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  مقدمه
يافتگي هاي توسعهترين شاخص، يكي از مهمكرديمگونه كه پيش از اين اشاره همان

هاي نوپا، نقش بسيار است. شركت هاي نوپاگيري شركتكشورها، نرخ مناسب شكل
. هرچند دارندسازي محصوالت و خدمات جديد و تجاري مهمي در انتشار تكنولوژي

 هاي نوپاگيري شركتشكل ةكنندترين عامل تعيينرواج كارآفريني در جامعه، مهم
هاي رشد خود را هاي جديد پول كافي براي تأمين مالي فرصتاست، بيشتر شركت

 درمالي به ميزان منابع  ،هاي نوپاگيري شركتپس نرخ شكل .در اختيار ندارند
گذاري بستگي دارد. فعاليت يك صنعت پررونق سرمايه نيز هادسترس شركت
نوآوري در سيستم  يهاي نوپا و ارتقاشرط اصلي كمك به اين شركتخطرپذير، پيش

  ملي نوآوري است.
 دهدمي خوبي نشانتكنولوژي در ايران به ةهاي مالي توسعبررسي دقيق صندوق
و در  ردفراوان دا ةگذاري خطرپذير فاصلا با مفهوم سرمايههكه عملكرد اين صندوق

هاي نوپا و مبتني بر تكنولوژي پيشرفته در تأمين سيستم ملي نوآوري ايران، شركت
 هايشرطعبارتي يكي از پيشاند. بههاي رشد خود با مشكالت جدي مواجهفرصت مالي

ندارد و خارجي وجود  ،اصلي حركت در مسير نوآوري و پيشرفت تكنولوژيكي كشور
  .كندميي مواجه يهاملي را با چالش ةفرآيند توسع ،اين امر در بلندمدت

توان كرد؟ شايد چه مي اين ايرادرفع  ايربكه  استاكنون اين سؤال مطرح 
تأمين مالي  به هاآن هاي مالي داخلي و الزام و اجبارصندوق هايبررسي فعاليت

هاي صندوق خودها به ايراد، تمام ترتيببه اينباشد.  ايحل ساده، راهخطرپذير
. اما اين خواهد شد هاآن نظارت بيشتر بر فعاليتكه منجر به  گرددبازمي يادشده
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رونق صنعت كه است  و آن اين دور مانده استاساسي  ةيك نكتاز  حلراه
اصلي رفع  حلراه ،بنابراين .گذاري خطرپذير به عوامل فراواني بستگي داردسرمايه

تأمين مالي خطرپذير، شناسايي اين  ةمشكالت سيستم ملي نوآوري كشور در زمين
گذاران فعاليت سرمايه محيط سازيسالمعوامل در سطح ملي و تالش براي 

  خطرپذير است.
گذاري خطرپذير در ايران، كارشناسان و متأسفانه به سبب نبود دانش سرمايه

شناسايي عوامل  ،. از سوي ديگرشناسندوبي نميخصنعت را بهمديران داخلي اين 
وضعيت اين راهكارهايي براي بهبود  ارائةو  هاآن و تحليلبر اين صنعت اثرگذار 
اي هاي مقايسهبررسي ترتيب، اين نياز دارد. به كافي ة، به تخصص و تجربصنعت
يل تحل گاهي ازگذاري خطرپذير در ديگر كشورها و آشناخت وضعيت سرمايهبراي 

  .استيك ضرورت  هاآن كارشناسان
گذاري خطرپذير در كشورهاي گوناگون (مانند ديگر كه سرمايه كنيمبايد توجه 

ثر از عوامل متنوعي أمختلف و متتكنولوژي) تابع شرايط  ةعوامل اثرگذار بر توسع
با  هاآن ويژه كشورهايي كه شرايطگوناگون (بهبررسي شرايط مسلماً  ،اما است.
  .استبسيار سودمند  )ردت ايران همخواني بيشتري داوضعي

در چند كشور را گذاري خطرپذير وضعيت صنعت سرمايه كتاب،از  فصلدر اين 
هاي گوناگون اثرگذار بر ابعاد . هدف از اين بررسي، شناسايي شاخصايمكردهبررسي 

كلي سيستم  محيط يمتوانبعد از اين مرحله مي ،عملكردي اين صنعت است. مطمئناً
. در كنيمها ارزيابي و تجزيه و تحليل ملي نوآوري كشور را با توجه به اين شاخص

در رونق  هاآن ها، رويكرد ديگر كشورها و حتي اقدامات دولتيكنار اين بررسي
  .است بوده گذاري خطرپذير نيز مورد توجهبخشيدن به صنعت سرمايه

  
  گذاري خطرپذير در آمريكاسرمايه

گذاري خطرپذير گيري سرمايهاز شكل پيشسال  سيحدود گذاران آمريكايي، مايهسر
يكي  در اين عرصه وارد شدند.از جنگ جهاني دوم پس  بالفاصلهو  ر كشورهاسايدر 
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 آغاز به كارگذاري خطرپذير، گيري سرمايهشكل راه در اين كشور هاي اساسياز گام
. اين شركت، است 1946در سال  ٤٧»(ARD)آمريكا  ةشركت تحقيق و توسع«

هاي نوپا است كه سهام گذاري در مالكيت شركتشركت تخصصي سرمايه نخستين
صورت سهامي عام درآمد. اين شركت، در همان آن در بازار بورس عرضه شد و به

دالري  هفتاد هزارگذاري ويژه سرمايههاي چشمگيري دست يافت. بهابتدا به موفقيت
ديجيتال «درصد از مالكيت شركت  هفتاد و هفتدر قبال  ،ن شركتاي 1957سال 

داشت سرماية ابتدايي هزار برابر پنج معادل سال بازگشتي چهاردهطي ، 48»اكويپمنت
ام. آي. نشمندان دانشگاه معتقد بودند كه دا ARD)(ين شركت بنيانگذاران ا .]17[

ي دست مهمهاي كنولوژيهاي جنگ به تسال طيكه هاي پژوهشي مؤسسهو  49تي
  خود به كمك مالي نياز دارند. يهاسازي موفق پژوهشيافته بودند، براي تجاري

كمبود سرمايه براي  ،1957سال  درداري آمريكا سيستم خزانههاي بررسي
و  1958 در سال آمريكا كنگرة. ساختآشكار  را هاي جديد و نوپاي آمريكاييشركت

هاي گذاري در تجارتهاي سرمايههاي اين تحقيق، قانون شركتدر واكنش به يافته
هاي خصوصي كه مجوز فعاليت را به تصويب رساند. اين شركت 50(SBIC)كوچك 

 ةتوانستند سرمايكردند، ميدريافت مي 51(SBA)هاي كوچك تجارت ةخود را از ادار
گذاري از هاي سرمايهتهاي نوپا قرار دهند. اين شركدر اختيار شركت را خطرپذير

هاي خصوصي خود را تقويت هاي آن، سرمايههاي اين اداره يا ضمانتطريق وام
برابر  سهتا  دوشد، تأمين مي SBAضمانت  باهاي اضافه كه . اين سرمايهكردندمي

گذاري مشابهي هاي سرمايه، تعداد شركت1963د. تا سال وب هاآن خصوصي ةسرماي
 هاآن ةسرمايمجموع  رسيد كه دو و نود و ششصدبه  ،مجوز گرفتند SBAكه از 

                                                      
 

47- American Research and Development 

48- Digital Equipment Corporation 
49- M.I.T 

50- Small Business Investment Company 
51- Small Business Adminrstration 
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 چهل و هفتسهام  هاآن از ميان و بودميليون دالر  چهارصد و شصت و چهارحدود 
ميليون دالر از اين  سيصد و پنجاهاي حدود مورد در بازار بورس عرضه و سرمايه

 ةتوسع تحقيق و«ت ست بدانيم كه شرك، خوب امقايسه آوري شد. برايمحل جمع
ميليون دالر  4/7فعاليت خود، فقط  نخستسال  سيزدهدر  (ARD) »آمريكا
 SBICگذاري مايههاي سرميالدي، شركت 70و  60 ةده طي. ]18[آوري كرد جمع

در  هاآن سهم وليكردند، ك سوم از كل منابع مالي خطرپذير را تأمين ميحدود ي
  سيد.درصد ر پنجبه كمتر از  ،1990 سال

هاي ، بيشتر شركتاز قوانين جانابهة و استفادنادرست ها مديريت از سال پس
SBIC آمريكا با تصويب  كنگرةورشكست شدند.  1992تا  1986هاي سال ةدر فاصل

) و سپس 1992سال  درهاي كوچك (گذاري در شركتقانون افزايش سرمايه
. اين وضعيت موجود را بهبود بخشد د تاتالش كر 1994سال  دراجرايي آن  ةنامآيين
امكان  هاآن به ،SBICي هاضمن اصالح برخي مشكالت ساختاري شركت ،قانون
 شاندر بازپرداخت سهم قرضه ،سودآوريمرحلة به درآمد كافي و  زمان رسيدنداد تا 
 SBICهاي اعطاي مجوز به شركت ،بيشتري برخوردار شوند. در نتيجه فاز انعطا

 صد و سي و هشت، 1998و  1994هاي يد به شدت افزايش يافت. بين سالجد
مجوز فعاليت  بتداييخصوصي ا ةميليارد دالر سرماي 8/1جديد با  SBICشركت 

سرماية  كهقبلي، سبب شد  SBICهاي تحوالت به همراه فعاليت شركتگرفتند. اين 
ميليارد  3/2از  هسرماي كه اينطوريبهفعال در اين عرصه دوبرابر شود،  خصوصي

، سهم 1997رسيد. در سال  1998ميليارد دالر در سال  8/5به  1993دالر در سال 
درصد  چهل و پنجاز كل تعداد موارد تأمين مالي خطرپذير حدود  SBICهاي شركت
درصد بوده است. تا ميانة سال  بيستاز كل منابع مالي خطرپذير حدود  هاآن و سهم
 SBICشركت  فتاد و هشتهمعمولي و  SBICشركت  هل و دودويست و چ، 1998

 از آن ،ي معموليهاSBICمورد از  هشتاد و سهتخصصي فعال شدند. مالكيت 
(به سبب  ،هاهاي عمده در سهام شركتگذاريبراي سرمايه ها،. اين بانكها بودبانك

 SBIC هاييارانهق مگر اينكه اين كار را از طري، دارندهايي قوانين بانكي) محدوديت
خصوصي اين  ةدرصد از سرماي شصت و سهبانكي،  SBICهاي . شركتانجام دهند
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استفاده  SBA ةهاي اداراز ضمانت ،معموالً هاآن ند.كردميبرنامه را تأمين 
معروفي كه منابع مالي ابتدايي خود را از محل  هاياز شركتتعدادي د. ردنكنمي

فدرال «، »اپل«، 52»نالينآامريكا « :اند ازعبارت ،نداتأمين كرده SBICهاي شركت
  .]19[ »اينتل«و  »اكسپرس

و  پنجاهاواخر دهة  ، درSBICاي هشركت ةبر فعال شدن برنامآمريكا، افزون 
گذاري خطرپذير در هاي سرمايهگيري نخستين صندوقميالدي، شاهد شكل شصت
نامند، زيرا كت محدود ميها را مشاربود. اين صندوق ٥٣»مشاركت محدود«قالب 

 ،است. امروزه هاآن ايهو تعهد اعضا فقط به ميزان مشاركت سرماي مسئوليت
 را هاهاي خصوصي در مالكيت شركتگذاريدرصد از سرمايه هشتادمديريت حدود 
  .به عهده دارند» مشاركت محدود«هاي همين صندوق

 »مايكروسافت«، »نتلوس«، »نتلاي«، »AT&T«انند هاي تكنولوژيكي مشركت
هاي خطرپذير هستند. يكي از هكنندگان بزرگ سرماينيز از تأمين »زيراكس«و 

تعلق دارد. اين صندوق تا » اينتل«سيليكون به  ةهاي خطرپذير درترين صندوقبزرگ
گذاري كرده هشركت سرماي صدميليون دالر در بيش از  صدسيحدود  ،1999سال 

كه كاربردهاي جديدي  هايي هستند، شركتدنظر اينتلورمي هاي نوپابود. شركت
هاي گذاري. افزون بر سرمايه]20[كنند مي مطرحاينتل  ةهاي پيشرفتهاديبراي نيمه

ميليون دالر در چند  دهتا  پنجحدود  1998مستقيم، شركت مايكروسافت نيز تا سال 
ها تا گذاريايهگذاري كرده است. اين سرمگذاري خطرپذير سرمايههصندوق سرماي

براي كمك به رشد  ،هاي جديد و تا حدودي نيزبراي رديابي تكنولوژي ،اياندازه
  .]21[بوده است  بالقوهشركاي 

 افزايشبسيار  80گذاري خطرپذير آمريكا در دهة هاي سرمايهتعداد صندوق
 1978هاي سال ةدر فاصل ،قانون مهم ششتا حدي به سبب تصويب  ،يافت. اين امر
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هاي گذاري خطرپذير آمريكا، از رشد ناگهاني صنعت رايانهبود. سرمايه 1981ا ت
، ارزش صنعت 90تا  80هاي سال ةجست. در فاصل بسيار بهره 80شخصي در دهة 

ترين انباشت قانوني ميليارد دالر رسيد كه اين بزرگ يكصداز صفر به  ،شخصي ةرايان
هاي هها از سرمايدرصد از اين شركت هفتاد. بيش از استدر طول تاريخ  ،سرمايه

 »جنتك«، ٥٥»كري«، »كامپك«، ٥٤»سيسكو«. ]22[اند خطرپذير استفاده كرده
 ،»يستمسان مايكروس«و  56»استارباكس«و  »اسكيپنت«، »مايكروسافت«، »لوتوس«

هاي خطرپذير استفاده ههاي آمريكايي هستند كه از سرمايترين شركتمعروف
  اند.كرده

آورند، مي فراهمداران خطرپذير رسمي آمريكايي سرمايه ،اي كه هر سالههسرماي
 ،داران خطرپذير آمريكاييسرمايه 1997بسيار بيشتر از هر كشور ديگر است. در سال 

ميليارد دالر  4/4برابر  1995(اين عدد در سال  آوردند فراهمميليارد دالر  دهبيش از 
از محل  ،آن ةكه بخش عمد )دالر بودميليارد  5/7برابر  1996و در سال 

) بود. %10ها و نهادها () و مؤسسه%13ها (شركت )%55هاي بازنشستگي (صندوق
ميليارد دالر (بيشتر از محل  بيست و پنج، 1998در سال  هاين سرماي افزايش
ميليارد دالر  5/9معادل  ،1999اول سال  ةهاي بازنشستگي) و در شش ماهصندوق

را افزايش خود خطرپذير  هايگذاريگذاران رسمي، سرمايه. سرمايه]23[بوده است 
بازگشت  ميانگينگردد، زيرا بازمي هاآن اند كه اين امر تا حدي به عملكرد قبليداده

 سرازير شدن ةدرصد بوده است. در نتيج بيستحدود  ،در اين زمينه هاآن سرماية
هاي مديريت شركتكه در  يخالص، سرماية حوزهبه اين  1998سال  درها سرمايه
ميليارد دالر افزايش يافت، درحالي  75تا حدود بود گذار خطرپذير آمريكايي سرمايه

ميليارد دالر بود. از سوي ديگر، نرخ داخلي  سهمعادل  ،1980كه اين عدد در سال 

                                                      
 

54- Cisco 

55- Cray 

56- Starbucks 
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ده از مطالب آن با ذكر منبع آزاد  كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  قابل دريافت است.  www.farda.irباشد. فايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : مي

بسيار بيشتر از ديگر  )درصد بيستهاي خطرپذير در آمريكا (حدود بازگشت سرمايه
هاي خطرپذير در انگلستان و نرخ بازگشت سرمايه ميانگين ها بوده است (مثالًكشور

  .]24[درصد بوده است) دهفرانسه حدود 
به شركت،  3000و در  1998در سال  ،گذاري خطرپذير رسمي آمريكاسرمايه

ميليارد و در سال  دوازدهبرابر  1997در سال  ،ميليارد دالر رسيد. اين عدد چهارده
ميزان  يانگينميليارد دالر بود. م هشت، برابر 1995ميليارد و در سال  دهبر برا 1996

ميليون دالر بود. در اين سال،  پنجحدود  ،1998گذاري در سال هر سرمايه
 7/1ماساچوست ( )ميليارد دالر 8/5گذاري خطرپذير در سه ايالت كاليفرنيا (سرمايه

گذاري . سرمايه]25[ ش از كل اروپا بودبي )ميليون دالر 800ميليارد دالر) و تگزاس (
تكنولوژي متمركز است. در  حوزةكامالً در  )خطرپذير در آمريكا (برخالف اروپا و آسيا

درصد،  22حدود  ،هاافزاري آمريكا از اين سرمايههاي نرم، سهم شركت1997سال 
در درصد ( 18هاي اينترنتي درصد، شركت 19اي و ارتباطي هاي شبكهشركت

درصد  8درصد، بيوتكنولوژي  9خدمات بهداشتي  )1994درصد در سال  2مقايسه با 
 ةفروشي و توليدكنندهاي خردهدرصد بوده است. شركت 6و لوازم پزشكي 
ها را به گذاريدرصد از كل اين سرمايه 8/8فقط  در مجموع ،محصوالت مصرفي
  .]26[اند خود اختصاص داده

  
  گذاري خطرپذير آمريكامايهصنعت سر موفقيتداليل 
اصلي  سبب گذاري خطرپذير جهان در آمريكا فعال است وترين صنعت سرمايهموفق
ها دهد تا در مالكيت شركت، فرهنگ قوي كارآفريني است كه به مديران اجازه ميآن

به سهيم شوند. مديران آمريكايي (در مقايسه با همتايان اروپايي و آسيايي خود) 
 ،پردازندنميهاي نوپاي در حال رشد كه حقوق و دستمزد زيادي شركتا همكاري ب

سوي هرا ب هاآن از مالكيت شركت، بزرگيدر بخش  ،مديرانساختن ولي با سهيم 
مديران بيشتر  در مقابل. ]27[ دهندكنند، تمايل بيشتري نشان ميميخود جذب 

(كه كسي را در مالكيت خود سهيم هاي بزرگ شركتبه مديريت اروپايي و آسيايي، 
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ده از مطالب آن با ذكر منبع آزاد  كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  قابل دريافت است.  www.farda.irباشد. فايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : مي

بسياري از كشورهاي در . در حقيقت به سبب امنيت كاري آن گرايش دارندكنند) نمي
. آمريكا از ها بسيار اندك استشركتاروپايي و آسيايي، واگذاري سهام به كاركنان 

ر برخوردار است. همين امر موجب تربيت مديران بسيانيز،  يترين بازار جهانرقابتي
رقابت در آن افزوده ميزان در بازار جهاني كه هر روز بر  شده است كهكارآمدي 

از  . آمريكا (برخالف بسياريه استديبخشبه آمريكا  زيادي برتريشود، مي
برخوردار است. نيز اي يافتهكشورهاي اروپايي و آسيايي) از بازار بورس بسيار توسعه

زيرا  تگذاري خطرپذير است سرمايهفعاليت مناسب صنعالزمة  ،چنين بازاري
خروج مناسبي برخوردار باشند تا سازوكار گذاران خطرپذير و كارآفرينان بايد از سرمايه

گذاري گذاري خود را برداشت كنند. صنعت سرمايهبتوانند منافع حاصل از سرمايه
  :شامل موارد زير استكه  داردزاياي ديگري نيز مخطرپذير آمريكا 

  

  57آسان به نهادهاي تأمين منابع ماليدسترسي  
 تر از دهد تا كارگران را آسانها امكان ميپذير (كه به شركتكار انعطاف بازار

  .)هاي اروپايي و آسيايي استخدام و اخراج كنندشركت
 ) هاي انداختن شركتراههبرا از كارآفرينان ناموفق كه قانون ورشكستگي

  .)كندنميمنع جديد 
 همتايان در مقايسه با  ،دهدلياتي (كه به كارآفرينان اجازه ميسيستم ما

  .)را براي خود حفظ كنندشان رصد بيشتري از سودخود، داروپايي و آسيايي 
  معنويحفاظت شديد از مالكيت  
 28[اي مديريت بازرگاني جهان ههترين دانشكدبرجسته[.  
 ز اصل و نسب فرد ها را صرفنظر افرهنگ تجاري شايسته ساالر (كه سرمايه

  .)كنداي خوب هدايت ميههايده سوي كارآفرين، ب
  

 با هاي دولتي وآزمايشگاه با هانسبتاً تنگاتنگ دانشگاه ةاز سوي ديگر، رابط

                                                      
 

57- Institutional Financing 
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ده از مطالب آن با ذكر منبع آزاد  كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  قابل دريافت است.  www.farda.irباشد. فايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : مي

ده فراهم آوركارآفرينان آمريكايي براي  بسياري سودهايهاي خصوصي، شركت
هاي پژوهشي كي از دانشگاههاي تكنولوژياست. انتقال نتايج پژوهشي و نوآوري

در ايالت  58اوكريج :هاي دولتي (مانند) و آزمايشگاهام. آي. تي استانفورد و :(مانند
گذاران هاي كارآفرين و سرمايهاز شركت ايپيوسته ةكبتنسي) به بخش خصوصي، ش

در  60»128روت « )(كاليفرنياي شمالي 59»سيليكونة در« :خطرپذير در مناطقي مانند
 ليناي(كارو 61»دورهام راييهاي پارك مثلث پژوهش« )وستون (ويرجينياي شماليب

ي بسياري را در زمينة هاكه پيشرفتپديد آورده است (تگزاس)  »اوستين«شمالي) و 
شده  موجبافزار، رايانه، بيوتكنولوژي و اينترنت در اين مناطق هادي، نرمصنايع نيمه

تكنولوژيكي  يهاكه پژوهشهستند هايي دانشگاه ،است. هرچند در ديگر كشورها نيز
شركت  هزاركه با دهند (مانند دانشگاه كمبريج خود را به بخش خصوصي انتقال مي

اما در اروپا و آسيا معموالً،  )ارتباط دارد تكنولوژي پيشرفته در سيليكون فن انگلستان
هاي اروپايي دانشگاه ها و بخش خصوصي وجود دارد.همكاري ناچيزي ميان دانشگاه

و  ورزنداصرار نميها سازي پژوهشتجاريبر هاي آمريكا، شگاهبرخالف دانو آسيايي 
هاي كاربردي است و كمتر به نوآوري هاي نظريحوزهبيشتر بر  هاآن تأكيد
از بخش خصوصي براي عضويت در  اندرت كسي ره ها بد. اين دانشگاهنپردازمي
  .]29[كنند ود استخدام ميت علمي خئهي
  

  در آمريكا 62فرشتگان تجارت
آمار  بررسي گذاري خطرپذير كه در باال بهافزون بر نهادهاي رسمي سرمايه

گذار موسوم به هزار سرمايه دويست و پنجاه، حدود پرداختيم هاآن هايفعاليت
                                                      

 
58- Oak Ridge 

59- Silicone Valley 

60- Route 128 

61- Raeigh-Durham 

62- Business Angel 
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ده از مطالب آن با ذكر منبع آزاد  كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  قابل دريافت است.  www.farda.irباشد. فايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : مي

ساالنه حدود در آمريكا حضور دارند كه  )ندثروتم(بيشتر از افراد » فرشتگان تجارت«
معموالً  ،كنند. اين فرشتگانگذاري ميهزار شركت سرمايه سيميليارد دالر در  بيست

 رسميهاي غيرما گاهي در قالب گروه، اكنندگذاري ميبه صورت فردي سرمايه
 يكصدترين گروه فرشتگان از بيش از كنند. معروفگذاري را بررسي ميامكان سرمايه
كون تشكيل شده كه ماهانه يسيل ةدر ةهاي پيشرفتنولوژيهاي تكمدير شركت

 .كنندگذاري ميد و سرمايهنونشدهند و پيشنهادات تجاري را ميل جلسه مييتشك
ميليون دالر در  چهل و پنج، حدود 1998تا  1995هاي سال ةدر فاصل ،اين گروه

ها گذارييهنرخ بازگشت اين سرما واند گذاري كردهشركت سرمايه هشتاد و شش
  .]31و  30[درصد بوده است  سي

  
  گذاري خطرپذير در آلمانسرمايه

كه  آلماني گذاري خطرپذيرهاي سرمايههاي بيمه و شركتهاي تجاري، شركتبانك
اند. كل اند، چندان موفق نبودهگذاري كردههاي نوپا سرمايهدر شركت تاكنون
تقريباً  بوده كهميليارد دالر  چهارحدود  1998 گذاري خطرپذير آلمان تا سالسرمايه
. ]32[است  1998در ربع دوم سال  تنهاگذاري خطرپذير آمريكا سرمايه ميزان معادل

هاي نوپا و درصد) در شركت هفتميليون دالر (فقط  صدسياز كل اين مبلغ، حدود 
ري شده است. گذااي تكنولوژي پيشرفته سرمايههدرصد در شركتپانزده كمتر از 

 در حال سرعتبه تكنولوژيكي نوپا هايگذاري خطرپذير در شركتسرمايه ،البته
درصد از كل منابع خطرپذير را  پنجاه و هشتهاي آلماني . بانك]33[افزايش است 

هاي بزرگ در مرحلة گسترش گذاريكه بيشتر صرف سرمايه كنندتأمين مي
هاي بيمه حدود هاي بازنشستگي و شركتدوقشود. سهم صنهاي فعلي ميشركت

مديريت «درصد از كل منابع مالي خطرپذير است. شركت  3/11و  7/11
و در پي انشعاب از شركت  1984كه در سال  63»گذاري خطرپذير تكنوسرمايه

                                                      
 

63- Techno Venture Management 
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ده از مطالب آن با ذكر منبع آزاد  كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  قابل دريافت است.  www.farda.irباشد. فايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : مي

و  استگذاري خطرپذير در آلمان ترين شركت سرمايهتأسيس شد، قديمي »نسيمز«
منابع  فراهم آورندةترين بزرگ ،نيز 64»دويچه بانك«خطرپذير گذاري بخش سرمايه

  مالي خطرپذير در آلمان است.
  

  گذاري خطرپذير در آلمانمشكالت سرمايه
  :يمراچنين برشم يمتوانگذاري خطرپذير در آلمان را ميمشكالت سرمايه

  
  از حدزياده قوانين دولتي  
 نرخ ماليات نسبتاً زياد  
 ي انسانيهاي زياد نيروهزينه  
 هاي قدرتمند كارگري نيز بر اين مشكل ناپذير كار (اتحاديهقوانين انعطاف

 .كنندتوان استخدام و اخراج كاركنان را محدود مي اين قوانين .)زننددامن مي
، بر آوردعمل ميه هاي سياسي كه از اخراج كارگران ممانعت بدغدغه

  افزايد.مشكالت موجود مي
 گذارانگذاري براي سرمايهخروج از سرمايههاي نامناسب سازوكار  
 هاي نوپاكمبود استعدادهاي مديريتي براي كمك به شركت  
 هاي هاي نوپا را به كار پردرآمد در شركتكمبود كاركناني كه كار در شركت

بر اثر بدنامي ترس از بزرگ آلماني ترجيح دهند. اين امر تا حدي به سبب 
  در آلمان است. گيشكستور

 هنگ ضعيف كارآفرينيفر  
  

هاي شركت است كهاين مشكالت و قيد و بندهاي بازار سهام آلمان سبب شده 
در انگلستان باشد. بسياري از  هاتشرك گونهكمتر از نصف اين ،تأسيس آلمانتازه

كارآفرينان آلماني براي گريز از سيستم مالياتي آلمان و نزديكي بيشتر به 
                                                      

 
64- Deutsche Bank 
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ده از مطالب آن با ذكر منبع آزاد  كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  قابل دريافت است.  www.farda.irباشد. فايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : مي

، طرح تكنولوژي پيشرفته خود را به آمريكا انتقال بالقوهي گذاران و شركاسرمايه
  اند.داده

اند بردههاي كارآفرينانه پيبه اهميت تشويق فعاليت ،دولت و بخش تجاري آلمان
اند. براي مثال، هاي مثبتي برداشتهقدم ،هاي نوپاحمايت بيشتر از شركت برايو اخيراً 

را در مارس  66كند، بازار نوورفورت را اداره ميكه بازار بورس فرانك 65دويچه بورس
و راه  ندهاي جوان كمك كبراي شركت هآوري سرمايتأسيس كرد تا به جمع 1997

صد و ، حدود 1999آورد. تا آگوست  فراهمگذاران خطرپذير سرمايهخروج خوبي براي 
حدود  ،نونمقايسه، تاكدر . ]35و  34[رست اين بازار قرار گرفتند پنجاه شركت در فه

شركت تكنولوژي پيشرفته در فهرست بازار بورس آمريكا وارد شده كه  1500
غيرآمريكايي  ةهاي پيشرفتدو برابر تمام شركت ،هاآن گذاري انجام شده درسرمايه

 كه (Deutsche Ausgleichsbank)ولتي هاي ديكي از بانك بر اين، است. افزون
، مخارج استهاي نوپا در آلمان الي شركتكنندگان منابع مترين تأميناز بزرگ

به تأمين مالي  همكند. اين انجمن را نيز تأمين مي» انجمن مشاركت تكنولوژي«
كند. طرح بيورژيو دولت آلمان كه در سال هاي كوچك تكنولوژيكي كمك ميشركت
ميليون دالر صرف كمك به صنعت  نوداي معادل آغاز شده، بودجه 1995

گذاران آلمان نيز ها و سرمايهاست. بانك سه منطقه از آلمان كرده بيوتكنولوژي در
گذاري ميليون دالر ديگر در اين طرح سرمايه 900اند كه طي پنج سال، موافقت كرده

افزاري جهان، در هاي نرمترين شركت، يكي از بزرگ»ساپ«كنند. شركت آلماني 
ي است و اخيراً چهار كرسي گذاري خطرپذير آلمانيك صندوق سرمايه برپايي صدد

ين اقدامات، ااست. به سبب  هاي آلماني تأسيس كردهتدريس كارآفريني در دانشگاه
  .سرعت بيشتري يافته استگذاري خطرپذير آلمان صنعت سرمايه

  

                                                      
 

65- Beutsche Borse 

66- Neuer Market 
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ده از مطالب آن با ذكر منبع آزاد  كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  قابل دريافت است.  www.farda.irباشد. فايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : مي

  گذاري خطرپذير در انگلستانسرمايه
 كشورهاي از همةگذاري خطرپذير سرمايه حمايت از صنعتپيشرفت انگلستان در 

 هشتاددهة  دو اصالحات دولتي در ناشي ازتر بوده است. اين امر تا حدي يشاروپايي ب
پذيري بازار كار و اصالح انعطاف ، افزايشنرخ ماليات كاهش ميالدي است كه نودو 

را در پي  هاي كوچك بود)شركت مانع پيشرفت(قوانيني كه پيشين قوانين سنگين 
برخوردار  نيز زار بورس در ميان كشورهاي اروپايي. انگلستان از بهترين باداشته است

 ةرا ويژ 67»گذاري جايگزينبازار سرمايه«، 1995سال  دراست. بازار بورس لندن 
شركت  سيصد، بيش از 1999هاي كوچك رو به رشد تأسيس كرد كه تا سال شركت

، بازار جديد 1999بازار بورس لندن در سال  .]37و  36[به ثبت رسيد  آندر 
  هاي تكنولوژي پيشرفته بود.شركت ويژةراه انداخت كه ه را ب 68ماركتك

منابع مالي خطرپذير  در تأمين ،هاي بازنشستگي انگلستانبرخالف آلمان، صندوق
هاي هاي بيمه و شركت، درحالي كه شركترنددرصد) را دا 8/32بيشترين سهم (

 ،1996كنند. در سال ميدرصد از اين منابع را تأمين  16و  6/20ترتيب ه ب ،تجاري
خطرپذير  سرمايه هاآن آلمان و فرانسه، دو برابر يمي ازانگلستان با جمعيتي برابر ن

چهل و  ،هاي خطرپذير اروپاگذاريآورده بود. سهم انگلستان از كل سرمايه فراهم
درصد را به خود  دهو  دوازدهدرصد بود، درحالي كه آلمان و فرانسه به ترتيب  چهار
گذاري خطرپذير هاي سرمايه، شركت1997. در سال ]38[اص داده بودند اختص

شركت نوپا  دويست و نوزدهميليون دالر در  دويست و شصت و پنجانگلستان حدود 
در همان  گذاري خطرپذير آمريكاهاي سرمايهگذاري كردند درحالي كه شركتسرمايه
گذاري كرده بودند. سرمايه ،وپاشركت ن هفتصدميليارد دالر در بيش از  دو و نيم سال

هاي نوپا و در شركت ،هاي خطرپذير انگلستانگذاريدرصد از كل سرمايه پنجحدود 
هاي تكنولوژيكي بوده است. انگلستان بعد از درصد آن در شركت شانزدهحدود 
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هاي پيشرفته جهان تكنولوژي ةخطرپذير در زمين ترين بازار سرمايهآمريكا، بزرگ
ها در مقايسه با آمريكا ناچيز است. گذاريرود، هر چند ميزان اين سرمايهميشمار به

شركت در  صد و هشتادترين صنعت بيوتكنولوژي اروپا با بيش از همچنين بزرگ
انگلستان واقع است. بزرگي اين صنعت، حدود دو برابر صنعت بيوتكنولوژي در 

 بيوتكنولوژي كل اروپا حدود صنعت اما از نظر درآمد كلي، ،فرانسه و آلمان است
تعداد مديران كارآفرين انگلستان . ]39[صنعت بيوتكنولوژي آمريكا است  هفتميك

كنند، از ديگر كشورهاي مي استفاده هاآن هاي جديد و نوپا از تجربياتكه شركت
  اروپايي و آسيايي بيشتر است.
 »كمبريج«ي گذاري خطرپذير انگلستان در پارك علميكي از مراكز سرمايه

هزار  سيشركت تكنولوژي پيشرفته با  هزارحدود و ، واقع است(سيليكون فن) 
  كنند.الر در اين پارك فعاليت ميميليارد دسه اي بيش از و درآمد ساالنه كارمند

هاي خطرپذير انگلستان در از سرمايه وربهرههاي دومين محل تجمع شركت
(كه در سال  »اكسفورد«است. پارك علمي  در غرب لندن 1»دره تيمز«و  »اكسفورد«

سال بعد از پارك علمي كمبريج تأسيس شد) و  بيست و يك، يعني 1991سال 
شركت تكنولوژي پيشرفته با  هفتصد و سي، محل اقامت حدود 2اكسفورد شاير ةمنطق

هشت مورد از ده شركت  همچنينند. هستكارمند  بيست و شش هزار و چهارصدبا 
در تكنولوژي اطالعات، دفتر مركزي اروپايي يا انگليسي خود را  ةبرتر آمريكا در زمين

 »سان مايكروسيستم«و  »اپل«اند و دو شركت ديگر يعني تيمز تأسيس كرده ةدر
هاي زيادي نيز از صنعت كنند. شركتنيز، در اطراف همان منطقه فعاليت مي

ها مسئوالن تا مدتكنند. مخابرات و بيوتكنولوژي در اين دره فعاليت مي ،الكترونيك
(درست مانند  ندها مخالف بودسازي نتايج پژوهشدانشگاه آكسفورد با تجاري

مديريت بازرگاني در ليست  ةمسئوالن دانشگاه كمبريج) و با قرار گرفتن رشت
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مديريت  ة، نخستين دانشكد1980كردند. اما در دهة هاي دانشگاه موافقت نميرشته
مركزي  ،دانشگاه آكسفورد بر اين، غاز به كار كرد. افزونبازرگاني دانشگاه آكسفورد آ

سازي نتايج تجاري كه براي بنياد كرد 1988را در سال  1»سنوآوري آيسي«نام  هب
دانشجوي  دو هزارپژوهشگر مورد حمايت دانشگاه و  دوهزار و پانصدبه  ،هاپژوهش

ن مركز به ثبت پتنت در اي دويست ،مقطع دكتري، كمك كند. از آن تاريخ تاكنون
گذاري خطرپذير براي قرارداد واگذاري امتياز منعقد شده و سرمايه پنجاهرسيده، 

هاي دانشگاه استفاده پتنتچندين شركت بيوتكنولوژي (كه از  اندازيراهكمك به 
  .]40[اين مركز جذب شده است  كنند) بهمي
  

  گذاري خطرپذير در هندسرمايه
اي هاي حرفهكار خود از حمايت نخستي، در مراحل بيشتر كارآفرينان بزرگ هند

فقط  ،اند. در حقيقت تا همين اواخر، كارآفريناندهشمند نگذاران خطرپذير بهرهسرمايه
روابط شخصي يا  راه(از  وام گرفتنهاي شخصي خود يا با اتكا به اندوخته

  كردند.مالي) كار خود را آغاز مي يهامؤسسه
 يهاكار مؤسسه ةدر هند، بيشتر در قالب گسترش دامن گذاري خطرپذيرسرمايه

گذاري خطرپذير سرمايه قدمتبوده است.  )SFC,SIDBI,ICICI,IDBI: مانند(مالي 
 1987سال  در 2(TDB) تكنولوژي ةآغاز فعاليت صندوق توسع بهمدرن در هند 

تأمين هاي وارداتي اخذ ماليات از تكنولوژي ا. اعتبارات اين صندوق بگرددبازمي
صنعتي هند به ة هاي مالي بانك توسعكمك ارائةشد. هدف از بنياد اين صندوق، مي
هاي تكنولوژيكي نوآورانه و پرخطر بود. با انتشار دفترچه راهنمايي در سال طرح

، اقدام مثبت ديگري در اين زمينه صورت گرفت. در اين دفترچه، چارچوبي 1988
از اين منابع مالي استفاده كنند،  توانستندميكه  هاييها يا شركتبراي بنياد صندوق
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  تدوين شده بود.
. در اين نوع ه استتوجود داشهند نيز  ويژةگذاري خطرپذير نوعي سرمايه

نويسي در عرضة ابتدايي اين گذاران كوچك از طريق پذيرهسرمايه ،گذاريسرمايه
تأمين  راآغاز نشده بودند  هايي كه هنوزمنابع موردنياز طرحها به بازار بورس) شركت

(كه منابع مالي  »ويجاي ناجار«هايي مانند فوالدسازي گيري شركت. شكلكردندمي
  از اين طريق بوده است. )دست آمدآن قبل از شروع ساخت كارخانه به

آغاز فاز اول،  شود.ميدو فاز تقسيم  به ،گذاري خطرپذير هندرشد صنعت سرمايه
 ةبوده است. بنا به گفت 1991ند آزادسازي تجاري در سال درست بعد از آغاز فرآي

 1988دولت از سال  )اقتصادي هندوزير سابق هند (يكي از بانيان اصالحات نخست
 ةتوسع«گذاري خطرپذير را احساس كرده بود. در همان سال، شركت نياز به سرمايه

زي) و امرو ICICIيا همان صندوق خطرپذير  TDICI( »هندفني و اطالعاتي 
شدند.  بنياد (GUFL) »گوجارات«بالفاصله پس از آن شركت تأمين مالي خطرپذير 

 ،هاند. منابع مالي اين صندوقنياد كردمالي ب يهامؤسسه راها اين صندوق يهردو
هاي بازنشستگي خارجي و افراد گذار، صندوقمالي، نهادهاي سرمايه يهامؤسسه

مورد نياز  براي تأمين سرمايةتالش زيادي دولت هند  كه . هرچندبودند مندثروت
طي هشت  هند گذاري خطرپذيرسرمايه به طور كلي،، كرد هاي خطرپذير جديدطرح

  اشت.د اين كشوراقتصاد  بر سال پس از آن، اثر ناچيزي
گونه شد. اينمند و نهادينه ميقانونگذاري خطرپذير در هند بايد مفهوم سرمايه

ارزيابي پيشنهادات و نظارت بر  براي( مختلفي راي هات، مهارهاگذاريسرمايه
، شوراي بورس و سهام هند 1996طلبند. در سال ي نوپا) ميهاپيشرفت كار بنگاه

(SEBI)1 ،گذاري خطرپذير در ي سرمايههابراي فعاليت صندوقرا  قوانيني ةمجموع
ي خطرپذير هند بود. گذارهند تدوين كرد. اين امر، آغاز فاز دوم رشد صنعت سرمايه

فعاليت  ةساالرانه رها كرد و زميناين حركت، صنعت را از انواع مشكالت ديوان
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سبب شد آورد. افزايش رقابت  فراهمگذاري خارجي را در هند چندين صندوق سرمايه
اي بازارهاي سرمايه و فعاليت حرفه يابند دسترسي يبيشتر كه كارآفرينان به سرماية

  .افزون شود
كنون، چندين صندوق مالي هندي در تأمين مالي خطرپذير مشاركت دارند. اهم
 شمار آورد، زيرا منابع ماليگذاري خطرپذير واقعي بهتوان سرمايهرا نمي هاآن اغلب
بين توان به آينده خوششود. البته ميگذاري نميسرمايه ،ي نوپاهادر شركت هاآن

المللي نمايان بين ةيع هند براي رقابت در عرصبود، زيرا شواهدي دال بر آمادگي صنا
گذاري خطرپذير بيش از هميشه شده و آگاهي كارآفرينان نسبت به اهميت سرمايه

گذاري خطرپذير در چيز براي رشد سرمايه رسد كه همهبه نظر مي ،است. بنابراين
  است. فراهمهند 

ي هامام فعاليت، مركز ثقل ت1(IVCA) »دگذاري خطرپذير هنانجمن سرمايه«
 1992در اين كشور است. اين انجمن كه در سال  گذاريبه اين شيوة سرمايه مربوط

بانك اطالعاتي بسيار ارزشمندي ايجاد كرده  ،اخير يها، در ساله استشكل گرفت
عضو  بيستگذاري است. بنابر اطالعات اين انجمن، منابع در دسترس براي سرمايه

ميليارد روپيه بوده است. از اين مقدار، حدود  6/25حدود  1997اين انجمن در سال 
  گذاري شده است.طرح سرمايه ششصد و نود و يكميليارد روپيه در  ده

گذاري خطرپذير به صنايع خاصي ي سرمايههافعاليت برخي از اين صندوق
فقط در صنايع خاصي مانند داروسازي و  هاآن شود. يعني منابع ماليمحدود مي

ديگر  يهاعملكرد صندوق حوزةشود. ولي گذاري ميوژي اطالعات، سرمايهتكنول
 يدر مناطق جغرافيايي خاص هافعاليت برخي از اين صندوق همچنيگسترده است. 
  .گيرنديي را در نظر نميي جغرافياهامحدوديت ،ديگر هايصندوق امامتمركز است، 
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  گذاري خطرپذير در هندمشكالت سرمايه
گذاري خطرپذير در آمريكا بسيار موفق كه چرا سرمايه استمطرح همواره ل اين سؤا

 ؟ولي در كشورهايي نظير هند، با مشكالت گوناگوني مواجه شده است ،است
تأمين مالي «به » شدهتأمين مالي تضمين«ترين مانع، تغيير ذهنيت افراد از بزرگ

فعاليت توليدي داشته و  ةسابق، حوزهاست. زيرا بيشتر فعاالن اين » پرخطر و پرسود
اند. در اين دهكرن را تجربه و بخش خدمات تجارتگاه تحوالت سريع تقريباً هيچ

  :كنيممي به موارد زير اشاره ،زمينه
  اندركارانستذهنيت د
است. بيشتر  نبوده شده در هندگاه يك فعاليت شناختهگذاري خطرپذير هيچسرمايه
وام تضميني به  به شكلمنابع مالي  ارائةذير در پي گذاري خطرپي سرمايههاشركت
گذاري . اغلب واحدهاي سرمايههستند سودآور قديميو  باسابقهي هاشركت

باقي  هاآن دهي در و ذهنيت وام اندهبود هامالي و بانك يهامؤسسه ةخطرپذير، شعب
از كار بر اي است كه صرف آغگذاري خطرپذير واقعي، سرمايهمانده است. سرمايه

شود. در خارج از هند، اين مشكل با حضور ي آينده ميهاروي محصوالت و ايده
معموالً افراد  اين فرشتگان،. شودزيادي برطرف مي تا حد» فرشتگان تجارت«

را كنند، بلكه كارآفرينان مي ارائهثروتمندي هستند كه نه تنها منابع مالي خطرپذير 
  .دست يابند موفقيت ود بهدر تجارت خ تا دهندمي ياري

  
  ينقوان

) RBIو  SEBIگذاري خطرپذير، چند متولي (مانند سرمايه ةگذاري هند در زمينقانون
قانون ضد انحصار سال  با نظر به ،گذاري خطرپذير داخليي سرمايهاهدارد. صندوق

 ي خارجي ازهاكنند، اما صندوقفعاليت مي SEBIاز سوي  مقررهند و ضوابط  1882
قانون  زير نظر هاكنند. در بيشتر كشورها، همگي اينپيروي مي RBIضوابط 

. دولت بايد به مي دهد هاآن همالياتي ب مزيتكه نوعي  هستند» مشاركت محدود«
ي هاگذاريي بيمه اجازه دهد تا در سرمايههاي بازنشستگي و شركتهاصندوق

  .خطرپذير (مانند آمريكا) مشاركت كنند
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  خروج سازوكار

ابتدايي سهام در  ةعرض راهگذاري خطرپذير در هند، به خروج از راه خروج از سرمايه
گذاري طبق ضوابط ، قيمت1زداييبازار بورس محدود شده است. قبل از ضوابط

 آن كمتر از ميزان واقعي ،هاشركت ةهم سهام گرفت. تقريباًصورت مي CCIپيشين 
، است SEBIگذاري براساس ضوابط ز كه قيمتشد. حتي امروزه نيگذاري ميقيمت

مواجه است. با توجه به شكست مقررات  گذاري با مشكالت فراوانخروج از سرمايه
ي كوچك اميدي براي ورود به هاعمل آمده، شركته ي بهاقبلي و تجديدنظر

امكان  هاو خريد شركت هافهرست بازار بورس ندارند. با توجه به بازار كساد ادغام
گذاري نيز نيست. بنابراين سازوكار خروج مناسبي براي رونق سرمايه راهبرديفروش 

  نيست. فراهمخطرپذير در هند 
  

  هاگذاري شركتارزش
گذاري است. رشد انفجاري صنعت يكي از مشكالت اخير، ناهمخواني در ارزش

چه بيش از آن  را شانيهاارزش شركت هاافزاري در هند سبب شده كه مؤسسهنرم
مشكل  را به توافق نهايي در مسايل رسيدن، نكته. اين كه هست، ارزيابي كنند

گذاري خطرپذير كاهش ممكن براي سرمايه يهاتعداد توافق ،است. بنابراين ساخته
  يافته است.

  
  فرشتگان تجارت در هند

ي مهم فرآيند تأمين مالي خطرپذير هستند. نگاهي به هافرشتگان تجارت از حلقه
  .مي سازد را آشكار ارزشمندي يهاهفرشتگان تجارت در هند، نكت نقش

 ةويژه در زمينهندي (به ةي گذشته، تعدادي از متخصصان برجستهادر سال

                                                      
 

1- Deregulation 
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با سوار شدن بر  هاآن اند. بسياري ازتكنولوژي اطالعات) به آمريكا مهاجرت كرده
 ةند. حضور در دراميليونر شده »سيليكون ةدر«موج رشد تكنولوژي اطالعات در 

 را هاآن و تخصص ثروت، ايدر چنين محيط رقابتي ماندنسيليكون و تالش براي 
  ند.هستبيشتر همين افراد  ،ده است. فرشتگان تجارت در صنعت هندوستانبخشيارتقا 

 1992است كه در سال  ايشبكه (TiE) انجمن كارآفرينان هندي ـ آمريكايي
هندي مقيم آمريكا را در قالب يك  ةبرجست گرفته و تعدادي از متخصصانشكل
است. هدف اين انجمن، گردهم آوردن اين متخصصان،  هواحد گردهم آورد ةشبك

 1992 در سال بنياد اين انجمن ةتقويت كارآفريني و خلق سرمايه است. ايد
طور اتفاقي و هجمعي از كارآفرينان هندي دره سيليكون، ب ،گردد. در آن سالميازب

هم كرد، گردرتبه هندي كه از آمريكا ديدن ميدار با يكي از مقامات عاليبراي دي
 فراهمآمدند. تأخير در پرواز آن مقام هندي، اين گروه را منتظر نگاه داشت و فرصتي 

اي هاي كارآفرينانهدستĤوردرد تا اين افراد با يكديگر آشنا شوند. بيشتر مدعوين، به ك
بودند. اين گروه تصميم گرفتند تا به طور منظم  دست يافته ،در سطوح گوناگون

 به شكل TiEمن انج ةآغاز كنند. بنابراين، ايداي را و فعاليتي شبكه يندهم آگرد
  سازي كارآفرينان موفق هندي ـ آمريكايي شكل گرفت.مؤثر براي شبكه يسازوكار
رسيد، مي نفر 20تا  15به  هاآن تعداد در آغاز مركزي اين انجمن كه ةهست

 هم اكنون تالش كردند، اين كارآفرينان موفق، ،براي بنياد اين سازمان هاسال
افزوده شد و  نيز تعداد اعضاي گروهتدريج بر آيند. بههم مي بار گرد حداقل ماهي يك

نفر رسيده و  600به  TiEاعضاي انجمن  ،. امروزهيافتاقبال بيشتري  TiE ةايد
 20آنجلس بنياد كرده است. همچنين بيش از وستين، و لسبوستون، ا دريي هاشعبه

ي حسابداري و هاي قانوني، شركتهاگذاران خطرپذير، شركتمؤسسه (شامل سرمايه
  كنند.از اين انجمن حمايت مي )ي دره سيليكونهابانك

ي هاگذاري فرشتگان تجارت است. اين انجمن ايده، سرمايهTiEي هامحور فعاليت
از  را هاآن مالي نيازهايو  كندندارند شناسايي ميمنابع مالي مناسبي كه  را خوبي
تدوين طرح  ة، دانش نحوهااين كمك همراه. سازدفراهم مياعضاي انجمن  ةسرماي

  شود.منتقل مي TiEبه اعضاي جديد  ماندگاريتجاري، راهبردهاي مديريتي و راز 
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چندساله دارد،  ايهدر هند سابق )گذاري خطرپذير (داخلي و خارجيسرمايه اگرچه
 عدم پذيرفتنفقط طي يكي دو سال اخير در كانون توجه قرار گرفته است. نرخ  ولي

مورد از مرحله  دهطرح تجاري، فقط  صداست. از هر  گذاري در هند بسيار باالسرمايه
رسد. ميگذاري سرمايه ةو فقط يك طرح به مرحل يدآميارزيابي ابتدايي موفق بيرون 

، به بهبود وضعيت كرديم اشاره هاآن رفع مشكالتي كه به برايتالش  ،مطمئناً
  ]4[ انجاميد.خواهد ، گذاري خطرپذير هندصنعت سرمايه

  
  گذاري خطرپذير در چينسرمايه

گردد، ميالدي بازمي 80دهة  اواسطبه  ،گذاري خطرپذير در چينغاز صنعت سرمايهآ
صنايع تكنولوژي پيشرفته را توسعه دهد. به  كهگرفت تصميم  چين كه دولت زماني

ي هاگذاران خطرپذير، بيشتر تالشتجربگي مسئوالن دولتي و سرمايهسبب بي
ي نوپا هاگذاري در شركتابتدايي در اين صنعت با شكست مواجه شد. شركت سرمايه

خطرپذير گذاري ي سرمايههاترين شركتچين (يكي از معروف نويني هاو تكنولوژي
  رشكست شد.و 1997در سال  )چين

ي ابتدايي، دولت و بخش خصوصي هاخوشبختانه با وجود شكست بيشتر تالش
كردند. حمايت مي ،گذاري خطرپذير در چينصنعت سرمايهة چين همواره از توسع

گذاري خطرپذير در صنعت سرمايه سرانجامحركت كند و آرام،  هاپس از سال
تدريج با كه مردم به با رشد سريعي مواجه شد. همچنان 2000و  1999ي هاسال

گذاري خطرپذير اقتصاد مبتني بر دانش، صنايع پيشرفته و سرمايه :مفاهيمي مانند
 ةپذيرفتند، اين صنعت نيز، شكل گرفت و توسعشدند و اين مفاهيم را ميآشنا مي

 صد و بيستحدود  2000سريع خود را آغاز كرد. براساس آمار ناقص موجود، در سال 
(انكوباتور) در چين  رشدمركز  صد و پنجاه و ششگذاري خطرپذير و شركت سرمايه

گذاري كردند. پكن، شانگهاي و شنژن به مراكز اصلي سيستم سرمايهفعاليت مي
  خطرپذير چين بدل شدند.

با  1998موفقي است كه در سال  ةگذاري خطرپذير پكن، نمونشركت سرمايه
بنياد شده است. يوان، واحد پول چين) ( RMBن ميليو 500اي برابر دهثبت ش ةسرماي
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  داليل زير عملكرد موفقي داشته است:ه بيشتر ب ،اين شركت
  
 گذاري خطرپذيرالمللي در سرمايهبين ه شدهرفتار براساس قواعد شناخت  
 حمايت جدي دولت چين  
 دارانتنوع سهام  
 منابع گوناگون ةتركيب بهين  
 و بسيار خوب ورزيدهگذاري سرمايه گروه  
 ي درجه يكهاگروه پژوهش  

 51، سودي برابر 1999طي نخستين سال فعاليت خود در سال  ،اين شركت
 رسيده RMBميليون  61به  2000داشته است. اين عدد در سال  RMBميليون 

  است.
اند. طي پنج گذاري خطرپذير چين، فعال شدهمنابع گوناگوني در تأمين سرمايه

مالي  يهاي خصوصي و مؤسسههاي دولتي، شركتهال اخير دولت، بنگاهسا
ي تكنولوژي پيشرفته جذب هاگذاري در شركتبه سمت سرمايه نيز، غيربانكي

ي چند مليتي و همچنين با هااند. اين نهادهاي چيني با يكديگر و با شركتشده
ي برتر هاي در طرحگذاربراي سرمايه ،گذاري خطرپذير خارجيي سرمايههاصندوق

ي چندمليتي و هاكنند. البته بايد توجه داشت كه شركتتكنولوژيكي رقابت مي
ي عالي در هاسرشار و توانايي ةگذاري خطرپذير خارجي از سرمايي سرمايههاصندوق

  ها برخوردارند.ارزيابي طرح
عات ي خطرپذير به صنعت تكنولوژي اطالهاشاهد هجوم سرمايه 1999از سال 

(IT) زيرساختي شبكه و اينترنت  ةبيشتر در زمين ،هاگذاريايم. اين سرمايهچين بوده
از روند  با پيروينيروهاي بازار  راجريان سرمايه خطرپذير در چين  ،بوده است. امروزه

 خطري اخير، سبب كاهش ها. پيشرفتسازندمشخص ميالمللي تحوالت بين
اندركاران اين ذير شده است. از سوي ديگر دستي خطرپهاگذاريسرمايه يسيستم

اند گذاري خطرپذير بودهسرمايه برايفعاالنه در پي الگوهاي جديدي  ،صنعت چين
  المللي باشد.نيازهاي اين كشور و شرايط جاري بين پاسخگويكه 
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 را ييهاتدريج مفهوم اقتصاد مبتني بر دانش را پذيرفته و سياستدولت چين به
سال در  است. كردهگذاري خطرپذير تدوين توسعه صنعت سرمايه از حمايتبراي 
نوآوري و صنعتي شدن، تكنولوژي  با، شوراي حكومتي چين تصميم گرفت تا 1999

پيشرفته را توسعه دهد. همين تصميم، تقويت بازارهاي سرمايه و نوعي رژيم 
طلبيد. را مي صنايع تكنولوژي پيشرفته ةگذاري خطرپذير مناسب براي توسعسرمايه

گذاري شوراي حكومتي چين نظرات خود پيرامون ايجاد رژيم سرمايه در نهايت،
  چنين عنوان كرد: را خطرپذير

  
صنايع نوظهور و صنايع پيشرفته، از عوامل اصلي رشد اقتصاد مبتني بر دانش «

ي هاو تكنولوژي نوهستند. تكنولوژي اطالعات، بيوتكنولوژي، تكنولوژي مواد 
. بنياد و هستندي دولتي هاگذاريي آينده در سرمايههاتوليدي از اولويت ةتپيشرف
ي تكنولوژيكي در هاگذاري خطرپذير براي حمايت از نوآوريصنعت سرمايه ةتوسع
  ».ي كوچك و متوسط الزامي استهابنگاه

 دولت را به سوي گذاري خطرپذير،قانوني براي صنعت سرمايه هايچارچوب
 اولويتيك  عنوانبهي خطرپذير هاگذاريي در صنايع پيشرفته و سرمايهرگذاسياست

گذاري ، چندين قانون جديد (مانند قانون سرمايهبر اين . افزونسوق داده است
به بررسي و تبادل نظر است.  در دست ي نوپا)هاخطرپذير و قانون تأمين مالي شركت

گذاري خطرپذير از روج سرمايهگيرد تا خيي صورت ميهاتالش هم اكنون حال، هر
عزم دولت چين در ايجاد  ةدهندبازارهاي سرمايه آسان شود. اين اقدامات نشان راه

  گذاري خطرپذير است.تر براي صنعت نوپاي سرمايهمحيطي مناسب
نيز مشتاقانه  چين ي محليهاي كالن دولت مركزي، دولتهادر راستاي سياست

گذاري و ضوابط مناسب به رشد سرمايه هاستكنند تا با تدوين سياتالش مي
پنج  ةنويس برنامدر پيش كه دولت محلي پكن يكي از اهداف خطرپذير كمك كنند.

 مبتني بر دانش ياقتصاد ريزيپي ،آمده است اقتصادي و اجتماعي پكن ةتوسع ةسال
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خلق  شوراي ،. همچنيناستطي پنج تا ده سال آينده  ي نوينهاويژه، تكنولوژيو به
به در آن  تدوين كرده است كه 2»ژون گوانسون«پارك علمي  ي برايپكن نيز قوانين
ي هاگذاري و راهبردهاي خروج براي شركتسرمايه يزانسازماندهي، م اصالح شيوة

 تايج نخستين،است. ن پرداختهژون گوانسون  ةگذاري خطرپذير در منطقسرمايه
گذاري خطرپذير پكن سرمايه ةت از توسعدر حماي هاكه اين سياست گر آن استنشان

  اند.موفق بوده
  

  گذاري خطرپذير در چيني سرمايههاويژگي
  
  تر استالمللي پاييناستاندارهاي بين گذاري خطرپذير در چين ازعملكرد سرمايه )1

اند، در متكي گوناگونياي چين، كه بر منابع سرمايه 3ةي تكنولوژي پيشرفتهابنگاه
 چيني فعال در زمينة يهاشركتبيشتر اند. يندي با مشكل مواجه بودهفرآ ةتوسع

 يافراد را در كل چين) هفتاد و دوهزاردر پكن و  شانزده هزار( تكنولوژي پيشرفته
اين در  يكارآفرينان توانمند چين اندكي از تعداد كهكنند، حال آنمي تجربه ادارهبي

ي هاسيستم بر بيشتر ها، عملكرد اين شركتبنابراين. اندكار گرفته شدهبه هاشركت
مشكالت  امر اين. يالمللاست تا عملكرد رايج بين استوار سياسي ـ اقتصادي سنتي

  :را در پي داردزير 
  

  گي شديد اطالعاتياهنالف) ناهم
ي تكنولوژي پيشرفته و هاگي اطالعاتي ميان مديران شركتاهناوالً، نوعي ناهم

معموالً منابع  ،هاوجود دارد. مديريت شركت هان خارج از اين شركتگذاراسرمايه
د و با دهنمي تغييرگذاران را ند و حتي اطالعات سرمايهارانحصار د دراطالعاتي را 

 به اين ترتيب سرانجام سبب .دنبرميگذاران را به موضعي انفعالي كار سرمايه اين
                                                      

 
2- Zhongguancun Science Park 
3- High – Tech Enterprises 
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  .شوندمي هاشكست شركت
ي تكنولوژي پيشرفته و هاگي اطالعاتي ميان شركتاهني ناهم، نوعكهدوم اين

الملل، هر دو طرف عرف بين بنا بهگذاري خطرپذير وجود دارد. ي سرمايههاشركت
در نتيجة اين . مند شوندبهرهاطالعات يكديگر آزادانه  از د وباشنصادق  همبايد با 

 ،ي فني و مديريتي خودهاصصكارگيري تخگذاران خطرپذير با به، سرمايههماهنگي
مديران تجاري  از كنند. اما در چين برخيافزايي ميبهبود عملكرد شركت ارزش براي

از كنند. را بزرگ مي هاآن ي خود را پنهان و نقاط قوتهاعمداً نقاط ضعف شركت
است، پس از  استوار بر جريان آزاد اطالعات هافعاليت ةابتدا هم هاينكاين رو با 

 به ها، اين شركتگذاري خطرپذيري سرمايههاشركت ميان مديران تجاري و توافقات
گذاران سرمايه همةكه است وضعي  اين همان .شوندمي دچار ت زياديمشكال

  خطرپذير از آن وحشت دارند.
  

  زيادگرايي ب) حذف
ره ادا ،هايي كه خود چينيهاآن ،ويژهچين (به ةي تكنولوژي پيشرفتهاشركت

گذاران بيرون از شركت ندارند، حتي وقتي كه تمايلي به همكاري با سرمايه )كنندمي
كنند، گذاري خطرپذير همكاري ميي سرمايههابه سبب كمبود سرمايه با شركت

گذاران سرمايه كهشود ند. اين شرايط سبب ميهستگرا، شكاك و تودار بسيار درون
  يابند.ن براي همكاري درستي خطرپذير مبناي

  
  گذاريي سرمايههاهزينه بودن ج) زياد
ها اداره يي كه خود چينيهاآن ،ويژهچيني (به ةي تكنولوژي پيشرفتهاشركت

ي اين مالكيت . ساختاركنندة چيني را رهبري ميدو خانواد يا معموالً يك )كنندمي
ذاران خطرپذير گگذار خطرپذير (كه در آن سرمايه، عملكرد مرسوم سرمايههاشركت

گيرند) را بسيار مشكل و را به عهده مي هااي از مالكيت و كنترل شركتبخش عمده
ي هاسازد. اين ساختار مالكيتي، برخي مواقع زمان، انرژي و فرصتپرهزينه مي

  دهد.پذير به هدر ميخطرگذاري ي سرمايههازيادي را از شركت
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  ها دارنداين شركت نظارت را بر، بيشترين هامديران شركت )2
ي هابا شركت كهچين  ةي تكنولوژي پيشرفتهامديران شركت از برخي

بر نقدينگي  د بيشترين كنترل راخواهنمي، كنندهمكاري مي گذاري خطرپذيرسرمايه
دليل  ولي داليل متعددي هست، . البته براي چنين رفتارهاييداشته باشند هاشركت
نظارت اين تفكر بر اين باور استوار است كه بدون  ، تفكر سنتي چيني است.آن اصلي

كنترل رهبري شركت،  نقشبرخورداري از  بدون نقدينگي يا اي ازبخش عمده بر
ي هاشركت ي آن است كهالمللخارج خواهد شد. اما عرف بين از دست شركت

 مقابل، در بوده و ي بازارهافنون، محصوالت و فرصت مالك ،تكنولوژي پيشرفته
ين تقسيم اكنند. اگر مي فراهمالزم را  ةگذاري خطرپذير سرمايي سرمايههاكتشر

 سودگذاري خود از سرمايه اندازةبايد به  قرارداد د، هر طرفاشمسئوليت سودآور ب
شرايطي  از همان ابتدا هادر چين، مديران شركت كهدرحالي .مند شودبهرهحاصل 
  .براي خود حفظ كنند را ن نظارت و راهبريبيشترين امكاكنند كه همچنان وضع مي

  
ي هااي براي حمايت از شركتات حرفهخدم ارائةي هازيرساختدر كشور چين،  )3

  اري خطرپذير ضعيف استگذسرمايه
ي تكنولوژي پيشرفته و هانه تنها به شركت ،گذاري خطرپذيربراي رشد سرمايه

اي نهادهاي واسطه از ه بايد برخيگذاري خطرپذير نياز است، بلكي سرمايههاشركت
ي حسابداري و مراكز ارزيابي فعال شوند. هاي قانوني، شركتهاشركت :مانند

نبود نهادهاي  كهآن . اولبه دو دليل ضعيف است نظر اين متأسفانه، چين هنوز از
 ي وگذارسرمايه شدن دورة ، طوالنيهادقيق ارزش طرحناكارآمد ارزيابي، به ارزيابي 

سودآوري  در پيكه برخي از اين نهادها فقط شود. دوم آنمنجر مي هاهزينه افزايش
  .گذارندرا زير پا مي اعتبار ارزيابي خود موازين اخالقي ستند و با استفادة نادرست ازه

و وظايف  هاتمام مسئوليت ،گذاري خطرپذير چيني سرمايههااكنون، شركتهم
  :هده دارندعبه تنهايي بر  ،زير را

  

 گذاريي مناسب سرمايههاجستجوي طرح  
 هاارزيابي طرح  
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 پرهيز از خطرهاي قانوني  
 هاتأمين مالي شركت براي ريزيبرنامه  
 وارد شدن به فهرست بازار بورس ايرب هاكمك به شركت  

  

 يهاگذاري خطرپذير چيني همزمان نقشي سرمايههاديگر، شركتعبارتبه
ي هاكنند. اين مسئوليتگذار و حقوقدان را ايفا ميزياب، بانك سرمايهگذار، ارسرمايه

انجام وظايفشان (در  در هنگامگذاران خطرپذير ي سرمايههاتوانايي بربيش از اندازه، 
  .گذاردميي منفي كنندگان منابع مالي) اثرو تأمين پذيري سرمايههاقبال شركت

چين وضع  گذاري خطرپذيري سرمايهبرا يهنوز چارچوب قانوني مناسب )4
  ستانشده
 ولي، مي داند» احياي كشور از راه علوم و آموزش«چين راهبرد ملي خود را  ،هرچند

تدوين گذاري خطرپذير را براي حمايت از سرمايه يهنوز چارچوب قانوني مناسب
 كه ينبدون ااست، خطرپذير در چين، افزايش يافته  انگذاراست. تعداد سرمايه نكرده

، با 4در چين ها، قانون فعاليت شركت. مثًالمند باشندبهرهحمايت قانوني الزم  از
تعداد گذاري خطرپذير مغايرت دارد (اين قانون، بسياري از اصول عملياتي سرمايه

هر كدام را برابر حداقل  تشراك و سهم در نظر گرفتهداران حداقلي براي سهام
ي هاالمللي، شركتاما در سطح بين .)رده استك تعيين RMB يوان صدهزار
شركتي  و چنين كنندچند شريك معدود اداره مي ،معموالً را گذاري خطرپذيرسرمايه

موانع قانوني چين در  براي ي به ثبت رساند. مثال ديگراندك ةبا سرماي توانمي را
 ،ر چيند هاگذاري خطرپذير اين است كه در قانون فعاليت شركتمسير سرمايه

ي هادرصد كل دارايي پنجاهاز  ،گذاريكه كل ميزان سرمايه است دهآم تحاصربه
المللي همخواني ندارد. بينش با رو ،بيشتر شود. اين امر نبايد خالص شركت

قرار  فشاراي در ي سليقههاگذاري خطرپذير را نبايد با محدوديتي سرمايههاشركت
بر  . افزونرا بطلبد هاكت، عبور از اين محدوديتويژه وقتي كه رشد يك شرداد، به

                                                      
 

4- Company Law of China 
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گذاري سرمايه ،گذاري (از جمله، قانون فعلي مالياتي چين، مانعي در راه سرمايهاين
ي ها، بسياري از كشورها سياستحالي كهرود. در شمار ميخطرپذير خارجي) به

  ند.اتدوين كرده گذاري خطرپذيرسرمايهبراي حمايت از مالياتي خاصي 
  
ي هاگذاريسرمايه خروج ازي مناسبي براي هاچين، كانالة در بازار سرماي )5

  ستين خطرپذير
گذاري خطرپذير نه از راه سود سهم ساالنه بلكه ي سرمايههاشركت ةبازگشت سرماي

امر،  اين الزمة شود.مي محققسهام آن در بازار بورس  ةاز راه فروش شركت يا عرض
طلبد كه هم اكنون چنين بالغي را مي ةبازار سرماي ،ردن سرمايهكقابليت نقد يعني

ي سنتي و هابازاري در چين وجود ندارد. بازار بورس چين براي وارد كردن شركت
شود. هرچند ل نميئي نوپاي مبتني بر تكنولوژي به فهرست خود تفاوتي قاهاشركت

كنگ) ازار دوم هنگ(يعني ب آمريكا NASDAQبازار گرفته از  الگوبازار چيني 
ي نوپاي مبتني بر تكنولوژي هاتواند نقش نقدكردن سرمايه را براي شركتمي

تواند مانعي در راه ند. واضح است كه بازارهاي مالي ناكارآمد چين، ميكپيشرفته ايفا 
  گذاري خطرپذير باشد.صنعت سرمايه ةتوسع

  
  گذاري خطرپذير در چينسرمايه ةآيند

 حركت آرام، هاپس از سال ،گذاري خطرپذير در چينسرمايه ةتوسعهم اكنون، 
  هاي آن است:سرعت بيشتري يافته است كه موارد زير از نشانه

  
گذاري براي سرمايه مساعدي محيط چين، حمايتي دولت يهابا سياست )الف

  است. آمده دستخطرپذير به
گذاري سرمايه ةدر زمين هشايستاي و نيروي انساني حرفه ، با كمبودكه چينآن با  )ب

گذار خارجي را ي سرمايههاتوان شركتمي اكنونهم خطرپذير مواجه است، اما
گذاري خطرپذير ي سرمايههاآموزش و پرورش شركت امر تشويق كرد تا در

گذاري گذاري كنند تا به منافع بلندمدت خود و بازار سرمايهچيني سرمايه
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  .بندخطرپذير چين نيز دست يا
: تأكيد خواهد داشت هابر اين زمينه يندهي آهاگذاري خطرپذير در سالسرمايه  )ج

سازي، مخابرات و خدمات افزار و شبكهها و مواد جديد، نرمپزشكي، انرژيزيست 
  تجاري.

روشن  ةآيند نويدبخشدارد كه  زياديي سودآور هارشد چين فرصتاقتصاد روبه  )د
  .استاين كشور گذاري خطرپذير سرمايه

  
  گذاري خطرپذير و پيوستن چين به سازمان تجارت جهانيسرمايه

به  گذاري خطرپذير خارجي اجازه داد تاي سرمايههابه شركت 2001در سال  ،چين
ي هاضوابط فعاليت صندوق در پي آن، و كننددر چين فعاليت  ،مستقيم طور

لزامات فعاليت گذاري خطرپذير خارجي را منتشر كرد. در اين ضوابط، اسرمايه
نوع  ،ي الزم و همچنينهايهتأييد ،بررسي ي معمولهاروشي خارجي، هاصندوق
ي ها، تمامي صندوق2001از سال  پيششده است. تا  بياندقت ه ب هاآن فعاليت
از جمله  ،اين قانون وضع ي داخلي بودند.هاگذاري خطرپذير چين، صندوقسرمايه
راي همراهي با قوانين سازمان تجارت جهاني چين ب ةيافتي سازمانهاتالش

(WTO)  41[است[.  
گذاري خطرپذير در نقش سرمايه ،متخصصان صنعت چين معتقدند كه هر روزه

ي كوچك و متوسط هاشركت ،ين پسا زاشود. مي ترپررنگتقويت بخش خصوصي 
 گذاري خطرپذيرسراغ سرمايهبه از پيش بيشخود  مشكالت مالي براي رفعچيني 

  .]42[خواهند آمد 
  

  گذاري خطرپذير در چينآخرين وضعيت سرمايه
، حدود 2001كه تا سال  دادنشان  ،وزارت علوم و تكنولوژي چين يهابررسي

كه كل وجوه تحت  بودندگذاري خطرپذير در چين فعال نهاد سرمايه دويست و پنجاه
مشخص شد  ،رسيد. همچنينميميليارد دالر)  8/4ميليارد يوآن ( چهلبه  هاآن ةادار
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گذاري نهاد سرمايه 190شركت كوچك و متوسط چيني از حمايت  1500كه بيش از 
 11شركت، بيش از  1500گذاري در اين كل سرمايه و اندمند شدهبهرهخطرپذير 

  .]42[ميليارد دالر) بوده است  32/1ميليارد يوآن (برابر 
  
  
  
  

  گذاري خطرپذير در ژاپنسرمايه
سهام  ةگذاري خطرپذير ژاپن به آزادسازي قوانين عرضصنعت سرمايه ةسابق

در  )شدناميده  JASDAQ OTC(كه بعدها بازار  OTC5در بازار بورس  هاشركت
ي هاشركت از سبب شد تا برخي ،گردد. اين تغييرات قانونيبازمي 1970ل دهة ياوا

اي ي واسطههااز شركتند و بسياري اشب OTCزار كوچك در پي ورود به فهرست با
. اين برپا كنندگذاري خطرپذير ي براي سرمايهيهاهحمايت از اين حركت، شعب درنيز 

گذاري خطرپذير گذاري خطرپذير ژاپن منجر شد. سرمايهصنعت سرمايه ةامر به توسع
، در ميانة دهة 1970است: در اوايل دهة  داشتهتاكنون چند بار رشد سريع  ،در ژاپن

 5/20حدود  ،گذاران شركتياقتصادي. سرمايه ةپشتوانبدون ي رشد هاسال و 1980
اند. دهكرگذاري خطرپذير ميليارد ين سرمايه 8/15حدود  هاميليارد ين و بانك

تا  1990ي هاطي سال و بحران اقتصادي همزمان با ،هاگذاريگونه سرمايهاين
ي هاجديدي از شركت ، نسل1998 سالاز كاهش يافت. ، روندي رو به 1998
اينترنت و  يهازمينه هاگذاري خطرپذير شروع به فعاليت كردند. اين شركتسرمايه

سرازير  هاحوزهاين  بهي خطرپذير خود را هاو سرمايه دانستندمخابرات را مناسب 
 & Whiteneyد(مانن ي آمريكاييهاكردند. اين حركت جديد، برخي گروه

Company ،Broadview  وWarburg Pincusفعاليت در ژاپن جذب  آغاز به ) را
                                                      

 
5- Over-The-Counter (OTC) 
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گذاري خطرپذير ي بزرگ بازرگاني ژاپن نيز، واحدهايي براي سرمايههاد. شركتكر
  بنياد كردند.

بازار : پديد آمدها، بازارهاي بورس جديدي پاسخ به اين پيشرفت ايرب
Mothers6 و بازار  1999 در سال ي نوظهور و در حال رشد)ها(بازار بورس شركت

NASDAQ  سرعت بخشيدن بهو  سازي. اين كار با هدف آسان2000سال  درژاپن 
 JASDAQبازار صورت گرفت.  ،ي نوظهور در بازار بورسهاسهام شركت ةعرض

OTC خود كاست به فهرست هاناپذير براي وارد كردن شركتالزامات انعطاف از نيز.  
، عملكرد صنعت 2000ر انتهاي سال جهان د در منفي ركود اقتصادي آثاراما 
ي جديد، آخرين هار قرار داد. بررسييثتأگذاري خطرپذير ژاپن را نيز، تحت سرمايه

 دهد كه در ادامه بهگذاري خطرپذير را به خوبي نشان ميتحوالت صنعت سرمايه
  .يم كرداشاره خواه هاآن
  

  گذاري خطرپذير در ژاپني سرمايههاويژگي
تعداد  هستند كه تنها، گذاري خطرپذير در ژاپن فعالركت سرمايهش دويستحدود 

 يهاي وابسته به مؤسسههايا شركت هاهشعب هاآن ند. اغلبامستقل هاآن ي ازكدان
 از ي بيمه) هستند. در بسياريهاي تضامني و شركتها، شركتهامالي (مانند بانك
بخشي از  عنوانبه هان شركتو يا حتي كاركنان اي انيسئت رئموارد، اعضاي هي

و بنابراين، فرصت چنداني  شوندمي چرخش شغلي خود در اين زمينه مشغول ةبرنام
از اين افراد  اندكيخطرپذير ندارند. تعداد  يگذارسرمايه در زمينة براي كسب تجربه

د. انيا تكنولوژيكي داشته سابقة علمي ،پيش از اين )اندمالي آمده يها(كه از مؤسسه
اند. به ديگران وابسته داوريگذاري خطرپذير به ي سرمايههابنابراين، بيشتر شركت

گذاري وابسته، يكي از داليل افزايش نظران، همين راهبرد سرمايهاعتقاد صاحب
گذاري سرمايهرونق گرفتن  موانعگذاري در تكنولوژي اطالعات و از ناگهاني سرمايه
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علمي و  ةنيگذاران خطرپذير پيشسرمايه چنين،همرود. شمار ميخطرپذير به
 ي نوظهور برايهاشناسايي و ارزيابي تكنولوژي شود،ندارند كه سبب مي تكنولوژيكي

 ،گذاران خطرپذير ژاپنيين امر، يكي از داليل تأكيد سرمايها. دشوار باشدبسيار  هاآن
  است. هاتشركتوسعة  )ييجاي مراحل ابتداه (ب هبر مراحل مياني و پيشرفت

به شكل  گذاريدهي را بر سرمايهگذاري خطرپذير، وامي سرمايههاشركت
درصد از تأمين  هفتادحدود  بنابراين، دهند.ترجيح مي هادر مالكيت شركت مشاركت

ي هاشركت ،ويژهگيرد. بهوام صورت مي اعطاي مالي خطرپذير ژاپن در قالب
ي هااز پذيرش خطر و كمك به شركت هابه بانك وابستهگذاري خطرپذير سرمايه

كنند تا منابع محدودي را در اختيار تعداد سعي مي هاآن بنابراين، .زنندسرباز مينوپا 
ي مادر خود هاي شركتهازيادي شركت قرار دهند و بدين شكل در راستاي فعاليت

 ،اهدرصد از منابع مالي اين شركت چهل، كمتر از 2000حركت كنند. در سال مالي 
گذاري شده، درحالي كه سال سرمايه پنجكمتر از  سابقةيي با هادر شركت

 پنجي زير هاخود را در شركت سرمايةدرصد از  هفتادگذاران مستقل حدود سرمايه
  .اندگذاردهسال 

گذاري خطرپذير ژاپن اين است كه ي سرمايههاي مهم شركتهايكي از ويژگي
و  گيرنداز تأمين منابع مالي را به عهده ميوچكي پذير، سهم كدر هر شركت سرمايه

ي هاگذاريخواهند تا سرمايهگذاري خطرپذير نيز ميي سرمايههااز ديگر شركت
نامند. در مي» مدل كارواني« گذاري را اصطالحاًين نوع سرمايهمشابهي انجام دهند. ا

ين تمامي ب) دار شدن شهرت مديراناين مدل، خطر موجود (شامل احتمال خدشه
 چون گذاري،در صورت موفقيت سرمايه ،به اين ترتيبشود. اما تقسيم مي هاشركت

تقسيم مي شود و به تبع  شود، سود حاصل نيزتقسيم مي هاين تمام شركتبدرآمدها 
  .]43[يابد كاهش مي آن

 در يمتواندهي را ميگذاران خطرپذير ژاپني از سازوكار وامسرمايه ةدليل استفاد
آوردن سرمايه از راه  فراهم. بيابيمي نوپا هاشركت نيزگذاران و سرمايه يهاويژگي
 ها، چون تا مدتگذاريسرمايه در اين نوعمعناي لزوم پرداخت بهره است. اما ه وام، ب

 را هاة وامابتدايي خود، بهر ةسرمايمجبورند از  هاصندوق درآمدي وجود ندارد،
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گذاران خطرپذير تمايل بيشتري به شود كه سرمايهسبب مي ين امراپرداخت كنند. 
شود و بنابراين خطر نيز، دهي سبب كاهش درآمدها ميدهي داشته باشند. اما واموام

ابتدايي سهام  ةيابد. زمان طوالني الزم براي عرضميبه همان اندازه كاهش 
تر كرده است. معموالً ي ژاپني به بازار بورس، اين شرايط را بسيار مشكلهاشركت

در بازار بورس  ،نوپاي ژاپني يهاكشد تا سهام شركتسال طول مي دهبيش از 
ي هاگذاران خطرپذير بايد تا مدتي طوالني از شركتعرضه شود. پس سرمايه

  خود را نقد كنند. ةند سرماينوانت راحتيه بكنند و پذير حمايت سرمايه
ي جديد هاشركت برپاييدر پي  )رهاي آسياييكارآفرينان ژاپني (مانند ديگر كشو

واگذاري بخش بزرگي از مالكيت  ازبنابراين  .هستندن خانواده خود روو حفظ آن در د
. پس كارآفرينان ژاپني با زنندسرباز مي خارج از خانوادهگذاران شركت به سرمايه

وضعيت را نيز  7دهند. قانون ضدانحصارگيري را ترجيح ميوام ،ييهاويژگيچنين 
تر كرده است، زيرا اين قانون اجازه گذاران خطرپذير ژاپني پيچيدهبراي سرمايه

درصد از  49گذاران خطرپذير) بيش از گذار (شامل سرمايهدهد كه يك سرمايهنمي
 ،گذاران خطرپذير ژاپنيهمين دليل، سرمايهه مالكيت شركتي را در اختيار بگيرد. ب

پذير خود را خريداري ي سرمايههاد از مالكيت شركتدرص 20تا  15معموالً بين 
كوچك است. بنابراين، عمليات نظارت  هاگذاريميزان معمول سرمايه يعنيكنند. مي
شود. پذير نمياست، امكان الزم ي خطرپذيرهاگذاريافزايي سرمايهارزش برايكه 

ي هادرآمد شركت كه تاس دهي، سبب شدهتأكيد بر وام وگذاري ميزان اندك سرمايه
  باشد. كمژاپني  رگذاري خطرپذيسرمايه

كنند، از گذاري ميسرمايه گوناگونيگذاران خطرپذير ژاپني در صنايع سرمايه
كمتر از  )صنايع توليدي سنتي تا صنايع تكنولوژي پيشرفته (مانند رايانه و مخابرات

ي پيشرفته بوده است. صنايع تكنولوژزمينة در  هاگذاريدرصد از كل سرمايه 40
رود. شمار ميبه نوعي استثناه ي نوپاي اينترنتي بهاگذاري در شركتسرمايه
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به  1998درصد در سال  8/3گذاري از از كل سرمايه هاكه سهم اين شركتيروطهب
رسيده است. اما  2000درصد در سال  4/21و سپس به  1999درصد در سال  6/11

  ي اينترنتي بسيار كاهش يافته است.هاگذاريايه، سرم2000پس از ژوئن سال 
 هاگذاري خطرپذير ژاپني معموالً در مراحل نهايي رشد شركتي سرمايههاشركت

در  هاگذاريدرصد از سرمايه 7/48نشان داده كه  هابررسيكنند. گذاري ميسرمايه
در سال اند و اين عدد داشته سابقهسال  20يي صورت گرفته كه بيش از هاشركت
اين وضعيت كمي تغيير كرده  1995درصد رسيده است. اما پس از سال  35به  1995

  افزايش بسيار يافته است. هارشد شركت نخستگذاري در مراحل و سهم سرمايه
 79( ه استگرفت بيشتر در داخل كشور صورت ،ي خطرپذير ژاپنيهاگذاريسرمايه

درصد از كل  50توكيو حدود  ةمحدود )ي جديدهاگذاريدرصد از كل سرمايه 80تا 
درصد از كل  30تا  20است. را به خود اختصاص داده هاگذاريسرمايه
 بهدرصد از آن  15تا  10صورت گرفته كه بين  ،در خارج از كشور هاگذاريسرمايه

  است. اختصاص داشتهآمريكاي شمالي  بهدرصد آن  10تا  5آسيا و بين 
. بيشتر به اين انديافتهن خطرپذير ژاپني، كمتر آموزش گذارا، سرمايهطوركليبه
 سال از شركت دو تا پنجبراي مدت  ،گذاران خطرپذير ژاپنيكه اغلب سرمايه سبب

و پس از آن به شركت  مأمور مي شوندگذاري خطرپذير ي سرمايههامادر در شركت
فعاليت،  بارة نحوةسب درمنا ةگذاران تجرببيشتر سرمايه ه،نتيجدر گردند. مادر باز مي

هيچ  ،هادر بيشتر شركت همچنينند. نداري كوچك هامسايل مالي و فني شركت
از  بنابراين، ي الزم به كاركنان وجود نداشته است.هاسازوكاري براي آموزش مهارت

يشان هاموفقيت رايند و پاداشي بنكدريافت مي ثابتيگذاران حقوق آنجا كه سرمايه
شوند، جريمه مي نيز ي ناموفقهاگذاريو براي سرمايه شودداده نمي هاآن به

  ند.راي براي خطرپذيري نداانگيزه
 ةكامالً با رابط ،پذير در ژاپني سرمايههاگذاران خطرپذير با شركتسرمايه ةرابط

پذير اهميت ي سرمايههاآمريكا متفاوت است. اين مسئله در كمك به شركت در هاآن
گذاران، سبب شده كه نتوانند سرمايه ة. كمبود مهارت و تجربيابدمياي هالعادفوق

از آنجا كه  ،كنند. همچنين ارائهالزم به كارآفرينان  تجربي يهامشاوره و حمايت
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به  هاآن يهاگذاريكوچك و تعداد زيادي از سرمايه هادر شركت هاآن سهم مالكيت
و  هاكمك به مديريت شركت براي توانند وقت زيادي را، نمياستوام  صورت

موضعي  همواره ،گذاران خطرپذير ژاپنيسرمايه بنابراين. صرف كنند هاآن نظارت بر
بانك با  ةپذير، مانند رابطي سرمايههابا شركت هاآن ةاند و رابطانفعالي داشته

  بوده است. هاشركت
ژاپن وجود ندارد. گذاران خطرپذير در درآمد سرمايه زمينةاطالعات مناسبي در 

گذاري خطرپذير آمريكايي كمتر ي سرمايههااز شركت هاآن درآمد كه شكي نيست
 1999تا  1983ي هاسال ةصندوق ژاپني در فاصل 99اي كه بر روي است. مطالعه
 6/5برابر  هاآن ةساالن ةدهد كه متوسط بازگشت سرماي، نشان مياست انجام شده

گذاري خطرپذير ژاپني با توجه ي سرمايههاعيف صندوقدرصد است. عملكرد نسبتاً ض
دور از  امري، اندك استدهي و خطر تأكيد بر وام كه هاآن گذاريبه راهبرد سرمايه

ي بازگشت سرماية اين درصد 6/5 نرخ كه نيمبايد اشاره ك ،. البتهنيستانتظار 
ن، زياد هم بد ي بانكي ژاپهاوام كمدر مقايسه با نرخ بازگشت بسيار  هاصندوق

درصد بوده است. از اين ديدگاه،  دوكل اين دوره كمتر از  ةنرخ بهر ،نيست. همچنين
  .وده استگذاري خوبي بسرمايه در اين مقطع زماني گذاري خطرپذيرسرمايه

  
  گذاران خطرپذير خارجي در ژاپنسرمايه

نشان  هايدر ژاپن نامشخص است. اما بررسخارجي خطرپذير  ةميزان واقعي سرماي
ي هاگذاري خارجي در صندوق، سرمايه2000در اوايل سال  داده است كه

يي كه هاصندوق. مثالً در بسياري داشته است افزايش ،گذاري خطرپذير ژاپنيسرمايه
گذاران خارجي ند، سهم سرمايهاهبنياد شد 2000تا ژوئن  1999جوالي  ةدر فاصل

بوده است. در اين ميان بايد به حضور  هايگذاردرصد از كل سرمايه 3/26دود ح
گذاري خطرپذير شركتي (مانند گذاران خطرپذير آمريكايي، در قالب سرمايهسرمايه

بيشتر  امر. اين نيماشاره ك »گلدمن«گذاري مانند سرمايه يهااينتل) يا ديگر مؤسسه
اپني بوده ي خطرپذير ژهاگذاران و شركتگذاري مشترك با سرمايهدر قالب سرمايه
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گذاران خارجي در بازار ژاپن افزايش داشته ، تعهد سرمايه2000ريل آو پاياناست. تا 
  است.

  
  سازوكار خروج

، هاگذاري در مالكيت شركتمالي ژاپن هستند و سرمايه نظاممحور اصلي  هابانك
گذاري در بازار سرمايه ،همين دليله دارد. ب هاآن نقش ناچيزي در تأمين مالي

فراهم نياورده ي خروج مناسبي را هامناسبي نيافته و فرصت ةتوسع ،هاكيت شركتمال
ده كراين بازارها ضوابط قانوني زيادي وضع  بارةدر ييوزارت دارابر اين، . افزون است

سهام  ةو بازارهاي بورس، با هدف جلوگيري از عرض است. ضوابط وزارت دارايي
اظت از فبر ح هاآن شده است و تأكيدي جديد نسبتاً پرخطر تدوين هاشركت
ورود به فهرست بازار  ةگيرانگذاران در برابر مخاطرات است. الزامات سختسرمايه
كه بيشتر  استخالص  سودآوري و حداقل دارايي شامل ميزان مشخص بورس،
سهام  ة، عرضهابرخوردار نيستند. با وجود تمامي اين محدوديت آني نوپا از هاشركت
گذاري ي سرمايههاترين سازوكار خروج براي شركتمعمول ،در بازار بورس اهشركت

  كمتر رايج است. هاخريد شركت وخطرپذير ژاپني بوده 
تر يك بازار بورس ي كوچكهابرخالف بيشتر كشورها كه براي كمك به شركت

ي ورود به شده است. برا برپا منظوراينكنند، در ژاپن سه بازار بورس بهمي برپاويژه 
فهرست هركدام از اين بازارها شرايط متفاوتي وضع شده است. اين سه بازار 

  اند از:عبارت
  OTC8بازار  .1
  MOTHERSبازار  .2
  ژاپن NASDAQازار ب .3
ي كوچك و متوسط و هابا هدف كمك به شركت و 1963سال  در OTCازار ب
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شخصي، در بازار  گذاراني بنياد شد. سرمايهافعاليت از راه سيستم تجارت رايانه
OTC درصد از سهام  73حدود  ،، اين افراد1999سال  دركنند. ايفا مي اينقش عمده
OTC ي هاگذاران خارجي و شركتخريداري كردند، درحالي كه سهم سرمايه را
ناپذيري ، انعطافOTCي بازار هاويژگيدرصد بود. يكي ديگر از  9تا  5فقط  ،ژاپني

هزار دالر و حداقل نهصدآن است (حداقل سودآوري  معيارهاي ورود به فهرست
ط ايبه راه افتاد تا شر دومي OTC، بازار 1995سال  در .)ميليون دالر9/1برابر  دارايي

  .آسان سازدي مبتني بر تكنولوژي هاورود به فهرست را براي شركت
ي نوظهور و رو به هابازاري را براي شركت ،بازار بورس توكيو، 1999سال  در
آساني  رشد به ظرفيتنوپا و داراي  يهاتا شركت برپا ساخت 9(MOTHERS)رشد 

نيز، بهتر بود.  OTCاز بازار  MOTHERSار . شرايط بازيابند منابع مالي دسترسي به
) هاشركت سابقة( هاآن فعاليت مدتيا  هاهيچ شرطي در مورد سودآوري شركت

ي فهرست خود هاآمريكا، از شركت ةتجربمطرح نبود. اما اين بازار با الگو گرفتن از 
خود را اعالم كنند.  تجارتخواست تا فصل به فصل، اطالعات عملكرد مالي مي

 داوريخطر موجود  دربارة هاآن گذاران بود تا خودكار، كمك به سرمايه هدف از اين
اي حداقل سرمايه هاكه شركت اين بود MOTHERSار باز مهمكنند. تنها شرط 

ميليون ين) داشته باشند. به سبب نبود  500ميليون دالر (برابر  8/4برابر 
ي فهرست بازار ها، شركتسرمايه پذيرهاو سودآوري  سابقه مربوط به يهامحدوديت

MOTHERS رفتند.شمار ميبه پرخطر  
با همكاري مشترك  ژاپن NASDAQرس بازار بو 2000در سال  ،با اين وجود

دقيقاً  ،اندازي شد. شرايط اين بازارراه »سافتبانك«كت و شر »اوزاكا«بازار بورس 
، سودآوري و هاآمريكا است. ضوابطي در مورد دارايي NASDAQازار مشابه شرايط ب

شرايط دو بازار  ازكه  گنجانده شده استقابليت نقد كردن سرمايه در شرايط اين بازار 
تنها از ژاپن، بلكه از خارج آوري سرمايه نه تر است. هدف اين بازار، جمعديگر سخت
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عبارت ديگر، بازار . بهاستو اروپا)  آمريكا NASDAQر رابطه با بازا از راه(
NASDAQ استي در حال رشد هاخلق بازاري جهاني براي شركت در پي.  

 ،NASDAQ ازارهايبه فهرست ب 2000سال دريي كه هاتعداد شركت
MOTHERS  وOTC مورد بوده است. نوع  97و  33، 27 به ترتيب برابر ،وارد شدند

  ي اين سه فهرست با يكديگر متفاوت است.هاشركت
تر، فرصت خروج را براي اندازي چند بازار بورس با شرايط پذيرش سادهبنابراين، راه

ي هاتمايل شركت بر امرگذاران خطرپذير ژاپني افزايش داده است. همين سرمايه
است.  افزودهابتدايي سهام در بازار بورس  ةبه عرضي خطرپذير هااز سرمايه وربهره

ابتدايي  ةعرض«خروج  از سازوكار 2000در سال  هااين شركت 9/48كه يروطهب
 5/42 ،از آن پيشاند، درحالي كه اين عدد در سال برده بهره »سهام در بازار بورس

  درصد بوده است.
  

  نقش دولت و قوانين
 ةمتوسط دارد. ادار ي كوچك وهار حمايت از شركتاي طوالني دسابقه دولت ژاپن

و وزارت اقتصاد، بازرگاني و صنايع  10(SMEA) ي كوچك و متوسط ژاپنيهابنگاه
(METI) متوسط  ي كوچك وهاكلي شركت ييي را با هدف ارتقاهاهمواره سياست

ي نوپا و هااند. با اين وجود تا همين اواخر، توجه خاصي به شركتتدوين كرده
گيري ، نرخ ناچيز شكل1990اند. اما در دهة گذاري خطرپذير نداشتهرمايهس

 بر چاره برآيند و درصدد METIو  SMEAجديد سبب شد تا  وكارهايكسب
گذاري خطرپذير را يكي از و سرمايه بورزندي جديد تأكيد هاگيري شركتشكل

  ند.داني نوآوري و اشتغال بهامحرك
ي گوناگوني را با هدف حمايت از هاته، سياستدولت ژاپن طي دهة گذش

گذاري خطرپذير را حذف ي نوپا تدوين و بسياري از موانع قانوني سرمايههاشركت
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، نداشته استخطرپذير طرح خاصي  ةبراي افزايش ميزان سرماي ،كرده است. البته
 استژاپن تنها كشور صنعتي و پيشرفته  .زيرا ژاپن از اين نظر مشكلي نداشته است

انجمني به  ،ي مناسب داخليهادر تدوين سياستان گذارسياستبراي كمك به كه 
ي غيرعادي هايكي از ويژگي ،گذاري خطرپذير ندارد و اين امرانجمن ملي سرمايهنام 

  گذاري خطرپذير در ژاپن است.سرمايه
  

  فرهنگ كارآفريني
، كامالً در مقابل زرگانبرتري ب بر نظم، پيروي از رسوم و عقايد و هاتأكيد ژاپني

در را حمايت از فردگرايي و محدود ساختن قدرت دولت  است كه ي آمريكاييهاسنت
ي بزرگ هاست كه ژاپن تالش خود را صرف حمايت از شركتا ها. سالدارند نظر

 همين ،صادركننده كرده و در پي تقويت روح كارآفريني نبوده است. از سوي ديگر
 ةي، عامل اصلي رشد انفجاري تكنولوژي پيشرفته در درروح كارآفرين تقويت

افرادي مانند  ،اي داردژاپن چند كارآفرين اسطوره با آنكه. استسيليكون آمريكا 
شركت  بنيانگذار »آكيرو موريتا«و  »هوندا موتور«شركت  بنيانگذار »شيچيرو هوندا«
ني دوم پس از جنگ جها نخستي هادر سال ، اما ظهور اين افراد»سوني«

ي كارآفريني طراحي نشده است. هاگردد. محيط فعلي با هدف تقويت فعاليتبازمي
ي هاژاپني مانند سوني يا بانك مهمي هادر شركت دايمياشتغال  هازيرا بيشتر ژاپني

ه بينند. بي بعدي ميهاي نوپا را در اولويتهاپسندند و كار در شركتبزرگ را مي
جذب  ي خودي نوپاهاشركتدر توانند مديران خوب را نميكارآفرينان  سبب،همين 

پذيرند. و تغيير شغل را بهتر مي استبيشتر  هاكنند. اما خطرپذيري آمريكايي
ي تازه بنياد آمريكا هاشركت ،فقط دو برابر ژاپن است آمريكاجمعيت  ، با آنكهدرنتيجه

  .]44[در هر سال، هفت برابر ژاپن است 
  

  آخرين تحوالت
گذاري خطرپذير ژاپن، نقش اين صنعت صنعت سرمايه موجود در زياد ةبا وجود سرماي

در اقتصاد يا سيستم ملي نوآوري ژاپن چشمگير نيست. اين امر تا حد زيادي ناشي از 
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تغيير كرده است. اين  تازگيبهساختار مالي بانك ـ محور ژاپن و قوانيني است كه 
گذاري خطرپذير (مانند صنعت و پوياي سرمايه صنعت پررونق ريزي يكپيموارد، 
  دشوار ساخته است. در ژاپنرا گذاري خطرپذير آمريكا) سرمايه

. وجود نداردساختار تشويقي متناسب با نيازهاي كارآفرينان  ،محوربانك در نظام
بازارهاي  پيشين يهاگذاري مستقل و ضعفسرمايه در توجه به نبود پيشرفت مناسببا

يا كاران سنتي تعجبي ندارد كه محافظه )سازوكارهاي خروج عنوانبه(بورس 
  .باشندگذاري خطرپذير ژاپن مسلط سرمايه ةبر عرص ١١گذاران خطرپذير شركتيسرمايه

رونق اين  راه را بر سر موانعيگذاري خطرپذير ژاپني، هنوز ساختار صنعت سرمايه
مالي  يهاگذاري خطرپذير مؤسسههي سرمايهاعبارتي، شعبهدهد. بهصنعت قرار مي

گذاران خطرپذير مستقل، جاي توجه به منافع سرمايهه ب )اند(كه بر اين سيستم مسلط
 همچنان . بنابراين، ژاپنهستندي مادر خود هابيشتر در پي منافع سازمان

خواهد داشت. افزون بر اين، منافع شخصي  ايتجربهبي »گذاران خطرپذيرسرمايه«
در يك راستا  ،گذاري خطرپذيرگذاران خطرپذير ژاپني با موفقيت سرمايهرمايهاغلب س
انجمن مستقلي براي  همقدر زياد است كه هنوز  آن ،. اين تضاد منافعنيست
صنايع پيشرفته و صنعت  ،. همچنيننشده استدهي گذاران خطرپذير سازمانسرمايه
د. اين نارتباط مناسبي ندار ،در ژاپن هاآن گذاري خطرپذير آمريكا با همتايانسرمايه

رد و ، به خوبي هاآن تجارب اجتماعي و اقتصادي كهشود ضعف ارتباطي سبب مي
  است. كمي بيشتر شده ارتباط. البته اخيراً اين بدل نشود
ده است. كر يبسيارتغيير ي دولتي هاقوانين و سياست ،سال گذشته چندطي 

ي جديد و هاگيري شركتاهميت شكل دربارة آگاهي عمومي ميزان افزون بر اين،
گذاري خطرپذير، افزايش يافته است. هنوز براي داوري نياز به صنعت معتبر سرمايه

 كارآفريني ي كه به حمايت ازي جديد دولتي و منابعهار سياستيثتأپيرامون 
در  يكنون ةي ديوان ساالرانهااستفاده از رويه بارة، زود است. دراستيافته اختصاص 
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ده از مطالب آن با ذكر منبع آزاد  كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  قابل دريافت است.  www.farda.irباشد. فايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : مي

، هنوز شك و ترديد هاي دولتي از كارآفرينان و لزوم تغيير اين رويههاتحماي زمينة
  وجود دارد. يفراوان

ويژه بازار اقتصاد اينترنتي و گشايش بازارهاي جديد بورس (بهظهور 
MOTHERS  وNASDAQ اندازي راه دري كارآفرينان جوان هافرصت بر )ژاپن

 افزودهكار  نخستت آوردن منابع مالي بيشتر در مراحل دسو به نو وكارهايكسب
دهد تا در گذاران خطرپذير اجازه ميخروج، به سرمايه امكان است. افزايش

گذاران خطرپذير تر عمل كنند. افزون بر اين، سرمايهي نوپا و پرآتيه فعالهاشركت
  اند.شتهاي دانقش فزاينده ،ي جديدهامستقل و خارجي، در تأمين مالي شركت

اما گذاري خطرپذير آسيا در ژاپن فعال است، ترين بازار سرمايههرچند بزرگ
قابل  ،گاه با آمريكاهيچ گوناگونگذاري خطرپذير اين كشور به داليل صنعت سرمايه
ست كه وزارت اقتصاد ژاپن قوانين ا هاسال ،كهاين نخستاست. مقايسه نبوده

 را اعمال كرده است. همين امر، كارآفرينان ژاپني ،هاي مالياي را بر بازارگيرانهسخت
ي بازنشستگي ژاپني هاصندوقاز فعاليت مانع ه و ساختالزم محدود  ةدر تأمين سرماي

ي ژاپني از وام دادن هابانك ،كهاست. دوم اين شدهاري خطرپذير گذسرمايه حوزةدر 
 سپردة به نيازوام بانكي  دريافت ، زيرا معموالًخودداري مي كنندي جديد هابه شركت

است، كمتر  گران ك بسيارلاز آنجا كه در ژاپن قيمت زمين و م دارد و ملكي
 يدبا ،كارآفرينان ژاپني ،كهاي را تهيه كند. سوم اينسپردهتواند چنين كارآفريني مي

رسد. چهارم نيز، مي هاآن درصد درآمدنرخ آن، گاه تا پنجاه  كه زيادي بپردازندماليات 
  .]44[ مساعد نيست ،كارآفريني ترويج براي كه، فرهنگ ژاپني اين

 اندكجايي هبگذاران خطرپذير، جاتجربگي سرمايهبا توجه به مشكالت بازار، بي
گذاري خطرپذير صنعت سرمايه برپايينيروي كار و تمايل كلي جامعه به خطرگريزي، 

ممكن نيست تا پنج سال آينده  كمدست، يكاآمر به سبك دره سيليكون ،در ژاپن
]45[.  

  
  گذاري خطرپذير در كرهسرمايه
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 سلطةه است. اما را داشتكه بيشترين نرخ رشد  استكره از جمله كشورهايي 
 كشورهاي آسيايي ديگر ر اقتصاد اين كشور بيشترازب 12)هاي بزرگ (چائبولهاشركت

ي هااين شركت به سوياعتبارات را ي دولتي كره، ها، سياست1960است. از دهة 
بهره در اين ميان بي را ي كوچك و متوسطهاو شركت است بزرگ هدايت كرده

ي خارجي زيادي ها، وامپشتوانه و تضمين دولت به ها. اين شركتگذارده است
 ي كوچك و متوسط فداي توجه بيش از حدهاشركت اند، در حالي كهدريافت كرده
كارآفريني  ميزان ،1990اند. تا دهة ي بسيار بزرگ شدهاهبه شركت دولت كره

برجسته را به  انتمامي كارمند هازيرا چائبول ،تكنولوژيكي در كره بسيار اندك بود
گونه حمايت مالي، رواني و اجتماعي از كارآفريني استخدام خود درآورده بودند و هيچ

و متوسط موفق نيز، معموالً ي كوچك هاد. افزون بر اين، شركتيامده بوعمل نه ب
به استخدام  هاآن كاركشته و باتجربة انا كارمندي مي پيوستند هاهميشه به چائبول

گذاري خطرپذير براي سرمايه ،، محيط كرهبه طور كليآمدند. درمي هااين شركت
  مناسب نبوده است.

ست ا است. اين درحالي نداشته مناسبيعملكرد  گذاري خطرپذير در كرهسرمايه
در  العادهتخصص فوق است و به كه صنعت الكترونيك در كره بسيار پيشرفت كرده

تعداد زيادي  مجهز است.اي توليد و نيروي كار بسيار آموزش ديده و با انگيزه زمينة
مردم كارآفريني دارد.  كشور كره .اندسيليكون شاغل ةاي در دراز مهندسان كره

فروشي، خرده ةدر زمين هاايدولتي، كره يهاو حمايت با وجود نبود تشويق ،درحقيقت
اند. براي ي كوچكي به راه انداختههاتجارت 13غيرپيشرفتهتوزيع و توليد با تكنولوژي 

 ي مختلفهاجنبه گذاري خطرپذير در كره، بايدصنعت سرمايه ةتوسع ةشناخت نحو
را ناخواسته)  و نفيم هايو جنبه تشويقي مثبت و يهاجنبهي دولتي (هاسياست
  .بشناسيم

معموالً در ارزيابي مناسب  ،ايگذاري خطرپذير كرهي سرمايههاشركت
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 1990از ميانة دهة  پيشاند. تا سرمايه با مشكل مواجه بوده خواهاني هاشركت
 هاآن 1990ولي پس از ميانة  ،دهي تأكيد داشتندوام برگذاران خطرپذير بيشتر سرمايه

دادند. اخيراً خطر را كاهش مي ميزان يه ميان تعداد زيادي شركت،با توزيع سرما
تكنولوژي  ةدر عرص ي فعالي نوپاهاي دولتي، افزايش شركتهاهدف سياست

از  وربهرهي نوپاي هاتعداد شركت كه است پيشرفته بوده است. بنابراين، تالش شده
ي هان است كه شركتي مالي تا حد ممكن افزايش يابد. استدالل دولت ايهاكمك
ند. بخشبهبود  بايد بكوشند تا عملكردشان رادر بازار رقابتيبراي بقا و رشد ، نوپا

اي در تعداد زيادي گذاران خطرپذير كرهكند كه چرا سرمايههمين مسئله مشخص مي
جاي اينكه در چند هكنند (بگذاري مياندكي سرمايهبه ميزان  ي نوپا،هااز شركت

  .)كنندگذاري سرمايهبه ميزان زياد  شركت نوپا،
 ةي فعال در زمينهااي در شركتي خطرپذير كرههاگذاري، سرمايه2000سال  در

افزار، محصوالت و خدمات ارتباطي و تكنولوژي اطالعات (شامل اينترنت، نرم
 در ،هاگذاريدرصد از كل سرمايه 64كه  يطورهب ،داشته استاطالعاتي) تمركز 

درصد از كل  5/61است. افزون بر اين،  صورت پذيرفته هانه شركتوگاين
سال بوده است.  سهكمتر از  سابقةي نوپايي با هاخطرپذير در شركت گذاريسرمايه
تكنولوژي پيشرفته  زمينة گذاري درسرمايه ،كره كشور دهد كه درنشان مي ،اين امر

كلي با الگوهاي هكند. اين الگو بمي پيرويي نوپا، از الگوي جديدي هاشركت در و
  ) متفاوت است.سابقهي باهاگذاري در شركتقبلي (سرمايه

مواردي ، اين الگوهاي جديد حاصل تغييرات كيفي اقتصاد سياسي كره بوده است
گذاري خطرپذير، بازار آزادسازي مالي و بازرگاني، كاهش انواع ضوابط سرمايه :مانند

ويژه پس از ي نوپا (بههاشركت ةي نوپا و تمايل به توسعهابورس سالم براي شركت
و  است تازگي آغاز شدههاز اين تحوالت ب يبسيار )در آسيا 1997بحران مالي سال 

گذاري خطرپذير و سرمايه حوزةي دولتي در هاسياست دربارةبسياري  هايهنوز انتقاد
در صنعت  و رشد بلوغ سوي به ي، حركتهاكارآفريني وجود دارد. با وجود اين انتقاد

تغييرات كالن اقتصادي  از برخي هكه ب شودديده ميگذاري خطرپذير كره سرمايه
ي نوپاي مبتني بر تكنولوژي هاتواند شرايط را براي شركتو مي وابسته است
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  .تر سازدپيشرفته به
  

  گذاري خطرپذير در كرهتولد سرمايه
رپذير در كره بسيار دشوار است. دولتمردان گذاري خطسرمايه آغازتعيين تاريخ دقيق 

 ةتوسع به مالي كمككه با دانند مينهادهايي  راگذاران خطرپذير كره سرمايه
بسيار مهمي كه در ديدگاه  ة. اما نكترسانندياري مي كشور پيشرفت تكنولوژي به

گذاري خطرپذير را سرمايه هاآن اي وجود دارد، اين است كهدولتمردان كره
 ييدانند. يعني اقدامات دولت سازوكارهافردي نمي ةسرماي ايجادازوكاري براي س

آوري سرمايه در اين يي براي جمعهافرصت ايجادمشاركت بخش خصوصي و  براي
گذاري گيري صنعت سرمايههمين نكته راهبرد شكل شود.بخش را شامل نمي

  .سازدميديگر كشورها متفاوت  از را خطرپذير كره
صورت  1974 در سال گذاري خطرپذيردهي به سرمايهشكل براياقدام  اولين

را بنياد كرد.  14(KTAC)كره تكنولوژي  يگرفت. در اين سال دولت كره شركت ارتقا
 يهانتايج پژوهش ،»اينهاد مالي واسطه« عنوانبهبنا بود كه اين شركت 

انتقال  وانا و پوياتي كوچك و متوسط هادولتي را به شركت يپژوهش يهامؤسسه
علوم و تكنولوژي  ةكننده منابع مالي اين شركت، مؤسسهمكار و تأمين اوليندهد. 
 KTACديگر نيز، در دولتي ي پژوهش ةبود. پس از آن، چند مؤسس 15(KIST)كره 

صندوق تضمين اعتبارات تكنولوژيكي  1991گذاري كردند. سپس در سال سرمايه
 اري كردخريد را KTACشركت  ،دولت بود مايتنهادي مورد ح كه (KOTEC)كره 
 بنا بهغيرانتفاعي است كه درصد از مالكيت اين شركت را در  2/83 ،اكنونو هم

ي كوچك و متوسط هاوضعيت شركت ،. اين صندوقه استقانون خاصي بنياد شد
 را در KTACچند . هر]46[كرد را تضمين مي هاآن بررسي و اعتبار را بدون وثيقه

                                                      
 

14- Korea Technology Advancement Corporation 
15- Korea Institute of Science and Technology 



  183   ---------------  گذاري خطرپذير در كشورهاي برگزيدهفصل چهارم: سرمايه

ده از مطالب آن با ذكر منبع آزاد  كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  قابل دريافت است.  www.farda.irباشد. فايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : مي

 ولي براساس تعريف اصلي و دانند،ميگذاري خطرپذير شركت سرمايه يككره 
گذاري توان شركت سرمايهنمي اين صندوق را در آمريكا، هامرسوم اين شركت

جاي اينكه از متخصصان تجاري باشند، ه اين صندوق ب ان. كارمندانستخطرپذير د
گذاري مريكايي سرمايهآ با تعريفاي كره تعريف. تفاوت هستنداز مأموران دولتي 

از  براي حمايت. اين شركت است آشكار KTACي هادر اهداف و فعاليت ،خطرپذير
 دريافتويژه تكنولوژي پيشرفته در تمامي ابعاد آن (به دريافتو  ارتقا، ارائه

 ة، توسعتحقيقاتيسازي نتايج تجاري )يافته از خارجتوسعهي نيمههاتكنولوژي
. به بنياد شده استجديد و خدمات مهندسي كارخانه، محصوالت و فرآيندهاي 

به  اي كه اين شركت دارد، در شرح اهداف آنبا وجود اختيارات گسترده ،عبارت ديگر
  .اندنپرداختهگذاري خطرپذير سرمايه الزم و مرسومي هافعاليت

گذاري خطرپذير افتاد و به فكر ايجاد سرمايهدوباره  1981 در سال كره كشور
 تحقيقاتيي هارا با هدف حمايت از طرح 16(KTDC)تكنولوژي كره  ةتوسع شركت

المللي دولت كره، بانك بين را ،ابتدايي اين شركت ةكرد. سرمايتأسيس صنعت 
تحليلي كه در  .]47[ كردندمالي و تجاري تأمين  ةبازسازي و توسعه و چندين مؤسس

از كل  %86داد كه  نشان ،فتي اين صندوق صورت گرهابر روي فعاليت 1985سال 
به  %12 ،تحقيقاتسازي نتايج و تجاري تحقيقاتيي هامنابع تصويب شده به فعاليت

 اختصاص تحقيقاتيبه خريد تجهيزات  دودرصدواردات و آموزش تكنولوژي و 
  .]48[است يافته

گذاري خطرپذير تشكيل شد. در سال ، دو شركت سرمايه1980در اوايل دهة 
 زا ،بنياد شد. بنياد اين شركت 17(KDIC)ه كر ةگذاري توسعركت سرمايه، ش1982
گذاري خطرپذير در كره گيري صنعت خصوصي سرمايهدر شكل هاترين رويدادمهم
گذاري كوتاه مدت مقيم سئول هفت شركت سرمايه مشاركت با KDIC . شركتاست
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مللي توسعه مانند شركت البين يهامنابع مالي خود را از مؤسسه كهشكل گرفت 
غربي و آلمان DEG ةمؤسس (ADB)آسيا  ةبانك توسع (IFC)المللي بينتأمين مالي 

ترين كرد. بعدها بزرگتأمين مي JAFCOمالي  ةوستينگهاوس آمريكا و مؤسس
  .]49[ را خريداري كرد KDICرايانه در كره، شركت  ةشركت توليدكنند

ي خود هامنابع مالي، به مديريت شركت تأمينبر كرد تا افزون اين شركت تالش مي
اي تجاري كمك كند. خدمات مشاوره ارائةو همچنين  هاآن ةت مديرئمشاركت در هيبا 

هم از نظر ماهيت شركت (مسئوليت محدود) و هم از نظر  KDICي هابنابراين فعاليت
برپايي اين  .متفاوت بودكلي هب ،KTFCو  KTDCبا  هاگذاري در مالكيت شركتسرمايه

  رود.شمار ميگذاري خطرپذير خصوصي كره بهآغاز واقعي در سرمايه ةنقطشركت، 
ميليون  12ابتدايي  ةبا سرمايرا  KTFCشركت  ،كره ة، بانك توسع1984در سال 

ي ها. گزارش فعاليت]50[د كربنياد گذاري خطرپذيرعنوان يك شركت سرمايهدالر به
ي اين هاگذاريدرصد از سرمايه 24دهد كه نشان مي ،ين شركتا 1985سال 

درصد آن  31ي جديد و هاسازي تكنولوژيدرصد در تجاري 45، تحقيقاتشركت در 
  در بهبود فرآيندهاي توليدي صورت گرفته است.

ي هابخشي از يك طرح ملي با هدف افزايش توانمندي ،هاصندوقبنياد اين 
كار بخشي از اقدامات بسيار اين ،رفت. در حقيقتمي شماربهتكنولوژيكي صنعت 

تكنولوژي صنعتي صورت  ةكه در اين دوره با هدف تشويق توسع تري بودگسترده
ي مالي هاصنعت، دانشگاه و واسطهارتباطي ميان  ةگرفت. هدف دولت، ايجاد شبك

اين هدف را به صراحت  ،1982ملي در سال  ةتوسع ةپنجمين برنام . دولت كره دربود
، ه استانتشار يافت 1984اي كه در سال بازنگري شده ةدر برنام .كرده است بيان

ي هاگذاري در شركتكوچك مبتني بر تكنولوژي و سرمايه وكارهايايجاد كسب
گذاري جديد مبتني بر تكنولوژي نيز، گنجانده شده است. بنابراين، تولد سرمايه

يك حركت ملي بوده است. هدف از اين حركت، حمايت  رآيند، بخطرپذير در كره
همزمان زيربناي علمي و  ةكوچك مبتني بر تكنولوژي و توسع وكارهايكسبمالي از 

گذاري خطرپذير ابزاري براي عبارت ديگر، سرمايهتكنولوژيكي كره بوده است. به
  صنعتي است. ةتوسع
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ذاري خطرپذير در كره، حمايت از گسرمايهمنظور از ايجاد صنعت بنابراين، 
 دست آوردنبه، نه است كوچك بوده وكارهايكسبدولتي و  تحقيقات يهامؤسسه

كامالً بومي و  زمينه،ي كره در اين ها. افزون بر اين، فعاليتثروتموفقيت تجاري و 
(كاري كه  تحقيقاتانگيزگي، الزام به حمايت از بي مواردي چون:داخلي بوده است. 

گذاران ارتباط اندك با سرمايه )دهندانجام نمي، گذاران خطرپذيرسرمايهبيشتر 
 دولتي انتوسط كارمند گذاري خطرپذيري سرمايههاشركت ادارةخطرپذير خارجي و 

 بتدااز همان ا هاهمگي دست به دست هم داد تا اين شركت ،براساس قوانين دولتي و
  شند.دچار مشكالت زيادي با

  گذاران خطرپذيرايهنخستين سرم
بيش از اينكه ناشي از كمبود سرمايه باشد،  ،گذاري خطرپذير در كرهمشكالت سرمايه

اين  ايراد. استگذاري خطرپذير ي سرمايههاشرايط و عملكرد خود شركت ناشي از
بيشتر تمايل داشتند تا منابع مالي را از راه وام در اختيار  هاآن اين بود كه هاشركت
ي هاضعفسهيم شوند. البته وجود  هاآن كه در مالكيتتا اين ،قرار بدهند هاشركت

د و كردولت تعيين مي را ها. رهبري اين شركتكندياد شده، اين امر را توجيه مي
جبران خدمات اين كاركنان تابع نظام ديوان ساالرانه و سلسله مراتب كاركنان  نظام

 هامين دليل، اين شركتهبه .)كاركنان دولت نبودند ،واقعدر هاآن دولت بود (هرچند
وام بودند. از ابتداي به شكل اعطاي خطر  بدونو  مطمئني هاگذاريدر پي سرمايه

بخش در  هاگذاريدرصد از سرمايه 14 ، فقط1989تا سال  هاگيري اين شركتشكل
 وام فرآيند اعطايدر  هاآن معموًال ،بوده است. البته پذيري سرمايههامالكيت شركت

د از ستنتواننمي آنها يعني،كردند. گذاري كمك ميسپردهاز نظر فقط  ،هابه شركت
گذاران خطرپذير آمريكايي) (تنها محرك سرمايه هاگذاريسود حاصل از سرمايه

 هااين شركتيم گذاري خطرپذير، شايد نتوانبه تعريف سرمايه پس، بناشوند.  مندبهره
  .يمشمار آورگذاري خطرپذير بهسرمايه يهاركتش ،را

 ةگذاري خطرپذير، از نظر مرحلي ابتدايي سرمايههاشركتضوابط حاكم بر 
. دليل اصلي نداشتمحدوديتي  پذيري سرمايههاشركت سابقةيا گذاري سرمايه
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سبب . اين شركت بهاستخصوصي بودن اين شركت ، KDIC عملكرد متفاوت
 ،. همچنينكردي دولت، با استقالل بيشتري عمل ميهاتر از كمككم ستفادةا

گذاري در اين شركت به سرمايه گرايشگذاران خطرپذير خارجي، در مشاركت سرمايه
ي هاصندوقكمتر از ، KDIC ةسرماي حجمنقش داشت. هرچند  هامالكيت شركت

اي اقتصادي و توانست براساس معيارهدولت بود، ولي اين شركت مي تحمايمورد 
. گذاري كندسرمايه هاگذاران خارجي در مالكيت شركتسرمايه يهاگرايش
صنايع الكترونيك  حوزةي خود را در هابيشتر فعاليت ،ايگذاران خطرپذير كرهسرمايه

  متمركز كرده بودند.
 واقعيگذاري خطرپذير ي سرمايهها، ويژگيKDIC جزكه به  گفتتوان چنين مي

 جز. به شودنمياي، مشاهده گذار خطرپذير كرهي سرمايههاين شركتدر نخست
KDICگذاري در فاقد اراده و دانش فني الزم براي سرمايه ،ايي كرههاقي شركتا، ب
فقط با بررسي نقش  در نتيجه،ي نوپاي مبتني بر تكنولوژي پيشرفته بودند. هاشركت
گذاري خطرپذير در اين دوره عت سرمايهصننيافتگي به داليل توسعه  يمتوانمي ،دولت
  .يمبربپي
  

  دولت كره
تكنولوژي داخلي  ةاي با هدف ارتقاي توسعگذاري خطرپذير كرهي سرمايههاشركت

كارآفريني. بايد توجه داشت كه بنياد چند سازمان اي حمايت از شكل گرفته بود، نه بر
مانند  هاآن شود كهخود سبب نمي خوديهب ،خطرپذير يگذاربه سرمايه هاآن الزامو 

گذاران خطرپذير مانند اين سرمايه ،گذاران خطرپذير عمل كنند. در حقيقتسرمايه
  اثر اندكي بر اقتصاد كره برجاي گذاشتند. ،مين دليلهكردند و بهعمل مي هابانك

، گذار خطرپذير دولتيي سرمايههااين بود كه از شركت ،تر از مسايل ماليمهم
ي مالي به دولت هادريافت كمكتة ي شايسهارفت كه در انتخاب شركتانتظار مي

 ايربي خطرپذير در حكم مشاوران دولتي هاشركتنخستين عبارتي، كمك كنند. به
قالب در  هااين شركت پيوستنهم بهپس از  ويژه،ه. ببودندتخصيص منابع مالي 
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تر شد. پررنگباني هديد، اين نقش شبه1986ال در س NTEFCنام شركت جديدي با 
ي خود، هاگذاري و نظارت بر سرمايهسرمايه رجاي تمركز ب، بههااين شركت بنابراين

  كردند.براي دولت كار مي
 ةي دولتي با نرخ بهرهاوام هاآن بود. آشكاركامالً  ،هامنطق تجارت اين شركت

بسيار  هشتادبازار كره در دهة  ةن نرخ بهركردند و چوتخفيف دريافت ميباپايين و 
درآمد  ،خطركمپذير هي سرمايهاضمن دادن وام به شركت هاباال بود، اين شركت

، واقعاً هاو با تجربه هااياز حرفه تنها تعداد كميند. دآوردست ميهخوبي ب
گذاري در مالكيت يهحتي اگر مايل به سرما هاآن .نددكرگذاري خطرپذير ميسرمايه
گذاري ي سرمايههاانداز فرصتبودند، از توان الزم براي ارزيابي چشم هاشركت

(شايد به  گذاري تكنولوژيكيي كافي براي سرمايههابرخوردار نبودند. نبود فرصت
  كرد.) شرايط را بسيار بدتر ميهاچائبول از سويسبب استخدام بهترين مهندسان 

گذاران خطرپذير خارجي نيز، مشكل ديگري بود. با اصرار رمايهكمبود ارتباط با س
گذاران خطرپذير خارجي اي، هيچ تالشي براي تشويق سرمايهكره ةبر عملكرد به شيو

اي ي كرههاگرفت. افزون بر اين، شركتصورت نمي ،گذاري در كرهبراي سرمايه
ولت نيز، تقريباً د ،گذاري در آمريكا نداشتند. در حقيقتتمايلي به سرمايه

گذاري در خارج از كشور را ممنوع كرده بود. تمام كشورهايي كه در سرمايه
اند. كره، اند، ارتباط مستحكمي با آمريكا داشتهگذاري خطرپذير موفق بودهسرمايه
  رود.شمار ميمستقل به ةاي از توسعنمونه

 هاآن ند، وليخود را آموزش ده اناي تالش كردند تا كارمندي كرههاشركت
 حقوق از طريق ،هااين شركت ان، خدمات كارمندعالوهبهتجربه بودند. بي همچنان

 همچنين، نداشت. هاآن يهاگذاريسرمايه موفقيتبا  يتناسب وشد ميجبران  هاآن
گذاري شخصي نداشتند گذاري خطرپذير سرمايهي سرمايههادر شركت اناين كارمند

از  تعدادكمي در نتيجه،ن را داشتند. آ ةيراي خطر بودند و نه انگيزو بنابراين، نه پذ
ي كوچك هاروي شركتفراو با مشكالت  ندتجاري داشت ةتجرب ،دولتي اناين كارمند
  آشنا بودند.

 ،رو بود. بازار بورس كرهروبهگذاري نيز با مشكالتي نقد كردن هرگونه سرمايه
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نيز در كره مرسوم  هارده بود و ادغام شركتنياو فراهمي خروج مناسبي هاسازوكار
راهيابي به  وليوجود آمد. به اتي، تغييرOTC18بازار با بنياد  1987نبود. اما در سال 

سال  10حدود  ،ًگرفت. معموالكندي صورت ميسختي و ه، بOTCار فهرست باز
غام و به فهرست بازار بورس راه يابد. از سوي ديگر، اد كشيد تا شركتيطول مي

 داليل قانونيهي خارجي بهانيز در كره مشكل بود. زيرا شركت هاخريد شركت
گذاران خارجي، قادر به خريد اعتمادي خود سرمايهساالرانه و بيمقاومت ديوان

 هااي نبودند. بنابراين تنها راهبرد خروج، فروش شركت به چائبولي كرههاشركت
توانستند با زيرا همواره مي ،نداشتند هانيز، نيازي به خريد شركت هااما چائبول بود.

را تضعيف كنند.  هايا با اعمال انواع فشارها، اين شركت هاآن استخدام كاركنان
 ايجادراه اندازد، ولي بدون گذاري خطرپذير بهتوانست سرمايهعبارتي دولت ميبه

در آن مهيا باشد،  شانيهاگذاريسرمايه زاگذاران سرمايهاستفاده بازاري كه امكان 
  گذاري خطرپذير غيرممكن بود.صنعت سرمايه ةتوسع

 ،در حقيقت )KDICجز گذاري خطرپذير (بهسرمايهي هانخستين شركت
ي دولتي بودند. تا دهة هامنابع مالي در راستاي سياست ةكنندي توزيعهاسازمان
گذاري خطرپذير در اين كشور صورت توانست ادعا كند كه سرمايه، كره مي1990
ي هابود. اين سازمان ناچيزبسيار  هاگذاريگونه سرمايهاين ،گيرد، ولي در حقيقتمي

گاه سعي نكردند تا از وام دادن در هيچ )هم تا حدودي(آن KDICغير از پيشرو به
كنند. گذاري سرمايه هاو در مالكيت شركت وندخطر فراتر ر بدونو  مطمئنشرايط 

گاه به گونه خود، هيچبا توجه به موضع بانك هامتخصصان اين شركت عالوه،به
  گذاري خطرپذير واقعي تن در ندادند.يادگيري و آماده شدن براي سرمايه

  
  KOSDAQتا  OTCخروج: از سازوكار 

ي كوچك و هادست آوردن بازاري كه شركت، با هدف به1986دولت كره در سال 
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گذاران نيز، و سرمايه كنندمورد نياز خود را از آن راه گردآوري  ةوانند سرمايمتوسط بت
راه انداخت. كره را به OTCي خود بيابند، بازار هاگذارياز سرمايه يبتوانند راه خروج

تري داشته باشد، در اصل، بازار بورس جديدي كه ورود به فهرست آن شرايط آسان
ي كوچك را هاكند. اما اين اقدام، وضعيت شركت سهيلتبايد تحقق اين اهداف را 

پس از يك شروع  OTCبهبود بخشيد. مشكل اين بود كه بازار موقت طور تنها به
با مشكالت  OTC، بازار 1990. در اوايل دهة رفت ضعفرو به كم كم ،خوب

ي هااي از شركتورشكستگي مجموعه هاآن ترينمهم كه مواجه شد گوناگوني
. اين امر گرفتاز اين بازار  بود كه يكباره اعتماد مردمي را OTC تفهرس

كاهش داد. مشكل ديگر اين بسيار را  هاگذاران را به وحشت انداخت و قيمتسرمايه
ابتدايي سهامشان  ةتمايلي براي عرض هاي فراوان، شركتهابود كه به سبب دشواري

شد، از مديريت اين ميبه عموم عرضه وقتي سهام  عالوه،بهنداشتند.  OTCبازار در 
ت مديره را در دست ئهي راهبريتوانستند گذاران (كه ميدر برابر سرمايه هاشركت

 OTCي فهرست هاشد. مشكل ديگر اين بود كه موقعيت شركتبگيرند) حمايت نمي
 ،در بازار بورس اصلي كره، بدتر بود. اين مسئله شدهي ثبت هادر مقايسه با شركت

اي بود كه قوانين دولتي براي ي مالياتي و امتيازات ويژههاسبب تخفيفهب
 قائل )OTCي بازار هادر بازار بورس كره (و نه براي شركت شدهي ثبت هاشركت

. كاست OTCبراي ورود به فهرست  هاشركت از گرايش ،بودند. اين مشكالت
به عموم عرضه شد  OTC فقط سهام سه شركت در بازار 1988كه در سال طوريبه

شركت، سهام خود را ك ي، فقط 1990و در سال  شركت، فقط چهار 1989و در سال 
 ارقام اندك،، اين يادشدهبا توجه به موانع و شرايط  عرضه كردند. OTCدر بازار 
و در نتيجه امكان  اندك ،نرخ گردش مالي اين بازار 1991. تا سال نيستآور تعجب

  بود. كمنيز  هانقد كردن سرمايه
ي هابراي شركت ،OTCدر بازار  هااز سوي ديگر، شرايط ثبت شركت

ده در بازار شي ثبت ها، تعداد شركت1990سال  پايانتر بود. تا آسان پذيرسرمايه
OTC  ي خطرپذير استفاده هااز سرمايه هاآن مورد از 24شركت رسيد كه  76به

، 1991ي كوچك و متوسط در سال هاشركت فراوان يهاكرده بودند. با ورشكستگي
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ي فهرست هادشوارتر شد. درنتيجه ثبت بسياري از شركت هاشرايط ثبت شركت
OTC به بعد، دولت براي افزايش امكان نقد كردن  1992سال  پايان، باطل شد. از
يي كه در پي ورود به فهرست هاچنين مقرر كرد كه شركت ،OTCدر بازار  هاسرمايه
به ثبت برسند. در  OTCابتدا بايد در بازار  ،هستند (KSE)ورس اصلي كره بازار ب

دوباره افزايش يافت. با اين اقدام، تعداد و  OTCي فهرست هانتيجه تعداد شركت
ي كوچك هاولي مشكل شركت، افزايش يافت OTCي بازار هاكيفيت شركت

  حل نشد. OTCبراي ورود به فهرست بازار  پذيرسرمايه
بازار  با، اين بازار تقريباً 1996در سال  ،OTCش براي رفع مشكالت بازار در تال

NASDAQ  شناخته شد و به برابر آمريكاKOSDAQ19  تغيير نام داد. يكي از اهداف
ي كوچك و متوسط هاآوردن امكان گردآوري سرمايه براي شركت فراهماين بازار، 

. اين اقدام، تالش بوداند) كرده خطرپذير استفاده ةيي كه از سرمايهاآن ويژه(به
كوچك و ي هابراي افزايش امكان نقد كردن سرمايه و دسترسي بهتر شركت ديگري
  .بود خطرپذير ةبه سرمايمتوسط 

  
  رينيظهور مدل جديد كارآف

، كار 1990اوايل دهة  در .كره رخ داد ة، تغييراتي اساسي در جامع1990مقارن با دهة 
اوج زندگي اجتماعي در كره بود. نقطة ي بزرگ، هاولبراي يكي از چائبكردن 
نيز، برخوردار  يكردند و از احترام اجتماعحقوق خوبي دريافت مي ،هاچائبول مديران
منظم و افزايش حقوق را  ي، ارتقادايميتوانستند انتظار استخدام مي هاآن بودند.

بود. اما پس از  اندكر بسيا ،جايي نيروي كارداشته باشند. در چنين شرايطي، جابه
بر آسيا،  1997اين شرايط به سرعت تغيير كرد. بحران مالي سال  ،1990ميانة دهة 

سانگ «، »دوو«ي بزرگي مانند ها. چائبولگذاشتثر اشدت بهنظام اجتماعي كره 
فرو ريختند و ديگران نيز، سعي كردند تا كاركنان خود را اخراج  »اكي«و  »چونگ
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  كلي از بين رفت.كره، بهشدة بيني و پيش پابرجاال، نظام اجتماعي كنند. طي پنج س
از  پيرويو شرايط اقتصادي دشوار ژاپن، راهبرد قديمي كره در  اتبا اين تغيير

خود ان كره را بهگذارسياستسيليكون، توجه  ةاشتباه از آب درآمد. موفقيت در ،ژاپن
برخي  ،. همچنينتساخديگري را مطرح مناسب جلب كرد و مدل تجاري 

شكل  1990ي پيشرفته كه در اوايل دهة هاي نوپاي مبتني بر تكنولوژيهاشركت
ترين اين . از مهمدست يافتند ييهاموفقيت به ،1990گرفته بودند، تا ميانة دهة 

 ة. اين مدل به شيونيماشاره ك 21و مديسون 20به هانسوفت يمتوانمي ،هاشركت
ي نوپاي هاگذاران اين شركتصاد كره تبديل شد. پايهجديدي براي سازماندهي اقت

، هفت نفر مهندس . مثالًداشتندمهندسي  دانشمبتني بر تكنولوژي پيشرفته، بيشتر 
 »مديسون«شده بودند، شركت  جدا 22(KAIST)علوم و تكنولوژي كره  ةكه از مؤسس

 انجمن كهسبب شد  هااين موقعيت ،1995گذاري كردند. در سال را پايه
ي نوپاي مبتني بر هابه نمايندگي از اين شركت (Kova)گذاري خطرپذير كره سرمايه

  تكنولوژي پيشرفته بنياد شود.
ي نوپا در سئول و حوالي پارك علمي دائدوك بنياد شد و هابيشتر اين شركت

. اين امر با ]51[دولتي بودند  تحقيقات يهامهندسان مؤسسه مياناز  هاآن انكارمند
مالي از اين  يهايي كه با افزايش حمايتهاسياست ،شد اهنگي دولتي همهاسياست
 هاي نوپاي مبتني بر تكنولوژي بودند. اين تالشهاشركت يارتقا موجب، هامؤسسه

از پژوهشگران  در پي آن برخيتر از اقدامات قبلي دولت بود و بسيار موفق
  ي جديدي را به ثبت رساندند.هاشركت

گذاري خطرپذير سرمايه ةجايزموفق به دريافت ، شركت مديسون 1991در سال 
، سود 1996با ورود به فهرست بازار بورس كره در سال نيز  KTBشركت  شد.كره 

ي موفق ديگر نيز، اعتبار مدل جديد هادست آورد. مثالبهگذاري فراواني سرمايه
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  تجاري را اثبات كرد.
است. اما يكي از  داشتهزا ي درونبيشتر حالت ،كارآفريني در كره ةتوسع

به نام ماسايوشي فردي  ،گذاري خطرپذير كرهاخير سرمايه ةبر توسع هااثرگذارترين
. است »سافت بانك«گذار شركت بنيان واي متولد ژاپن يك كرهكه سان 
كره، او را به  افزاري و اينترنتيي نرمهادر شركت ،ي موفق ويهاگذاريسرمايه
گذاري موج جديد سرمايه آغاز ،هال كرده است. خيلييشاخص در كره تبدفردي 
  ند.هدمي تدر كره را به او نسب ياينترنت

  
  گذاري خارجيآزادسازي مالي و سرمايه

، نقش داشته كره گذاري خطرپذيرآزادسازي مالي نيز در تغيير شرايط به نفع سرمايه
بوده  مالي خود بسيار كند يستمدسازي سكه كره در آزا وييمگب يمتواناست. البته مي

 بهكره » بلند مدت ةبرنام«و با اعالم رسمي  1980است. اين فرآيند از اوايل دهة 
درهاي ، فقط 1990آغاز شد. در سال بازار سرمايه براي خارجيان  ايشگشمنظور 
گشوده شد اما سقف  ايي كرههاشركتگذاري غيرمستقيم خارجي در سهام سرمايه

درصد بود. اين عدد سه بار افزايش  ده ، تنهاهادر هركدام از شركت هاآن يتمالك
كه دولت و صنعت  وييمگيم بتواندرصد رسيد. مي بيستبه  1994يافت تا در سال 

  شدت اكراه داشتند.بهگذاري خارجي سرمايه ازكره 
صنعتي ي هابينيم كه براي حمايت از شركتمياين اكراه را در سازوكارهايي 

 راهبرياست. براي جلوگيري از  پديد آمدهگذاران خارجي سرمايه برابرداخلي در 
گذاران خارجي به توزيع اي و واداركردن سرمايهي كرههاخارجي بر مديريت شركت

نامناسب  نظامي فراواني اعمال شده است. دوباره هاي خود، محدوديتهاسرمايه
گذاران خارجي را ، سرمايههادولت كره و چائبولسبب شد كه  ،و ضوابط كره هايارانه

 انواعخواهان پايان  ،گذاران خارجي. زيرا سرمايهسازندمحروم  هااز اين يارانه
  شد.داده مي هابودند كه به چائبول ييهايارانه

اي داشته است. يكي از اين كاري، اثرات جانبي ناخواستهمسلماً اين محافظه
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گذاري در كره بوده گذاران خطرپذير خارجي از سرمايهمايهاثرات، دلسرد كردن سر
ي هاقوانين فراواني وضع كرد تا مطمئن شود كه سرمايه ،است. وزارت دارايي كره

اين قوانين،  .)باسابقهي هاي نوپا هدايت شود (نه شركتهاشركت ويخطرپذير به س
دولت  ،افزود. هرچندكاست و به مشكالت آن ميگذاري در كره مياز جذابيت سرمايه

 ويگذاران خارجي را به س، سرمايههابا كاهش محدوديتكه كوشيد كره مي
ولي با وضع قوانين جديد، برخالف اين جهت حركت  ،ي كوچك جذب كندهاشركت

گذاري سرمايهمورد فقط بيست و چهار  1994تا  1989ي هاسال ةكرد. در فاصلمي
كه در گرفت. تا اين ميليون دالر) در كره صورت 5/92خطرپذير خارجي (به مبلغ كلي 

نخستين مشاركت محدود خارجي را در  23ي آمريكاييهايكي از شركت 1993سال 
  كره تشكيل داد.

گاه در سال تدريج افزايش يافت. آنگذاري خارجي به، سرمايه1990در اوايل دهة 
حريم كرد و روند طور موقت تگذاري خارجي را بهدولت كره سرمايه 1996
 ،گذاريبيني بودن شرايط قانونپيش. غيرقابلساختگذاري خارجي را كند سرمايه

گذاري خطرپذير كره را درصد از كل سرمايه پانزده تنها ،خارجي ةسرمايكه سبب شد 
  تشكيل دهد. 1997سال  در

 ،هااي در برابر خارجيي كرههادر حمايت از شركتكه ي دولتي هااين سياست
گذاري گذاران خطرپذير خارجي از سرمايهسرمايهدر مقابل، باعث انصراف  ،موفق بود

گذاران خطرپذير اين بود كه سرمايه هاد. يكي از نتايج اين محفاظتشدر كره مي
كه گذاري خطرپذير جهاني نپيوستند. از آنجااي سرمايهحرفه ةگاه به شبكهيچ ،ايكره

گذاري كنند، فرصتي براي كار اي سرمايهدر قراردادهاي كره ندتوانستنمي هاخارجي
 مهمالعاده گذاري خطرپذير فوقگيري روابط شخصي (كه در سرمايهمشترك و شكل

توانستند از نمينيز اي ي نوپاي كرههاتر اينكه شركتآمد. نكته مهمنمي فراهماست) 
تنها به ها نهمند شوند. اين حمايتهگذاران خطرپذير بهرارتباطات جهاني ميان سرمايه
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  قابل دريافت است.  www.farda.irباشد. فايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : مي

گذاري خطرپذير تمام شد، بلكه راه مناسب صنعت سرمايهنابهاي ضعف و ارتباط 
ي برتر برخوردار بودند و هااي كه از تكنولوژيي كرههاخارجي به شركت يهاكمك

  اي در صنايع مهم را نيز مسدود كرد.ي كرههاراه رشد شركت به تبع آن،
  

  اخيرتحوالت 
از . اين بحران برخي تغيير دادآسيا و پيامدهاي آن، شرايط را  1997بحران مالي سال 

اعتبار ساخت. پس از اين بحران مالي، سنتي اقتصاد كره را بيپايه و باورهاي 
تر احتمال شكست آن كم ،تر باشدنداشتند كه هرچه شركت بزرگ باورديگر  هاايكره

العمر نيز، از بين رفت. اين بحران، اعتبار مدل م مادامفرض استخدا ،است، همچنين
 هااي، كرهدليلهمين از بين برد. به ،كردمي پيرويكره از آن  كه ي رااقتصادي خاص

 ،نمودتر ميمدلي كه جذاب متوصل شدند. از اين ميان،ي اقتصادي ديگري هامدلبه 
 ةگذاران خطرپذير در دررمايهي نوپا و سهاسيليكون بود. شركت ةهمان مدل در

  كردند.يكون از اين مدل تبعيت ميسيل
در بازار مالي كره در پي داشت و را اي سابقهآزادسازي بي ،اين بحران ،همچنين

از نظر  ،كاهش داد. اين كاهش قيمت شدتهاي را بي كرههاارزش شركت
اي بود. نتيجه ي كرهاهخريد شركت ةمعناي كاهش هزينهگذاران خارجي، بسرمايه

و با بهبود اقتصاد  1998. از ميانة سال يافتگذاري خارجي افزايش سرمايه كهاين
افزار، اينترنت و نرم :مانند يگذاري در صنايع جديدسرعت برميزان سرمايهبهكره، 

  .افزوده شدصنعت رايانه، 
 پيشاقتصادي نبود. سبب بروز بحران هاقتصادي، تنها ب يهار مدلسايتوجه به 

را با هدف  )SLPVB ACT( قانون خاصي 1997از اين بحران، دولت كره در جوالي 
د. كراعمال  ،ي نوآور كوچكهاگذاري خطرپذير و تقويت شركتسرمايه يارتقا

معطوف گذاري خطرپذير سرمايهبه بيشتري توجه  ، تنها موجب شد كهبحران مالي
ي هاي كوچك مبتني بر تكنولوژيهاشركت برپايي. دولت كره براي حمايت از شود

ي هاپيشرفته، برخي از ضوابط خود را تغيير داد تا مگر از موفقيت بازار سرمايه
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 سببخطرپذير در آمريكا و ديگر كشورها سرمشق بگيرد. دولت كره معتقد بود كه 
ي هااول، توان شركت زيراست:دو مورد ، در آن كشورهااين صنعت اصلي موفقيت 

ايجاد . دوم، هاآن سازيو تجاري مدرني هاكوچك نوآور در دسترسي به تكنولوژي
مالي. دولت در سال  يهاها و مؤسسه، دانشگاههاميان اين شركتاي هكبشارتباط 
يي كه هاآن بود و تعريف كردهي كوچك نوآور هابراي شركت ،قانوني خاص ،1997

ي دولتي استفاده كنند. از سوي هاند از كمكتوانستشدند، ميشامل اين تعريف مي
كارآفريني  ي را بهدره سيليكون تصميم گرفت تا مناطق ةتجرب بنا بهديگر، دولت 
اي در پارك علمي دائدوك اي منطقه، دولت كره كوشيد تا شبكهمثالً .اختصاص دهد

د حمايت ي مورتحقيقات يهاميزبان بسياري از مؤسسه ،بسازد. اين منطقه پيش از اين
ي تازه بنياد بود. در اين راستا، دولت مزاياي خاصي را هاشركتاز دولت و برخي 

ي مالياتي و هاقيشوتي مالي، هادائدوك (از جمله كمك ةي منطقهابراي شركت
جاي به ،ي نوپاهال شد. اما بيشترين رشد شركتيارزان) قاة يي با كرايهاساختمان

 رشد حوالي سئول) بود كه دولت نقش مستقيم اندكي در (در 24تهران ةدائدوك در در
گذاري خطرپذير كره، تبديل آن داشته است. اما اين منطقه به مركز صنعت سرمايه

ن آافزار در صنايع اطالعات و نرمزمينة ي كوچك و نوآور فراواني در هاشد و شركت
راه خود را بهگذاري خطرپذير خاص ي سرمايههاصندوق ،شكل گرفتند. دولت كره

مشاركت محدود ي هاشركتمانند كاتاليزور بود و به بنياد تعدادي از  ،انداخت. اين امر
  گذاري خطرپذير كمك كرد.سرمايه حوزةدر 

سرعت گسترش يافت. اين هب ،گذاري خطرپذير كرهپس از اين، صنعت سرمايه
تعداد زيادي از و تشكيل  KOSDAQمعامالت بازار  حجمگسترش در افزايش شديد 

گذاري خطرپذير كره . سرمايهيافتس انعكاگذاري خطرپذير ي جديد سرمايههاشركت
ميليارد  2/5و  1999ميليارد دالر در سال  7/4به  1998ميليارد دالر در سال  3/3از 

  رسيد. 2000دالر در ژوئن سال 

                                                      
 

24- Teheran Valley 



  196   ---------------  گذاري خطرپذير در كشورهاي برگزيدهفصل چهارم: سرمايه

ده از مطالب آن با ذكر منبع آزاد  كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  قابل دريافت است.  www.farda.irباشد. فايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : مي

مند به القهع، افراد و نهادها را 2000و 1999 يهادر سال KOSDAQرونق بازار 
ريزي پيآور، با ساخت. اما اين رشد سرسام هادر مالكيت شركتگذاري سرمايه

پذير ي سرمايههاگذاران خطرپذير و شركتي الزم همراه نبود تا سرمايههازيرساخت
و  2000در سال  NASDAQدوام بياورند. سقوط بازار  گذراين از بتوانند پس ازعبور 

در بر وضعيت اين صنعت ي خطرپذير در سراسر جهان، هاگذاريرمايهافت همزمان س
د كرقدر رشد آن KOSDAQ، بازار 2000اوايل  و 1999. در سال اثر گذاشتكره نيز، 

جهان بدل شد و بازار بورس كره را پشت سر  ةكه به هشتمين بازار بورس پرسرماي
 KOSDAQدر بازار  ،پذيرسهام يازده شركت سرمايه 1996. در سال ]52[گذاشت 

ي جديد هارسيد. موفقيت شركت 25به  2000در سال  تعدادعرضه شد كه اين 
و  دست آورندهبگذاران خطرپذير سود خوبي سرمايه كهسبب شد  KOSDAQفهرست 

و تا  تغيير كرد 2000 ةدر اواخر ژانوي وضعگذاري كنند. اين سرمايه زمينهدوباره در اين 
درصد كاهش يافت. در سال  هشتاد به ميزان KOSDAQزش بازار ، ار2000دسامبر 

سه چهارم ارزش خود را از دست داد. اين امر سبب شد كه دوباره اين بازار  2001
KOSDAQ دهد و بگذاري از دست عنوان راهي براي خروج از سرمايهاعتبار خود را به

  ير كره آشكار شود.گذاري خطرپذصنعت سرمايهضعف  وشكنندگي  ترتيباين به
ي هاالمللي، مشكل كمبود فرصتتر در سطح بينكبا سقوط بازارهاي كوچ

اي گذاران خطرپذير كرهسرمايه گيربار ديگر گريبان ،گذاريخروج مناسب از سرمايه
موقت است و دوباره در  KOSDAQمعلوم نيست كه آيا افت بازار  ،. هم اكنونشد

 بازاراين  قدر از، آنگذاران، افراد و نهادهاكه سرمايها اينآينده رونق خواهد گرفت ي
 رةطرح دوبادر چنين شرايطي، د گشت. ننخواه باز آناند كه ديگر به ضربه خورده

، زيرا بازار بورس استبينانه شرايط ورود به فهرست اين بازار كوتهو تسهيل كاهش 
دن به نوعي قمار است كه به ي با كيفيت، فقط پوشش قانوني داهابدون شركت

گذاران را براي هميشه از اين بازار شود و سرمايهمنجر مي اقتصادي ي بيشترهاآسيب
  .كندمييش دور هاو شركت
گذاري خطرپذير، در سرمايه هاي قانوني در قبال مشاركت چائبولهاگيريآسان

، 2000در سال  را براي ورود به اين صنعت تشويق كرد. هابرخي از اين شركت
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شركت  سي ةدر زمر ،هاگذاري خطرپذير چائبولي سرمايههاهشت مورد از شعبه
ي هابه افزايش كلي ميزان سرمايه هاآن بودند. مشاركت ايگذاري برتر كرهسرمايه

خطرپذير كره (مانند بسياري  ةبه بعد، بازار سرماي 1999خطرپذير كمك كرد. از سال 
  تقسيم شد: ،به دو بخش زير از بازارهاي ديگر)

  

 گذاري خطرپذير بسيار بزرگي سرمايههاتعداد كمي شركت  
 گذاري خطرپذير كوچكي سرمايههاتعداد زيادي شركت 

  

 بيست ، متعلق بههاگذاريدرصد از كل سرمايه 7/52براساس اطالعات موجود، 
الزم را  ةسرماينتوانستند  ،تركي كوچهاصندوقصندوق بزرگ كره است. بسياري از 

اين صنعت را  ،آغاز شد 2000سال  ميانةكه در  مشكالت بازار سببهو ب ندگردآور
  ترك كردند.

بيشتر در  ،ايي خطرپذير كرههاگذاري شركتكه سرمايه عجيب نيست
ي دولتي هاتكنولوژي اطالعات متمركز بوده است. يكي از داليل اين امر، سياست

تر، اقبال جهاني به كرد، اما دليل مهمميرا تشويق  هاگذاريگونه سرمايهبود كه اين
را گذاري در تكنولوژي اطالعات بوده كه گسترش انفجاري اينترنت نيز آنسرمايه

 تكنولوژي اطالعات، برخي ةي فعال در عرصهادامن زده است. افت اخير بازار شركت
ر صنايع از جمله صنعت ديگ سويبهاي را گذاران خطرپذير كرهسرمايه از

ي هاگذاري در شركت. تجارب موفق سرمايهسوق داد و بيوتكنولوژي 25هاسرگرمي
 بر سازي نيز، اين روند را تسريع كرد. همين مسئله،توليدي پوشاك و صنعت فيلم

 يمتوان. هنوز نميگذاشتگذاران خطرپذير اثر گذاري ديگر سرمايهالگوي سرمايه
اي بر تدوين تواند نشانهحركت موفق است يا خير، اما مي كه آيا اين بگوييم

  اي باشد.گذاران خطرپذير كرهتر سرمايهتر و موشكافانهراهبردهاي هوشمندانه
به شدت  ،گذاري خطرپذيري سرمايههابه بعد، سودآوري شركت 1998از سال 

                                                      
 

25- Entertainment 



  198   ---------------  گذاري خطرپذير در كشورهاي برگزيدهفصل چهارم: سرمايه

ده از مطالب آن با ذكر منبع آزاد  كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  قابل دريافت است.  www.farda.irباشد. فايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : مي

ت در اين شرك ةكند كه نرخ داخلي بازگشت سرمايادعا مي KTBافزايش يافت. 
اين مقادير  ،درصد رسيده است. مسلماً 75به  )2000تا  1995پنج سال (از عرض 

 2000اقتصادي كه از ميانة سال  تكند. مشكالبسته به شرايط اقتصادي تغيير مي
  است. اثر گذاشته تشد بهنرخ بازگشت سرمايه  بر آغاز شده،
ي خطرپذير برتر گذاري سرمايههاشركت ة، سود ساليان2001اول سال  ةدر نيم

 تر، وضعي بزرگهاشركت از درصد كاهش داشته است. برخي 90تا 10بين  ،ايكره
در مقايسه با مدت  2001اول سال  ةدر نيم KTB، سود اند. مثالًبدي داشته بسيار

گذاري ي سرمايههادرصد كاهش داشته است. سود شركت 89، 2000مشابه سال 
در مقايسه با مدت  2001اول سال  ةدر نيم ،»نكسافت با«و  »هيوندا«، »ال جي«

  درصد كاهش داشته است. 69و  83، 67به ترتيب  ،سال قبل از آندر مشابه 
گذاري كه صنعت سرمايه هستبا وجود تمامي اين تحوالت، هنوز مشكالتي 

توان چنين سازد. اين مشكالت را ميخطرپذير كره را از ديگر كشورها متمايز مي
  خالصه كرد:

  

 رشد سريع  
 باتجربه انكمبود كارمند  

  

باتجربه بوده است.  انشايد مشكل اصلي، ناتواني در استخدام و حفظ كارمند
توان نظارت و  هاآن كهاي، سبب شده گذاران خطرپذير كرهكمبود تجربه سرمايه

توان  از پذير خود را نداشته باشند. همين امر،ي سرمايههامشاوره دادن به شركت
. اين مشكل تا حدودي ناشي از كاهدمييشان هاگذاريسرمايه در هاآن فزاييارزش ا
آن ست كه دولت كره ا هاگذاران در مديريت شركتسرمايه ةمداخليت محدودقانون 

امكان يادگيري از راه آزمون و خطا (كه  ،ها. همين محدوديتكرده استوضع را 
كند. سلب مي هااياست) را از كره مفراهگذاران خطرپذير ديگر كشورها براي سرمايه

گذاران به معناي اين است كه سرمايه ،هامناسب در مديريت شركتنا مشاركت
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از  را هاآن ،ين مسئلهاي مديريتي قوي را بياموزند. هاتشخيص تيم شيوةتوانند نمي
از  پيشي مديريتي (هاكه براي داوري پيرامون كيفيت تيم 26ايدانش نهفته

 گذاران وسرمايهتجربگي . بنابراين، بيسازدميبهره گذاري) الزم است، بيسرمايه
گذاري و كاهش ارزش ي سرمايههاگيريسبب تضعيف تصميم ،ي دولتيهامحدوديت

  شود.مي هاگذاران خطرپذير به شركتافزايي سرمايه
ي پيشرفته، شرايطي موسوم به هافجاري و ناگهاني تكنولوژينا رشد

گذاري ي سرمايههاصندوقد كه طي آن، ش سببرا » گذاري سراسيمههسرماي«
، بنابراينگذاري پرداختند. و شتابزده به سرمايه ندشكل گرفت يخطرپذير
 ،گذاران خطرپذيرگرفت و سرمايهبررسي كافي صورت  بدون دقت و هاگذاريسرمايه

ي هاگذاريسرمايه بر دتوانستني بيشتر بودند كه نميهاگذاريقدر گرم سرمايهآن
در اواخر  ،گذاري خطرپذير تازه بنيادي سرمايهها. شرايط اين شركتكنندقبلي نظارت 

گذاران خطرپذير را مجبور نيز، بدتر شد. قيد و بندهاي قانوني كه سرمايه 2001سال 
گذاري كنند، زماني خاصي سرمايه ةرا در دور هاسهم مشخصي از سرمايه كهكرد مي

گذاران زماني كه سرمايه تر كرده بود. درست دررا وخيم گذارانين سرمايهوضع ا
اي مجبور ي كرههاگذاري امتناع ورزيدند، شركتاز سرمايه ،خطرپذير ديگر كشورها

  گذاري كنند.شرايط بازار، سرمايه بدون درنظرداشتنبودند تا 
  

  ي جديد دولتيهاسياست
گذاري خطرپذير تا رشد صنعت سرمايه استه استكضوابط قانوني  اً ازاخير كرهدولت 

 10اجازه داد تا  ،ي بازنشستگيهاصندوق، دولت به 1997. در سال سازدرا آسان 
هزينه كنند. در  27گذاري خطرپذيري سرمايههاخود را در مشاركت ةدرصد از سرماي

ي هادر مشاركت ،گذاري خارجيي موجود بر سر راه سرمايهها، محدوديت1998سال 

                                                      
 

26- Tacit Knowledge 
27- Venture Capital Partnership 
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گوناگوني صورت گرفت . همچنين اقدامات از بين رفتگذاري خطرپذير كره سرمايه
  .يابدافزايش  ،گذاري خطرپذيري سرمايههامنافع مالياتي مشاركت كه

دهة  ميانةاز  ،گذاري خطرپذير، مشاركت دولت كره در صنعت سرمايهطوركليبه
ي كوچك و نوآور هاركتش يي اين دولت در ارتقاهااز سياست بخشي 1990

گذاري گيري صنعت سرمايه. دولت كره در تالش براي شكلمحسوب شده است
  است. كردهبسيار زيادي  يهاگذاريخطرپذير، سرمايه

اند، اما گذاري خطرپذير موفق بودهصنعت سرمايه ياين اقدامات در راه احيا
مشاركت مستقيم دولت در اين  اند. طبيعي است كهوجود آوردهبهمشكالتي را نيز، 

هويتي  گيريشكلو مانع از گذاشته نامطلوبي بر بازار سرمايه خطرپذير  آثارصنعت، 
ي كوچك نوآور شده هاگذاري خطرپذير و شركتي سرمايههامستقل براي شركت

 سويرا به هاگذاريوجود دارد كه سرمايه نيز، ي ديگريهامحدوديت ،همچنين است.
بتني بر دانش و تكنولوژي پيشرفته (مانند مخابرات، الكترونيك، ارتباطات، صنايع م

اين  ايرادهايكند. يكي از ي) هدايت مياافزارهاي رايانهتكنولوژي اطالعات و نرم
ي قانوني، هامحدوديت بنا به وكارشانكسبدهي ضوابط، اجبار كارآفرينان به شكل

ي هاشركت ،تي در بازار است. همچنينجاي تالش براي كسب موقعيت رقاببه
ي هاي در كشف فرصتبي ارزياهابه سبب فقدان توانايي ،گذاري خطرپذيرسرمايه
با مشكالت جدي  كه در اختيار دارند ايزماني ةمحدود طيگذاري مناسب سرمايه
گذاري خطرپذير در ي سرمايههاشركت است كه . در چنين شرايطيرو هستندروبه
در يي كه هاي سطحي و شتابزده، طرحهاشوند تا براساس بررسيدي مجبور ميموار

ي الزم هارا انتخاب كنند. بنابراين، زمان كافي براي بررسي ظاهر مناسب هستند
ي هاسال طيگذاري خطرپذير جديدي كه ي سرمايههاشركت ،ويژه. بهردوجود ندا

 ة. نتيجبودندرو روبهمشكالت بسيار جدي بنياد شدند، از اين نظر با  2000و  1999
ي ناموفق بود. بنابراين، هاگذارياي از سرمايهي دولتي، مجموعههااين محدوديت
براي جلوگيري از  شده ي اعمالهاي دولتي و محدوديتهاماهيت يارانه

ف گذاران را از اهداو سرمايه هاي احتمالي بسيار پيچيده بود و شركتهاهاستفادسوء
  .ساختتجاري خود منحرف مي
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اعمال  ي وايارانه تشويقي و يهايگذارسياستبه  دوبارهدولت كره بنابراين، 
ي هاكه مالكان شركتاز اين بعد، ي عملياتي روي آورد. مثالًهاشرايط و محدوديت

گذاران خارجي درخواست حمايت كردند، سرمايه ةمداخل برابركوچك از دولت در 
پذير منع شدند. ي سرمايههاذاران خطرپذير از مداخله در مديريت شركتگسرمايه
اين قيد و بندها را بسيار دست و  ،گذاران خطرپذيربيشتر سرمايه ي است كهطبيع

نظران، دليل شكست بسياري از صاحب از دانند. به اعتقاد برخيپاگير و سنگين مي
 هااه مشاركت در مديريت شركتي موجود بر سر رها، محدوديتهاگذاريسرمايه

اي را در اختيار شركتي سرمايه ،تكنولوژي ةتوسع گاهي به منظور ،است. مثالً
د و كنرا صرف خريد شركت ديگري مي آن ،گذارند، ولي مدير عامل آن شركتمي

گونه نظارتي را بر اوضاع هيچ آن شركت، امكان گذارانسرمايه اين در حالي است كه
  .دارند، چون در مديريت آن شريك نيستندشركت ن

را  هاآن مانندي است كه ي دامهاگذاران خطرپذير، محدوديتسرمايه مشكل ديگر
 KOSDAQپس از ورود به فهرست بازار  يزماني مشخص ةاز فروش سهم خود تا دور

گذاري خطرپذير اعمال ي سرمايههافقط در مورد شركت هاكند. اين محدوديتمنع مي
 ،هااين محدوديت از هدف ،. هرچنديستگذار نشامل ديگر نهادهاي سرمايه شود ومي

گذاران خطرپذير را پذير بود، ولي در عمل فعاليت سرمايهي سرمايههاحمايت از شركت
  .منسوخ شد تقريباً 2001سال  پايانكرد. اين قوانين در ميبا مشكل مواجه 

  
  رپذير در كرهگذاري خطي سرمايههابرخي از ويژگي

 هايهترين سطح قرار دارد و موسسعاليي كره از نظر منابع انساني در هادانشگاه
 ةاي پيشيني آسيا است. مهندسان كرههاترين و بهترينآن نيز جزو قديمي تحقيقاتي

دهد كه مي نشان هااند. بررسيدر آمريكا و دره سيليكون داشته ايموفق و طوالني
 در زمينةكارآفريني برخوردارند.  ةدست آورند، از روحيهاگر فرصت ب هاايكره

ي هابه اهميت الكترونيك پي برده و توانمندي هاايكره ،تكنولوژي، اخيراً
 تأثير كامالً تحت ،اند. بازار بورسدست آوردههصنايع مهم ب از توجهي در برخيقابل
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ي نوپاي هاشركت وبنياد شد  1980يانة دهة در م OTCبازار  و است هاچائبول
كمك  كره، دولت اكنون،همكرد.  خودمبتني بر تكنولوژي پيشرفته را وارد فهرست 

د و به رنظر دا ررا د هاآن يهاي كوچك و متوسط و ارتقاي تكنولوژيهابه شركت
دولتي به بخش  يهاپژوهش يهاو انتقال تكنولوژي از مؤسسه پژوهشاهميت 

و  هگذاري خطرپذير بنياد كردچند شركت سرمايه كره، خصوصي پي برده است. دولت
نظر گرفته گذاران خطرپذير در به نخستين سرمايه كافي براي دادن يارانه ايسرمايه
منابع مالي  كه هستند المللي توسعه نيز، مايلي بينهاسازمان ،. همچنيناست

كه كره در  وييمگب يمتوانميا تأمين كنند. خصوصي ر بخش گذاران خطرپذيرسرمايه
گذاري ، برخي از پيش نيازهاي الزم براي خلق يك صنعت سرمايه1980اوايل دهة 

  خطرپذير پررونق را داشته است.
گذاري خطرپذير گيري صنعت سرمايهنيازهاي فراوان براي شكلبا وجود پيش

واره در تكامل اين صنعت پررونق، موانع زيادي نيز وجود دارد. دولت كره هم
فراهم مشاركت داشته است. اما اين مشاركت مناسب نبوده است. اين مشاركت از 

ي خرد و كالن هاشود. تمام سياستشرايط الزم براي كارآفريني آغاز مي آوردن
ي كوچك و متوسط. همين هاتا شركت است بوده هانفع چائبولهبيشتر ب ،دولت كره

وجود آورده كه مانع از كارآفريني هرا ب ايي ـ فرهنگي و اقتصاديشرايط اجتماع ،امر
 برپايياين صنعت گرفت، كار را با  ةوقتي دولت تصميم به توسع ،است. افزون بر اين

. اين ددادندولتي تشكيل مي انآغاز كرد كه كاركنان آن را كارمند ايادارات دولتي
ي هاشركتق بودن موفاپس از اثبات نچون و چراي شكست است. تضمين بي روش،

به تبع اين  ، اماكرد را تصويب SMESSقانون  ،1986در سال  كره ابتدايي، دولت
 هاآن و عملكرد مالي شد هاشركت گيرانبوهي از ضوابط و قوانين، دست و پا ،قانون

 را» گذاري خطرپذيرسرمايه«ي هارا بسيار وخيم كرد. دولت گروه ديگري از شركت
 ،ي نوپاهاي دولت را به شركتهاراه انداخت كه پولبه NTEFCپوشش قانون  در

گذاران سرمايه كه افزودند. قوانيني وجود داشتمي هاقطعيت عدمدادند و بر وام مي
بخشي از اين  ،مثالً. كردمنع ميرا  ،ي خودهاشركت را از نظارت بر فعاليتخطرپذير 

درصد از مالكيت  25دهد كه بيش از گذاران خطرپذير اجازه نميبه سرمايه هاقانون
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 ةگذاران خطرپذير اجازاين قوانين به سرمايه ،را در اختيار بگيرند. همچنين هاشركت
توانستند به كارآفرينان (كه تقريباً نمي هاآن داد، بنابراين،بر كنار كردن مديران را نمي

ي دولتي در قبال هادهند. تغيير مداوم سياست) جهت بودندكار تازه هاآن تمامي
نتوانند در اين زمينه از  هاايكره كهسبب شد  ،گذاري خطرپذير خارجيسرمايه

 مند شوند. عملكرد دولت همواره در جهت عكسخارجي بهرهتجارب صنايع مشابه 
 دهگذاري خطرپذير بوايجاد شرايط مناسب براي رشد و موفقيت سرمايه حركت براي

  درك تمامي داليل آن بسيار مشكل است.و شناسايي  ،و البته است
 هم هستي ديگري هاويژگي داراي ي نامناسب دولتي، كرههاافزون بر سياست

گذاري خطرپذير است. اقتصاد كالن كه مانع از كارآفريني و رشد همزمان سرمايه
 عدمپول و افزايش كه افت ارزش  ،ي اقتصاديهاهمواره از بروز بحران ،كره

گذاران براي سرمايه هاآسيب ديده است. اين بحران ،را در پي داشته هاقطعيت
خورد و راه خروج از خطرپذير بسيار مشكل است، زيرا معموالً بازار بورس زمين مي

گذار) بسيار مشكل ي سرمايههاوضعيت شركت بدون درنظرداشتنگذاري (سرمايه
ترين موانع موجود (افزون بر مشكالت ، يكي از مهم1990ة شود. تا ميانة دهمي

 ظرفيت و توانافرادي كه  ،عبارتيبود. به 28نيروي كار محدودجايي جابه )اقتصادي
اگر اين  ،ويژهتجاري خوبي داشتند، تمايلي به ترك كارفرماهاي خود نداشتند، به

دمت گرفتن مديران باتجربه تر از آن، به خبودند. مشكل هاچائبول ةكارفرماها از زمر
ي هاويژه شركتي خارجي (بههاسبب فعاليت اندك شركتبه ،بود. افزون بر اين

تعداد مديران آشنا به فرآيند كار  )ي پيشرفتههاتكنولوژي ةآمريكايي فعال در عرص
معناي وجود موانع فراوان در راه هب ،بود. اين شرايط مبسيار ك ي نوپا،هاشركت
  كمبود سرمايه براي كارآفرينان بود. ،گذاري خطرپذير و در نتيجهسرمايه

گذاري خطرپذير ويژه براي سرمايه، براي اقتصاد كره و به1990شرايط اوايل دهة 
ي كارآفرين هاي از شركتكم داعدتشرايط بسيار مشكلي بود. اما در همين دوره، 
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و  نندتوانند رشد كمي هااين شركتمبتني بر تكنولوژي پيشرفته شكل گرفتند. 
ي هامهم اين است كه بحران ةالگوي مناسبي براي ديگر كارآفرينان باشند. اما نكت

و منسوخ شدن قراردادهاي استخدامي بلند  هاچائبول از ، فروپاشي برخي1990دهة 
 ،ي نوپاهااندازي شركتبه راه هاايتمايل كره ، برمدت را در پي داشت كه اين امر

نيز، اثر مثبت داشت و  KOSDAQ. رونق جهاني بازارهاي بورس بر بازار زودبسيار اف
گذاري خطرپذير سرمايه ةبر جاذب ،آورد. همين مسئله فراهممسير خروج كافي را 

 ،1999ي جديد تشويق كرد. در سال هاشركت ازياندافزود و كارآفرينان را به راه
توانستند بگويند كه دولت كره ناظران خارجي مي قدري مساعد شده بود كههشرايط ب

  عملكرد موفقي داشته است. ،گذاري خطرپذيردر ارتقاي كارآفريني و صنعت سرمايه
 ابتدايي سهام به عموم، محيط ةپس از سقوط جهاني بازارهاي بورس و عرض

 نامساعدترگذاران خطرپذير به مراتب ي نوپا و سرمايههاكره براي شركت اقتصادي
از اقتصاد كره صورت  هاابطهضزدودن يي كه براي هاشد. با وجود تمام تالش

كره را مكان خوبي براي  ،گذاري خطرپذيرگيرد، بيشتر نهادهاي سرمايهمي
اند كه با سعي نكرده ، هرگزايگذاران خطرپذير كرهبينند. سرمايهگذاري نميسرمايه
هاي احتمالي از خطربا تقسيم آسيايي، گذاري در آمريكا و ديگر كشورهاي سرمايه

  .ميزان آن بكاهند
گذاري خطرپذير كه موفقيت يا شكست صنعت سرمايه يم بگوييمتواناكنون ميهم

 ةي موجود، احتمال ادامهااقتصادي اين كشور بستگي دارد. يكي از نگراني ةكره به آيند
رپذير است. زيرا اين گذاري خطاز صنعت سرمايه» حمايت« با عنواندولت  ةمداخل

  .]45[ داردمانع تراشي و مزاحمت  ةباشد، جنب كمككه مداخالت بيش از اين
  

  گذاري خطرپذيرعوامل كالن اثرگذار بر صنعت سرمايه
عوامل كالن اثرگذار بر عملكرد موفق صنعت  كه كنيمتالش مي ،در اين بخش

گونه كه پيش از اين . همانكنيممعرفي  طور خالصهبهرا گذاري خطرپذير، سرمايه
بررسي شرايط و عملكرد صنعت  با، استخراج اين عوامل بيشتر كرديماشاره 
صورت گرفته است. مطمئناً هرگونه  ،گذاري خطرپذير در كشورهاي منتخبسرمايه
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ي خطرپذير در كشور بايد با هاگذاريارتقاي سرمايه برايي دولتي گذارسياست
  صورت پذيرد. هاآن و سازوكار اثرگذاري آگاهي كامل از اين عوامل

  
  فرهنگ كارآفريني

ي نوپا و هاگيري شركتشكل ةترين عامل تعيين كنندرواج كارآفريني در جامعه، مهم
. اين استگذاري خطرپذير سرمايه درافزايش تقاضا  برايترين عامل مهم ،در نتيجه

تماعي و اقتصادي ويژگي فرهنگي، ريشه در تحوالت تاريخي و شرايط خاص اج
شود. ميسختي و در بلندمدت حاصل و هرگونه تغييري در آن، به ردكشورها دا

ترين عامل برتري كه فرهنگ قوي كارآفريني، مهم دهدميتطبيقي نشان  يهابررسي
گذاري خطرپذير آمريكا در جهان است. مديران آمريكايي در پيوستن به صنعت سرمايه

 ،توانند حقوق ودستمزد زيادي بپردازندنمي، در حال رشد كه معموالًي نوپا و هاشركت
دهند. اما اغلب مديران ، تمايل بيشتري از خود نشان ميدارنداي روشن ولي آينده

پسندند. حاكميت مي يشتري بزرگ را بهااروپايي و آسيايي، امنيت كار در شركت
شده  در اين كشور، نگ كارآفريني، مانع از ترويج فرهدر چين طوالني نظام كمونيستي

كوشند تا با اتخاذ تدابيري، اين ضعف را دولت مردان اين كشور مي ،و اخيراً است
ارشديت، كامالً در مقابل  ، پيروي از رسوم و عقايد ومبر نظ ها. تأكيد ژاپنيبرطرف كنند

ود را خ نيرويست كه ا هاي آمريكايي حمايت از فردگرايي است. ژاپن سالهاسنت
 توجه نشان تقويت روح كارآفريني بهو  است ي بزرگ كردههاصرف حمايت از شركت

همين روح كارآفريني، عامل اصلي رشد انفجاري تكنولوژي  در حالي كهاست.  دادهن
ي ها. محيط فعلي ژاپن با هدف تقويت فعاليتاستسيليكون آمريكا  ةپيشرفته در در
 بزرگي هادر شركت ميئدااشتغال  هايشتر ژاپنينشده است، زيرا ب يكارآفريني طراح

  دهند.ترجيح مي ،ي نوپاهاژاپني را به كار پرخطر در شركت
پذير است. ي تغيير فرهنگ كالن كارآفريني، اين امر امكانهااما با وجود دشواري

آسيا، فرهنگ  1997، بحران مالي سال كرديمگونه كه پيش از اين اشاره همان
اوج زندگي  نقطة كلي دگرگون ساخت. مردم كره كهكشور كره را به كارآفريني

ديدند، پس از اخراج اي ميي عظيم كرههااجتماعي را در كار براي يكي از شركت
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، تغيير نگرش دادند. طي 1997سبب بحران سال به هاكاركنان اين شركت گسترده
كلي از بين رفت. پس ازاين به ،بيني كرهپنج سال، نظام اجتماعي با ثبات و قابل پيش

ي جديد با اقبال هاگيري شركتتحوالت، مدل اقتصادي مبتني بر كارآفريني و شكل
  عمومي مواجه شد.

پذيرد. پس، هرگونه خود از عوامل متعددي اثر مي ةفرهنگ كارآفريني نيز، به نوب
صورت پذيرد.  هاآن بايد با شناخت اين عوامل و اثرات متقابل ،ي دولتيگذارسياست
، بايد بلند مدت و كالن باشد. اما هايگذارسياستديدگاه حاكم بر اين  ،مطمئناً

ي هاگيري شركتموجب افزايش شكل كه كلي، ترويج فرهنگ كارآفرينيطوربه
سبب  ،امر. اين داردافزايش تقاضا براي منابع مالي خطرپذير را نيز در پي  است،جديد 
 بيشتري مواجه شوند و از ميان هايگذاران خطرپذير با پيشنهادسرمايه كهشود مي
ي مناسب براي هاي كامل) دست به انتخاب بزنند. بنابراين، فرصتها(با ارزيابي هاآن

  گذاري افزايش خواهد يافت.سرمايه
  

  ي مالي تشويقيهااهرم
گذاران سرمايه سودهب ،ي قانوني ماليهاانواع حمايت ارائةتوانند با مي هادولت

 ،. معموالًحمايت كنندگذاري خطرپذير را سرمايه صنعت خطرپذير و كارآفرينان،
ي نوپاي هاشركت بهي خطرپذير هاي تشويقي دولتي در جذب سرمايههااهرم

ي هافرصت ايجاديي كه به هاشركت ،كنندنقش كليدي ايفا مي ،پيشرفته و پرخطر
گيرند. طراحي گذاري اساساً شكل نميسرمايه بدوند و كننكمك ميشغلي و سرمايه 

ي دولتي، بايد متكي بر شناخت دقيق هاسازوكارهاي مالي تشويقي و تعريف يارانه
زيرا افزايش وتداخل  است، اين صنعت آگاهانةرونق  باشد كه موجب ييهاسازوكار

  .بيافريند تواند مشكلگونه سازوكارهاي تشويقي، خود مياين
  

  اتمالي
سطح كلي  ةكنندگذاري، يكي از عوامل مهم تعييننرخ ماليات بر سود حاصل از سرمايه

كه دولت آمريكا ماليات بر سود ، پس از اينبراي مثالگذاري خطرپذير است. سرمايه
به  1981درصد و سپس در سال  28درصد به  49از  1978ابتدا در سال  ،گذاري راسرمايه
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شدت افزايش يافت. براي به ،گذاري خطرپذيرميزان سرمايهدرصد كاهش داد،  بيست
  رسد.مي د و بيشتر نيزدرص 60بد نيست بدانيم كه همين ماليات در اروپا و آسيا به  ،مقايسه

ي هاتواند اثر مهمي بر كارآفريني داشته باشد. شركتماليات بر سهام نيز مي
والً براي جذب مديران ماهر، بخشي توانند حقوق بااليي بپردازند معمنوپايي كه نمي
اين سهام حاكم  ةعرض ةكنند. قوانين سهام بر نحوعرضه مي هاآن به از سهام خود را

براي  ،كند. اما تمايل مديراناست و قوانين مالي، سطح ماليات بر سهام را تعيين مي
ي كوچك، از سطح هاي بزرگ و پذيرش مخاطرات شركتهاترك محيط شركت

 ةپذيرد. در آمريكا، در زمان فروش سهام، ماليات بر سرماياثر مير سهام ماليات ب
د. اما در وشگذاري محاسبه ميمانند ماليات بر سود حاصل از سرمايه ،حاصل از سهام

 و مانند ماليات بر درآمد ،بسياري از كشورهاي اروپايي، ماليات بر سهام از زمان خريد
كاركنان صاحب سهم تا چند سال سودي  كه (هرچندشود صورت منظم دريافت ميبه

  .)دست نياورندبهاز اين محل 
  

  يت معنويمالك
ي مناسبي مانند نظام مستحكم حمايت از هازيرساخت ايجادتوانند با مي هادولت

گذاران خطرپذير كمك كنند. حقوق مالكيت مالكيت معنوي، به كارآفرينان و سرمايه
  كارآفرينان است. داراييمعنوي، معموالً تنها 
و در قالب  استحمايت از مالكيت معنوي برخوردار  يهاترين نظامآمريكا از قوي

كند تا ديگر كشورها را به پذيرش چنين نظامي سازمان تجارت جهاني تالش مي
معموالً حمايت مناسبي از مالكيت معنوي صورت  ،ترغيب كند. اما در اروپا و آسيا

ژاپن محدودتر از ديگر كشورهاي  »مالكيت فكريثبت حقوق «ستم گيرد. سينمي
باز  ي جديهايافتهدست رقبا را در نوآوري حول  ،صنعتي است، زيرا اين سيستم

  شود.گذارد. در چين، معموالً حقوق مالكيت معنوي جدي گرفته نميمي
  

  سازوكار خروج
گذاري به اي خروج از سرمايهآوردن سازوكار مناسبي بر فراهمتوانند با مي هادولت

گونه سازوكارها براي عملكرد گذاران خطرپذير كمك كنند. اينكارآفرينان و سرمايه
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گذاري خطرپذير الزامي است، زيرا قابليت نقدكردن سرمايه و فعال صنعت سرمايه
  دهد.گذاري را افزايش ميبرداشت سود حاصل از سرمايه

ي ها، بازگشت سرمايه شركترديمكگونه كه پيش از اين اشاره همان
فروش  طريق، بلكه از يستسهام ن ةسود ساالن طريقگذاري خطرپذير از سرمايه
 محققابتدايي سهام آن در بازار بورس  ةيا عرض پذيرسرمايه شركت يراهبرد

طلبد. بالغي را مي ةاز اين راه، بازار سرماي هاگذاري. اما نقد كردن سرمايهشودمي
وجود داشته باشد و  هاخريد و فروش شركت برايبايد قوانين شفافي  ،رتيعبابه

  باشد. فراهمي نوپا در بازار بورس هاابتدايي سهام شركت ضةامكان عر
ي نوپا به فهرست بازارهاي بورس معمولي با هاكه ورود شركتيياز آنجا

 رپامنظور بنبازارهاي خاصي را بدي ،يي همراه است، معموالً كشورهاهادشواري
 ،ترين اين بازارهاتر است. از معروفآسان هاآن كنند كه شرايط و الزامات ورود بهمي
  :نيمبه موارد ذيل اشاره ك يمتوانمي

  
 بازارNASDAQ(آمريكا)   بازارNeuer (آلمان) 
 بازارTechmark(انگلستان)  كنگ (چين)بازار دوم هنگ  
 بازارNASDAQ(ژاپن)   بازارMothers (ژاپن) 
 بازارJASDAQ OTC(ژاپن)   بازارKOSDAQ (كره جنوبي)  

  
ي هاي مناسب براي شركتسازوكارآوردن  فراهم ،اين بازارها برپاييهدف از 

موردنيازشان و باز كردن راه خروجي براي  ةگردآوري سرمايبراي كوچك و متوسط 
آمريكا  NASDAQز بازار مل اگذاران بوده است. البته بيشتر اين بازارها در عسرمايه

كشورها  از تطبيقي مشخص شد، برخي بررسيگونه كه در اند. همانالگوبرداري كرده
از اين نظر  در اين كشورها ، پسندارندمانند هند و چين سازوكار خروج مناسبي 

  گذاري خطرپذير وجود دارد.سرمايه صنعتموانعي بر سر راه رونق 
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  قانون كار
گذاري خطرپذير كارآفريني و سرمايه بر ر، از ديگر مواردي است كهشرايط قانون كا

ويژه حاكم است (به هاآن ربناپذيري گذارد. در كشورهايي كه قانون كار انعطافمي اثر
توان استخدام و  )فعال است هاآن ي كارگري قدرتمندي درهاكشورهايي كه اتحاديه

ي هاسبب دغدغهبهكشورها نيز،  از اخراج كاركنان بسيار محدود است. در برخي
گونه كشورها ضريب آيد. پس در اينعمل ميهاز اخراج كاركنان ممانعت ب ،سياسي
  يابد.شدت افزايش ميبه ،ي جديدهااندازي شركتخطر راه

عمل آورد، تالش هميالدي ب 90و  80در اصالحاتي كه در دهة  ،دولت انگلستان
بازار كار را افزايش و قوانين سنگين قبلي را اصالح نمايد. اما در  پذيريكرد تا انعطاف
 صنعت يك مشكل اساسي در راه رونق همچنان ،ناپذيري قانون كارآلمان، انعطاف

  گذاري خطرپذير است.سرمايه
  بستر قانوني مناسب

اثر گذاري خطرپذير عملكرد صنعت سرمايه بر وجود بستر قانوني مناسب، مطمئناً
گذارد. وجود قوانين روشن و به حداقل رساندن ابهامات قانوني، فعاليت كارآفرينان مي

و تداخل نهادهاي  هابودن قانون هچندگان ،موارد از سازد. در برخيميرا بسيار آسان 
 ،زند. البتهگذاري خطرپذير دامن ميمشكالت سرمايه همتولي اجراي قانون نيز، ب

ترين مشكالتي است كه صنعت حد، خود يكي از مهمقوانين دولتي بيش از 
اند. ايجاد بستر قانوني گذاري خطرپذير آلمان و تا حدودي كره با آن مواجهسرمايه

ي دولتي در صنايع هايگذارسياستگذاري خطرپذير، به اولويت مناسب براي سرمايه
  گذاري خطرپذير تبديل شده است.تكنولوژي پيشرفته و سرمايه

  
  انون ورشكستگيق

، براي مثالگذارد. جاي ميگيري بر كارآفرينان بهر چشماثآقوانين ورشكستگي نيز، 
طراحي شده تا به ورشكستگان، فرصتي براي  طوريهقانون ورشكستگي آمريكا ب

ي جديد هاي غيررقابتي به شركتهاجايي سريع منابع از شركتشروع مجدد و جابه
گذراندن ي در حال ورشكستگي را هامديريت بر شركت ةتجرببدهد. حتي در آمريكا، 
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دانند. اما اعالم شركتي ديگر مي فعاليت در براي شروع يكارآموزي مناسب ةدور
كه معموالً  استننگي  ةورشكستگي در بسياري از كشورهاي اروپايي و آسيايي، لك

اعالم ورشكستگي  سازد. در ژاپن و كره، وقتي شركتيكارآفرينان را نابود مي ةآيند
 هاآن جايشوند و مديريت معتمدي بهكند، مديران آن توسط دادگاه بركنار ميمي

مديران تمايلي به اعالم ورشكستگي ندارند و بسياري از  ،گيرد. در نتيجهقرار مي
 ،كه شركتي آسياييدهند. حتي زمانيهمچنان به كار ادامه مي ورشكسته،ي هاشركت

آن  ةي باقي ماندهاشود، سازوكارهاي الزم براي توزيع دارايييورشكسته اعالم م
كشورهاي آسيايي ناكارآمد است  از عبارتي، قوانين ورشكستگي برخي. بهوجود ندارد

  .ندارنداساساً چنين قوانيني  ،و برخي ديگر
  

  گذاري خطرپذيرو نقش مهم سرمايه مردان به ماهيتتاشراف دول
گذاري خطرپذير نشان صنعت سرمايه ةيگر كشورها در عرصبررسي تجربه و عملكرد د

ي اصالحي در اين زمينه، پس از پي بردن كارآفرينان و هادهد كه نخستين جرقهمي
اين آگاهي  ةزده شده است. سابق هاگذاريگونه سرمايهويژه، دولتمردان به اهميت اينبه

، نياز 1988دولت هند از سال  مثالً كهدر حاليگردد. ميالدي بازمي 50به دهة  ،در آمريكا
دهي به گذاري خطرپذير را احساس كرد و نخستين اقدامات جدي در شكلبه سرمايه

  گذاري خطرپذير هند نيز، دقيقاً در همان سال رقم خورد.صنعت سرمايه
صنعت  برپايي، نظرات خود را پيرامون 2000شوراي حكومتي چين در سال 

صنايع نوظهور و صنايع مبتني بر : «بيان كرد صراحت به گذاري خطرپذير،سرمايه
تكنولوژي پيشرفته، از عوامل اصلي رشد اقتصادي هستند. تكنولوژي اطالعات و 

ي تكنولوژيكي در هاگذاري خطرپذير، براي حمايت از نوآوريصنعت سرمايه ةتوسع
  ».ي كوچك و متوسط الزامي استهابنگاه

  
  يدهزش دمديران باتجربه و آمو

گذاري خطرپذير، ي سرمايههاصندوق، فعاليت كرديمگونه كه پيش از اين اشاره همان
 ،عبارتيي فراوان است. بههااي و تخصصي و همراه با پيچيدگيفعاليتي كامالً حرفه



  211   ---------------  گذاري خطرپذير در كشورهاي برگزيدهفصل چهارم: سرمايه

ده از مطالب آن با ذكر منبع آزاد  كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  قابل دريافت است.  www.farda.irباشد. فايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : مي

ي علمي و تخصصي و هاگيري از تمام ظرفيتكنند تا با بهرهتالش مي هاصندوقاين 
را تا حدي كاهش دهند. اين اقدامات  خود ي گوناگونهان طرحتجربي خود، خطر فراوا

ي پذيراي هاكمك به شركت ةارزيابي و هم در مرحل ةهم در مرحل ،علمي و تخصصي
كارگيري مديران يابد. بنابراين، بهالعاده مياهميت فوق )هاآن درافزايي سرمايه (و ارزش

. اما بيشتر كشورها از اين نظر با استر متخصص و باتجربه، از اهميتي حياتي برخوردا
كه تر، يا تعداد اين مديران بسيار كم است و يا اينعبارت سادهاند. بهمشكالتي مواجه

به  ،جنوبي و ژاپن ةشرايط كر بررسيبسيار دشوار است.  هااين صندوق هب هاآن جذب
ي هار در محيط شركتدهد كه مديران يادشده در اين كشورها كاميخوبي نشان 

  دهند.ترجيح مي هاكار در اين صندوق ةالعادبزرگ را به خطر فوق
چنين مديراني نياز دارند.  ةبه دانش و تجرب ي نوپا نيزهااز سوي ديگر، شركت

. پس نقش هستندمديريتي  ةتجرب بدونكارآفرينان معموالً، افرادي متخصص و 
ي نوپا اهميتي هاگيري شركتبه شكل ديده در كمكمديران باتجربه و آموزش

گذاري ثر بر رونق صنعت سرمايهؤيابد. بنابراين، يكي ديگر از عوامل مدوچندان مي
گذاري خطرپذير در جذب ي سرمايههاي نوپا و صندوقهاخطرپذير، توان شركت

مديران متخصص و باتجربه است. يكي از داليل موفقيت اين صنعت در آمريكا، وجود 
  ورزند.ي نوپا و در حال رشد اكراه نميهان مديراني است كه از پيوستن به شركتچني

يابند كه اين مديران در چه شرايطي پرورش مي استاما اكنون اين سؤال مطرح 
توان كرد؟ پاسخ به اين سؤال دو چه مي ،در سطح ملي هاآن و براي افزايش تعداد

انمند، كسب تجربه در محيط كامالً ترين راه پرورش مديران تو. مهمداردبخش 
در بازاري  فعاليت و تالش براي بقا ،عبارتيي آن است. بههارقابتي با تمام پيچيدگي

شود، رود و بر شدت رقابت در آن افزوده ميجهاني شدن پيش مي ويسهكه هر روز ب
 رتقايوپا و اي نهاتوانند در كمك به شركتكند كه مياي تربيت ميشايستهمديران 

 ترين بازار جهان برخوردار است. همين امرآفرين باشند. آمريكا از رقابتي، نقشهاآن
 ة، كه در عرصه استآورد فراهمموجبات تربيت مديران بسيار كارآمدي را 

بخشد. اما ي زيادي به اين كشور ميهابرتريگذاري خطرپذير و كارآفريني، سرمايه
حاكم بوده يا كشورهايي مانند  هاآن كمونيستي در نظامكه  در كشورهايي مانند چين
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، است ي بسيار بزرگ بودههانفع فعاليت شركتهب هاآن كره كه محيط تجاري
اند. دومين راه پرورش اندوزي در محيط رقابتي را نداشتهتجربه مديران فرصت

 ارائهبازرگاني  ي مديريتهايي است كه در دانشكدههامديران توانمند، آموزش
گاني جهان در زري مديريت باهاترين دانشكدهكه برجسته يم ببينيمتوان. ميشودمي

ي يادشده با هاكشورها از نظر سطح كيفي آموزش از برخي كنند وآمريكا فعاليت مي
  اند.مشكالتي مواجه

سلط تستن از آوردن محيط رقابت واقعي و كا فراهمتوانند با مي هابنابراين، دولت
از  ي مديريت بازرگاني،هاسو و ارتقاي سطح كمي و كيفي آموزشر بازار از يكبدولت 

راه،  از اين و ندآور فراهماندوزي مديران جوان زمينه را براي آموزش و تجربه سوي ديگر،
  .آماده سازندگذاري خطرپذير را ي ارتقاي كارآفريني و سرمايههايكي ديگر از پيش شرط

  ي بازنشستگيهاي بيمه و صندوقها، شركتهاضوابط حاكم بر فعاليت بانك
، كمك كندگذاري خطرپذير سرمايه ةتواند به رونق عرصمواردي كه ميجمله از 

ي بازنشستگي در اين زمينه هاي بيمه و صندوقها، شركتهابانك ةحضور فعاالن
اگون، متفاوت است كه اين است. نقش هركدام از اين نهادها در كشورهاي گون

به  1979آمريكا از سال  . مثالًاست هاآن از ضوابط حاكم بر فعاليت ناشي هاتفاوت
ي خصوصي هاتا در مالكيت شركت است ي بازنشستگي اجازه دادههاصندوق
همچنان از اين امر  ،كشورهاي اروپايي و آسيايي از گذاري كنند، اما برخيسرمايه

خطرپذير  ةي بازنشستگي از كل سرمايهاسهم صندوق ،كنند. در نتيجهجلوگيري مي
درصد  5درصد و در ژاپن فقط  25درصد، در اروپا  50آمده در آمريكا بيش از  فراهم

دهند تا به اجازه مي هااغلب كشورهاي اروپايي به بانك ،است. از سوي ديگر
گذاري كنند، همين امر سبب سرمايه هاو در مالكيت همان شركت دهندوام  هاشركت
ي خطرپذير اروپا هادرصد) منبع اصلي سرمايه 26(با سهمي حدود هابانك كهشده 

 ،تر استي خطرپذير بسيار كمهاگذارياز سرمايه هادر آمريكا، سهم بانك اماباشند. 
در  هاگذاري بانكسرمايه برايي بيشتري هامحدوديت ،زيرا قانون بانكداري آمريكا

ي بيمه نيز، هاشود. شركتل ميياند، قايي كه قبالً وام دريافت كردههاهام شركتس
روند. به شمار مي از ديگر منابع مالي خطرپذير اروپا ،درصد 4/16با سهمي حدود 
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ي هاي بيمه و صندوقها، شركتهابنابراين، ضوابط و قوانين حاكم بر فعاليت بانك
بع تأمين مالي امن تنوع تواند بر ميزان وست كه ميبازنشستگي، از جمله مواردي ا

  .دگذارب شدت اثرهب ،خطرپذير كشورها
  

  ة خلق ثروتانگيز
ي هاان دولتي و كارشناسان صندوقگذارسياستديدگاه حاكم بر فعاليت 

درستي مورد توجه قرار هگذاري خطرپذير از نكات ظريفي است كه اگر بسرمايه
گذاري خطرپذير داشته ثرات نامطلوبي بر روند تكامل صنعت سرمايهتواند انگيرد، مي
ي هاي دولتي براي تقسيم بودجههاشعبه ي يادشده،هاكه صندوق بدانيم باشد. بايد

ند. يكي از داليل موفقيت صنعت يستي بدون خطر نهادولتي در قالب وام
عت را صنعتي سودآور و گذاري خطرپذير در آمريكا، ديدگاهي است كه اين صنسرمايه

رود تا با پذيرش انتظار مي هاصندوق اين در آمريكا از ،عبارتيبه ؛بينددرآمدزا مي
تا حدي  ،ناموفق كره در اين عرصه ةخطر باال، سود بيشتري عايد خود كنند. اما تجرب

ره كه دولت كگردد. زمانيبازميي يادشده هاان فعاليتگذارسياستبه ديدگاه غلط 
اين صنعت گرفت، كار را با ايجاد اداراتي دولتي آغاز كرد كه  ةتصميم به توسع

اي، به ي كرههاصندوق ،عبارتيدادند و بهدولتي تشكيل مي انكاركنان آن را كارمند
محدود شده بود و  ،ي دولتيهاتوزيع بدون خطر اعتبارات دولتي در راستاي سياست

خورد. از سوي ديگر، كاركنان دولتي به چشم نميدر اين صنعت  خلق ثروت ةانگيز
ند، دبرنمي سوديگذاري خود ي سرمايههانيز، كه از موفقيت طرح هااين صندوق

  تمايلي به خطرپذيري نداشتند.
تواند و بايد صنعت پررونق و گذاري خطرپذير ميبنابراين، صنعت سرمايه

رند تا شرايط الزم براي فعاليت رقابتي در اين ميان وظيفه دا هاسودآوري باشد. دولت
و از موانع موجود بر سر راه رونق اين صنعت بكاهند.  ندآور فراهمرا  هااين صندوق

تكنولوژي  ةگذاري خطرپذير سبب تسريع روند كارآفريني و توسعسرمايه ،هرچند
  .نستاي دارا يك فعاليت كامالً يارانهين دليل آناشود، اما نبايد به مي
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  خارجيخطرپذير گذاري سرمايه
دهيم. جنبة آن مورد بررسي قرار مي خطرپذير خارجي را از سه يهاگذاريآثار سرمايه

تأمين منابع مالي خطرپذير، الگويي براي  براي هاآن ايكه فعاليت حرفهل ايناو
مديران  ةربتواند به افزايش دانش و تجو در گذر زمان مي استي داخلي هاصندوق
ي خارجي بينجامد. مطمئناً هاي داخلي يا مديران بومي فعال در صندوقهاصندوق

هزينه است، در بلند مدت اثرات مثبت فراواني كه بسيار متمركز و كم هااين آموزش
ي هاكه صندوقاين. دوم اردگذاري خطرپذير در پي دبراي صنعت بومي سرمايه

گذاري خطرپذير جهاني اي سرمايهحرفه ةبه شبك طريق،اين  توانند ازداخلي مي
گذاران و سرمايه هابپيوندند و در خالل كارهاي مشترك روابط مناسبي را با صندوق

اي العادهاز اهميت فوق گذاري خطرپذير، اين روابطالمللي بنيان نهند. در سرمايهبين
ي خارجي، ميزان منابع مالي خطرپذير هاكه با ورود صندوقسوم اين. استبرخوردار 

گيري از دانش و يابد و امكان بهرهميدر دسترس براي كارآفرينان داخلي افزايش 
المللي) ي جديد در سطح بينهاسازي تكنولوژيويژه در تجاري(به هاآن تخصص

گذاران خطرپذير خارجي در هر كشوري يابد. بنابراين، فعاليت سرمايهافزايش مي
گذاري اثر چشمگيري بر رونق صنعت بومي سرمايه )توسعهويژه كشورهاي درحال(به

  گذارد.ميخطرپذير اين كشورها بر جاي 
 ي داخلي درهااز شركت زياددولت كره در حمايت  ةي محتاطانها، سياستمثالً

رف گذاري در كره منصگذاران خطرپذير را از سرمايهتا حدودي سرمايه هاخارجي برابر
 ةاي فرصت پيوستن به شبكگذاران خطرپذير كرهنه تنها سرمايه ،كرد. در نتيجهمي

بلكه فرصت كار مشترك و  فتنديانمي گذاران خطرپذير جهاني رااي سرمايهحرفه
نه  ،ي بيش از حدها. اين حمايتادندددست مي گيري روابط گوناگون را نيز، ازشكل

گذاري خطرپذير تمام شد، بلكه مناسب صنعت سرمايهناتنها به بهاي ضعف و ارتباط 
اي ي كرههااي و همچنين راه رشد شركتي كرههاخارجي به شركت يهاراه كمك

  در صنايع مهم را نيز مسدود كرد.
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  ي پيشرفتههارشد تكنولوژي
متقابل  ةخورد، رابطبه چشم مي ،كشورهاي منتخب بررسييكي از نكات مهم كه در 

رشد صنايع مبتني بر تكنولوژي  باگذاري خطرپذير ارآفريني و سرمايهك ةتوسع
با تقويت صنعت  كهاند كوشيدههمواره  هادولت ،عبارتي. بهستپيشرفته ا

تكنولوژي و در نتيجه  مبتني بر يهارشد شركت ةگذاري خطرپذير، زمينسرمايه
. يكي از هستاين ميان  آورند، اما سازوكار معكوسي نيز، در فراهمصنايع پيشرفته را 

گذاري صنعت سرمايه ةنقش آن را در توسع يمتواننمي ،هيچ وجههمواردي كه ب
 (IT)، توسعه و گسترش انفجاري صنعت تكنولوژي اطالعات بگيريمخطرپذير ناديده 

خوبي در گذاري خطرپذير آمريكا بهاست. آثار اين صنعت بر تحوالت صنعت سرمايه
و رشد  1999شود. در چين نيز، پس از سال ديده ميكون سيلي ةروند رشد در

ي خطرپذير و هاتكنولوژي اطالعات، شاهد افزايش چشمگير ميزان سرمايه ةسابقبي
ايم. پس رشد صنايع ي شبكه و اينترنت بودههابه زيرساخت هاآن سرازير شدن

رونق به ژي) تكنولوژي پيشرفته (از جمله صنعت تكنولوژي اطالعات و بيوتكنولو
  كند.ميگذاري خطرپذير كمك صنعت سرمايه

  
  گذاريامنيت سرمايه

. نبود امنيت كافي گذاردگذاري (خارجي و داخلي) اثر ميانواع سرمايه بر اين عامل،
گذاران كشورها خطر موجود در فعاليت سرمايه از گذاري در برخيبراي سرمايه
  .د باز بمانندي خوهاادامه و گسترش فعاليت رساند كه ازميحدي هخطرپذير را ب

  
  سازيشبكه

 ارتباط ميان گذاري خطرپذير، ايجاديكي از مشكالت در راه افزايش سرمايه
 كه ي نيازمند سرمايه است. بنابراين، در هر تالشيهاو شركت بالقوهگذاران سرمايه

صورت  پرخطري پرآتيه و هادر شركت هاگذاريگونه سرمايهبراي افزايش اين
ي نيازمند هاو شركت بالقوهگذاران بين سرمايه ارتباط برقراريپذيرد، حل مشكل مي

گذاري . از سوي ديگر، عملكرد نامناسب بازار سرمايهدارداهميتي حياتي  ،سرمايه
گذاران گذاري و سرمايهي سرمايههافرصت بارةخطرپذير، ناشي از كمبود اطالعات در



  216   ---------------  گذاري خطرپذير در كشورهاي برگزيدهفصل چهارم: سرمايه

ده از مطالب آن با ذكر منبع آزاد  كليه حقوق اين كتاب متعلق به بنياد توسعه فردا بوده و استفا
  قابل دريافت است.  www.farda.irباشد. فايل الكترونيكي كتاب از سايت بنياد به نشاني : مي

اين  حجميي و آسياستي براي ارتقاي كار كه خواهيمميراين، اگر است. بناب بالقوه
  .را پركنيماين شكاف اطالعاتي  بايد نخست ة، در وهلدرنظر بگيريمبازار 

 ايشبكه برقراري ارتباط ي بسيار مؤثر در پر كردن اين شكاف،هايكي از راه
الزامات عملكردي  ارةبرساني شفاف و دقيق درگذاران خطرپذير و اطالعميان سرمايه

 اطالعات فرصت ست. خوشبختانه پيشرفت تكنولوژيهاآن افزاييو نقش ارزش
كه در بيشتر كشورهاي جهان، طوريهآورده است. ب فراهممناسبي را در اين زمينه 

 و همچنين اطالعاتي دربارةگذاران ذاتي سرمايه دربارةاطالعات مفيدي 
كه طوريبهي اينترنتي قرار داده شده است هااز سايت اي، در مجموعهگذاريسرمايه

 ايشبكه ، برقراري ارتباطيابند. از سوي ديگراين اطالعات را مي آسانيكارآفرينان به
 هاآن يهافعاليت درافزايي گذاران خطرپذير، سبب تبادل تجربيات و همميان سرمايه
  ير خواهد شد.گذاري خطرپذارتقاي صنعت سرمايه ،و در پايان
  بنديجمع

 گذاري خطرپذير در چند كشور منتخب، شرايط صنعت سرمايهكتاباز  فصلدر اين 
كار، شناسايي عوامل اصلي اثرگذار بر عملكرد صنعت . هدف از اينكرديمبررسي  را

براي رونق بخشيدن به صنعت  هادولت از . البته، اقدامات برخيبوديادشده 
 ةتوجه به نبود سابق . مطمئناً باداديمنيز، مورد توجه قرار  را گذاري خطرپذيرسرمايه
آشنايي مديران داخلي با اين مفهوم، تجربه و ناگذاري خطرپذير در ايران و سرمايه

. البته بايد در هنگام استي ديگر كشورها در اين زمينه بسيار راهگشا هاحلراه
. بنابراين، كنيمخاص داخلي دقت به شرايط  ،الگوبرداري از رويكرد ديگر كشورها

گذاري خطرپذير در كشورهايي كه بيشترين همخواني را با بررسي شرايط سرمايه
  ند، اثرات بهتري در پي خواهد داشت.راوضاع داخلي ايران دا

عنوان به را گذاري خطرپذير در آمريكاطور خالصه وضعيت سرمايهو به در ابتدا پس
. توجه به داليل برتري آمريكا در كرديمترين نمونه معرفي ترين و موفقباسابقه
عملكرد صنعت  به . در ادامه،ي داشتنكات جالب ،گذاري خطرپذيرسرمايه ةعرص

گونه كه پيش از اين . اما همانپرداختيمگذاري خطرپذير در آلمان و انگلستان سرمايه
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نكات ارزشمندتري را  ،، بررسي وضعيت اين صنعت در كشورهاي آسياييكرديماشاره 
گذاري خطرپذير هند، چين، ژاپن و وضعيت سرمايه ،سازد. در اين راستامينمايان 

جنوبي و ةوضعيت خاص كربررسي رسيد كه مي. به نظر كرديممطالعه  را جنوبيةكر
 ةتكرار بسياري از اشتباهات در مسير توسعاز تواند عملكردهاي دولتي اين كشور، مي

در  را پس، وضعيت اين صنعت جلوگيري كند، گذاري خطرپذيرو سرمايه كارآفريني
  .بيشتري بررسي كرديمتفصيل  اكشور كره ب

ديگر صورت  ييي كه در مورد كشورهاهابر بررسي، با دقت فصلدر انتهاي اين 
 را، گذاري خطرپذيرترين عوامل اثرگذار بر رونق صنعت سرمايه، مهمپذيرفته است
آمادگي محيط داخلي  ميزان ، وضعيت وكتاباين  ة. در ادامكرديمعرفي استخراج و م

عوامل  را با توجه به رونق بخشيدن به اين صنعتگيري شكلبراي كشور را 
  .يم كرداستخراج شده، تجزيه و تحليل خواه


