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 چکیده   

اقتصاد امروز کشورهای توسعه یافته در حال گذر از اقتصاد صنعتی به سمت اقتصاد دانش بنیان است؛ اقتصادی که علم و فناوری، نوآوری 

یه و کارآفرینی از مولفه های اصلی آن بوده و از آنها به عنوان عوامل درون زا رشد اقتصادی یاد شده است. در این میان، آنچه که بستر اول

ری اقتصاد دانش بنیان را فراهم می کند، ایده ها و طرح های نوآورانه و مبتنی بر دانش است. در ادامه ی خلق ایده ها و طرح شکل گی

های دانش بنیان آنچه که نقش بسیار مهمی را به سمت تجاری سازی بر عهده دارد مسئله چگونگی تامین مالی صحیح و قابل اعتماد آن 

نوان یکی از اصلی ترین نهادهای متولی تامین مالی در کشور، باید ابزارها، خرده نهادهای مناسب و مقررات الزم هاست. بازار سرمایه به ع

را جهت تامین مالی اصولی طرح های دانش بنیان برنامه ریزی و ارائه کند. نوشتار حاضر به بررسی ظرفیت های موجود بالقوه و بالفعل 

ایده ها و طرح های مبتنی بر دانش  می پردازد. در این راستا ویژگی های مالی الزم برای تامین مالی  بازار سرمایه کشور جهت تامین مالی

 ایده ها و طرح های دانش بنیان بررسی و احصاء شد و مبتنی بر آن فرصت های پیش روی در  بازار سرمایه معرفی و تحلیل می شود. 
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 اقتصاد دانش بنیان -1

 تعریف اقتصاد دانش بنیان  -1-1

 «OECD » پایه گذاری شده است. این  1691عضو داشته و در سال  33یک سازمان بین المللی اقتصادی است که در حدود

پیش بینی می کند. این سازمان اقتصادی در ای سازمان وضعیت کلی اقتصاد جهانی و اقتصاد کشورهای عضو را تخمین و تا اندازه 

هایی برای مسائل اقتصادی فعال است. تعریف زیر توسط این سازمان از  زمینه سیاست گذاری اقتصادی و همچنین یافتن پرسش

 اقتصاد دانش بنیان ارائه شده است:

اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که بر اساس تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطالعات شکل گرفته و سرمایه گذاری در دانش و » 

. اساس این تعریف اشاره دارد که اقتصاد دانش بنیان « .(OECD, 1669) ندصنایع دانش پایه را مورد توجه خاص قرار می گیر

 اقتصادی است که در تمامی مراحل تولید کاال تا فروش آن، دانش به عنوان محور هدایت و شکل گیری مراحل مختلف قرار دارد.

اقتصاد دانش بنیان حداقل به دو ویژگی این مفهوم گویای سهم و نقش دانش و فناوری در جریان اقتصاد است و می توان گفت که 

 (1333)معمارنژاد،  :اقتصاد نوین به شرح زیر اشاره میکند

 گذشته است.در اقتصاد دانش بنیان ، دانش از نظر کمی و کیفی با اهمیت تر از   -1

 .عامل محرکه اقتصاد جدید است (ICT) کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات -2

معتقد است که اقتصادی دانش بنیان است که در آن تولید، توزیع و کاربرد دانش،  (APEC)آسیا سازمان همکاری های اقتصادی 

بر مبنای این تعریف اقتصاد (.  APEC ).2222, . عامل و محرک اصلی رشد اقتصادی، تولید ثروت و اشتغال درتمامی صنایع است

مع نیازمند صنایع سنگین با مصرف انرژی باال نیست، بلکه در این دانش بنیان برای رشد و تولید ثروت و ایجاد رفاه باالتر در جوا

اقتصاد تمامی صنایع بر مبنای دانش شکل گرفته و از ایده های نو استفاده می کند. این سازمان معتقد است که سنگ بنای اقتصاد 

معتقد ( APEC) ی و مدیریتی است.دانش بنیان بسیار عظیم تر از دانش فنی بوده و دارای مبانی عمیق دانش فرهنگی، اجتماع

اقتصاد دانش محور ، اقتصادی است که در آن تولید و به کارگیری دانش در خلق ثروت مهم ترین و غالب ترین نقش را  "که  است

برعهده دارد. این اقتصاد تنها به جلو راندن مرزهای دانش نمی پردازد بلکه استفاده اثر بخش تر از تمامی انواع دانش در تمامی 

 نظر دارد. فعالیت های اقتصادی را نیز در

 APEC اجزای شاخص اقتصاد دانش محورجدول شماره یک :

 الف( خلق دانش

  GDPاز  R&Dدرصد مخارج -1

 سرانه محققان-2

 سرانه ثبت اطالعات-3

 ب( تحصیل و یادگیری دانش

 درصد واردات فناوری به کل واردات  -3

 GDPاز   FDIدرصد -5

 اندازه بخش خدمات تجاری دانش محور-9

 انتشار دانشج( 

  GDPاز  ICTدرصد مخارج  -7

 سرانه GDPدرصد هزینه دستیابی به اینترنت از -3

درصد نیروی کار با آموزش کمتر ازسطح دوم -6

 آموزش

 د(کاربرد دانش

 درصد نیروی کار با سطح آموزش دانشگاهی-12

 کاردرصد نیروی کار دلتا به کل نیروی -11

 نرخ کارآفرینان-12
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 اصلی اقتصاد دانش بنیان: مولفه هایعناصر و -1-2

اقتصاد دانش محور بر چهار عنصر اصلی متکی است: نیروی کار ماهر و آموزش دیده، سیستم نوآوری و اثر بخشی، زیر ساخت های 

وجود نیروی کار ماهر و اموزش دیده که بتواند به طور پیوسته  .و سیستم های نهادی و اقتصادی پویا (ICT) اطالعاتی مناسب

ارتقا یابد و مهارت هایشان را جهت خلق و استفاده ی دانش جدید تطبیق دهند. این نیروی کار برای خلق، کسب، انتشار، اثر 

و به افزایش بهروری کل عوامل و در نهایت رشد اقتصادی می شود بخشی و انتشار اثربخشی و به کارگیری دانش رایج که منجر

سیستم نوآور اثر بخش کلید اصلی برای پیشرفت فنی و منبع اصلی برای رشد بهروری محسوب می گردد. سیستم  .ضروری است

استفاده از دانش یک کشور  نوآوری به شبکه ی نهاده ها، قواعد و روش هایی بر میگردد که بر نحوه ی دست آوردها، خلق، انتشار و

اثر میگذارد. نهاد ها و سیستم نوآوری در بر گیرنده ی دانشگاه ها، مراکز تحقیقات عمومی وخصوصی و گروه های سیاست گذار 

است. همچنین سازمان های دولتی و غیر دولتی بخشی از سیستم نواوری برای گسترش آنچه که موجب تولید دانش جدید می 

ستم نوآوری موثر محیطی را برای تقویت تحقیق و توسعه فراهم می کند که در نهایت در کاالهای جدید، سی .شود، هستند

 (word bank،2213) .فرایندهای جدید و دانش جدید نمایان می گردد

مدت در آموزش گذار موفقیت آمیز به اقتصاد دانشی اغلب شامل چهار مؤلفه یعنی سرمایه گذاری بلند از نگاه دیگر می توان گفت ،

 نوآوری، نوسازی زیرساخت های اطالعاتی و ایجاد یک محیط مساعد اقتصادی است.بانک جهانی این مؤلفه ها را به،، توسعه توانایی

  krmpotic& sundac)،2211عنوان چهار رکن اقتصاد دانشی بیان کرده است.این ارکان به شرح زیر است)

 

اجازه  رکن سیاست های اقتصادی مناسب و نهادهایی را فراهم می کنند کهاین  :مشوق های اقتصادی و نظام نهادی -

 بسیج کارآمد و تخصیص منابع و تحریک خالقیت و انگیزه برای ایجاد،توزیع و استفاده از دانش را دارند

ایجاد واستفاده به طور مداوم می توانند مهارت های خود را به نحو احسن ارتقا و به منظور  : کارگران ماهر و آموزش دیده -

 از دانش با آن تطبیق دهند

میتوانند با  شامل شرکت ها، مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها، مشاوران و سایرسازمان هایی است که :سیستم نوآوری مؤثر  -

  .انقالب دانش، ذخیرهءرو به رشد دانش جهانی را حفظ کنند و با نیازهای محلی تطبیق دهند

 .نماید و مناسب که می تواند ارتباط مؤثر، انتشار و پردازش اطالعات و دانش را تسهیلزیرساخت های اطالعاتی مدرن  -

 

 

 

 

 

 

بنیاناقتصاد دانش  های مولفهشکل شماره یک :   
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 تعریف شرکت و فعالیت های دانش بنیان:-1-3

آنرا  استخدام کرده و بافـت اصـلیالتحصیالن دانشگاهها را  شود که فارغ به بنگاههایی اطالق میشرکت های دانش بنیان 

یا سرمایه و یا نیروی کار غیرماهر. به  متخصصین تشکیل میدهند و عامل اصلی ایجاد درآمد در آنها دانش است تا منابع طبیعـی

نقش نرمافزار توانمندیهای درونی افراد )مغزافزار( انجام میشود. این تعریف  طور کلی تولید ثروت در این بنگاهها از طریق بکارگیری

 و استیری) .نماید می داند بلکه نقش مغزافزار در ایجاد، رشد و بقـای ایـن بنگـاههـا را محـوری تلقـی را منتفی نمی و سـخت افـزار

 (1362مشیری،

ریف برای تعریف شرکت های دانش بنیان نیز منابع مختلفی وجود دارد اما به نظر نگارنده بهترین تعریف از این شرکت ها، تع

قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات ماده یک  که مجلس شورای اسالمی و هیئت وزیران آن را ارائه کرده اند. در حقوقی می باشد 

 تعریف زیر ارائه شده است: مجلس شورای اسالمی 1336دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها واختراعات مصوب 

افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد  مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور همبنیان شرکت یا  ها و موسسات دانش شرکت »

سازی نتایج تحقیق و توسعه )شامل  محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی)شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری( و تجاری دانش

افزارهای مربوط تشکیل  راوان به ویژه در تولید نرمافزوده ف های برتر و با ارزش طراحی و تولید کاال و خدمات( در حوزه فناوری

 «شود می

فعالیتهای مرتبط با عرضه محصول یا خدمت جدید مبتنی بر ایده ها یا فناوریهای شامل  تجاری سازی در تعریف آیین نامه مذکور

، انتقال و انتشار و کسب سایر جدید که شامل تمامی فرایندهای مرتبط از جمله ثبت اختراع، ارزش گذاری فناوری، اعطای امتیاز

فناوریهای مورد نیاز )مکمل( و پرداخت حق االمتیازهای مرتبط، جذب سرمایه و منابع )نمونه سازی، طراحی صنعتی فرایند یا 

محصول جدید، انجام آزمونها و دریافت تأییدیه های الزم، تولید آزمایشی، بازاریابی و رفع اشکال( و همچنین خدمات پشتیبانی 

تخصصی تجاری سازی )شامل فعالیتهای مشاوره، مدیریت فناوری، طراحی محصول و فرایند، خدمات استانداردسازی، اندازه سنجی 

فعالیتهایی نظیر برگزاری و شرکت در همایشهای علمی، خدمات کتابداری، آموزش و کارآموزی، .و خدمات آزمایشگاهی( می شود

و سایر فعالیتهایی که هدف آنها طراحی محصـوالت یا خدمات یا بهبود کیفیت آنها نیست، از فعالیتهای عادی و روزمره نرم افزاری 

 .فعالیتهای دانش بنیان به شمار نمی روند

بنیان، فقط تولید و توزیع اطالعات و پرداختن به  ای که باید همواره در نظر داشت این است که برای دستیابی به اقتصاد دانش نکته

ها در استفاده از منابع اقتصادی به صورت مستمر و پایدار است. به  کارگیری آن ی مهم به کافی نیست، بلکه نکتهآموزش و پژوهش 

برداری از منابع است که  بهره  ها و ارتقای درجه ی مؤثرتر از آن در گسترش ظرفیت عبارت دیگر، کاربردی کردن دانش و استفاده

 .سازد بنیان را ممکن می تحقق یک اقتصاد دانش

 جایگاه ایران اسالمی در اقتصاد دانش بنیان-1-4

منتشر شد، توسعه ی اقتصاد دانش بنیان در کشورهای مختلف را  1362آقایان انتظاری و محجوب در مقاله ی خود که درسال

ولفه های اقتصاد دانش بنیان، شاخص ترکیبی شامل مبرای بررسی کردند. در این راستا، ضمن توسعه چارچوب مفهومی جدید 

صنایع دانش،صنایع دانش بنیان، جامعه یادگیری، جامعه اطالعاتی و دولت دانش برای این مفهوم ساخته شده است. محاسبه 

سال  15شاخص ترکیبی با استفاده از داده های بین المللی و نظر کارشناسان نشان می دهد که وضعیت اقتصاد دانش ایران در 
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 2212در سال  9به  1665در سال  17است. به طوری که رتبه اش در میان کشورهای منطقه از  گذشته بهبود قابل توجهی داشته

 (1362.)یعقوبی و محجوب،ارتقاء یافته است

 شماره  سال گذشته در جدول 15کشور منطفه در  23نتایج محاسبات و رتبه بندی شاخص ترکیبی توسعه اقتصاد دانش در میان 

کشور  23ایران از نظر اقتصاد دانش در بین  1665نشان داده شده است. همچنان که از این جدول روشن است، در سال  (2)

 2225بود. در طول پنج سال بعد علم و فناوری در ایران رشد فزاینده ای را تجربه کرد. به طوری که در سال  13منطقه دارای رتبه 

، ترکیه، اردن، امارات متحده عربی، قزاقستان و رژیم منحوس صهیونیستی قرار گرفت. در به رتبه هفتم دست یافت و پس از لبنان

ایران وضعیت  اقتصاد دانش خود را بیش از پیش بهبود بخشید و به مقام ششم منطقه نائل شد.  2212تا  2225فاصله سال های 

 (1362)یعقوبی و انتظاری،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تامین مالی شرکت های دانش بنیان-2

یکی از مسائل مهمی که پیش روی شرکت های دانش بنیان قرار دارد بحث نظام تامین مالی آنهاست. در حال حاضر، فعالیت های 

چشم گیری در جهت کمک به شرکت های کوچک و متوسط صورت می گیرد. از جمله گروه های فعال در مقوله ارائه مشاوره و 

ن به مراکز رشد و پارک های فناوری، سرمایه گذاران مخاطره پذیر، سازمان ها و تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط، می توا

صندوق های حمایتی و... اشاره داشت که هریک به نحوی از انحاء و در مراحل مختلف چرخه حیات شرکت های کوچک و متوسط 

ی اقتصاد دانش بنیان: رتبه بندی کشورها بر مبنا2جدول شماره   
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ندازی کسب و کارهایشان به آن رجوع می حضور می یابند. اولین منبعی که کارآفرینان جهت تامین وجوه مورد نیاز برای راه ا

کنند، منابع خصوصی است. این منابع عبارتند از: منابع شخصی و منابع دوستان و بستگان. اما نکته ای که باید به آن پرداخت این 

ده خود و است که کلید حل مشکل تامین مالی شرکت های دانش بنیان در دست سرمایه گذارانی است که با تکیه بر شم فوق العا

با تقبل مخاطرات محاسبه شده، فعاالنه با کارآفرینان همراه شده و هدف کسب سود فراوان، نقاط ضعف آنها را پوشش می دهند. در 

 (.1337)استیری و مشیری، شکل زیر انواع روش های تامین مالی برای شرکت های دانش بنیان نمایش داده شده است: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بورس ایده-2-1

 قبل از اینکه وارد تشریح بورس ایده شویم باید مبحث دارایی های فکری به صورت مختصر تشریح شود.

 دارایی فکری:-2-1-1

که به دارندگان و صاحبان این حق و  شود گفته می معنوی( به حقوقی مالکیت بنا به تعریف دکتر کاتوزیان از مالکیت فکری) یا 

اجازه برای  استفاده و بهره برداری، تکثیر، دادو ستد، ارزش اقتصادی و کلیه حقوق  مرتبط با یک اثر فکری یا معنوی موضوع بحث 

 به طور کلی دارایی های فکری به چهار گروه مجزا تقسیم می شوند:  را می دهد. 

 حق انحصاری اثر-3طرح های صنعتی   -3   عالئم تجاری-2حق ثبت اختراع   -1

 تامین نیازمند و ندارند پول آن توسعه برای که است دانشگاه در شده تولید نوآوری های از حمایت برای فکری بازار دارایی های

 توانند می ایده صاحبان این بنابر کنند، مالی حمایت حاضرند هم تولید صاحبان دیگر طرف از و هستند آن سازی تجاری برای مالی

. در حقیقت پس از ثبت این ایده ها، خرید و فروش آنها می تواند در بازار فرابورس صورت یا مشارکت کنند بفروشند را فرد ایده یا

امروزه نقش اساسی حمایت از حقوق مالکیت فکری در ایجاد زمینه ابتکار و نوآوری، و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گیرد. 

با مدیریت سرمایه و هدایت آن به سوی اختراعات و ایده ها در مایه گذاری و تجارت بین المللی بر کسی پوشیده نیست. رشد سر

راستای تجاری سازی آنها، می توان شاهد گسترش روزافزون کسب و کار بود. در این راستا بازار سرمایه می تواند بستر مناسبی 

ش های تامین مالینمودار شماره یک: انواع رو  
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بورس ایده از طریق جذب  .(1363)نظام دوست،  و اختراع و صاحبان سرمایه را فراهم آورد. جهت تعامل و همکاری صاحبان ایده، طرح

منابع در طرح ها و ایده های نوآورانه ضمن کمک به توسعه کارآفرینی، به بعد فعال سازی سرمایه های انسانی نیز کمک خواهد 

ی خاص و شرکت های سرمایه گذاری مخاطره پذیر یا در کنار این بازار نهادهای مالی واسط همچون صندوق های سهامکرد. 

در حقیقت بازار ایده ظرفیت باالیی برای امکان و مجال حضور فعال خواهند یافت.  نیز سرمایه گذاری های میانی در این عرصه

ازار عرضه کرده و در خود را به ب انهاتصال دانشگاه و صنعت ایجاد می کند محققین و مبتکران می توانند ایده ها و طرح های خالق

همچنین شرکت های تامین سرمایه و شرکت های مشاوره سرمایه گذاری می توانند به معرض عرضه موقت یا دائم قرار دهند. 

اگر پشتوانه حقوقی مناسبی  .(1363.)توحیدی، منظور تجاری سازی علوم دانش بنیان در زمینه تامین مالی آن مشاوره ارائه نمایند

جهت حمایت از طرح های کسب و کار، خصوصا در بحث مالکیت معنوی و صیانت طرح آن ایجاد شود، دیوار بی اعتمادی بین 

بسیاری از مالکان دارایی های فکری (.1336)شهبازی و آقابابایی، طراح و سرمایه گذار روز به روز کوتاه و کوتاه تر خواهد شد. 

در حالیکه یک بازار منظم و فعال می تواند بسیاری از این هادار سازی و فروش آنها ندارند. استراتژیک انگیزه چندانی به اوراق ب

در این میان بازار دارایی های ابداعات را از حالت غیرفعال خارج کرده و با هزینه مبادله کمتری مورد خرید و فروش قرار دهد. 

زرگ از جمله هلدینگ ها نیز مجال می بخشد تا با برون سپاری فکری با کاهش دادن هزینه های کسب اطالعات، به شرکت های ب

این امر  .(1363)نظام دوست، فعالیت های تحقیقاتی و جذب افکار برتر متناسب با صنایع مختلف، ساختار هزینه خود را بهبود بخشند. 

این در حالی بین نخبگان و مبتکرین شکل گیرد.  رقابتموجب می شود اختراعات مخترعان و مبتکران مورد توجه قرار گرفته و 

  است که ایده های خالقانه سبب رشد بنگاه های اقتصادی خواهد بود.

 روند تامین مالی ایده ها در بازار سرمایه:-2-1-2

فرآیند وارد شدن ایده به بورس ایده در فرابورس و معامله آن به صورت شکل مقابل می باشد که در آن مخترع یا صاحب ایده با 

مراجعه به یک شرکت کارگزاری که دارای مجوز مربوطه برای این کار می باشد و در سایت فرابورس نیز موجود می باشد، نوع 

ا تعیین می کند. پس از آن کارگزاری با ارسال مدارک مربوطه به فرابورس و کمیته عرضه ، واگذاری یا تامین مالی ایده خود ر

منتظر انتشار بیانیه عرضه توسط کمیته عرضه در بازه زمانی مشخص شده می ماند. پس انتشار بیانیه و انجام معامله طرفین به 

 ( www.ifb.ir/  بورس)سایت فرانوعی به طور کامل این فرآیند را به پایان می رسانند. 
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شکل فعالی از سرمایه گذاری است که به دلیل نقش آن در ارتقاء رشد و حفظ ثبات مالی مورد سرمایه گذاری مخاطره پذیر، 

بدلیل اینکه رشد مشارکت منجر به رشد و حفظ ثبات مالی بنگاه اقتصادی می شود، روش مناسبی برای تحسین واقع شده است. 

برخالف سرمایه گذاری ای که بر پایه کسب سود ثابت می باشد، سرمایه گذاری مخاطره سرمایه گذاری بر پایه سود دهی می باشد. 

مدیره می نماید و طی کل دوره سرمایه گذاری، سرمایه گذار غیر از حمایت سرمایه گذار را وادار به ایفاء نقش فعال در هیئت پذیر، 

در حقیقت همه سود و زیان حاصل از کار بر اساس نسبت از پیش تعیین شده تقسیم مالی، حمایت مدیریتی و بازاریابی نیز دارد. 

 (.1337استیری و مشیری، ) می شود.

( به سرمایه گذاری در یک کسب و کار جدید که توقع lVenture Capita)یر سرمایه گذاری پرمخاطره یا سرمایه گذاری خطرپذ

رشد قابل توجه در آن می رود ولی به بازارهای مالی دسترسی ندارد، گفته می شود. در اصل این نوع سرمایه گذاری روش تامین 

هستند، می باشد. این نوع از کسب و کار غالبا مالی برای حمایت از شرکت ها یا ایده هایی است که به دنبال رشد سریع و پرشتاب 

در این نوع از سرمایه گذاری با توجه به  (1336 نپور وهمکارا علی) در شرکت های با فناوری ای یا دانش جدید فراوانی بیشتری دارد.

رابطه ریسک و بازده و هم چنین انتظار رشد سریع و پرشتاب و بازده باال طبیعتا میزان ریسک نیز افزایش می یابد.بنابر این نوع از 

با این اوصاف شاید بتوان گفت  ود.سرمایه گذاری ممکن است به نابودی کامل سرمایه اولیه یا چند برابر شدن سرمایه اولیه منجر ش

که موتور محرکه برای رشد اقتصادی هر کشوری در استفاده از ظرفیت های نوآورانه و فناورانه در قالب های متفاوتی چون سرمایه 

  (1372، مرتضوی) .گذاری خطر پذیر یا بازارهای دارایی فکری می باشد

 انواع سرمایه گذاری مخاطره پذیر:-2-2-1

سرمایه گذاری در طرحهای نوپای کارآفرینانه که توسط افراد حرفه ای تمام وقت مورد  رمایه گذاری مخاطره پذیر نهادی:س

 بازنشستگی، بانک ها، شرکت های بیمه و دیگر موسسات مالی تامین می کند.ارزیابی قرار گرفته و منابع مالی خود از صندوق های 

سرمایه گذاری توسط اشخاص خصوصی ثروتمند که منابع یر غیر رسمی)فرشتگان کسب و کار(: سرمایه گذاری مخاطره پذ

ار دارد در یا عالیق آن ها قر مالی خود را برای سرمایه گذاری در فرصت های مالی سرمایه گذاری مخاطره ای که بر پایه تجربیات

 اختیار قرار می دهند.

ههای کوچکتر صورت تعداد اندکی از سرمایه گذاریها نیز توسط شرکت های بزرگ در بنگاسرمایه گذاری مخاطره پذیر شرکتی:

ا اینکه صرفا ز آن پیگیری اهداف استراتژیک شرکت )نظیر دستیابی به روزنه ای در تکنولوژی جدید( است تمی گیرد که هدف ا

 دستیابی به منابع مالی حاصل از آن مد نظر باشد.

در حالیکه دولت ها نقش عمده ای در تشویق سرمایه گذاری مخاطره پذیر بخش  سرمایه گذاری مخاطره پذیر بخش عمومی:

)از طریق سیاست هایی نظیر طرح سرمایه گذاری شرکتها  یا ارائه مشوقهای مالیاتی( با این وجود ممکن  عمومی ایفا می کنند

 (1333و بیگدلو، )اسالمی بیدگلیاست مستقیما به عنوان ارائه دهنده اعتبار به طرحهای مخاطره پذیر نیز عمل نمایند
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 تامین مالی جمعی3-2-

تامین مالی جمعی یعنی سرمایه گذاری در پروژه یا سرمایه گذاری مخاطره پذیر توسط مشارکت مالی تعداد زیادی از افراد از طریق 

اینترنت. مدل تامین مالی جمعی توسط سه بازیگر حمایت می شود: شروع کننده پروژه که ایده آنرا پیشنهاد می دهد؛ افراد یا گروه 

می کنند؛ و در نهایت سازمان ناظر)فراهم کننده زیرساخت( که طرفین را گرد هم می آورد تا ایده را شروع  هایی که از ایده حمایت

 و عملیاتی کنند. 

تامین مالی جمعی فضایی را فراهم می کند که در آن مبتکرین پروژه می توانند با مخاطبان خود آشنا شده و همکاری های خود را 

ن مخاطب می تواند در فرآیند تولید وارد شده و ارزیابی خود را مربوط به تامین مالی جمعی به با آنان گسترش دهند. بنابرای

 (.1363)کاوند، اشتراک بگذارد. 

 

 تامین مالی پروژه ای: -2-4

می یک نوع تامین مالی مبتنی بر دارایی که در آن شرکت شخصا اقدام به تامین وجوه مورد نیاز برای مجموعه ای از دارایی ها 

تکنیک های تامین مالی پروژه محور به عنوان یکی از ابزارهای اولیه تامین مالی، گستره وسیعی از واحدهای اقتصادی در  کند.

 سراسر جهان را فرا گرفته است. کاربرد این تکنیک ها نیز با توجه به نوع صنایع و انواع دارایی ها مورد پاالیش قرار گرفته است.

 منابع مالی هر پروژه بزرگ صنعتی، زیرساختی، امالک یا پروژه های مشابه عبارتند از: اجزای اصلی در تامین

 وجود یک یا چند سرمایه گذار که اغلب حامیان مالی پروژه هستند. -1

)هیبتی و احمدی، در دسترس بودن تامین مالی از محل بدهی و یا یک جایگزین اسالمی در زمینه بخش بدهی تامین مالی.  -2

1333.) 

 

 

 

 سرمایه بازارظرفیت های بالقوه و بالفعل  -3

 های دارایی از اشخاص مالکیت سهم آن در که است بازاری سرمایه، بازار: »کرد تعریف اینگونه توان می ساده طور به را سرمایه بازار

 (1362 سالمی،) .«رسد می فروش به منصفانه قیمتی با و سرعت با آسانی، به جمعی، تملک قابل

 محسوب محوری های سیاست از اقتصادی، های بنگاه مالی منابع تامین در بازار این جایگاه و نقش تقویت و سرمایه بازار از حمایت

 وارد صورتی در گذاران سرمایه. است آن متقاضیان و سرمایه صاحبان میان ارتباط پی در فعال اقتصاد یک در سرمایه بازار. شود می

 در مقاومت و پایداری برای سرمایه بازار حقیقت در. کند پیدا کاهش توجهی قابل میزان به آنها ریسک که شوند می سرمایه بازار

 منابع اقتصادی مختلف های بخش از مالی تامین نیازهای دریافت با و کرده جذب را افراد حداکثر بتواند باید گوناگون شرایط برابر

 (.1361 رضایی،).نماید تجهیز نیازها این رفع برای را خود دسترس در

در قسمت قبل انواع روش های ممکن تامین مالی طرح های دانش بنیان توضیح داده شد. با توجه به پتانسیل بازار سرمایه، امکان و 

اجرایی شدن تامین مالی به دو بخش ظرفیت های بالقوه و ظرفیت های بالفعل بازار سرمایه تفکیک می شود. ظرفیت های بالقوه 

ازار سرمایه برای تامین مالی طرح های دانش بنیان که هنوز اجرایی نشده است و نگارنده معتقد است عبارت است از پتانسیلی از  ب
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که با توجه به ساز و کار بازار سرمایه امکان تحقق آن از روش معرفی شده وجود داشته و در آینده قابلیت اجرایی شدن را دارد و 

 را است. ی مذکور در این بازار است که هم اکنون در حال اجمنظور از ظرفیت فعلی بازار سرمایه، روش تامین مال

 

 

 توضیحات روش وضعیت

 بالقوه

 صندوق های سرمایه گذاری مخاطره پذیر
سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت فرابورس به دنبال راه اندازی آن می باشد؛ ولی تا به حال 

 اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است.  

 تامین مالی جمعی

در خارج از فضای سازمان بورس برخی از سازمان های خیریه در این زمینه اقداماتی داشته اند؛ اما 

سرمایه و سازمان بورس اقدامی برای تاسیس و مجوز دهی در زمینه تامین مالی  تا به حال در بازار

 جمعی صورت نگرفته است.

 صندوق های پروژه ای
سازمان بورس در زمینه برخی از پروژه های پتروشیمی و نفت به دنبال ایجاد این نوع صندوق ها 

 شده است.برای تامین مالی بوده است اما تا به حال این امر عملیاتی ن

 بازار دارایی فکری )بورس ایده( بالفعل
در فرابورس، بورس ایده شروع به کار کرد اما متاسفانه این امر در سال های بعد به  1363در سال 

 صورت جدی پیگیری نشد. 

 منبع: یافته های پژوهش

 

 جمع بندی و نتیجه گیری -4

مسئله تامین مالی ابتدایی ، از اساسی ترین مشکالت و مسائل پیش رو در زمینه تجاری سازی ایده ها و طرح های دانش بنیان 

برای شروع کار و تامین مالی حین انجام پروژه است. به طور کلی برای تامین مالی مذکور روش های مختلفی ارائه شده است که ما 

الی جمعی، تامین مالی از طریق بازار دارایی های فکری، صندوق های پروژه ای و صندوق های در این تحقیق روش های تامین م

یم. در این میان بازار سرمایه به عنوان متولی تامین مالی کالن و خرد طرح ه اسرمایه گذاری مخاطره پذیر را معرفی و تبیین کرد

ای معرفی شده فراهم کند.  در بازار سرمایه کشور در حال حاضر باید امکانات تامین مالی اصولی را در روش ه های مورد هدف،

فقط بازار دارایی های فکری)بورس ایده( عملیاتی شده است. به اعتقاد نگارنده تمامی روش های تامین مالی مذکور امکان اجرایی 

در این تحقیق ضمن معرفی روش های دن در بازار سرمایه کشور را دارد که هنوز مورد تدقیق و موشکافی قرار نگرفته است. ما ش

 تامین مالی مذکور، وضعیت فعلی این روش ها را نیز تبیین کردیم.

 

 

 

 

 

(:ظرفیت های بالقوه و بالفعل بازارسرمایه3جدول شماره )  
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