بعـد  هاي سال آن نتیجه که کرد ایجاد کشور این تیاطالعا هاي زیرساخت در شگرفی تغییر میالدي

 را جهـانی  رقابت کوره ممکن زمان کوتاهترین در هزینه کمترین با اطالعات مبادله) 1384همکاران، و مرام کی.(شد پدیدار متوسط

  .دش آغاز کوچک شرکتها سمت به بزرگ شرکتها از حرکت که است کرده گرم اي گونه به

  

  رقابت افزایش. 2- 3

 و کننـد  تمرکـز  خـود   محوري توانمندیهاي بر تا داشت آن بر را شرکتها از بسیاري  داخلی، بازارهاي در بقا براي رقابت افزایش

 علـت  به بیشتر که شده ایجاد گرایی تخصص. کنند تامین بنگاه بیرون از مختلف طرق به یا بگذارند کنار را خویش جانبی فعالیتهاي

 از که شرکتهایی درصد 1989 تا 1985 سالهاي فاصله در صنعتی ادغامهاي موج است آمده وجود به بازار در بقا براي هزینه هشکا

 تـک  بنگاههـاي  سـهم  مقابـل  در و کاهش درصد 37 کردند می فعالیت مختلف صنعت 20 از بیش در و بودند برخوردار باالیی تنوع

.1992(کرد تجربه را درصدي 54 رشد فوق دوره طول در محصولی (Lichtenberg, بنگاههـاي  رشد به منجر فرایندي چنین 

  .کند پیدا افزایش اقتصادها در کوچک فعالیتهاي آمار که شده باعث و شده متوسط و کوچک

 گردد می المللی بین سطح در بیشتر رقابت افزایش به منجر اقتصاد بخش در بخصوص شدن جهانی فرایندهاي افزایش اکنون هم

 البته. بود خواهیم کیفیت و وري بهره افزایش راستاي در بنگاهها شدن کوچک شاهد نیز ملی اقتصادهاي سطح در صورت این در که

 از شـرکتها  این مواردي در حتی که چندملیتی شرکتهاي منظر از بخصوص دارد مداقه و بررسی به احتیاج مختلف ابعاد از نکته این

  .شوند می بزرگتر نیز کشورها برخی اقتصادهاي

 را خـود  فعالیتهـاي  بیشـتر  چـه  هـر  تا داده سوق راههایی به را شرکتها به اخیر دهه چند در رقابت یافتن شدت خالصه طور به

  ، بیـرون  از نیـاز  تامین ، پیمانکاري مانند ترتیباتی انجام و تمرکززدایی  ، داخلی مجدد سازماندهی طریق از امر این. کنند تخصصی

 و تنـوع  کـاهش  بـه  سـرانجام  که پذیرفت صورت غیره و  غیرمحوري هاي بخش فروش و کردن جدا و اولیه هاي تخصص به بازگشت

  .شد دیگر سوي از جدید کوچک بنگاههاي گیري نضج براي زمینه ساختن فراهم و سو یک از ها بنگاه شدن کوچکتر

  

  نااطمینانی. 3- 3

 در. دانسـت  بزرگ شرکتهاي ایجاد زرین دوران توان می را دوم جهانی جنگ از بعد اولیه هاي دهه اقتصادي وقایع تاریخ طول در

 مرور به بود گشته تولید مقیاس افزایش باعث که هستیم شاهد را  چندمحصولی شرکتهاي ایجاد و صنعتی ادغامهاي موج مدت این

 برتـون ( ثابـت  ارز نـرخ  سیسـتم  به توان می که کرد تحمیل بزرگ شرکتهاي به را هنگفتی هاي هزینه که افتاد اتفاق ایی پدیده زمان

 80 و 70 هـاي  دهه در بیکاري باالي نرخهاي  بهره، و تورم نرخ افزایش آن تبع به و نفتی شوکهاي آن، شدن برداشته بعدها و) وودز

 را سـوم  جهـان  کشـورهاي  از بسـیاري  در خارجی هاي بدهی تامین در نگرانی و غربی کشورهاي در بودجه کسري افزایش  میالدي،

  .کرد اشاره

 شـرکتها  سـمت  به گرایش و تولید فناوري تغییر در موثر عاملی رقابت، افزایش کنار در باید را سالها این در نااطمینانی افزایش

 کـردن  کـوچکتر  بـا  نیز بزرگ شرکتهاي از بیش  بیشتر، پذیري انعطاف دلیل به کوچک شرکتهاي که چرا. دانست متوسط و کوچک
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 راههـاي  از دیگـر  یکی. کنند دفع یا تحمل را نااطمینانی ناخوشایند پیامدهاي توانند می خود محوري فعالیتهاي بر تمرکز ای و ابعاد

 در ابتـدا  در  صـنعتی  هاي خوشه تجربه. دهد می رخ کوچک شرکتها در اتفاق این که است اي شبکه فعالیتهاي نااطمینانی، با مقابله

 بـین  اطالعات آزادسازي و فنی دانش تقسیم با بنگاهها. باشد می دست آن از داد رخ متوسط و چککو صنایع بخش در ایتالیا کشور

 فـراهم  را جهـانی  اقتصـاد  جدیـد  فضـاي  در نااطمینانی با برخورد توانایی ویژگی این. کنند می پیدا دست پذیري انعطلف به یکدیگر

  .آورد می

 هـاي  ایده زمینه در چه و  عادي فعالیتهاي زمینه در چه متوسط و ککوچ کارهاي و کسب تا است شده سبب فوق عوامل تمام

 و مناسب تعامل یک لزوم کوچک کارهاي و کسب اهمیت با نهایت در. بربایند را بزرگ کارهاي و کسب از سبقت گوي نو و خالقانه

  .رسد می ظرن به ضروري بیشتر چه هر ارزش تولید فرایند در بزرگ کارهاي و کسب و آنها بین جانبه همه

پردازنـد سـایر    با توجه به اهمیت شرکتهاي کوچک و متوسط که در قالب بنگهاي نوپا در عرصـه اقتصـاد بـه ایفـاي نقـش مـی      

نظام مالی به عنـوان یکـی از مهمتـرین    . بخشهاي اقتصادي نیز باید بتوانند که هر چه بهتر براي ظهور این نوع بنگاهها کمک کنند

اي و صـندوقهاي   بانکهـاي توسـعه  . ي باید بتواند هر چـه بهتـر در ایـن فضـاي جدیـد نقـش ایفـا کنـد        هاي نظام اقتصاد زیرسیستم

اند تا حدي پاسخگوي نیاز جدید بنگاههاي  اي هستند که اقتصادها با استفاده از آنها توانسته دو نهاد عمدهپذیر  گذاري ریسک سرمایه

  .کنیم می هاد را معرفیدر ادامه این گزارش هر کدام از این دو ن. نوپا باشند

  

  اي بانکداري توسعه. 4

ه گذاري ها یبراي هدایت سرماضرورت نیل به توسعه اقتصادي در کشورهاي پیشرفته و در حال توسعه موجب شد تا نهادهایی

ی هسـتند  موسسـات  ،بانک هـاي توسـعه اي  . در امر توسعه اقتصادي کشورها در قالب بانک ها و سازمانهاي توسعه اي به وجود آید 

توسط خود یا دیگران و یا شرکا در راستاي اهداف  ،تولیدي مالی که سرمایه را با شرایط مناسب تجهیزمی نمایند تا در فعالیت هاي

که  ندستهی یها هاي توسعه اي بانک بانک به عبارت دیگر .به نحو مطلوبی سرمایه گذاري نمایند ،اقتصادي کشوربرنامه هاي توسعه

ـ پرداز هاي خاص اقتصادي می د و معموال به تجهیز و تخصیص منابع بلندمدت در زمینهنایه فعالیت داردر بازار سرم د و اهـداف آن  ن

در  هـاي توسـعه اي را اساسـاً   ت هاي بانـک ینقش و فعال ،هاي ملی کشور است وظایف هاي توسعه یا سیاست همسو با اهداف برنامه

  .دبیین نموارتباط با فرآیند توسعه اقتصادي می توان ت

شود که اقدام به تأمین مالی براي توسـعه   میاي به بانکی اطالق ، بانک توسعه»الملل فرهنگ لغات و راهنماي قانون بین«از نظر 

اي مؤسسـاتی  هاي توسعه از این منظر، بانک. کند اي از جهان و یا کل جهان می منطقهاي از یک کشور، کل کشور، اقتصادي منطقه

نمایند تا آن را توسط خود، دیگران یا مشترکا  میي هستند که عمدتا به تجهیز منابع مالی بلندمدت و کم هزینه اقداممالی و اعتبار

  .گذاري کنند هاي تولیدي سرمایه اقتصادي کشور، به نحو مطلوبی در فعالیتهاي توسعه در راستاي اهداف برنامه

توسعه اقتصادي در کشورهایی که عقب مانـده یـاکمتر توسـعه     ،آمد آن بانک هاي توسعه در دستیابی به توسعه صنعتی و پی 

آنان کمک شده است شان به ایجاد و گسترمثبت و سازنده اي ایفا کردند و به همین دلیل در سطح جه –موثر نقش ،یافته بودند 

  قرار گیرند تا به عنوان ابزاري در اختیار برنامه هاي توسعه اقتصادي ملل جهان
کشورهاي صنعتی پیشرفته و در حال توسعه تامین منابع مالی رک و موسسه توسعه در سراسر جهان دون بیش از پانصد بانتا کن

گذاري هاي بخش خصوصی و غیر خصوصی به طرف انجام سرمایه گذاري هاي تولیـدي را بـر عهـده   و فنی الزم و هدایت سرمایه

امکانات زیر بنائی اقتصادي و توسعه بخش گسترش ،ي توسعه اقتصادي هر کشور داشته اند این سرمایه گذاري ها بنا بر سیاست ها

در مسیر کمـک بـه حـل     ،بانک هاي توسعه  ،به بیانی دیگر . را در بر می گیردکشاورزي و حتی رشد بخش تعاونی ،هاي صنعتی 

  .رسالت مهمی بر عهده دارند ،توسعه اقتصادي کشورها و رفع تنگناهاي موجود مشکالت
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  وظایف بانکداري توسعه اي. 4-1

گذارد  اي تقریبا بر آن اتفاق نظر دارند و تجارب موفق برخی کشورها نیز بر آن صحه می پردازان بانکداري توسعه آنچه اکثر نظریه

دهـایش  اي همان وظایف بانک تجاري، یعنی تجهیز و تخصیصی منابع را انجـام میدهـد، ولـی راهبر    بدین قرار است که بانک توسعه

مـی تـوان دو وظیفـه زیـر را کـه       در راستاي هدف تسهیل و تسریع روند توسعه اقتصادي و هدایت سرمایه گـذاریها،  .متفاوت است

  :معطوف به دو راهبرد است ،براي موسسات مالی توسعه اي بر شمرد

 وظایف مالی( راهبرد معطوف به نگاه بنگاه(  

لیوظایف غیر ما( راهبرد معطوف به نهاد بازار(

کنـد و   اي منابع مالی بلند مدت را با شرایط به نسبت مناسب از داخل و خارج از کشور تجهیـز مـی   در راهبرد اول بانک توسعه 

بـه عنـوان مثـال انـواع     .هاي تخصصی به کارآفرینان بخش خصوصی تخصیص میدهد آنها را با شرایط نسبتا مناسب همراه با مشاوره

  :ه اي در تجهیز و تخصیص استفاده می کند به این صورت اندروشهایی که توسط یک بانک توسع

  تجهیز منابع

 روش هاي اداره دارایی و بدهی ها و اجراي برنامه هاي کاهش خطرپذیري

استفاده از ابزارهاي نوین مهندسی مالی در تجهیز منابع

اتکاي هر چه بیشتر به اعتبارات فراهم شده در بازارهاي مالی

 وسپرده پذیريمدیریت بانکداري

 انتشار اوراق قرضه خارجی

 اخذ وامهاي کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت از مؤسسات خارجی

تأمین مجدد منابع مالی وامهاي اعطا شده

 استقراض از بازار بین بانکی

 اوراق مشارکت( انتشار اوراق قرضه داخلی(

منـابع مـالی خـود را از     سات توسعه اي فعال در آن کشور است،به عنوان مثال بانک توسعه صنعتی هندوستان که یکی از موس

.تامین نموده است)از کل منابع مالی% 45بیش از (روشهاي مذکور،به خصوص از طریق انتشار اوراق قرضه داخلی بلند مدت

  تخصیص  منابع 

 کمک به بازسازي شرکتها

برنامه ریزي براي گسترش کارآفرینی

 سرمایه مشارکت مؤثر در بازارهاي

کمک به روند خصوصی سازي مؤسسات دولتی

تأکید هر چه بیشتر توسعه زیست محیطی

  :اي با انجام اقداماتی چون  ام با راهبرد اول است، بانک توسعهگدر راهبرد دوم که معموال هم

مشارکت در برنامه ریزي و سیاستگذاریهاي توسعه ملی و منطقه اي

ویتهاي راهبرد توسعه صنعتی یا سیاستهاي توسعه صنعتیهدایت سرمایه گذاریها به سمت اول
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بورس و سایر نهادهاي بازار سرمایه   ي موردنیاز جهت توسعه بخش خصوصی مانندنهادهایا تقویت   حمایت از ایجاد

...و مهندسان مشاور و خدمات مدیریت شرکتهاي ،گذاري بیمه، شرکتهاي حسابرسی، ضمانت سرمایه ،موسات

 مشاوره مدیریتی،اقتصادي،فنی ،مالی و حقوقی به مجریان طرحهاارائه خدمات

 کمک به شکل گیري کانونهاي تحقیق و توسعه در بنگاهها از جمله واحدهاي تحقیقات بازاریابی  

  .هاي معامالتی را کاهش دهد هاي کارآفرینی و فعالیت بخش خصوصی را تقویت کند و هزینه کوشد ویژگی می

اي از فعالیت  ، تجربه و اطالعات ارزنده)در سطح خرد اقتصادي(ارتباطات گسترده با بنگاههاي اقتصادي  اي به سبب بانک توسعه

هاي کالن، وضـع قـوانین کـار و تجـارت و مالیـات        ریزي ها و برنامه آورد، از این رو در سیاستگذاري ها را به دست می و مشکالت آن

هـاي معـامالتی و در    ز این طریق به تنظـیم روابـط اقتصـادي و کـاهش هزینـه     جوید وا مشارکت مجدانه می) سطح کالن اقتصادي(

  .رساند مجموع به ارتقاي فضاي رقابتی در بازار مدد می

                                  

  

  اي اهداف و وظایف بانکهاي توسعه

  1383ایرانمنش،: منبع

  

گذشته و حال در بانکداري توسعه اي .4-2

هاي بازار در تامین مالی بلندمدت و مهارتهاي کارآفرینی الزم در فرایند توسعه اقتصادي  اي براي جبران کاستی بانکداري توسعه

این بانکها با کمک به کارآفرینان در ایجـاد شـرکتهاي   . در قرن نوزدهم شروع به فعالیت کرد) اروپاي بدون انگلستان(اي  اروپاي قاره

،بانکهاي توسعه اي در کشورهاي مختلف اروپا و با کمـک و حمایـت   اوایل قرن بیستم از.کردند و فروش سهام آنها کمک می سهامی

دولتها ایجاد شدند بطوریکه فعالیت آنها عمدتا تجهیز منابع میان مدت و بلند مدت از منابع گوناگون و تخصیص آنها بـه بخشـهاي   

، بانـک  ) 1931(، موسسـه مـالی ایتالیـا    )1919(توان به بانک اعتبارات صنعتی بلژیک  یان میدر این م.اقتصادي به ویژه صنعت بود

   .اشاره کرد 9)بعدها بانک جهانی( 8بانک بین المللی ترمیم و توسعهو ) 1944(توسعه صنعتی کانادا 

                                                          

8 - International Bank for Reconstruction and Development
9 - World Bank

بانک 

اي توسعه

تامین مالی بلندمدت طرحهاي کارآفرینی به همراه 

هاي تخصصی به آنان مشاوره

ه بسترسازیهاي الزم براي توسعه فعالیت بخش کمک ب

خصوصی ارتقاي رقابت در بازار

توسعه 

اقتصادي
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ین دلیل، این دوره، عصر همبه. اي متعددي در جهان هستیم هاي توسعه گیري بانک ، شاهد شکل1960و  1950هاي  در دهه

گذاري و  هاي سرمایه منابع بلندمدت هنگفتی را براي تأمین مالی طرحاي نام گرفت، چرا که آنها توانستند هاي توسعه طالیی بانک

این دوره تأسیس شدند، اي آسیایی که در هاي توسعه از جمله بانک. کشورهاي در حال توسعه، تأمین و تخصیص دهندعمدتا براي

  DBP، )1959(تایلند  FCT،)1973(مالزي  BPMB،)1954(کره جنوبی  KDB، )1968(سنگاپور  DBSتوان به بانک می

)1958( ،BAPINDO  اندونزي)1960( ،JDB  ژاپن)و توسعه صنعتی و معدنی ) 1956(و دو بانک اعتبارات صنعتی ) 1951

اي دانست، اواخر  هاي توسعه بانکتوان دوره شکوفایی قرن بیستم را می هاي میانی با وجودي که دهه. ایران اشاره کرددر) 1959(

المللی نیز  تحوالت عمده اقتصاد بین. آید اي به حساب می عملکرد بانکداري توسعهقرن بیستم مصادف با آغاز تحوالتی در ساختار و

، رشد سریع سوي اقتصادهاي باز، گرایش بهرخ دادند که شامل حرکت به سوي تجارت جهانی 1980و اوایل  1970اواخر دهه در

الملل که منجر به  برقراري فضاي جدید اقتصاد بینبه دلیل ـاي  و تجربه تلخ برخی از کشورها در بانکداري توسعهعلم و فناوري 

اواخر دهه اي در وسعههاي ت از جمله تحوالت پدید آمده در بانک. بوده است ـاي گردید  توسعههاي بروز تحوالتی در بسیاري از بانک

اي در اثر مشکالت مالی، تغییر  هاي توسعه بانکتوان به مواردي چون انحالل و ورشکستگی برخی از می 1980و اوایل دهه  1970

 اي با مشکالت هاي توسعه ادغام آنها در دیگر مؤسسات و تداوم فعالیت برخی از بانکاي و هاي توسعه ساختار برخی از بانک

.شاره کردساختاري ا
هاي جدید و معقول، توانستند بـا موفقیـت    اي با درك شرایط زمان و اصالح راهبردها و اتخاذ نقش هاي توسعه اما برخی از بانک

اي فقـط تـأمین مـالی     هاي توسـعه  ها به خوبی دریافتند که وظیفه بانک در واقع، این بانک. خود را با مقتضیات جدید تطبیق دهند

به موازات، . گر در پاسخگویی به نیازهاي مالی اقتصادهاي در حال توسعه پیدا کنند توانند نقشی هدایت آنها می ها نیست، بلکه طرح

. هاي دولتی، براي بقاي آنها حیاتی است و عدم وابستگی به یارانه) از طریق بازار(ها دریافتند که تجهیز منابع با اتکاي خود  این بانک

   

در . اي شـدند  گذاري که با نگرش تجاري تامین مالی شده بودند، دچار معضـالت پیچیـده   ي سرمایهها پس از پایان بحران، طرح

  .اي تامین مالی شده بودند، به مراتب مشکالت کمتري داشتند حالی که طرحهایی که با نگرش تخصصی بانکداري توسعه

  :اي در بر داشت این بحران دو پیام عمده براي بانکداري توسعه

اي و دوري از نگرش تجاري در وام دهی بلندمدت هاي حرفه ل کارشناسیاهمیت اعما.  

اي ولی با ماموریتهاي جدید توجه مجدد به نقش بانکداري توسعه.

خـوش تحـوالت    اي دسـت  هاي توسـعه  المللی، بانک ها و تحوالت بازارهاي بین هاي مالی دولت در دو دهه اخیر با کاهش حمایت

. آوري پـایین نیسـت   پذیرفتن این نکته است که ایفاي نقش توسعه بـه معنـاي برخـورداري از سـود      تحول،اولین . اند بنیادینی شده

این . گذاري موجه از نقطه نظر مالی و اقتصادي وجود دارد هاي مختلف براي سرمایه ها دریافتند که همواره زمینه همچنین این بانک

هـاي   ها و رشـته  ، در زمینه دار به عنوان محور اصلی فعالیت هاي مدت اعطاي وامهاي توسعه را بر آن داشت تا ضمن  ها، بانک دیدگاه

   . دیگر نیز وارد شوند

که تجدید ساختار سازمان و اسـتفاده از ابزارهـاي    ـهاي اطالعات   آوري هاي نوین و گسترش فن توسعه تکنولوژي  از سوي دیگر،

اي براي تحرك بیشتر و تطبیق با شرایط جهـانی،   هاي توسعه شد تا بانکموجب  ـاست    هاي جدید را ضروري نموده نوین و تخصص

اند با تحوالت اقتصادي جهـان همـراه شـوند، از     هایی که نتوانسته در این مسیر، بانک. ها توجه داشته باشند همواره به این دگرگونی

  .اند میدان به در شده
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  : بندي نمود توان به صورت ذیل جمع اي را می هاي توسعه اهم تحوالت انجام شده در ساختار بانک

  تحوالت مربوط به تجهیز منابع  تحوالت مربوط به تخصیص منابع
تحوالت مربوط به تجدید ساختار 

  سازمانی بانک

خدمات تخصصی مشـاوره و    افزایش و توسعه

  مدیریت 

دهی و سـالمت  تأکید هرچه بیشتر بـر سـود  

  عملیات بانک 
   10تجهیز منابع مالی

  ها کمک به بازسازي شرکت
هـا و   هـا و بـدهی   هاي اداره دارایی اتخاذ روش

  هاي کاهش خطر پذیري اجراي برنامه
  تبدیل به واسطه تجاري

  ریزي براي گسترش کارآفرینی برنامه
استفاده از ابزارهاي نوین مهندسـی مـالی در   

  تجهیز منابع

دهی مجدد و ایجـاد تنـوع در    سازمان

  ها فعالیت

     مشارکت مؤثر در توسعه بازارهاي سرمایه
اتکاي هرچه بیشتر بر اعتبارات فـراهم شـده   

  در بازارهاي مالی

ــش    ــعه بخ ــش در توس ــترش نق گس

هاي مـالی و بازارهـاي    خصوصی، سیستم

  سرمایه

حرکت به سمت جذب منابع بخش خصوصی  

سـازي   صوصـی کمک به رونـد خ  داخلی و خارجی

  مؤسسات دولتی 

   تأکید بر سودآور بودن فعالیت بانک    پذیري  مدیریت بانکداري و سپرده

  انتشار اوراق قرضه خارجی  تأکید هرچه بیشتر بر توسعه زیست محیطی

ــق     ــابتی از طری ــت رق حفــظ موقعی

بکــارگیري ابزارهــاي کنتــرل و مــدیریت 

  ریسک

ــون     ــوین همچـ ــالی نـ ــدمات مـ ــه خـ ارائـ

Mezzanine

ــدت از   اخــذ وام ــان و بلندم ــاه، می ــاي کوت ه

  مؤسسات خارجی

ــاوره  ــدمات مش ــه خ ــدیریت  ارای اي م

  ریسک

  هاي اعطا شده تأمین مجدد منابع مالی وام  
هـاي جدیـد علـم و     حضور در عرصـه 

  فناوري

    استقراض از بازار بین بانکی  

    11 )اوراق مشارکت(انتشار اوراق قرضه داخلی   

                                                          

یابد، جذب منابع مـايل خبـش خصوصـي و منـابع      ها به توسعه كاهش مي وقيت كمك مايل دولت -١
 گريد اي قرار مي هاي توسعه خارجي بیشرت مورد توجه بانك

اي فعال در آن  نوان مثال، بانك توسعه صنعيت هندوستان كه یكي از مؤسسات توسعهبه ع -٢
هاي مذكور به خصوص از طریق انتشـار اوراق قرضـه    كشور است، منابع مايل خود را از روش

مهچنني بانك صنعت و . تأمني منوده است) درصد از كل منابع مايل ٤٥بیش از (داخلي بلندمدت 
بالغ بر دو هزار میلیارد ریـال از طریـق ابـزار اوراق     ١٣٨٣ال معدن در ایران، در س

.مشاركت جتهیز منابع منود
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  1385اقتصاد ایران،: منبع

  . توان به شرح زیر خالصه نمود اي از دولت را می  هاي توسعه در این میان، انتظارات بانک

  اعمال مدیریت کالن اقتصادي و مالی) 1

  هاي مالی عمده ایجاد هماهنگی بین بنگاه) 2

ونی مسـتحکم، وضـع   سازد از جمله ایجـاد مبـانی قـان    بسترسازي و ایجاد محیطی که عملیات تأمین منابع مالی را میسر می) 3

هاي حسابرسی،  مقررات احتیاطی و جبرانی، حمایت از حقوق مالکیت و انتقال آن، استاندارد کردن اصول حسابداري، تقویت شرکت

  .رسانی به جامعه سازي و اطالع اعالم اطالعات مالی و شفاف

توسط دولت و وابسته بـه    مه عمرانی دوم،در برنا 1335بود که در سال » بانک اعتبارات صنعتی«نخستین بانک توسعه صنعتی 

بانـک توسـعه   «، نخستین بانک توسعه صنعتی خصوصی، با عنـوان  1338سه سال بعد در سال . سازمان برنامه و بودجه تاسیس شد

و  گـذاري  هدف این بانک نیز تشویق سرمایه. درصد سهام خارجی ایجاد شد 13درصد سهام ایرانی و  87با » صنعتی و معدنی ایران

بانک اعتبارات صـنعتی عمـدتا   .تولید و حمل و نقل و گسترش بازار سرمایه بود  فعالیتهاي بخش خصوصی در امور صنعتی و معدنی،

براي مدیریت اعتبارات و کمک هاي اختصاصی دولت در امر سرمایه گذاري بخش خصوصی تشکیل شد، در حالی که بانک توسـعه  

و پرهیـز از اعمـال نظـرات مـدیریت دولتـی در اعطـاي       ) نـه افـراد  (طاي تسهیالت براي طـرح  صنعتی و معدنی ایران با تاکید بر اع

پس از انقالب این بانکها به همراه چند بانک دیگر پس از ادغام به بانک صنعت و معدن تبدیل شدند که تنها .تسهبالت به وجود آمد

  . بزرگ و فعالیتهاي بانکی تاکید داردرود که بیشتر در حوزه صنایع  اي در ایران به شمار می بانک توسعه

 18کشور جهان وجود دارد کـه تقریبـا    185اي در حدود  بانک توسعه 550امروزه بیش از ) ADFIAP( طبق اطالعات ادفیاپ

اي در کشـورهاي   میـانگین تعـداد بانکهـاي توسـعه    . انـد  اي و باقی در سـطح ملـی   المللی ومنطقه اي بین ها بانکهاي توسعه درصد آن

اي در صـدر و   بانک توسـعه  150قاره آمریکا با داشتن حدود . است 3تر از  و بیش 3یافته و در حال توسعه، به تریتب کمتر از  وسعهت

به بررسی یکی از موفقترین بانکهاي توسعه اي در سطح  ضمیمهدر  .اي در ذیل این فهرست قرار دارند بانک توسعه 50اروپا با حدود 

  )ADFIAP ،2002( .می پردازیم)  BDC(کسب و کار کانادا ملی یعنی یانک توسعه 

دهد که نقش بسیار پررنگی در توسعه کشورها به خصوص کشـورهاي   اي در دنیا و تجربیات آن نشان می بررسی بانکهاي توسعه

نهادهایی سبب شده اسـت  اند اما در کشور فقدان نقش پررنگ چنین  با نظام مالی پایه بانکی همچون ژاپن، کره، مالزي را ایفا کرده

  .برداري نرسد تا حجم عظیمی از اعتبارات دولتی و خصوصی براي توسعه و ایجاد بنگاههاي به صورت کارایی به بهره

  

پذیر گذاري ریسک سرمایهصنعت . 5
12

اسـت کـه در ایـن     ي تکنولوژي ،از طریق مکانیزمهاي مختلفی قابل انجـام  تأمین منابع مالی فعالیتهاي نوآورانه مرتبط با توسعه

زیرا به علت ریسک ذاتی نهفته در طـرح   .گذاري ریسک پذیر از اهمیت فوق العاده اي برخوردار است نقش صندوقهاي سرمایه میان،

جهت تأمین مـالی آنهـا   سنتی مکانیزمهاي مالی و اعتباري  هاي نوآورانه و ماهیت بلند مدت سرمایه گذاري در این نوع فعالیت ها،

.دمناسب نیستن

:کنیم پذیر ارائه شده است که در اینجا به چند تعریف اشاره می گذاري ریسک تعاریف متعددي از سرمایه
  (Cambridge Dictionary )دشو گذاري می پولی که در شرکتهاي نوپا بخصوص با ریسک باال سرمایه 

  :کند پذیر ارائه می تري از سرمایه ریسک فرهنگ لغت حاکمیت شرکتی تعریف دقیق

                                                          

12 -Venture Capital Industry
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. شـود  وجوهی که بـه شـرکتهاي نوپـا و کوچـک بـا رشـد مـورد انتظـار بـاال در قبـال مالکیـت و کنتـرل شـرکت واگـذار مـی               

)Corporate Governance Glossary(  

پذیر در اقتصادهاي متفاوت بسته به نوع و ساختار آنها تعاریف متفاوتی را به همراه دارد و به همین صورت  گذاري ریسک سرمایه

پذیر که در آمریکا براي اولین بار شکل گرفت و منشا رشد  گذاري ریسک ولی سرمایه. کند تفاوتی در این اقتصاد بازي میهاي م نقش

  :فراوان اقتصادي در دره سیلیکون گشت که بعدها الگوي بسیاري از کشورها شد چند ویژگی خاص را به همراه داشت

کند ل رشد را تامین میمنابع مالی شرکتهاي نوین و کوچک و به سرعت در حا.  

شود در مالکیت این شرکتها سهیم می.  

کند در توسعه محصوالت، خدمات و فرآیندهاي نوین کمک می.  

کند با مشارکت فعاالنه خود، براي شرکت مورد نظر ارزش افزایی می.  

پذیرد با انتظار کسب سود فراوان خطر بیشتري را می.  

جهت گیري بلندمدت دارد.

گذاري خطرپذیر تنها به تامین منـابع مـالی محـدود نیسـت بلکـه شـامل ارائـه حمایتهـا و          رکت شرکتهاي سرمایهبنابراین مشا

هاي عملی و اجرایی دارنـد و از آنجـا کـه ماننـد دیگـر مالکـان در خطـر         هاي مداوم نیز هست و همچنین این شرکتها نقش مشاوره

.داند، هماهنگی نزدیکی با اهداف آنها دارن شرکتها شریک

هاي خود نیستند و در صورتی کـه شـرکت    پذیر در پی کسب درآمد جاري و مستمر از سرمایه گذاري ریسک شرکتهاي سرمایه 

  )1383، باقري( .آید مورد نظر سودآور باشد، سود سرمایه گذاري آنها با فروش سهم مالکیتشان به دست می

ها بیشتر در شرکتهاي نوپا است  گذاري گیرد هر چند این سرمایه یپذیر همواره در شرکتهاي نوپا صورت نم گذاري ریسک سرمایه

پـذیر ممکـن اسـت در     گذاران ریسک سرمایه. شود که در دیگر مراحل چرخه عمر خود هستند اما گاهی نیز در شرکتهایی انجام می

سـرمایه  (اي وجـود نداشـته باشـد     گذاري کنند که در آن مرحله هنوز هیچ محصول واقعی یا بنگاه سـازمان یافتـه   اي سرمایه مرحله

آنها حتـی ممکـن اسـت سـرمایه الزم     . گذاري کنند سرمایه) در مراحل ابتدایی توسعه(، یا ممکن است در شرکتهاي نوپا 13)ابتدایی

   14)تامین مالی مرحله گسترش فعالیتها( براي کمک به موفقیت هر چه بیشتر شرکتهاي با سابقه فعلی را نیز تامین کنند

  

  

پذیر گذاري ریسک یرساختهاي سرمایهز. 1- 5

پذیر، وجود بستر مناسب و زیرساختهاي خـاص آن   گیري و توسعه سرمایه گذاري ریسک دهد که الزمه شکل ها نشان می بررسی

بـه   پـذیر  گـذاري ریسـک   یهاست و در صورت فراهم نبودن این زیرساختها و عوامل محیطی،  هر تالشی براي توسعه صـنعت سـرما  

مورد نیاز است؟ ایـن چـارچوب بـر     پذیر ریسکگذاري  چه شرایطی براي بازار فعال سرمایه. احتمال زیاد با شکست روبرو خواهد شد

باشد، این  خویش دارند می پذیر ریسکگذاري  مبناي مشاهدات دره سیلیکون و مطالعه چند کشور که سعی در توسعه صنایع سرمایه

داخلی هستند  پذیر ریسکگذاري  سؤاالت غالباً از جانب کشورهاي توسعه یافته یا در حال توسعه که خواستار ارتقاي صنایع سرمایه

  )Hellman، 2000.(شود پرسیده می

                                                          

13- Seed Investing
14- Expanding Stage Financing
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  گذار ریسک پذیر در قالب انسان  تمثیلی سرمایه مدل. 3شکل

  
  

را ماننـد یـک انسـان را در نظـر      پـذیر  ریسکگذاري  اگر صنعت سرمایه. کند پذیر را معرفی می گذار ریسک سرمایهشکل باال یک 

پـذیر بـه روي دو پـاي سـاختار بـازار مـالی و        گـذار ریسـک   سرمایه. بگیریم وي براي انجام وظایف خویش به بدن و سراحتیاج دارد

فرصتها و پشتیبانی دو دست وي براي عمل هستند و سیاستهاي دولـت بـه عنـوان سـر عمـل      . ایستد ع انسانی میدسترسی به مناب

دهند، که یکی از آنها دسـت گیرنـده بـراي پیگیـري فرصـتها و       پاها بنیانهاي صنعت هستند و دستها فعالیتها را انجام می. کنند می

بخشـد   پذیر را بهبود می گذر ریسک باشدـ که تأثیر صنعت سرمایه مکمل می دیگري دست یاري دهنده ـ به عنوان نمادي از خدمات 

پـذیر را   گـذاري ریسـک   در نهایت باید مشخص شود که این نهادها چگونه صنعت سرمایه. کنند و سر فعالیتهاي بدن را هماهنگ می

آورد تا  گذاري ریسک پذیر فراهم می عه صنعت سرمایهها و زیرساختها توس فرض چارچوبی را براي پیش دهند؟ این مدل گسترش می

  .شوند باشند هاي اقتصاد که مانع گسترش این صنعت می کشورها هر چه بهتر متوجه کاستی

بازار مالیمناسب ساختار 

بـازار عرضـه اولیـه عمـومی سـهام       نبـود  پـذیر  گـذاري ریسـک   احتماالً بیشترین مانع ذکر شده براي گسترش صـنعت سـرمایه  

پـذیر  فـراهم    گـذاران ریسـک   گذاریهاي موفق براي سـرمایه  باشد که استراتژیهاي خروج را براي برداشت از سرمایه می) IPO(15نقد

                                                          

15 - Liquid Initial Public Offering
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را  پـذیر  گذاري ریسـک  اي دارد که بزرگترین صنعت سرمایه انگلستان به نسبت، بازار عرضه اولیه عمومی سهام توسعه یافته. آورد می

گـذاري   کشور آلمان شاهد رشد فراوانی در صنعت سـرمایه  Neuer Marketاز ابتداي شروع به کار . کند در اروپا پشتیبانی می

  کننـد کامـل   البته تمام تالشها در بازارهاي اولیه با رونق بازارهاي ثانویه که نقدشوندگی سهام را تضـمین مـی  . باشد پذیر می ریسک

  .شود می

در نتیجه، نقش آن در فرایند توسـعه  . دهد که این بازار سهم اندکی را در بر دارد نشان می ازار سرمایه در ایرانبررسی اجمالی ب

نگاهی به بازار واحد و کوچک بورس اوراق بهادار به عنوان نماد اصلی بازار سرمایه کشور گویاي آن است . اقتصادي کشور ناچیز است

  .آید سنتی است که از عهده تامین نیازهاي مالی توسعه ملی برنمی  اي محدود، شکل کنونی آن به گونه که بازار سرمایه، در

  :توانیم به صورت زیر برشمریم را می عوامل ناکارایی بازار سرمایه در ایران

هاي دولتی به ویژه  بخـش پـولی    مانضعف ساختار تشکیالتی بورس اوراق بهادار تهران، نفوذ و دخالت مستقیم دولت و ساز -1

  در این سازمان

  شده در بورس شفاف نبودن و کمبود اطالعات درباره شرکتهاي پذیرفته -2

قانون تجارت و   بورس، ضعف و پویا نبودن مقررات که ضرورت بازنگري در قوانین و مقررات موثر در این سازمان مانند قانون -3

  16گذارد صحه میها  قانون مالیات

  جامع بازار سرمایه در ایران ضرورت تدوین قانون -4

  یکسان دانستن بازارهاي دست اول و دوم سهام و کمبود بازارهاي فرعی -5

  استفاده نکردن از ابزارهاي متنوع در بازار سرمایه ایران -6

دارد کـه   جوان باشد؟ تجربه آلمان بیان مـی  بود بخشند که در خدمت شرکتهاي کارآفرینیکشورها چگونه گسترش بورس را به

نیازهاي افشاي . در عوض لیست معیارها باید با نیازهاي شرکتهاي کارآفرینی مطابقت داشته باشد. باره رها شود مقررات نباید به یک

با این وجود چند سؤوال درباره اهمیت . گذاران جلب شود بماند تا اعتماد سرمایه اطالعات همچنان باید جدي و سفت و سخت باقی

را » تصاحب خود شـرکت «پذیر قادر هستند که  گذاران ریسک رسد که سرمایه اول اینکه اغلب به نظر می. بازارهاي بورس وجود دارد

گـذاران در دیگـر    راتژیهاي خروج را بـراي سـرمایه  به طور مؤثرتري است Nasdaq 17احتماالً . جایگزین عرضه عمومی سهام کنند

دارد که توسعه بازار داخلی بورس شاید همیشـه بـاالترین اولویـت را نداشـته      این امر بیان می. آورد کشورها مانند اسرائیل فراهم می

  .باشد

هـاي پرخطـر و پربـازده نیـاز      گذاري در دارایی ذاران به سرمایهگ به میل سرمایه پذیر گذاري ریسک به طور روشن صنعت سرمایه

در خـارج از ایـاالت متحـده    . است 18گذاران نهادي در ایاالت متحده بیشترین تقاضا براي این دسته از دارائیها از جانب سرمایه. دارد

یک نهاد مالی موجود شاید بانکها انگیزه و  ولی به عنوان. بانکها مایل هستند که بزرگترین منبع تأمین وجوه براي این صنعت باشند

  .پذیر را نداشته باشند گذاري ریسک قابلیتهاي الزم، براي گسترش بازار سرمایه

کننـد، بـه ویـژه اینکـه از      بـازي مـی   پـذیر  گـذاري ریسـک   اي را در سرمایه کارانه بانکها در ایاالت متحده نقش کوچک و محافظه

بازار بورس بر اقتصاد آمریکا مسلط است، در صورتی که . ورزند پذیر نیز اجتناب می هاي ریسک گذاري در مراحل اولیه سرمایه سرمایه

                                                          

- باالخره در ازار اوراق هبادار جدید ب البته با توجه به تنگناها مطرح شده قانون ١٦
 .به سازمان مدیریت  ابالغ شد» براي اجرا ٨۴در دولت تصویب و در آذرماه سال  ٨٣سال 

١٧-National Association of Securities Dealers 
Institutional Investors -١٨ 
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پذیر  گذاري ریسک براي مثال در کشور آلمان بانکها فعاالنه سرمایه. کنند تري بازي می در اقتصادهاي دیگر کشورها بانکها نقش فعال

   .را گسترش دادند

کارآفرین و متخصص دسترسی به نیروي انسانی

خواهنـد بـه کـارآفرین     اینکه افراد در کشورها می. تواند با عرضه کافی از کارآفرینها رشد کند تنها می پذیر گذاري ریسک سرمایه

پذیري نظام اشـتغال، شـبکه تـأمین     از کارآفرین، انعطافتبدیل شوند بستگی به عواملی از قبیل سنت کار آفرینی، تقدیر اجتماعی 

نامناسـب   براي مثال نظام اشتغال ژاپنی به نسبت بـراي کـارآفرینی  . اجتماعی و امنیت شغلی در شرکتهاي بزرگ در آن کشور دارد

نظر کنـد، بلکـه بـا مشـکالت فراوانـی       صرفیک مهندسی ژاپنی باهوش نه تنها براي شروع کار جدید باید از شغل خویش . باشد می

البته از سپاس و قدردانی اجتماعی بـراي فعالیـت در شـرکتهاي نوپـا     . هنگام استخدام کارمند براي شرکت جدید مواجه خواهد بود

در بـر عکـس مهندسـان    . شـود  برخوردار خواهد بود، ولی با مشکالت فراوانی در پیدا کردن شغل جدید در هنگام شکست روبرو می

  . کنند با کار براي شرکتهاي کارآفرینی جوان اعتبار قابل توجهی را کسب می تایوان

گـذار   اعتبـار و پـاداش سـرمایه   . گـذار مـاهر نیـز احتیـاج دارد     به سرمایه پذیر گذاري ریسک عالوه بر کارآفرینان، صنعت سرمایه

تفـاوت بـین   . گـذارد  پذیر شوند تأثیر می گذار ریسک گیرند که سرمایه ر کیفیت کار آنها  و افرادي که تصمیم میپذیر بودن  ب ریسک

پـذیر محـدود کـه بـه      گـذاري ریسـک   گیرنـد و بنگـاه سـرمایه    پذیر مستقل، که شرکاء در آن تصمیم می گذاري ریسک بنگاه سرمایه

رسد که کیفیت  بعید به نظر می. گیرند را درنظر بگیرید قوق بگیر در آن تصمیم میشرکتهاي بالغ یا بانکها تعلق دارند و کارمندان ح

 20(سخاوتمندانه سـود    پذیر که اجازه تقسیم گذاري ریسک سرمایه کار کارمندان حقوق بگیر شرکتهاي بزرگ با شرکاء یک صندوق

  .را دارند، یکسان باشد) درصد استاندارد در دره سیلیکون

محدود کمتر به مهارت مناسـب بـراي اینکـه تبـدیل بـه یـک        پذیر گذاري ریسک رسد که مدیران صندوقهاي سرمایه ه نظر میب

اندازي  راه و آلمان بانکهاي بزرگ از کارمندان معمولی خود براي براي مثال در ژاپن. پذیر خوب شوند دست یابند گذار ریسک سرمایه

کننـد تـا یـک     کـار سـنتی عمـل مـی     این کارمندان بیشتر به عنوان بانکدار محافظه. برند پذیر خویش بهره می گذاري ریسک سرمایه

  .آنها در کار خود بیشتر عالقه به ممانعت از ضرر دارند تا اینکه درباره ریسکهاي با اهمیت صحبت کنند. پذیر گذار ریسک سرمایه

در دره سیلیکون بسیاري از شرکتهاي موفق به وسیله . ي انسانی نیز براي رشد بنگاههاي جدید با اهمیت استدسترسی به نیرو

بـا وجـود ایـن، توانـایی شـرکتهاي      . شـدند  ایجـاد مـی    اي با تجربـه  شدند بلکه به وسیله مدیران حرفه اندازي نمی مؤسسین اولیه راه

دره سـیلیکون جـایی کـه    . ن در تمام سطوح ـ به عنوان مثال با سهام شرکت ـ نیز بسـیار مهـم اسـت     براي جلب کارگرا کارآفرینی

حدود سی سال پیش در مدرسه بازرگـانی بهتـرین   . ترین منبع استعداد است نه پول، شاهد یک رشد فرهنگی نیز بوده است کمیاب

پیش بهترین باالترین اعتبار براي آنهـا در پسـت مشـاوره و    سال  15. ، در صنعت بود 19التحصیالن مدیریت اجرایی شغل براي فارغ

چنـین  . پـذیر باشـند   گذار ریسـک  امروزه بهترین دانشجویان آرزو دارند که یک کارآفرین یا یک سرمایه. گذاري در بانکها بود سرمایه

گـذار   د بـه کـارآفرینی بـا سـرمایه    خواهنـ  سؤوالهایی براي بسیاري از کشورها به این میزان مهم نیست که آیا افرادي هستند که می

  .خواهند ولی اغلب افراد مستعد می. پذیر تبدیل شوند ریسک

. الزمه و پیش نیاز شکل گیري و رشد صنعت ریسک پذیر در هر کشوري، وجود فرهنگ مناسب کارآفرینی در آن کشـور اسـت  

همان طور که اشاره کردیم، کشور ما در زمینه . بودبدون وجود چنین فرهنگی نمی توان به توسعه و بومی کردن این صنعت امیدوار 

بـا توجـه بـه ویژگیهـاي و     . فرهنگ کارآفرینی، داراي ضعفهاي اساسی است و هنوز این فرهنگ در جامعه ما نهادینـه نشـده اسـت   
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سـر نخواهـد   توسعه فرهنگ کارآفرینی، بدون آموزشهاي مستمر و مـنظم می . مهارتهاي مختلف و متنوعی که الزمه کارآفرینی است

( امروزه در دنیا آموزشهاي دانشگاهی کارآفرینی، به شکل واحدهاي مختلـف درسـی در دانشـکده هـاي مهندسـی و مـدیریت       . بود

ولی در این زمینه، در کشور ما کار چندانی انجـام  . ارائه می شود و دانشکده هاي ویژه کارآفرینی نیز، پایه گذاري شده اند) بازرگانی

از سوي دیگر، نقش دولت در تدوین قـوانین و سیاسـت   . امر نیاز به توجه ویژه سیاستگذاران آموزشی کشور دارد نشده است که این

با توجه به نقش منحصر به فرد صنایع کوچک و متوسـط در رشـد و   . هاي مناسب براي ترویج و تسهیل کارآفرینی بسیار مهم است

ر طبیعی و تجربی رشد کارآفرینی هستند، توجـه بـیش از پـیش دولتمـردان و     کارآفرینی و اینکه صنایع مزبور بست) فرهنگ(ارتقا 

  )1383باقري و محبوبی،.(سیاستگذاران را به این صنایع باید مورد تاکید باشد

ي نوآورانه و فناورانه فرصتها

اي تحقیقـات و  یکی از عوامل رشد سرمایه گذاري ریسک پذیر رشد صنایع پیشرفته در کشور می باشـد بـه گونـه اي کـه فضـ     

سرمایه گذار ریسک پذیر وظیفه تبدیل ایده ها و تحقیقات با آینده مناسـب در بـازار را بـه    . فناوري به ایجاد پروژه هایی منجر شود

البتـه  . رشد سریع فناوري هاي پیشرفته اثر مستقیمی بر رونق سرمایه گذاري ریسک پذیر خواهد داشـت . محصوالت قابل ارائه دارد

ن موجبات دسترسی کارآفرینان فعال عرصه تکنولوژي به منابع مالی ابتدایی زمینه شکل گیري شرکتهاي جدید را ایجاد فراهم آورد

  . می کند

چرخه تبدیل ایده هاي کارآفرینانه به شرکتهاي بالغ نیز در نظام اقتصادي از دیگر عواملی است که سبب می شود که طرحهاي 

البتـه رفتـار   . ي بالقوه مناسبی هم دارند به منصـه ظهـور رسـیده و ارزش آفرینـی داشـته باشـند      با آینده مناسب که در بازار مشتر

نهادهاي قدرت همچون دولت بسیار مهم است تا این فرصتها در بخش خصوصی باقی بماند و دولت تنها زمینـه سـاز بـروز و رشـد     

این چرخه به خوبی تنظیم نشـده اسـت بـه گونـه اي کـه طرحهـا و        در ایران. چنین فرصتهایی را براي بخش خصوصی فراهم آورد

از طـرف دیگـر دولـت سـرمایه هـاي      . آموزشهایی که در دانشگاه ارائه می شود در فضاي کسب و کار و کارآفرینی کـاربردي نـدارد  

گین با فناوري هـاي بـاال   محدودي را به صنایع پیشرفته اختصاص داده است و بیشتر سرمایه گذاري هاي دولت در حوزه صنایع سن

  . بوده است

  :در دسترس بودن فرصتها ـ مبناي ایجاد جریان مناسب معامالت ـ به تعدادي از عوامل بستگی دارد

  چگونگی آمادگی فضاي تحقیقات و فناوري؟

بدهد؟ سازي تحقیقات در فناوریهاي نوین را آیا راههاي ارتباطی بین تحقیقات و صنعت برقرار است که امکان تجاري

بازارهاي داخلی چقدر و تا چه میزان در دسترس کارآفرینان قرار دارد؟

شود؟ هستند، کنترل می هاي توزیع به وسیله بازیگرانی که پذیراي فعالیتهاي کارآفرینی آیا شبکه

استقرار بنگاهها در مراحل اولیه تا چه حد آسان است؟

تبدیل به فرصتهایی براي تصاحب بورکوراتهـا و دیگـر    بینی هست که فرصتهاي کارآفرینی ابل پیشآیا مقررات به اندازه کافی ق

نهادهاي قدرت نشود؟

نهادهاي پشتیبانایجاد 
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بـه کـار    اي را در اختیار دارد که وظایفی تخصصی دارند، که براي کارآفرینی دره سیلیکون طیف وسیعی از بنگاهها و افراد حرفه

، بنگاههاي روابط عمومی و غیره ـ  فضـاي دره    21،شکارچیان استعداد 20شوند ـ وکیل، حسابدار ، مشاور،پیمانکاران فرعی  گرفته می

دیگر کشورها ایـن  . سازي عاملین بنا شده تا سازکارهاي تمرکز یافته پذیر است، چون بیشتر بر مبناي شبکه سیلیکون بسیار انعطاف

ایـن  . شـود  طح از خدمات پشتیبانی تخصصی را ندارند به دلیل اینکه چنین تخصصی تنها با وجود یک بخش کارآفرین ایجاد مـی س

رشد بخش کارآفرینی در دره سیلیکون ظهور خدمات پشتیبانی تخصصـی را بـه همـراه    . تواند موجب تقویت دوباره شود پویایی می

سؤال اینجاست که چگونه یک سیستم پیچیده را که به وسـیله  . شتري را به همراه آوردداشت که دوباره تشکیل شرکتهاي نوپاي بی

  شود را گسترش دهیم؟ بسیاري از نهادهاي مکمل ایجاد می

ایجاد نهادهاي پشتیبان از طرف عرضه به آموزشها و مهارتهـاي الزم همچـون رشـته هـایی ماننـد حقـوق کـاربردي، مـدیریت         

البته آموزشها باید به گونه اي باشد که با فضاي کسـب و کـار و بـرآورده کـردن نیازهـاي      . احتیاج دارد بازرگانی، حسابداري و غیره

زیرساختهایی همچون تصویب قوانین و مقررات الزم بـراي ایجـاد شـرکتهایی بـا ایـن      . سرمایه گذاران ریسک پذیر  هماهنگ باشد

نهادهاي مکمل با چنین قوانینی بسیار آشکار و مشخص خواهد شد و  نحوه فعالیت این. موضوع نیز از اهمیت خاصی برخوردار است

  .افراد و موسسات خدمات گیرنده از چنین مراکزي با شفافیت بیشتري عمل خواهند کرد

  دولتمناسب سیاست اتخاذ 

در زمینـه حمایتهـاي   . گذارنـد  تـاثیر مـی   پذیر گذاري ریسک دولتها از طریق انتخاب سیاستها بر اندازه و ساختار صنعت سرمایه

  : شود  عمومی در فرایند توسعه و ایجاد چنین صندوقهایی فعالیت دولت به سه دسته تقسیم می

گـذاري در سـنگاپور    به عنوان مثـال صـنعت سـرمایه   . ها براي ایجاد صنایع کوچک دولت مانند یارانه) ایجادي(نقش سازنده  -1

  .باشد قدامات دولت در این زمینه میمرهون یکسري ا

  پذیر گذاري ریسک سیاستهاي دولت همانند سیاستهاي مالیاتی و مقررات سرمایه -2

هـایی کـه    قوانین و مقررات حاکم بر صندوقهاي بازنشستگی، بازار مالی، بازار نیروي کار،  حق ثبـت اختـراع و دیگـر حـوزه     -3

  . گذارد پذیر تاثیر می بر سرمایه ریسک مستقیماً

   :گردد سؤالهاي مشخصی که در این زمینه مطرح است به دو حوزه باز می

  سطح مناسب مالیات بر بازده سرمایه چیست؟  -1

  داشته باشد؟  تواند براي تشویق فعالیتهاي کارآفرینی هایی را دولت می چه نوع برنامه -2

اول اینکه فرصتهاي مناسـب در اغلـب   . که در این مسیر در برابر دولتها قرار دارد به سه سیاست مرتبط باز می گردد تنگناهایی

. گردد این نکته به مبحث مزیت نسبی باز می. کند اقتصادها فراوان است ولی نسبت به آنچه که در ایاالت متحده اتفاق افتاد فرق می

سـؤال اساسـی اینجاسـت کـه     . پذیر وجـود دارد  یافته صنایع کمی براي جذب سرمایه ریسک در بسیاري از کشورهاي کمتر توسعه

حتی بدون وجود فناوري پیشرفته نیز مفید یا الزم است؟ چگونه مزیتهـاي نسـبی آینـده کشـور      پذیر گذاري ریسک صنعت سرمایه

ارزیابی و هدایت چنین رویه هاي به دولـت بـاز   . بینی سخت هستند براي پیش ارآفرینیاینکه فعالیتهاي ک  شود خصوصاً ارزیابی می

  . می گردد که با شناخت چنین فرصتهایی زمینه بروز آنها را فراهم آورد

فنـاوري در  چالش دوم آن است که آیا در وهله اول فعالیت دولت مناسب است؟ حتی در دره سیلیکون نیز تقاضاي فـراوان    

درواقع دولت آمریکا بوسیله رویکرد بهبود بازار بـا سیاسـتهایی   . شد وهله نخست از سازمانهاي دولتی بخصوص وزارت دفاع انجام می
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پرداخت جرقه به وجود آمدن  که به طور اساسی به ارتقاء عوامل بخش خصوصی براي گسترش بنگاههاي جدید ،بازارها و نهادها می

  . پذیر را به وجود آورد سکگذاران ری سرمایه

آیـا فعـاالن داخلـی بایـد صـنعت      . سوم به نقش عوامل بخش خصوصی در هسته تالش براي توسـعه اقتصـادي اشـاره دارد     

یگـر اسـتفاده از   توان از خـارج وارد کـرد؟ نکتـه د    پذیر را می داخلی را گسترش دهند؟ آیا سرمایه ریسک پذیر گذاري ریسک سرمایه

ولی جاي سـوال بـراي بقیـه    . به عنوان یک مورد موفق در این زمینه قابل توجه است مثال تایوان. باشد هاي دیگر کشورها می شبکه

  .سدر در نهایت براي ایجاد این صنعت در یک اقتصاد توجه به سوالهاي فوق اساسی بعه نظر می. کشورها در این زمینه وجود دارد

البته بهبود زیرساختهاي یاد شده به منزله فراهم آوردن کل مقدمات موفقیت سرمایه گذاري ریسک پذیر نیست بلکه تنها شرط 

دولـت از    فعالیت نهادهاي اقتصادي در این راه و سیاسـتگذاري . الزم براي شکل گیري صنعت سرمایه گذاري ریسک پذیر می باشد

انی برخوردار است که علیرغم ایجاد محیط مناسب براي بازیگران اقتصادي، نحوه تعامل آنها نیز با یکدیگر در چگـونگی  اهمیت فراو

  .شکل گیري و ارتقاي این صنعت حائز اهیمت است

  

سه توسـعه  توان به موس که می. اند پذیر را در نظر گرفته گذاري ریسک در ایران چند نهاد در فعالیت خویش خدمات مالی سرمایه

صـندوق  فناوري نخبگان، صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن، صـندوق حمایـت از تحقیقـات و توسـعه صـنایع الکترونیـک و       

طبق بررسیهاي صورت گرفته تنها موسسه توسـعه فنـاوري نخبگـان بـه ارائـه      . اشاره داشت غیردولتی پژوهش و فناوري استان یزد

  .باشد دهنده تصویر کلی خدمات این نهادها می جدول زیر نشان. پردازد پذیر می گذاري ریسک خدمات سرمایه

  پذیر در ایران گذاري ریسک نهادهاي اجرایی در سرمایه. 2جدول 
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    موسسه توسعه فناوري نخبگان  1
      صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن  2

3  
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع 

  الکترونیک
    

        صندوق غیردولتی پژوهش و فناوري استان یزد  4

    ش و نوسازيسازمان گستر  5
  صندوق مالی توسعه تکنولوژي ایران  6

  1388ابوجعفري،: منبع

پذیر وجـود دارد ولـی    گذاري ریسک شود علیرغم اینکه در اساسنامه این نهادها ورود به موضوع سرمایه همانگونه که مشاهده می

  . این صندوقها چنین خدماتی نهادینه نشده است به علت نبود زیرساختهاي الزم و مدل مدیریتی در

  

  گیري نتیجه. 6
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کـارکرد اصـلی بخـش مـالی تسـهیل      . بر اساس ادبیات مالی بخش مالی اقتصاد باید در خدمت بخش حقیقی اقتصاد قرار گیرد

بر اساس . ین نقش می پردازندنظامهاي مالی از طریق نهادها و بازارها و ابزارهاي مختلف به ایفاي ا. فعالیتهاي بخش حقیقی میباشد

، اقتصادي و فرهنگی و حقوقی است نظامهاي مالی بـه دو بخـش رابطـه     ترتیبات نهادي مختلفی که متاثر از دیگر نظامات اجتماعی

  . مدار با محوریت نهاد بانک و قانون مدار با محوریت نهاد بورس تقسیم می شوند

ر به اهمیت بیشتر شرکتهاي نوپا در بخش حقیقی اقتصاد شده است نظامهـاي  با توجه به تغییر شرایط اقتصادي جهان که منج

هر دسته از نظامهاي مالی به گونه متفاوتی پاسـخگوي ایـن   بنابراین . مالی به شیوه سنتی قادر به تامین مالی این فعالیتها نبوده اند

کرده اند که از طریق بانکهاي توسـعه اي ایـن هـدف را    نظامهاي مالی رابطه مدار بیشتر سعی . نیاز بخش حقیقی اقتصادها بوده اند

  .و نظامهاي مالی قانون مدار از طریق صندوقهاي سرمایه گذاري ریسک پذیر به این امر مبادرت کرده اند. محقق سازند

م آنهاشاهد حضـور  در کشور ما بانکهاي توسعه اي از قبل از انقالب تاسیس شده و فعالیتهایی داشته اند که بعد از انقالب با ادغا

بانک صنعت و معدن به عنوان تنها بانک توسعه اي در کشور هستیم که بررسی عملکردها نشان می  دهد که نیاز به حضور گسترده 

در زمینه صندوقهاي سرمایه گذاري ریسک پذیر نیز در کشور به علت عدم وجود . و متنوع تر نهاد بانک توسعه اي در کشور هستیم

صنعت سرمایه گذاري ریسک پذیر نیز در کشـور  . اسب براي آن شاهد شکل گیري ناقص این نهاد در کشور هستیمزیرساختهاي من

  .نیازمند بازآرایی و طراحی مدل بومی مربوطه در کشور می باشد
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