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چکیده

یکی از مؤلفههای بسیار مهم و تأثیرگذار در ارتقای عملکرد شرکتهای دانشبنیان و درعینحال چالش

و مانع اصلی در رشد و توسعه آنها محدودیتهای منابع مالی و عدم دسترسی به منابع مالی بهاندازه کافی،

بهطور کارآمد و اثربخش با روشی مطلوب و در زمانی مناسب و منطبق با رشد و توسعهشان میباشد .درهمین

راستا پژوهش حاضر باهدف شناسایی چالشهای فرایند تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان در ایران انجامشده
است .این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و به روش آمیخته اکتشافی انجامشده است .مشارکتکنندگان بالقوه

در بخش کیفی شامل شرکتهای دانشبنیان ،صندوقهای تأمین مالی ،نهادهای تسهیلگر و سیاستگذار بودهاند

که به روش نمونهگیری هدفمند و با رویکرد گلولهبرفی انتخابشدهاند .جامعه آماری در بخش ک ّمی نیز
بازیگران مختلف در حوزه تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان بودهاند که به روش تصادفی ساده انتخابشدهاند.

دادههای حاصله در بخش کیفی با استفاده از تحلیل مضمون و در بخش ک ّمی با استفاده از آزمون تی مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .روایی و پایایی نتایج در بخش کیفی با استفاده از رویکرد تطابق همگونی یافتهها

مورد ارزیابی و تائید قرار گرفتند .بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،ضعفهای دانشی ،سازمانی و حرفهای
شرکتهای دانشبنیان ،ریسک گریزی و ضعف عملکردی صندوقهای تأمین مالی موجود ،کمبود و ضعف
عملکردی صندوقهای خطرپذیر موجود ،کمبودصندوقها و بیمههای ضمانت اعتبار ،ضعفهای فرهنگ

اجتماعی برای مشارکت و سرمایهگذاری ،مشکالت بازار محصوالت دانشبنیان ،مسائل زیرساختی(سیاستی،

قانونی ،اجرایی و )...از مهمترین چالشهای فراروی تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان محسوب میشوند.
واژگان کلیدی :تأمین مالی ،شرکتهای جدید مبتنی بر فناوری ،چالشها ،شرکتهای دانشبنیان
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۱-مقدمه

در اقتصـاد جهانـی امـروز ،شـرکتهای جدیـد مبتنـی بر فنـاوری بـا اختصاص سـطح باالیی
از تحقیـق و توسـعه ،تولیـد دانـش جدیـد (علـم و فنـاوری) و بکارگیـری دانشـمندان و پرسـنل
فنـی و حرفـهای ،مهـد تحـ ّول و منبـع اصلـی نـوآوری ،سـتون فقـرات اقتصـاد ،موتـور محـرک

رشـد اقتصـادی و توسـعه پایـدار کشـورها محسـوب میشـوند و در رشـد و توسـعه ،ارتقـای
نـوآوری و فناوریهـای نویـن ،صنایـع و بازارهـا و ایجـاد مشـاغل جدیـد و تقویـت بـازار کار

سـهم بهسـزایی دارنـد؛(Camis, lemente, & Gonzalez,2019, Camis,2017, Bellavitis,et al,2017

بودالئـی و همـکاران؛  .)1398نتایـج مطالعـات و بررسـیهای علمـی -فنـی در سراسـر جهـان
حاکـی از آن اسـت کـه شـرکتهای مبتنی بر فنـاوری منجر به تحـرک كارآفرینـی و ایجاد ثروت
میشـوند) .(Jensen & Clausen,2017بهعنـوان نمونه  75درصد تولید ناخالص کشـور انگلسـتان
توسـط شـرکتهای مبتنـی بـر فنـاوری ایجـاد شـده اسـت ).(Antony & Kumar,2005
در کشور ما نیز اسناد باالدستی کشور ازجمله سیاستهای ابالغی اصل  44قانون اساسی،
برنامه چهارم ،پنجم و ششم توسعه و همچنین سند چشمانداز بیستساله کشور ،همگی حوزه
اقتصاد دانشبنیان را جزء حوزههای مهم و تأثیرگذار در کشور دانسته و توسعه این بخش را در
اولویت برنامههای توسعهای کشور قرار دادهاند ،تحقق این اهداف ،ایجاد و توسعه شرکتهای
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دانشبنیان است(عسکری)1398 ،؛ بنابراین ،دولت و نهادهای عمومی تالش میکنند با فراهم کردن
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زیرساختهای ،فنی ،مالی و قانونی،بستر الزم را بهمنظور ایجاد و توسعه شرکتهای فناوریمحور
جدید ،نوپا و کارآفرینانه فراهم نمایند .یکی از زیرساختهای کلیدی و الزامات رشد و توسعه این
شرکتها ،ارائه تسهیالت مالی ،تسهیل فرآیند تأمین مالی و اطمینان از دسترسی آنها به منابع مالی
بهاندازه کافی و بهطور کارآمد و با شرایط مساعد و در زمان مناسب در مراحل مختلف رشد بهویژه
در مراحل آغازین رشد و توسعه آنها میباشد(گلعلیزاده و همکاران1387 ،؛.) OECD,2020
ادبیات مربوط به امور مالی کارآفرینی نیز حاکی از آن است که سرمایه مالی ،وجود یک نظام تأمین
مالی جامع ،کارآمد و مؤثر و دسترسی آسان این شرکتها به منابع مالی بهویژه در مراحل ابتدایی
چرخه حیات ،عامل حیاتی در موفقیتهای آینده و بقا و پایداری رشد این شرکتها محسوب
میشود و باعث بهبود کارایی ،ارتقای عملکرد و افزایش کیفیت محصوالت و خدمات ،کسب موفقیت
روزافزون در بازار رقابتی ،ورود به بازارهای جدید و دستیابی به اهداف و مأموریتهایشان میشود
).(Cooperetal,1999,Fotopoulos&Louri,2000,EuropeanCommission,2003,OECD,2020

بــرای نمونــه ،نظرســنجی از بیســت صنعــت در ایالت متحــده نشــان داد که افزایش دسترســی
بــه منابــع مالــی در یــک صنعــت منجــر بــه افزایــش حــق ثبــت اختراعــات و نوآوریهــا
میشــود) .(Ari & Vonortas,2007, Kortum & Lerner,1998همچنیــن بــر اســاس اهــداف
توســعه هــزاره ســازمان ملــل متحــد ، 2تأمیــن مالــی نقــش مهمــی در حمایــت از کســبوکارهای
نوپــای فناوریمحــور در مراحــل مختلــف نــوآوری دارد و میتوانــد بــه افزایــش درآمــد و
کاهــش فقــر کمــک کنــد .درنهایــت اینکــه ســازوکارهای تأمیــن مالــی بــا توجــه بــه نقــش
سیاســتگذاری و راهبــری ،نقــش زیــادی در موفقیــت ایــن شــرکتها و رســیدن آنهــا بــه
اه�دـاف متعال��ی و ارتقـ�ای عملکردشــان دارد .چراکــه بــا توجــه بــه نفــوذ و اثربخشــی بــاالی
ابزارهــای مالــی ،طراحــی هوشــمندانه سیاســتهای تأمیــن مالــی ایــن امــکان را میدهــد کــه
ســایر مســائل و موانــع رشــد و توســعه بنگاههــا نیــز بهخودیخــود مرتفــع گردد(باقــری،
1383؛منتظــری و مســجدیان جــزی.)1392،
باوجودایـن ،تأمیـن مالـی شـرکتهای دانشبنیـان بـه جهـت عـدم انطباق بـا الگوهـای رایج
تأمیـن مالـی در سیسـتم بانکـی و نیـز عـدم اطمینـان موجـود در وضعیـت آتـی سـرمایهگذاری،
بـا چالشهـای متعـددی همـراه میباشـد(پورزرندی و شـهریاری .)1394 ،نتایـج مطالعـات و
گزارشهـای علمـی و فنـی در سـطح م ّلـی و بینالمللـی نیـز مؤیـد این اسـت که مسـائل مربوط

چرخـه عمـر بهویـژه در مراحـل اولیـه رشـد از مهمترین چالشهای تأسـیس و ادامـه فعالیت این
شـرکتها محس�وب میشوـد(امین بیدختگی و زرگـر1390،؛ قلیپور و همکاران1394،؛ کاشـیان
و بیـات1398 ،؛ فخـاری.)Karadag,2015,Mazhar Islam etal,2018. ،1400،
در سـالهای اخیـر بـا تشـدید بحرانها و نوسـانات اقتصـادی و محدودیت منابـع مالی دولتی
و تمایـل پاییـن بخـش خصوصـی به سـرمایهگذاری در ایـن نوع شـرکتها و نبـود صندوقهای
ضمانتـی و بیمـهای کارآمـد بهویـژه در ایـران ،ایـن چالشهـا شـدت گرفته اسـت .عواملـی مانند
انتخـاب نامطلـوب و مشـکالت خطـر اخالقـی ،همـراه با عـدم جریـان نقدینگـی پایـدار و ارائه
وثیقـه بـا کیفیت باال ،ریسـک باالی شکسـت و عدم تضمین در برگشـتپذیری سـرمایه ،دریافت
تسـهیالت از نهادهای مالی خارجی و سـنتی مانند بانکها بسـیار دشـوار و یا غیرممکن سـاخته
اسـت(.)Berger and Udell,1998, Bellavitis etal,2017

شناسایی و دستهبندی چالشهای تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان در ایران

دسترسـی به سـرمایه موردنیـاز در مراحـل مختلف

بـه تأمیـن منابـع مالـی ،جذب سـرمایهگذار و

بدینـ ترتی�ب ،س�ازوکارهای مالـی و اعتبـاری مت�داول و س�نتی تأمیـن مالـی شـرکتهای
دانشبنیـان از کارایـی و اثربخشـی الزم بهویـژه در مراحـل اولیـه رشـد ایـن شـرکتها برخوردار
نیسـتند(میرغفوری1392،؛ پالیـزدار و همـکاران.)1397،
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چراکه موفقیت این شرکتها ،وابسته به توسعه دانش فنی است که با عدم اطمینان باالیی مواجه
هستند؛ بنابراین ،اصلیترین دارایی این شرکتها ،از نوع دارایی فکری است و آنها داراییهای
ملموسی برای وثیقهگذاری در اختیار ندارند(.)Metrick & Yasud,2010,Hall,2010
بااینحال نتایج مطالعات مختلف حاکی از آن است که در مراحل مختلف چرخه عمر این دسته
از شرکتها و بهویژه در مراحل آغازین رشد آنها ،کمبود منابع مالی و عدم تخصیص بهینه این
منابع از اصلیترین و مهمترین چالشهای راهاندازی ،رشد و توسعه شرکتهای دانشبنیان محسوب
میشود؛ بنابراین با توجه به ماهیت دانشمحور بودن و پویاییهای رقابتی بازار و تغییر در نیازها
و خواستههای مشتریان در شرکتهای دانشبنیان ،شناخت چالشهای موجود در مسیر توسعه
آنها مقولهای بسیار مهم و کلیدی است .در ایران نیز بعد از تصویب قانون حمایت از شرکتها
دانشبنیان در راستای حمایت مالی از شرکتهای دانشبنیان سازوکارهای الزم برای تأمین مالی
از قبیل صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت
از شرکتهای دانشبنیان فراهم شدهاست ،بااینوجود شواهد نشان میدهد هنوز شرکتهای
دانشبنیان برای تأمین مالی در مراحل مختلف چرخه عمر با چالشهایی مواجه هستند .ازجمله
این شواهد میتوان به نتایج مطالعات مختلف در این حوزه اشاره کرد :در گزارش سازمان مالکیت

فکری آمده است که سرمایهگذاری خطرپذیر در ایران تقریب ًا صفر است(فخاری )1400،و یا اینکه
محدودیتهای تأمین مالی در بازارهای مالی کشور نیز نتوانسته است حمایت کافی از شرکتهای
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نوپای مبتنی بر فناوری به عمل آورد( نائیج حقیقی )1398،و در پژوهشی دیگر حاج اصغری و
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توسعه در سازوکارها و ابزارهای تأمین مالی ،کمبود نهادهای مالی

همکاران( ،)1398عدم تنوع و
متنوع و متناسب با مراحل مختلف چرخه عمر این شرکتها را بهعنوان موانع دسترسی شرکتهای
دانشبنیان ایرانی به منابع مالی موردنیاز بیان کردهاند و یا بهزعم نریمانی( )1396علیرغم تأسیس

 18صندوق پژوهش و فناوری جهت توسعه سرمایهگذاری خطرپذیر تقریب ًا هیچکدام از آنها از
طریق حمایت از شرکتهای دانشبنیان و کسبوکارهای سرمایهگذاری خطرپذیر کسب درآمد
نمیکنند.
هرچند مطالعاتی در ارتباط با چالشهای این شرکتها بهصورت کلی در کشور انجام شدهاست،
اما کمتر پژوهشی بهطور خاص به شناسایی چالشهای احتمالی در فرآیند تأمین مالی این شرکتها
با مشارکت ذینفعان و بازیگران مختلف پرداختهاست.
ازاینرو با توجه به شکاف موجود در ادبیات ،پژوهش حاضر به دنبال شناسایی چالشهای تأمین
مالی شرکتهای دانشبنیان ایران از منظر بازیگران مختلف شامل(شرکتهای دانشبنیان،صندوقهای

تأمین مالی،نهاد تسهیلگر وسیاستگذار) و بررسی اختالفنظر آنها در خصوص وجود چالشهای
شناساییشده میباشد.

۲-مبانی نظری پژوهش

-2-1شرکتهای دانشبنیان

شرکتهای دانشبنیان مفهومی نسبت ًا جدید است که با عبارتها و تعاریف متعددی نظیر«بنگاه
تازه تأسیس فناوریمحور« ،»3بنگاه مبتنی بر دانش« ،»4بنگاه مبتنی بر فناوری پیشرفته »5و «بنگاه
کوچک نوآور»6در متون علمی و فنی مورداستفاده قرارگرفته است(طباطبائیان و همکاران.)1399،
براساس تعریف پژوهشگران مختلف کوثر دروی و ماری ،)2008(7کندی و سیامونسون،)2008(8
مین 9و رانیکو ،)2010(10چامانسکی و ویک )2011(11شرکتهای جدید فناوری بنیان به
شرکت جوان ،جدید و مستقل با فناوری باال که کسبوکار آنها مبتنی بر ارائه خدمات جدید،

توسعه ،تجاریسازی ،تولید دانش فنی و فناوری در حوزه علوم طبیعی و مهندسی است اطالق
میشود(خیاطیان و همکاران.)1394 ،
مطابق مفاد قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان«شرکتها و مؤسسات دانشبنیان ،شرکت یا
تحقق اهداف علمی و اقتصادی(شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاریسازی نتایج
پژوهش و توسعه شامل(طراحی و تولید کاال و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و باارزش افزوده
فراوان بهویژه در نرمافزارهای مربوط تشکیل میشود»(قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات
دانشبنیان.)1389،
-2-2سازوکارها و الگوی تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان
شرکت و

تأمین مالی فرایند کسب و تهیه منابع مالی و وجوه موردنیاز برای ادامه فعالیت
ایجاد و راهاندازی طرحهای توسعه و درآمدزای واحدهای اقتصادی(مانند شرکتهای دانشبنیان)
است(خاکبازان ،غریبی ،ناطق .)1396،در واقع تأمین مالی به تأمین سرمایه موردنیاز کسبوکارها،
مصرفکنندگان و سرمایهگذاران بهمنظور دستیابی آنان به اهداف خود است .هدف آن سرمایهگذاری،

شناسایی و دستهبندی چالشهای تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان در ایران

موسسه خصوصی یا تعاونی است که بهمنظور همافزایی علم و ثروت ،توسعه اقتصاد دانشمحور،

سودآوری ،کاهش ریسک و برطرف کردن نیازهای اقتصادی و اجتماعی کسبوکار میباشد(عزیزی
و مالیجردی .)1396،فرایند و چگونگی تأمین مالی نقش زیادی در سیاستگذاری و راهبری
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امور و جهتدهی عملکردها و ارتقای کارایی فعالیتها و افزایش کیفیت ستاندهها و محصوالت
شرکتهای دانشبنیان دارد .بهگونهای که تأمین مالی بهاندازه کافی ،بهطور کارآمد و در زمان مناسب
موفقیت این شرکتها در دستیابی به

و منطبق با رشد و توسعه شرکتهای دانشبنیان از عامل مهم
اهداف و عمل به مأموریتهایشان محسوب میشود(محمدیاقدم و کریمیریزی .)1396 ،براساس
نتایج حاصل از مبانی نظری و مطالعات تجربی از شروع و شکلگیری یک طرح کسبوکار فنّاورانه

با تکیهبر یک ایده کسبوکار یا یک پژوهش تا رسیدن آن به مرحله درآمدزایی و رشد و بلوغ،
طیف گستردهای سازوکارها ،روشها و منابع مختلف و متعددی جهت تأمین مالی این شرکتها
موردنیاز میباشد.
تأمین مالی شرکتهای جدید مبتنی بر فناوری بر دیدگاههای نظری و عملی مختلفی متکی
است .بهطور مشخص دو رویکرد در حوزه تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان توسعه پیدا کرده
است(:)Hall,2011
الف)رویکرد سازماندهی صنعتی (نقش اطالعات نامتقارن و کژمنشیهای 12ناشی از آن در
افزایش نرخ بازده مورد انتظار باالتر از سرمایهگذاریهای معمولی)
ب) رویکرد اقتصاددانان تأمین شرکتی(الزامات منابع مختلف تأمین مالی و تأثیر رفتارهای متفاوت
مالیاتی بر نرخ بازده موردانتظار) در حوزه تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان توسعه پیدا کرده است.
بر مبنای دو رویکرد فوق«نظریه عاملیت »13یا «نظریه سلسلهمراتب »14و نظریه چرخه عمر از
مهمترین نظریات در تبیین تأمین مالی شرکتهای مبتنی بر فناوری محسوب میشوند .نظریه
فصلنامه علمي مديريت نوآوري  /سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1400

عاملیت به بررسی مشکالت ناشی از مغایرت انگیزههای سرمایهگذاران و نمایندگان آنها در داخل
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بنگاه میپردازد( .)Shepherd & Zacharakis,2001نظریه سلسله مراتبی تأمین مالی که توسط
مایرز )1984(15و مایرز و ماجلوف،)1984(16بیان شد در به حداقل رساندن عدم تقارن اطالعات
فیمابین مدیریت و سرمایهگذاران برونسازمانی منجر میشود(.)Klonowski, 2007
بر مبنای نظریه چرخه عمر ،شرکتهای جدید مبتنی بر فناوری در هر یک از مراحل چرخه حیات
خود ازلحاظ سطح ریسک و بازدهی ،ویژگی خاصی دارند .لذا نیاز آنها به منابع مالی در مراحل
مختلف چرخه عمرشان منحصربهفرد و متفاوت است (Beck & Demirguc,2006؛گلعلیزاده و
همکاران.)1387 ،
بهطورکلـی در کشـورهای مختلـف از طیـف گسـتردهای از الگوها و سـازوکارهای تأمین مالی
اعـم ازمنابـع دولتـی ،منابـع مالـی داخلی(سـرمایه و داراییهـای فرد کارآفرین و سـود شـرکت)،
منابـع مالـی خارجی(بانکهـا و نهادهـای مالـی ،سـرمایهگذاران خصوصـی ،سـرمایهگذاری
خطرپذیـر ،تأمیـن مالـی جمعـی) ،منابـع مالـی رسـمی(بانکهای تجـاری ،بانکهـای بازرگانـی،

بانکهـای توسـعهای) ،قرض شـامل منابع رسـمی(منابع نهادی) و غیررسـمی(خانواده ،دوسـتان،
مدیـران ،کارتهـای اعتبـاری تجاری و ،)...سـرمایه سـهام ،تأمین مالی کوتاهمـدت و بلندمدت) و
منابـع مالـی خصوصـی بـرای تأمیـن مالی شـرکتهای جدیـد مبتنی بر فنـاوری اسـتفاده میکنند
(.)Bellavitis,2017, Abiodun Eniola.,Entebang, 2015
در کشورهای توسعهیافته دولتها بهطور وسیعتر و هوشمندانهتر هم بهصورت مستقیم و هم
غیرمستقیم از شرکتهای مبتنی بر فناوری جدید حمایت میکنند(فخاری.)1400،
خالصهی منابع تأمین این شرکتها در جدول( )1ارائهشده است.
جدول ( :)1روشهای تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان
نویسندگان

روش تأمین مالی

ابزارهای تأمین مالی

تناسب با چرخه عمر

منابع شخصی ،وثیقهگذاشتن
اموال مالکان و منابع دوستان و
بستگان /آشنایان ،خانواده

تأمین مالی داخلی

Abiodun niola., tebang,2015

سود انباشته (تقسیم سود)

اسالمی بیگدلو1388 ،؛ قاضی

مرحله آغازین رشد و
توسعه (بذر)

فروش داراییها

نوری و همکاران1396 ،؛
تأمین مالی سنتی مبتنی بر بدهی
بانک ،مؤسسات مالی و شرکتهای

وامهای کوتاهمدت
منابع کوتاهمدت

اعتباری

منابع بلندمدت

اضافه برداشتها

مرحله توسعه |رشد،

خطوط و کارتهای اعتباری

گسترش ،بلوغ

وامهای بلندمدت
یارانهها و کمکهای بالعوض،
ارائه تسهیالت با نرخ بهره پایین

کمکهای مستقیم
نوری و همکاران1396 ،

تأمین مالی مبتنی بر مداخالت دولتی

خطرپذیر دولتی
سرمایهگذاری خطرپذیر مشترک
دولتی و خصوصی

کمکهای غیرمستقیم

طرحهای ضمانت

مرحله اولیه(بقاء)
مرحله اولیه و رشد
سریع

صندوق مادر
وام مبتنی بر دارایی

OECD,2020,2019,2015,2013

قاضی نوری و همکاران1396 ،

تنزیل اسناد دریافتنی
تأمین مالی خرید

تأمین مالی مبتنی بر دارایی

زیرکلید گرفتن انبار
لیزینگ

مرحله توسعه

اوراق قرضه شرکتی
خرید دین توسط واسطههای
OECD,2020,2019,2015,2013

قاضی نوری و همکاران1396 ،

مالی
تأمین مالی مبتنی بر بدهی جایگزین

اوراق قرضه تحت پوشش
جایگزین خصوصی
تأمین مالی جمعی

مراحل اولیه(مرحله
بقاء)

بدهیهای غیرممتاز
2015 OECD,

قاضی نوری و همکاران1396 ،

وامهای مشارکتی
مشارکت خاموش

ابزارهای ترکیبی تأمین مالی

مرحله توسعه

بدهیهای قابلتبدیل و وارانتها
تأمین مالی نیم اشکوب
سرمایهگذاری در

OECD,2020,2019,2015,2013
Abiodun
Eniola.,ntebang,2015

قاضی نوری و همکاران1396 ،

سهام شرکتهای
ابزارهای مبتنی بر حقوق صاحبان

خصوصی

سهام

فرشتگان کسبوکار
سرمایهگذاری خطرپذیر

سرمایهگذاری در

عرضه اولیه عمومی سهام

سهام شرکتهای

بازارهای سهام جدید ویژه

بورسی (سهامی عام)

شرکتهای نوپا

شناسایی و دستهبندی چالشهای تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان در ایران

اسالمی بیگدلو1388 ،؛ قاضی

دولتی

یا بازپرداخت بلندمدت
صندوقهای سرمایهگذاری

مرحله اولیه(بقاء)

مرحله اولیه(بقاء)
مرحله رشد سریع تا
مرحله گسترش
مرحله توسعه (مرحله
بلوغ)
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-3-2چالشهای تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان

مسلم ًا تولد هر پدیدهای دارای پیامدهای مثبت و منفی اجتنابناپذیر است .اطالع از پیامدهای
منفی میتواند به برنامهریزی برای مقابله یا کاهش صدمات ناشی از آن کمک نماید .شرکتهای
دانشبنیان به دلیل ماهیت دانشمحور بودن و پویاییهای رقابتی بازار و تغییر در نیازها و خواستههای
مشتریان ،نیازمند شناخت چالشهای موجود در مسیر توسعه خود هستند؛ بنابراین برای گذار به
اقتصاد دانشبنیان باید چالشها و موانع پیش روی شرکتهای دانشبنیان بهخوبی شناسایی گردند.
مسائل و چالشهای مالی و اقتصادی بهویژه دسترسی محدود به منابع مالی یا به عبارتی کمبود و
محدودیت منابع مالی و عدمکفایت سرمایهگذاری(تأمین مالی کافی) و با کارآمدی الزم و در زمان
مناسب از یکسو و چگونگی تأمین مالی و نیز تخصیص بهینه آن ازسوی دیگر ،یکی از مهمترین
چالشها و موانع رشد و توسعه (ایجاد و راهاندازی) شرکتهای دانشبنیان و دستیابی آنها به
اهداف محسوب میشود(Karjalainen & Kemppainen,2007؛ قاضی نوری و همکاران.)1396،
ازآنجاییکه فعالیتهای فناورانه مبتنی بر بروز ایدههای کاربردی خالقانهای است که در ذهن
کارآفرینان ،مخترعان و مبتکران شکل میگیرد و با پیگیری جدی آنان در قالب کسبوکارهای
جدید به بازار معرفی میشوند و از طرفی اکثر آنها ،کارآفرینان جوان خوشفکری هستند که

معموالً در زمینههای:

 )1دانش و تجربه مدیریتی
فصلنامه علمي مديريت نوآوري  /سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1400

 )2منابع مالی کافی
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 )3بـازار و مشـتری کـه بـرای موفقیـت در بـازار رقابتـی حیاتـی اسـت ،تجربـه و دانش کمی
دارنـد(.)Hall, 2010; Metrick and Yasuda, 2010
از طرف دیگر ،این شرکتها در فرآیند توسعه و تجاریسازی فناوری خود با خطرهای
باالیی مواجه هستند و استفاده از هر نوع منبع مالی برای آنها را نمیتوان توصیه کرد .لذا وجود
مخاطراتی مانند نداشتن اموال سرمایهای ملموس جهت وثیقهگذاری و کمبود وثیقه ،جریان
نقدی ناکافی ،نداشتن سابقه فعالیت و حساب سود و زیان برای ارزیابی درآمدزایی آنها توسط
سرمایهگذار،ریسک باالی اقبال مشتریان به محصول جدید ،احتمال پایین محقق شدن پیشبینیهایی
انجامشده در تبدیل ایده به محصول ،تحقیقات بازار ،باال بودن ریسک از بین رفتن سرمایه افراد
سرمایهگذار و عدم تقارن قابلتوجه اطالعات با تأمینکنندگان سرمایه خارجی ،جذب منابع مالی از
نهادهای مالی و منابع خارجی مانند نظام بانکی را با خطراتی مواجه کرده است(Cosh et al,2009؛
آهنگری؛)1396؛ بهگونهای که کمبود سرمایهگذاری(کمیابی منابع) یکی از عوامل مهم شکست

بسیاری از این شرکتها بهویژه در مراحل آغازین رشد و توسعه آنها میباشد بنابراین ،بسیاری
شرکتهای دانشبنیان نوپا ،بدین سبب از شروع فعالیت باز میمانند و این امر باعث بینتیجه بودن
اکثر تالشها در توسعه کسبوکارهای فناورانه و دانشبنیان خواهد شد .مهمترین چالشهای تأمین
مالی شرکتهای دانشبنیان به روایت از پژوهشهای تجربی بهصورت خالصه در جدول()2
ارائهشده است.
جدول( :)2چالشهای تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان بر اساس ادبیات موضوع
پژوهشگران

نوع چالش
منابع محدود مالی (درآمد) در داخل شرکت و وابستگی زیاد به منابع خارج شرکت ،سیستم حسابداری

فخاری1400 ،

ضعیف ،اعتماد بیشازحد به صندوق نیمهدولتی و قبول شرایط تحمیلی صندوق ،فلج شدن سیستم بانکی
کشور و مشکل شدن مراودات مالی بینالمللی ،مشکل صادرات محصوالت فناورانه و از دست دادن
بازارهای صادراتی برای برخی از این شرکتها.

طباطبائیان و همکاران1399 ،

Fattahi&et al, 2019

کیانی و همکاران1398 ،

دسترسی سخت به اطالعات شفاف مالی و غیرمالی شرکتهای دانشبنیان.
ناتوانی نهاد تأمین مالی و شرکت مبتنی بر فناوری جدید از ارزیابی دقیق فناوری و درنتیجه نهاد مالی
تمایل دارد کمتر ارزیابی کند و فنّاور تمایل دارد بیشتر ارزیابی کند.
حمایتهای بسیار اندک مالی از شرکتهای دانش بنیان ،هزینه اجاره باال ،فقدان منابع مالی مستقل داخلی
در شرکتها.
فرایند پیچیده دریافت اعتبارات بانکی و باالبودن نرخ سود بانکی و وثیقه باال ،قیمتگذاری غیرواقعی و

سرمایه ،مشکالت ناشی از تحریمها ،مشکالت حوزه مالیاتی ،نبود حمایت صادراتی و وارداتی ،باال بودن
بدهی دولت به شرکتهای دانشبنیان ،نبود مکانیزم خرید تضمینی محصوالت دانشبنیان.

;Cowling & Lee, 2018
Timmons & Spinelli, 2004

کامگار و همکاران1392 ،
;Schmidt & Hoffmann, 2019

بازده پایین سرمایهگذاری و دیربازده بودن یا عدم قطعیت در کسب درآمد و عدم تمایل بخش خصوصی
به سرمایهگذاری.
دارائیهای شرکتهای مبتنی بر فناوری غالباً ماهیتی نامشهود دارند و ارزیابی آنها سخت است و امکان

فخاری1400،؛ امین بیدختگی و زرگر،

نقد شوندگی آنها هم محدود است(عدم توان وثیقهگذاری ضمانتهای اعتباری برای شرکتهای

1390

دانشبنیان).

حاج اصغری و همکاران1398 ،؛ امین

عدم تنوع و توسعه در سازوکارها و ابزارهای تأمین مالی  -کمبود نهادهای مالی متنوع و متناسب با

بیدختگی و زرگر1390،؛ عمید و

مراحل مختلف چرخه عمر این شرکت ها ،موانع بازار و نبود یا ضعف بازار مناسب داخلی برای

غمخواری1388 ،

محصوالت دانشبنیان.
ضعف بسترهای قانونی ،وجود برخی حمایتهای مستقیم دولتی و همچنین نبود اطالعات شفاف مالی و

متوسلی و همکاران1396 ،

غیرمالی در بنگاههای فناور و ضعف ساختاری و مدیریتی آنها سرمایهگذاری خطرپذیر را خیلی سخت
میکند.

شناسایی و دستهبندی چالشهای تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان در ایران

کاشیان و بیات1398 ،

نامناسب در بازار ،ریسک باالی سرمایهگذاری ،محدودیت /کمبود سرمایه و شراکت نامناسب در تأمین

مشکالت اقتصادی کشور ،عدم تخصیص صحیح ،بهینه و متناسب منابع (مالی) به شرکتهای دانشبنیان،
قلیپور و همکاران1394 ،

حمایت مالی ناکافی از شرکتهای دانشبنیان ،تحقیقات بازاریابی ضعیف ،قیمتگذاری نامناسب و
غیرواقعی محصول و خدمت در بازار.
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۳روش پژوهشپژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری دادهها و رویکرد پژوهشی ،آمیخته
اکتشافی(رویکرد ترکیبی) میباشد .در مرحله اول(کیفی) بهمنظور شناسایی مسائل و چالشهای
تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان از روش توصیفی – مطالعات کتابخانهای(کل مقاالت ملی و
بینالمللی ،گزارشهای علمی مرتبط و )...و مصاحبه نیمهساختاریافته با صاحبنظران و خبرگان
علمی -اجرایی(جدول ( ))3در چهار حوزه شرکتهای دانشبنیان ،صندوقهای تأمین مالی،نهادهای
تسهیلگر و سیاستگذار استفادهشده است که بهصورت نمونهگیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی
انتخاب شدهاند .مراحل کلی انجام پژوهش در شکل( )1آمده است.

شکل( )1فرآیند انجام پژوهش
جدول( :)3فهرست مشارکتکنندگان در بخش کیفی
ردیف
1

شرکت

Intw01

14

مهار سیستم

شرکت

Intw14

شرکت

Intw02

15

پارس سهند

شرکت

Intw15

شرکت

Intw03

16

نهاد تأمین مالی

Intw16

4

پوششهای نانو ساختار

شرکت

Intw04

17

نهاد تأمین مالی

Intw17

5

رادیاوران سروش

شرکت

Intw05

18

نهاد تأمین مالی

Intw18

6

آرتا ویژن آوا

شرکت

Intw06

19

نهاد تأمین مالی

Intw19

7

سرمایهگذاری اسمارت آپ

شرکت

Intw07

20

8

پرتو تماس نوین( پرمان)

شرکت

Intw8

21

9

همراه مکانیک

شرکت

Intw9

22

10

تجارت همراه روناش

شرکت

Intw10

23

11

پاس نیرو

شرکت

Intw11

24

12

پارس نهند

شرکت

Intw12

13

دیتا شهر

شرکت

2
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10

مصاحبهشونده
شرکت مدیریت پروژههای

نقش

کد مصاحبهشونده

ردیف

مصاحبهشونده

نقش

کد مصاحبهشونده

صنعتی ابدال
پدیده زیستی نانو
شرکت نانو کامپوزیت
رادیس

صندوق نوآوری و
شکوفایی
صندوق شکوفایی و
نوآوری
صندوق مالی توسعه
فنّاوری ایران
صندوق پژوهش و فناوری
زیستی
صندوق پژوهش و فناوری

نهاد تأمین مالی

Intw20

غیردولتی نوین

Intw13

صندوق سرمایهگذاری
بهمن
صندوق پژوهش و فناوری

نهاد تأمین مالی

Intw21

نهاد تأمین مالی

Intw22

غیردولتی ایرانیان
پارک و علم و فناوری
دانشگاه صنعتی شریف
پارک فناوری دانشگاه

نهاد تسهیلگر
نهاد تسهیلگر

پردیس
25

معاونت علمی و فناوری

سیاستگذار

26

معاونت علمی و فناوری

سیاستگذار

Intw23
Intw24
Intw25
Intw26

پس از انجام مصاحبهها و پیادهسازی و تحلیل آنها ،مهمترین چالشهای تأمین مالی شرکتهای
دانشبنیان استخراج شد .در ادامه با توجه به چالشهای شناساییشده از ادبیات موضوع و مصاحبهها،
پرسشنامهای مشتمل بر  29سؤال طراحی و در بین نمونه آماری( 70نفر) توزیع گردید و درنهایت
 64پرسشنامه تکمیلشده دریافت گردید که به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخابشدهاند.
میزان مشارکت بازیگران مختلف در تکمیل پرسشنامه به تفکیک بازیگران در حوزه تأمین مالی
شرکتهای دانشبنیان در شکل( )2ارائهشده است .همانگونه که در نمودار زیر مشخص است
بیشترین میزان مشارکتکنندگان مربوط به شرکتهای دانشبنیان است؛ که با توجه به تمرکز
پرسشنامه بر چالشهای تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان و انتخاب آنها براساس نوع فعالیت
طبیعی است .مطابق شکل( 61 ،)2درصد مشارکتکنندگان بیش از  15سال و  18درصد آنها بین
 10تا  15سال و مابقی هم کمتر از  10سال سابقه مرتبط دارند.

تحلیل دادههای کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون(روش شبکه مضامین )17انجام شد.
مراحل فرایند تحلیل مضمون در شکل( )3نشان دادهشده است.
 .1آشنا شدن با دادهها

 .2ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری

 .3جستجو و شناخت مضامین

 .6تدوین گزارش

 .5تحلیل شبکه مضامین

 .4ترسیم شبکه مضامین

شکل ( :)3شش گام انجام تحلیل مضمون

فهرستی اولیه از ایدههای موجود در دادهها پرداخته شد .در مرحله دوم نوبت به ایجاد کدهای
اولیه و کدگذاری رسید .در این مرحله عبارات و شواهد گفتاری حاوی مضمون ،کدگذاری شدند

شناسایی و دستهبندی چالشهای تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان در ایران

شکل ( :)2توزیع پاسخدهندگان براساس سابقه فعالیت و نوع سازمان

و خرده مقوالت مرتبط با آنها استخراج گردید .کدگذاری بهصورت دستی انجام شد و با نوشتن
یادداشت بر روی متن دادههای موردنظر انجام گرفت(جدول(.))4
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جدول( :)4نمونه فرآیند کدگذاری
شواهد گفتاری

خرده مقوله

نهادهای تأمین مالی سنتی نمیتوانند یا نمیخواهند ارزش

مضمون پایه

مضمون سازمان دهنده

فقدان یا ضعف نهادهای

واقعی شرکتهای دانشبنیان را ارزیابی نمایند چون جنس

وجود مشکالت و

ارزشیابی و

دارایی شرکتهای دانشبنیان دانش فکری هست و این

یپچدگی برای

ارزشگذاری کارآمد و

دانش جزء بندهای ترازنامه مالی محسوب نمیشود تا برای

ارزیابی و

حرفهای شرکتهای

آنها قابلدرک باشد و یا اگر هم باشند به نحوه خوب قابل

ارزشگذاری

دانشبنیان بهویژه در

فناوری

مراحل اولیه رشد و

مسائل زیرساختی

توسعه

(سیاستی ،قانونی

ارزیابی نیستند.

 ۸۰درصد چالشهای نظام تأمین مالی فعالیتهای دانشبنیان
در کشور ما به دلیل عدم ثبات اقتصادی و نرخ تورم فزاینده
است درصورتیکه این موضوع حل شود ارائه راهکار برای
بقیه موارد میتواند کارساز باشد . ...در فضای رانتی تقاضای
وحشی ایجاد میشود و در این صورت صندوق مجبور است
ارزیابیهای خود را بیشتر کند و فرآیند بررسی طوالنی

کد

تأثیر چالشهای
مشکالت اقتصادی

اقتصادی و سیاسی بر

( افزایش نرخ

فرآیند تأمین مالی

تورم نوسانات

(تحریمها ،تورم ،نرخ

ارزی و)...

باالی سود ،نوسان ارز

Intw08

اجرایی و) ...

Intw17

و)...

میشود و همه شاکی میشوند که حق هم دارند.
از اینکه شرکتهای دانشبنیان از صندوقها گالیه دارند ما
هم قبول داریم ولی این موضوع که ما از بانکها بدتریم،
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قبول نداریم به اعتقاد من همچنان از بانکها بهتر است و
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فرآیند ارائه تسهیالت صندوق از بانکها سادهتر است ،ولی
قبول دارم در سالهای اخیر فرآیند ارائه تسهیالت صندوقها
هم سختتر شده است .با توجه به شرایط موجود صندوق
ها عالقهای به ارائه تسهیالت ندارند و اگر برخی از
صندوقها وام هم میدهند از منابع خودشان نیست بلکه از

زمانبر بودن و
سخت بودن اخذ
تسهیالت از
صندوقها و عدم
تمایل به ارائه

عدم تمایل صندوقها به

تسهیالت

سرمایهگذاری پر ریسک
و تمایل به وامدهی

منابع وجوه اداره شده دولتی میباشد.
اگر شما بدانید که چه صندوقهایی ما را رد کردند ،ولی
همین االن حسرت آن را میخورند؛ یعنی(ما) را رد کردند
چون دیدگاه بیزینسی نداشتند به همین علت نمیخواستند
ریسک کنند ،درحالیکه هایریسک هم نبود ،بلکه سطح
ریسک آن متوسط بود.

Intw22

ریسکگریزی و
ضعف عملکردی
صندوقهای تأمین
مالی موجود

ضعف دانش و
تجارب برای
ارزیابی ریسک و
بازار

Intw09

شواهد گفتاری
در کشور ما بزرگترین مشتری محصوالت شرکتها بهویژه
دانشبنیانها ،خود دولت است پس مهمترین کاری که دولت
ما میتواند انجام دهد مدیریت بازار است به نظرم این از
کمکهای مالی مهمتر است.

خرده مقوله
تأثیر تجاریسازی
و وجود بازار در
فرآیند تأمین مالی

شناسایی نماید آیا این شناسایی و تفکیک بهدرستی و منطقی
انجامشده است؟ با تأکید فراوان میگویم چنین تفکیکی و
ارزیابی صورت نگرفته است و نمیگیرد گرچه نوع
شرکتهایی و با چه شرایطی باید موردحمایت قرار گیرند و

Intw08

ضعف زیرساختهای
الزم برای فروش و

اما یک سؤال اساسی مطرح است اینکه آیا سیاستگذار
توانسته شرکتهایی که باید حمایت شوند بهدرستی

مضمون پایه

مضمون سازمان دهنده

کد

اهمیت نقش دولت
برای
سیاستگذاری و

محدودیت بازار فروش
داخلی محصوالت

مشکالت بازار
محصوالت دانشبنیان

دانشبنیان

Intw22

کمکهای هدفمند

چه نوع شرکتهای نباید موردحمایت قرار گیرند.
مسئله این است که اگر شما بخواهید به حیطه تخصصی یک

دانش آن را داشته باشید .این دانش را در دانشگاه درس
نمیدهند ،بلکه این دانش را در کف آن صنعت درس
میدهند؛ یعنی شما نیاز به آدمهایی دارید که در حیطه آن
صنعت بیزینس و کسبوکار انجام دادهاند و بعد میآیند و
آن دانش را با یک خدمت مالی ترکیب میکنند.

مهارت در مباحث

ضعف ساختاری،

ضعفهای دانشی،

کارآفرینی ،مالی،

تجارب مدیریتی و سایر

سازمانی و حرفهای

بازاریابی و عدم

نیازهای دانشی

شرکتهای

استفاده از مشاوران

شرکتها

دانشبنیان

مجرب

Intw07

شناسایی و دستهبندی چالشهای تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان در ایران

کسبوکار ورود کنید و از این جنس خدمات بدهید ،باید

ضعف تجربه و
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بـرای تحلیـل ک ّمـی حاصـل از دادههای پرسشـنامه ،از آزمون  tتک نمونهای در سـطح اطمینان
 95درصـد استفادهشـده اسـت .در ایـن مرحلـه یـک فرضیه مربوط بـه وجـود چالش(چالشهای
تأمیـن مالی) در شـرایط فعلی کشـور مطـرح و دیدگاه بازیگران مورد تحلیل قـرار گرفت .در ادامه
نیـز بهمنظـور بررسـی تفـاوت بین دیدگاههـای  4گـروه از بازیگران مختلف و فعـال در خصوص
وجـود چالشهـای تأمین مالـی شـرکتهای دانشبنیان از تحلیل واریانس استفادهشـده اسـت.
یکـی از مراحـل مهـم در پژوهشهـای کیفـی،بررسـی روایـی و پایایـی یافتههـا اسـت .در
پژوهـش حاضـر بـرای اعتبار یابـی یافتههای کیفی از دو روش مثلثسـازی داده و بازبینی توسـط
همـکاران استفادهشـده اسـت .در ارتبـاط بـا اعتبـار بیرونـی نیز سـعی شـد که به توصیـف هرچه
بیشـتر شـرایط و وضعیـت حـوزه دانشبنیانها و مسـائل آنها پرداختـه تا امکان مقایسـه و تعیین
میـزان مشـابهت یافتههـا بـا سـایر موقعیتهـا بـرای خواننـدگان فراهم گـردد .همچنیـن در ارائه
گـزارش تحلیـل دادههـا سـعی شـد تـا بـه توصیـف غنـی یافتههـا از طریق اسـتناد بـه نقلقولها
پرداختـه شـود و امـکان آشـنایی خواننـدگان را با فضـای فکری مصاحبهشـوندگان فراهـم نماید.

۴-تجزیهوتحلیل یافتهها

 -4-1تحلیل کیفی
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بـرای احصـای چالشهـای تأمیـن مالـی شـرکتهای دانشبنیـان در ایـران علاوه بر بررسـی

14

ادبی�ات و مس�تندات موج�ود ب�ا  26نفـر از صاحبنظران علمی– فن�ی مصاحبه نیمهسـاختاریافته
انج�ام ش�د(جدول ( .))3بـرای تحلیل دادههای حاصـل از مصاحبه در این بخـش از روش تحلیل
مضمون اسـتفاده شـده اسـت .کدگذاری و تعیین مضامین با اسـتفاده از روندی مشـخص در سـه
مضمـون کلـی شـامل(مضامین پایـه ،مضامیـن سـازمان دهنـده و مضامیـن فراگیر) انجـام گردیده
اسـت(جدول( .))4در ایـن مرحلـه کلیـه خـرده مقـوالت بهدسـتآمده از مصاحبههـا ابتـدا بـه
مضامیـن پایـه نسـبت داده میشـوند و سـپس مضامیـن پایـه بـه مضامین سـازمان دهنده تقسـیم
میشـوند ،مضامیـن سـازمان دهنـده نیز بـه مضامیـن فراگیـر دسـتهبندیمیشـوند .بهطورکلی با
تحلیـل نظـرات مشـارکتکنندگان 28 ،مضمون پایـه 7 ،مضمون سـازماندهنده 1 ،مضمون فراگیر
اسـتخراج شـد کـه حاصـل  100خـرده مقولـه و  453کـد اولیـه بوده اسـت کـه نتایـج اطالعات
مزبـور در جدول( )5ارائهشـده اسـت.

جدول ( :)5مراحل تحلیل مضمون در احصای چالشهای تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان
مضمون فراگیر

مضمون سازماندهنده

ضعفهای دانشی ،سازمانی
و حرفهای شرکتهای
دانشبنیان

مضمون پایه

کد مصاحبهشونده

ضعف ساختاری ،تجارب مدیریتی و سایر نیازهای دانشی (روحیه

Intw04, Intw11, ntw16, Intw25,

کارآفرینی ،سواد مالی ،دانش حقوقی و بازار ،استفاده نکردن از
مشاروان و متعهد نبودن برخی در بازپرداخت)
عدم تمایل برخی شرکتهای دانشبنیان برای واگذاری سهام برای
مشارکت و جذب سرمایه
اتکای بیش از حدّ به میزان ارزش و اهمیت فناوری خود
ضعف ساختاری ،عملکردی و فرایندهای تأمین مالی صندوقهای
مالی موجود (تخصصی بودن ،حرفهای بودن و روحیه کارآفرینی
داشتن).

ریسکگریزی و ضعف

تأمین مالی موجود

Intw18, Intw9, Intw13, Intw5,
Intw20

Intw08, Intw22, Intw10. Intw1

Intw25, Intw19. Intw9, Intw5

Intw08, Intw11, Intw10, Intw16,
Intw26, Intw25, Intw7, Intw18,
Intw1, Intw13

Intw08, Intw11, Intw25, Intw22,

به مشارکت در سرمایهگذاری پر ریسک و بیشتر تمایل به وامدهی).

Intw19, Intw18, Intw9

باال بودن نرخ تسهیالت و وابستهسازی تأمین مالی به وثایق مشهود.

Intw08,Intw02,Intw1,Intw16,
Intw10,Intw25,Intw26,Intw22,
Intw19

ضعف دانش و تجارب مرتبط و ضعف فرآیند کارشناسی در
صندوقهای مالی موجود
کافی نبودن منابع مالی صندوقها برای مشارکت در سرمایهگذاری.
کمبود و ضعف عملکردی
صندوقهای خطرپذیر
موجود

فراهم نبودن زیرساختهای الزم برای ایجاد و توسعه صندوقهای

ضمانت اعتبار

برای مشارکت و
سرمایهگذاری
مشکالت بازار محصوالت
دانشبنیان

Intw21, Intw11 Intw22, Intw7,

خطرپذیر تخصصی و توانمند خصوصی.
ضعف ساختاری ،نقشآفرینی و عملکرد صندوقهای خطرپذیر

Intw25, Intw26, Intw22, Intw7,

موجود.

آنها.
کمبود صندوقهای و بیمههای ضمانت کارآمد و مؤثر (اعم از دولتی
و خصوصی.

ضعفهای فرهنگ اجتماعی

Intw16, Intw23, Intw7

Intw19, Intw18, Intw9, Intw20

محدودیت در صدور ضمانتنامه از طرف صندوقها و ضعف کارایی
کمبود صندوقها و بیمههای

Intw16, Intw25

بیاعتمادی و ضعف فرهنگ مشارکت عمومی و ضعف مکانیزمهای

Intw19, Intw9, Intw13, Intw5,
Intw20

Intw7, Intw6, Intw20

Intw26, Intw7, Intw19, Intw15

Intw04, Intw10, Intw25, Intw26,
Intw7, Intw19, Intw1, Intw15, Intw6,

الزم برای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه دانشبنیان.

Intw22

ضعف زیرساختهای الزم برای صادرات و نظارت بر واردات

Intw04, Intw11, Intw15, Intw6,

محصوالت دانشبنیان.

Intw5,

شناسایی و دستهبندی چالشهای تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان در ایران

ضعف ساختی -کارکردی اکوسیستم تأمین مالی دانشبنیان

عملکردی صندوقهای

ریسکگریزی صندوقهای تأمین مالی موجود (عدم تمایل صندوقها

Intw22, Intw7, Intw19, Intw1,
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مضمون فراگیر

مضمون سازماندهنده

مضمون پایه

کد مصاحبهشونده

ضعفهای دانشی ،سازمانی

ضعف زیرساختهای تجاریسازی و محدودیت بازار فروش داخلی

Intw08, Intw04, Intw11, Intw25,

و حرفهای شرکتهای
دانشبنیان
مسائل زیرساختی (سیاستی،
قانونی ،اجرایی و)...

محصوالت دانشبنیان.
دیر پرداخت شدن مطالبات شرکتها از سمت دستگاههای دولتی و
مواجهشدن با تأمین سرمایه در گردش برای ادامه حیات و توسعه.
نبود سیستمهای اطالعاتی یکپارچه ،شفاف و بهروز و فقدان شبکههای
تأمین مالی.

ریسکگریزی و ضعف
عملکردی صندوقهای
تأمین مالی موجود

ضعف قوانین و سیاستها و نظارتهای دولت در حمایت هدفمند
از شرکتهای دانشبنیان.
فقدان یا ضعف نهادهای ارزشیابی و ارزشگذاری کارآمد و حرفهای
شرکتهای دانشبنیان بهویژه در مراحل اولیه رشد و توسعه.
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ضعف ساختی -کارکردی اکوسیستم تأمین مالی دانشبنیان
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ضعف قوانین و یا اجرای فرآیندهای مرتبط با مالکیت فکری.
بوروکراسی فرایند اعطای گواهی دانشبنیانی و از دست رفتن فرصت
سرمایهگذاری

Intw22

Intw6, Intw22

Intw16, Intw15, Intw5
Intw23, Intw08, Intw04, Intw11,
Intw10 Intw25, Intw26, Intw22,
Intw7, Intw19, Intw1, Intw13,
Intw15, Intw5, Intw20
Intw08, Intw11, Intw16, Intw25,

Intw16, Intw25, Intw26, Intw22

Intw11

بازده پایین و دیربازده بودن سرمایهگذاری در حوزه دانشبنیان و عدم
تمایل سرمایهگذار به سرمایهگذاری (با وجود بازارهای موازی و پر

Intw26, Intw9, Intw22

سود مانند طال ،ارز و )...
کمبود و ضعف عملکردی
صندوقهای خطرپذیر
موجود

تأثیر اطالعات نامتقارن در فرآیند تأمین مالی (عدم اعتماد طرفین به
هم دیگر)

Intw21, Intw02, Intw11, Intw16,
Intw7, Intw10. Intw1, Intw15

ضعف یا فراهم نبودن زیرساختهای الزم برای حمایت مالی از
شرکتها براساس چرخه عمر (نقص زنجیره تأمین مالی اکوسیستم

Intw25, Intw22 Intw23, Intw13,
Intw15

دانشبنیان)
کمبود صندوقها و بیمههای
ضمانت اعتبار

البیگری و یا رانت برای تأمین مالی (ایجاد فساد و تأمین مالی

Intw11, Intw08, Intw10, Intw25,

شرکتهای غیر صالحیتدار)

Intw19, Intw18, Intw13, Intw15

تأثیر چالشهای اقتصادی و سیاسی بر فرآیند تأمین مالی(تحریمها،

Intw04, Intw10, Intw10, Intw20,

تورم ،نرخ باالی سود ،نوسان ارز و)...
ضعفهای فرهنگ اجتماعی

عدم اتصال این نوع شرکتها به بنگاههای بزرگ بهمنظور استفاده از

برای مشارکت و

توان مالی ،سرمایهگذاری و بازاریابی آنها به دلیل عدم تمایل

سرمایهگذاری

شرکتهای بزرگ صنعتی در استفاده از توان شرکتهای دانشبنیان
است.

Intw1, Intw9, Intw13, Intw15, Intw5,
Intw22

Intw10. Intw1, Intw13, Intw5

همانگونــه کــه در جــدول( )5مشــاهده میشــود در رابطــه بــا چالشهــای تأمیــن مالــی
شــرکتهای دانشبنیــان ،ضعــف ســاختاری -کارکــردی اکوسیســتم تأمیــن مالــی دانشبنیــان
بهعنــوان مضمــون فراگیــر در نظــر گرفتــه شــد .مضامیــن ســازماندهنده ایــن مضمــون فراگیــر
پــس از انجــام کدگذاریهــای اولیــه و احصــای مضامیــن ســازمان دهنــده بــه  7دســته تقســیم
گردیــد کــه عبارتنــد از:
 )1ضعفهای دانشی ،سازمانی و حرفهای شرکتهای دانشبنیان.
 )2ریسک گریزی و ضعف عملکردی صندوقهای تأمین مالی موجود.
 )3کمبود و ضعف عملکردی صندوقهای خطرپذیر موجود.
 )4کمبود صندوقها و بیمههای ضمانت اعتبار.
 )5ضعفهای فرهنگ اجتماعی برای مشارکت و سرمایهگذاری.
 )6مشکالت بازار محصوالت دانشبنیان.
 )7مســائل زیرساختی(سیاســتی ،قانونــی ،اجرایــی و .)...لــذا وجــود چالشهــا فــوق از
یکســو باعــث اخــال در فرآینــد تأمیــن مالــی بهانــدازه کافــی ،کارا و اثربخــش و در زمــان
مشــکالت متعــددی مواجــه کــرده و بعض ـ ًا منجــر بــه ضعــف و شکســت آنهــا و در نهایــت
کاهــش نقــش ارزنــده آنهــا در رشــد و توســعه همهجانبــه اقتصــادی ،اجتماعــی ،علمــی،
فرهنگــی و  ...در کشــور میگــردد.
-4-2تجزیهوتحلیل ک ّمی
بــا توجــه بــه چالــش شناساییشــده در تأمیــن مالــی شــرکتهای دانشبنیــان ،پرسشــنامهای
طراحــي و در بیــن افــراد نمونــه توزیــع گردیــد .در ایــن میــان  29چالــش شناساییشــده
بهصــورت  29فرضیــه آزمـ�ون شــدند.
در هــر فرضیــه محقــق بــه دنبــال بررســی ایــن موضــوع بــود کــه هــر یــک از چالشهــا
مطرحشــده تــا چــه میــزان در نظــام تأمیــن مالــی ایــران وجــود دارنــد .دراینبیــن بهمنظــور

شناسایی و دستهبندی چالشهای تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان در ایران

مناســب شــده و از ســویی دیگــر رشــد و توســعه ایــن شــرکتها را بــا موانــع ،مســائل و

بررســی فرضیههــا مربــوط بــه اینکــه چالشهــای موردنظــر در شــرایط فعلــی کشــور وجــود
دارنــد (وضعیــت موجــود) ،از آزمــون  tاســتفاده شــد کــه نتایــج آن در جــدول ( )6آمــده اســت.
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جدول( :)6وضعیت موجود چالشهای تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان
انحراف

سطح

معیار

معناداری

4.09

0.77

0.000

رد فرض صفر

عدم تمایل برخی شرکتهای دانشبنیان برای واگذاری سهام برای مشارکت

4.04

0.81

0.000

رد فرض صفر

عدم تمایل برخی شرکتهای دانشبنیان برای بهرهمندی و کاربست مشاوره نهادهای تأمین مالی

3.55

0.88

0.025

رد فرض صفر

اتکای بیش از حدّ به میزان ارزش و اهمیت فناوری خود

3.75

0.86

0.00

رد فرض صفر

ضعف تجارب الزم شرکتهای دانشبنیان برای جلبتوجه سرمایهگذار مناسب

4.04

0.78

0.00

رد فرض صفر

3.93

0.89

0.000

رد فرض صفر

سؤال
ضعف ساختاری ،تجارب مدیریتی و سایر نیازهای دانشی شرکتها (روحیه کارآفرینی ،سواد
مالی ،دانش حقوقی و بازار و )...در شرکتها

ضعف ساختاری ،عملکردی و فرایندهای تأمین مالی صندوقهای مالی موجود (تخصصی بودن،
حرفهای بودن و روحیه کارآفرینی داشتن)
ریسکگریزی صندوقهای تأمین مالی موجود (عدم تمایل صندوقها به مشارکت در

4.14

0.84

0.000

رد فرض صفر

فقدان یا نبود صندوقهای خطرپذیر تخصصی ،حقیقی و توانمند در کشور

3.93

0.90

0.000

رد فرض صفر

ضعف ساختاری ،نقشآفرینی و عملکرد صندوقهای خطرپذیر موجود

3.88

0.64

0.000

رد فرض صفر

محدودیت در صدور ضمانتنامه از طرف صندوقها و ضعف کارایی آنها

3.28

0.98

0.659

کمبود صندوقهای و بیمههای ضمانت کارآمد و مؤثر(اعم از دولتی و خصوصی)

3.68

0.95

0.001

رد فرض صفر

باال بودن نرخ تسهیالت و وابستهسازی تأمین مالی به وثایق مشهود(همانند بانکها)

4.11

0.92

0.000

رد فرض صفر

ضعف دانش و تجارب مرتبط و ضعف فرآیند کارشناسی در صندوقهای مالی موجود

3.39

0.83

0.29

کافی نبودن منابع مالی صندوقها برای مشارکت در سرمایهگذاری

3.88

0.90

0.000

رد فرض صفر

البیگری و یا رانت برای تأمین مالی(ایجاد فساد و تأمین مالی شرکتهای غیر صالحیتدار)

3.84

0.88

0.000

رد فرض صفر

ضعف نظارت بر واردات محصوالت دانشبنیان

3.68

0.91

0.002

رد فرض صفر

ضعف زیرساختهای صادرات محصوالت دانشبنیان

4.21

0.80

0.000

رد فرض صفر

ضعف زیرساختهای تجاریسازی و محدودیت بازار فروش داخلی محصوالت دانشبنیان

3.96

0.75

0.000

رد فرض صفر

نبود سیستمهای اطالعاتی یکپارچه ،شفاف و بهروز و فقدان شبکههای تأمین مالی

4.00

0.83

0.000

رد فرض صفر

ضعف قوانین و سیاستها و نظارتهای دولت برای حمایت هدفمند از شرکتهای دانشبنیان

4.25

0.82

0.000

رد فرض صفر

3.81

0.69

0.000

رد فرض صفر

ضعف قوانین و یا اجرای فرآیندهای مرتبط با مالکیت فکری

3.95

0.71

0.000

رد فرض صفر

بوروکراسی فرایند اعطای گواهی دانشبنیانی و از دست رفتن فرصت سرمایهگذاری

3.26

1.02

0.517

4.18

0.85

0.000

رد فرض صفر

3.88

0.73

0.000

رد فرض صفر
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سرمایهگذاری پر ریسک و بیشتر تمایل به وامدهی)
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میانگین

نتیجه

فقدان یا ضعف نهادهای ارزشیابی و ارزشگذاری کارآمد و حرفهای شرکتهای دانشبنیان به
ویژه در مراحل اولیه رشد و توسعه

بازده پایین و دیربازده بودن سرمایهگذاری در حوزه دانشبنیان و عدم تمایلبخش خصوصی به
سرمایهگذاری(وجود بازارهای موازی و پر سود مانند طال ،ارز و )...
تأثیر اطالعات نامتقارن در فرآیند تأمین مالی(عدم اعتماد طرفین به هم دیگر)
عدم اتصال این نوع شرکتها به بنگاههای بزرگ بهمنظور استفاده از توان مالی ،سرمایهگذاری و
بازاریابی
ضعف یا فراهم نبودن زیرساختهای الزم برای حمایت مالی از شرکتها براساس چرخه
عمر(نقص زنجیره تأمین مالی اکوسیستم دانشبنیان)
بیاعتمادی و ضعف فرهنگ مشارکت عمومی و ضعف مکانیزم های الزم برای جذب
سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه دانشبنیان
تأثیر چالشهای اقتصادی و سیاسی بر فرآیند تأمین مالی(تحریمها ،تورم ،نوسان ارز ،سوداگری
و)...

3.75
3.84
3.84
4.39

0.68
0.58
0.90
0.76

0.000
0.002
0.000
0.000

پذیرش فرض
صفر

پذیرش فرض
صفر

پذیرش فرض
صفر

رد فرض صفر
رد فرض صفر
رد فرض صفر
رد فرض صفر

همانطــور کــه در جــدول( ،)6مشــاهده میشــود غیــر از ســه مــورد در مــورد بقیــه چالشهــا
ســطح معنــاداری کوچکتــر از  0.05اســت بنابرایــن در ســطح اطمینــان  95درصــد میتــوان
فــرض صفــر را رد کــرد و نتیجــه گرفــت کــه وجــود چالشهــای موردنظــر در نظــام تأمیــن
مالــی شــرکتهای دانشبنیــان ایــران خیلــی مطــرح نیســتند .بااینحــال در مــورد ســه چالــش
شــامل« :ضعــف دانــش و تجــارب مرتبــط و ضعــف فرآینــد کارشناســی در صندوقهــای مالــی
موجــود (« ،»)0.29ضعــف کارایــی ضمانتنامههــای صــادره از صندوقهــای پژوهــش و
فنــاوری ( »)0.659و «بوروکراســی فراینــد اعطــای گواهــی دانشبنیانــی و از دســت رفتــن
فرصــت ســرمایهگذاری ( »)0.517ســطح معنــاداری بزرگتــر از  0.05اســت؛ بنابرایــن فــرض
صفــر در ســطح اطمینــان  95درصــد موردپذیــرش قــرار میگیــرد .بهعبارتدیگــر از دیــدگاه
پاســخدهندگان ســه چالــش مزبــور در شــرکتهای دانشبنیــان ایــران مطــرح نیســتند.
در گام بعدی،بهمنظور بررسی تفاوت دیدگاه  4گروه ذینفع سیاستگذار ،صندوق تأمین مالی،
نهاد تسهیلگر و شرکت دانشبنیان در مورد میزان وجود چالشها میانگین نظرات این گروهها در
مورد هر یک از سه چالش مذکور در قالب جدول ( )7آمده است .در این جدول تفاوت دیدگاه
گروههای مختلف بهخوبی نمایش دادهشده است بهعنوانمثال در مورد چالش" بوروکراسی فرایند
تأمین مالی با سه گروه دیگر تفاوت دارد.
جدول( :)7مقایسه میانگین نظرات گروههای مختلف در مورد سه فرضیهای که پذیرفته نشدند.
پاسخدهندهها

بوروکراسی فرایند اعطای گواهی

ضعف دانش و تجارب مرتبط و ضعف فرآیند

محدودیت در صدور ضمانتنامه از

دانشبنیانی و از دست رفتن

کارشناسی در صندوقهای مالی موجود

طرف صندوقها و ضعف کارایی آنها

فرصت سرمایهگذاری
نهاد سیاستگذار

3.38

3.25

3.12

نهاد تسهیلگر

3.38

3.57

3.12

صندوق تأمین مالی

2.67

3

3.22

شرکت دانشبنیان

3.44

3.53

3.42

۵-جمعبندی

شناسایی و دستهبندی چالشهای تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان در ایران

اعطای گواهی دانشبنیانی و از دست رفتن فرصت سرمایهگذاری" ،دیدگاه نمایندگان صندوقهای

در اقتصاد جهانی امروز ،شرکتهای جدید مبتنی بر فناوری عالوه بر تولید دانش جدید(علم و
فناوری) و اشتغال متخصصین و فارغالتحصیالن دانشگاهی بهعنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و
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توسعه پایدار کشورها نیز عمل میکنند .شرایط خاص و متفاوت ایران در جهان و تجربیات حاصل
از تحریمها ،اهمیت توجه به اقتصاد مقاومتی و درونزا را برای مسئوالن و فعاالن اقتصادی دوچندان
کرده است؛ بنابراین توجه به ایجاد و توسعه شرکتهای جدید و مبتنی بر فناوری(شرکتهای
دانشبنیان) در چندسال اخیر در دستور کار قرارگرفته است که تاکنون بیش از پنج هزار شرکت
دانشبنیان ایجاد شدهاند که یکی از مهمترین عوامل در رشد و توسعه این نوع شرکتها دسترسی
به منابع مالی بهویژه در مراحل اولیه رشد است .نتایج مطالعات مختلف نشان میدهد که شرکتهای
دانشبنیان در فرآیند تأمین مالی با چالشهای متعددی روبرو هستند که دسترسی آنها را به منابع
مالی دشوار میکند.
در پژوهش حاضر ،نویسندگان با بررسی ادبیات و مصاحبهها با بازیگران و فعاالن این حوزه،
 29چالش م ّهم در فرآیند تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط دانشبنیان در کشور را شناسایی

طراحی و در بین نمایندگان بازیگران و فعاالن این
کردند و سپس بر اساس آن پرسشنامهای ّ

حوزه(شرکتهای دانشبنیان ،صندوقهای تأمین مالی مرتبط ،نهادهای تسهیلگر و سیاستگذار)
که دارای حداقل  5سال سابقه و تجربه در زمینه فناوری و تأمین مالی داشتند ،توزیع شد .در نهایت
 64پرسشنامه تکمیل شد که پس از تحلیل آنها ،مشخص شد به جزء  3چالش «بوروکراسی فرایند
اعطای گواهی دانشبنیانی و از دست رفتن فرصت سرمایهگذاری»«،ضعف دانش و تجارب مرتبط
و ضعف فرآیند کارشناسی در صندوقهای مالی موجود» و «محدودیت در صدور ضمانتنامه
فصلنامه علمي مديريت نوآوري  /سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1400

از طرف صندوقها و ضعف کارایی آنها» ،وجود سایر چالشهای مؤثر در فرآیند تأمین مالی
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شرکتها تائید شدند .البته فراهم شدن برخی بسترهای الزم در سالهای اخیر ازجمله ،مجوز
بانک مرکزی به برخی از صندوقهای پژوهش و فناوری در ارائه ضمانتنامه و همچنین همکاری
فیمابین صندوق نوآوری و شکوفایی و برخی بانکها در صدور ضمانتنامه موردنیاز شرکتها و
همچنین تالش معاونت علمی در برونسپاری برخی از فرآیندهای تخصصی کارشناسی و شفافتر
شدن فرآیند بررسی و مجوزهای دانشبنیانی توسط معاونت علمی و فناوری باعث شده تا حدی
قابلقبول از چالشهای مذکور کاسته شود.
در مطالعات مختلف نیز به چالشهایی مانند حسابداری ضعیف شرکتها و مشکل صادرات
محصوالت فناورانه به دلیل تحریم (فخاری ،)1400 ،دشوار بودن ارزیابی و ارزشگذاری فناوری
بهویژه در مراحل اولیه رشد شرکت و عدم توانایی در ارائه وثایق مشهود(فتاحی و همکاران2019 ،؛
اشمیت و همکاران ،)2019 ،باالبودن نرخ سود بانکی و وثیقه باال ،ریسک باالی سرمایهگذاری،
مشکالت حوزه مالیاتی ،نبود حمایت صادراتی و وارداتی ،باال بودن بدهی دولت به شرکتهای

دانشبنیان ،نبود مکانیزم خرید تضمینی محصوالت دانشبنیان(کاشیان و بیات ،)1398 ،دسترسی
سخت به اطالعات شفاف مالی و غیر مالی شرکتهای دانشبنیان(طباطبائیان و همکاران،)1399 ،
موانع بازار و نبود یا ضعف بازار مناسب داخلی برای محصوالت دانشبنیان(حاج اصغری و
همکاران )1398،اشاره شده است که در پژوهش حاضر نیز همه چالشهای مذکور همراستا با
مطالعات نظری قبلی تائید شدند.
برخالف مطالعات قبلی و براساس تحلیل پرسشنامهها ،بیشتر بازیگران وجود مسائلی از
قبیل«:بیاعتمادی و ضعف فرهنگ مشارکت عمومی برای سرمایهگذاری در حوزه دانشبنیان»،
«البیگری و یا رانت برای تأمین مالی (تأمین مالی شرکتهای غیر صالحیتدار و صاحب نفوذ)»،
«ضعف ساختاری ،تجارب مدیریتی و سایر نیازهای دانشی شرکتها (ضعف روحیه کارآفرینی،
دانش حقوقی و بازار ،عدم استفاده از مشاروان مرتبط ،تمایل نداشتن اغلب شرکتها در واگذاری
سهام و اتکای بیش از حدّ به میزان ارزش و اهمیت فناوری خود»« ،ضعف زیرساختی برای
حمایت مالی از شرکتها در مراحل جنینی و نمونهسازی» « ،فقدان یا ضعف سازوکارهای تأمین
مالی موجود برای دسترسی شرکتهای دانشبنیان به منابع الزم مطابق با چرخه عمر خود»،
«ریسکگریزی صندوقهای تأمین مالی موجود(عدم تمایل صندوقها به مشارکت در سرمایهگذاری
صندوقهای خطرپذیر تخصصی و توانمند خصوصی»« ،کمبود صندوقهای و بیمههای ضمانت
کارآمد و مؤثر(اعم از دولتی و خصوصی»« ،نبود سیستمهای اطالعاتی یکپارچه ،شفاف و بهروز و
فقدان شبکههای تأمین مالی»« ،ضعف قوانین و سیاستها و نظارتهای دولت در حمایت هدفمند
از شرکتهای دانشبنیان» و یا «عدم اتصال این نوع شرکتها به بنگاههای بزرگ بهمنظور استفاده از
توان مالی ،سرمایهگذاری و بازاریابی آنها به دلیل عدم تمایل شرکتهای بزرگ صنعتی در استفاده
از توان شرکتهای دانشبنیان است» را نیز بهعنوان چالشهای مهم در بافت ایران مطرح کردهاند و
دلیل این یافتههای جدیدتر میتواند بهرهمندی و دسترسی پژوهشگران از تجارب و نظرات بازیگران
مختلف در حوزه تأمین مالی باشد.
همانگونه که در یافتهها اشاره شد فقط در ارتباط باوجود یک چالش« بوروکراسی فرایند اعطای
گواهی دانشبنیانی و از دست رفتن فرصت سرمایهگذاری در بین بازیگران» تا حدی اختالفنظر

شناسایی و دستهبندی چالشهای تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان در ایران

پر ریسک و بیشتر تمایل به وامدهی)»« ،فراهم نبودن زیرساختهای الزم برای ایجاد و توسعه

وجود دارد .به عبارتی بیشتر نهادهای تأمین مالی معتقدند که این چالش در دسترسی شرکتهای
دانشبنیان به منابع مالی موردنیاز خیلی مؤثر نیست.
یافتههای پژوهش نشان داد که چالشهای تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان به عوامل مختلفی
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بستگی دارد .بهعنوان نمونه الف)چالشهای مرتبط به شرکتهای دانشبنیان که دسترسی آنها را
به منابع مالی سخت میکند .ب) چالشهای و مشکالت موجود در نهادهای تأمین مالی فعلی و ج)
چالشهای زیرساختی از قبیل«ضعف یا فقدان سازوکارهای تأمین مالی متناسب با رشد و توسعه
شرکتهای دانشبنیان» و یا«ضعف زیرساختهای تجاریسازی و محدودیت بازار فروش داخلی
محصوالت دانشبنیان».
بیشترین چالشها مربوط به عوامل زیرساختی میباشد و این موضوع بیانگر آن است علیرغم
گذشت  10سال از تصویب قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان به نظر میرسد سیاستها و
برنامههای ابالغی متناسب با اکوسیستم کسبوکارهای فناورانه و نوآورانه طراحی نشدهاند و یا اینکه
اجرای سیاستها و برنامههای موردنظر به ایجاد زیرساختهای جدید و یا توسعه زیرساختهای
موجود نیاز دارد .بهعنوان نمونه اگرچه برای توانمندسازی شرکتهای فناور و نوآور جدید در قالب
شتابدهندهها با ایجاد کارخانههای نوآوری تدبیر شده است ولی به نتیجه رسیدن این نوع ایدهها،
هنوز میبایست مسیر پر و پیچ خمی را تجربه نمایند.
یکی از راهکارهای عملی برای رفع برخی از چالشهای تأمین مالی شرکتهای کوچک و
متوسط دانشبنیان در کشور ،اتصال این نوع شرکتها به بنگاههای بزرگ بهمنظور استفاده از توان
مالی ،سرمایهگذاری ،بازاریابی ،تجارب مدیریتی و  ...میباشد که برای عملی شدن این امکان الف)
اجرای کامل ،هدفمند و اصالح حمایتهای مالیاتی ،بیمهای و گمرکی مطابق مفاد قانون حمایت
فصلنامه علمي مديريت نوآوري  /سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1400

از شرکتهای دانشبنیان مرتبط در زنجیره ارزش شرکتهای بزرگ صنعتی و ب) فراهم نمودن
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زیرساختهای الزم در زمینه مرجع تعین گواهی کیفیت محصوالت شرکتهای دانشبنیان بهمنظور
تعامل با صنایع بالغ و بزرگ در دستور کار مسئوالن مرتبط قرار گیرد.
اگرچه سیاستگذاران حوزه فناوری و نوآوری برای ایجاد و یا توسعه سازوکارهای الزم برای
فرآیند تأمین مالی در حال چارهاندیشی بوده و هستند ولی برای اقدام مؤثر بدیهی است که دالیل
ضعف سازوکارهای فرآیند تأمین مالی شرکتها عمیق ًا واکاوی شود؛ و براساس مطالعات و تجارب

مختلف پیروی صرف از سیاستهای اعمالشده در دیگر کشورها و بدون شناخت دقیق شرایط
محیطی با شکست مواجه میشود ).(North, 1990
در این راستا ،با توجه به اشتراک نظر اغلب بازیگران در وجود انواع چالشها در مسیر تأمین مالی
شرکتهای کوچک و متوسط دانشبنیان پیشنهاد میشود تا عالوه بر بررسی میزان نقش و اثربخشی
هریک از بازیگران در فرآیند تأمین مالی این نوع شرکتها ،معاونت علمی و فناوری بهعنوان متولی
شرکتهای دانشبنیان در کشور از طریق تعامل با بازیگران مختلف سیاستها و برنامههای فعلی

فرآیند تأمین مالی این نوع شرکتها را موردبازنگری قرار دهد و اصالح و یا توسعه زیرساختهای
.الرم را مدنظر قرار دهند
عدم حضور فیزیکی در برخی از مصاحبهها و انجام مصاحبه بهصورت مجازی به دلیل بیماری
کرونا و درنتیجه عدم بهرهگیری از مزایای حضور فیزیکی و احتیاط در تعمیم نتایج پژوهش حاضر
به سراسر کشور با توجه به اجرای پژوهش در سطح تهران ازجمله مهمترین محدودیتهایی بوده
.است که پژوهش حاضر با آن مواجه بوده است
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