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با استفاده از عرضه اولیه بهامُهر
احسان چیت ساز -1 محمد قربانی حصاری -2هشام فیلی

3

 .1استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 .2کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران
 .3استاد دانشکده های برق و کامپیوتر پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران

تاریخ دریافت1398/11/13 :
تاریخ پذیرش1399/3/17 :
چکیده
1

تأمین مالی جمعی به روش عرضه اولیه بهامُهر یکی از بدیعترین روشهای تأمین مالی جمعی در جهان است که
توانسته در فاصله کوتاهی چندین برابر روشها ی دیگر ،سرمایه جذب کند .در این روش که عرضه اولیه بهامهر نام دارد.
کسبوکارها با عرضه سکههای مبتنی بر بالکچین می توانند به جذب سرمایه بپردازند که این روش به دلیل جدید بودن و
عدم مشخص بودن بسیاری از عوامل تعیینکننده در موفقیت و یا شکست ،از نرخ شکست باالی  %90برخوردار است.
بنابراین در این مقاله با جمعآوری  107کمپین تأمین مالی به روش بهامر طی  2ماه آوریل و مه سال  2019به صورت تمام
شماری ،دالیل شکست این کمپینها با استفاده از روش تحلیل مقایسهای فازی مجموعه ها2بررسی و ترکیبی از آنها مورد
بررسی قرار گرفت .یافتههای این پژوهش نشان میدهد ،برخالف یافتههای پژوهشهای پیشین ،عواملی شامل تعداد کم
ایرادات به کدهای مرجع در گیتهاب ،وجود پیشفروش ،وجود سافتکپ ،عدم عرضه بهامُهر درکشورهای دارای
تسهیالت برای مبادالت مبتنی بر بالک چین و پایین بودن قیمت عرضه اولیه بیشترین تأثیر را بر شکست این کمپینها
داشتهاند .این پژوهش برای اولین بار به سرمایهگذاران حوزه رمزارزها پیشنهاد میکند با توجه به متغیرهای شناساییشده در
این پژوهش ،به حفظ و ارتقای داراییهای خود مبادرت کنند.
واژههای کلیدی :بالکچین ،بهامر ،تأمین مالی ،تنظیم مقررات ،توکن ،عرضه اولیه سکه،

 نویسندة مسئول:

قوانین تنظیمیICO ،

Email: chitsaz@ut.ac.ir
)1Initial Coin Offering(ICO
)2Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis(FSQCA
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مقدمه
پرواضح است که کسبوکارهای جدید برای موفقیت1به منابع ماالی نیااز دارناد( Gompers
 )et al., 2008و برای این کار روشهای متعاددی را پایش روی خاود دارناد ،روشهاایی نظیار
3

استفاده از سارمایه شخیای ،بهرهگیاری از سارمایهگذاران خطرپاذیر2و سارمایهگذاران فرشاته،
دریافت وام بانکی4و یا استفاده از خرده سرمایهگذاران5که به روش تأمین ماالی جمعای شاناخته
میشود .روش تأمین مالی جمعی روشی است که صااحبین کسابوکار را قاادر میساازد تاا باا
استفاده از سرمایهگذاران خرد و مشارکت کوچک و یا بزرگ آنهاا بارای ایادههای نوآوراناه
خود سرمایه جذب کنند (چیت سازان و همکاران .)1398 ،یکی از مشکالتی که این نوع تأمین
مالی به همراه دارد آن است که در بسیاری ماوارد امکاان مبادلاه ساهام خریاداری شاده از ایان

روش قابال مبادلاه نیسات ( .)Chen & Applications, 2019; Khoshsoroor et al., 2019بناابراین
در سال  2013روشی نوین و کارا به صورت همهگیر برای تأمین مالی استارتاپها به کار گرفته
شد که به عرضه اولیه سکه (بهامُهر یا ارز مجازی) معروف اسات کاه واحادی قابال معاملاه در
بالکچین است .این روش قرابتی بسیاری باا روش تاأمین ماالی جمعای از روش عرضاه ساهام
دارد؛ با این تفاوت که امکان مبادله سهام خریداری شده تسهیل شده و بسیار جالب توجه اسات
که میزان افزایش سرمایه از این روش در ژوئن  2017حدود  550میلیون دالر بود؛ به این معنای
کااه ایاان روش بااهمراتب منااابع بیشااتری از روشهااای تااأمین مااالی ساارمایهگذاران خطرپااذیر و
سرمایهگذاران فرشته تأمین کرده بود و این عدد برای کل سال 2017باه عادد  2/5میلیاارد دالر
نیز رسید (.)Hill, 2018

1Success
2Venture capitals
3Angel Investors
4Bank Loan
5Crowd Funders
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بهامهر باآنکه مفهومی جدید است اما بهشادت پتانسایل رشاد داشاته و در ساال 366 ،2017
بهامهر توانستند سرمایهای بالغ بر  6/2میلیارد دالر جذب کنند .این مبلغ طی یکچهارم ابتادایی
سال  2018برای  254بهامهر به  7/8میلیارد دالر رسید( .)Fisch, 2019جالبتوجه اینجاست که
کیک استارتر1بهعنوان موفقترین پلتفرم تأمین مالی جمعی از تاریخ شاروع باه کاار خاود یعنای
 2009تا به این لحظه تنها موفاق باه تاأمین ماالی 4/1میلیاارد دالری شاده اسات( Kickstarter,

 .)2019این موضوع نشان میدهد تأمین مالی به روش عرضه اولیه سکه روش بسایار رقاابتی در
میان تمامی روشهای تأمین مالی جمعی است و پرداختن به عوامال تأثیرگاذار بار موفقیات آن
میتواند بینش شایستهای برای محققان و فعاالن عرصه کارآفرینی فراهم کند.
باوجوداینکه بهامهرها رشد چشمگیری داشتهاند و تابهحال حدود  4000بهامهر موفق ثبت و
موفق به افزایش سرمایه 12میلیارد دالری شدهاند ،اما این سکه روی دیگری نیاز دارد و آن ایان
است که حادود  56درصاد بهامهرهاا طای  4مااه اولیاه خاود باا شکسات روباهرو میشاوند( E

 )Benedetti & Kostovetsky, 2018و این شکستها میتواناد اثراتای مانناد بیاعتمااد شادن
افراد و درنتیجه از دست رفتن سرمایه اجتمااعی را داشاته باشاد .همچناین موجاب از باین رفاتن
ساارمایه مااالی بسایاری از خاارده ساارمایهها میشااود .یکای از مشااهورترین نمونااههای شکساات
بهامهرها ،پروژه سازمان غیر متمرکز مساتقل2اسات .ساازمان غیار متمرکاز مساتقل کاه در ساال
 2016توسط تیم اتریوم طراحی و توسعه داده شد ،از اولین پروژههاایی باود کاه از تاأمین ماالی
جمعی با عرضه اولیه سکه استفاده کرد .این پروژه بهزودی توانست اعتماد مردم را جلب کند و
در مدتزمان کوتاهی به بزرگترین پروژه سرمایهگذاری جمعی باا بایش از  150میلیاون دالر
بدل شود( .)Reiff, 2019اما این موفقیت دیری نپایید ،زیرا هکرها به قراردادهاای هوشامند آن
حملااه کردنااد و درنتیجااه  73میلیااون دالر از ساارمایه جمعآوریشااده مااورد ساارقت قاارار
گرفت( .)Smith, 2018باه دنباال آن ارزش هار بهاامُهر ساازمان غیار متمرکاز مساتقل باا افات
قابلتوجهی طی چناد سااعت از 20دالر باه 13دالر رساید و بسایاری از ماردم سارمایه خاود را
1KickStarter
2Decentralized Autonomous Organization
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بهطور مستقیم و بسیاری از افراد سرمایه خود را به دلیل پاایین رفاتن ارزش بهامُهرهاا بهصاورت
غیرمستقیم از دست دادند(.)Siegel, 2016

علیرغم اهمیت این روش تأمین ماالی در جهاان ،پژوهشهاای پیشاین داخلای و خاارجی،
تاکنون به بررسی عوامل شکست این روش تأمین مالی جمعی نپرداختهاند .پژوهشهاای حاضار
نیز ،بیشتر بر اهمیت نقش بهامهرها در جاذب سارمایه بارای اساتارتاپها و عوامال موفقیات آن
ساخن باه میاان آوردهاناد(.)Adhami et al., 2018; Fisch, 2019; Chitsaz et al., 2019
بنابراین در این مطالعه تالش میشود با روشی نو به شناساایی عوامال پیشبینای کنناده شکسات
تأمین مالی جمعی به روش عرضه اولیه سکه پرداخته شود.
از سوی دیگر ،علی رغم ایجاد و شکل گیری زیرساخت های توسعه فناوریهای مبتنای بار
بالک چین در کشور ،به دلیل فقدان دانش نظری در ایان شارکتها و بادیع باودن ایان ناوع از
تأمین مالی موجب شده است که آینده برای چنین شارکتهایی مابهم تلقای شاود .نکتاه حاائز
اهمیت این است که هدف فنّاوری بالکچین ،تمرکززدایی از صنایع مختلف و هدف بهاامهر،
تمرکززدایی در جذب سرمایه است.
بنابراین شناساایی داناش ایان حاوزه و ایجااد زیرسااختها از اهمیات بسایار زیاادی بارای
جلوگیری از ایجاد روندهای ناکارآمد برخوردار اسات .ازایانرو ،پایش از شاکلگیری قریاب
الوقوع موج شارکتهای مبتنای بار بالکچاین میبایسات باا پژوهشهاایی در ایان حاوزه ،باه
شناسایی دالیل موفقیت و شکست و نمونههای موفق و شکستخورده پرداخات و باا شناساایی
این عوامل به ایجاد یک چارچوب قانونی جهت کاهش ریسک احتمالی برای سرمایهگذاران و
سرمایه پذیران پرداخت ،کاه ایان امار میتواناد ساایر باازیگران موجاود در ایان صانعت مانناد
صرافیها را نیز به فعالیت در این حوزه تشویق کند .به طور کلی تاالش پاژوهش حاضار یاافتن
پاسخ درخور به این سؤال است که چه ترکیبای از عوامال موجاب شکسات در تاأمین ماالی باه
روش بهامهر میشود؟
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مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق
یک کمپین تأمین سرمایه به روش عرضه اولیه سکه/بهامُهر عملکردی مشابه باا روش تاأمین
سرمایه جمعی باه مادل کیکاساتارتر1دارد و هار دو باه روش تاأمین سارمایه جمعای و جاذب
سرمایه خرد از همه افراد عمل میکنند ،هر دو قابلیت خریداری از تمام نقاط دنیا را دارناد و باه
مرزهای جغرافیایی محدود نمیشوند اما یک تفاوت تعیینکننده بین بهامُهرهای خریداریشاده
در روش بهامهر با روش کیکاساتارتر وجاود دارد و آنهام قابلیات نقاد شاوندگی آن اسات.
بهامُهرها یا سکههای مجازی که در عرضه اولیه سکه خریداری میشوند بهراحتی قابل تعاویض
به سایر بهامهرها و ارز رمزها در تمامی نقاط دنیا هستند ،ولی ساهمهای خریداریشاده در یاک
تأمین مالی جمعی چنین قابلیت نقد شوندگیای ندارند(.)Chen, 2018

در جدول شماره ( )1چهار روش تأمین مالی رایج و نسبتاً مشابه از حیا تفاوتهاای آنهاا
نشان داده میشود (.)Chen & Applications, 2019

جدول ( .)1مقایسه چهار نوع روش تأمین مالی
روش

واسطه

تنظیم مقررات2

سرمایهگذاری در
مراحل اولیه

نقد شوندگی

جذب سرمایه
خرد

عرضه اولیه عمومی
بهامهر
تأمین مالی جمعی
سرمایهگذار خطرپذیر

بله
خیر
بله
خیر

بله
خیر
بله
بله

خیر
بله
بله
بله

بله
بله
خیر
خیر

بله
بله
بله
خیر

با نگاهی به جدول ( )1میتوان دریافت روش بهامهر از مزایای بیشماری بهاره میبارد .اماا
این نوع تأمین سرمایه به دلیال ناوآوری بسایار آن ،چالشهاایی را از بعاد عادم شاناخت کامال
فرایندها توسط سارمایهگذاران ،بارای سارمایهگذاری روی ساکه یاا بهاامُهر عرضهشاده ایجااد
میکند که اصلیترین آن عدم تقارن اطالعاتی یا اطالعات نامتقارن3است (.)Fisch, 2019
1Kickstarter
2Regulatory
3Information asymmetry
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یکی از راههای از بین بردن این اطالعاات نامتقاارن نظریاه عالماتدهی1اسات .ایان مفهاوم
بدان معنا است که کسبوکارهایی که کیفیت باال دارناد میتوانناد سارمایهگذاران باالقوه را از
ارزش باالی خودآگاه سازند و درنتیجه این کسبوکارها به دلیل کاهش عدم تقارن اطالعااتی
پتانسیل بیشتری برای جذب سرمایهگذار خواهند داشت (.)Spence, 1973
پژوهشهای بسیاری با الگو قرار دادن نظریه عالمتدهی سعی در شناسایی دالیال شکسات
کمپینهااای عرضااه اولیااه سااکه/بهامُهر داشااتهاند کااه البتااه نتااایج ،اناادکی گمراهکننااده اساات.
پژوهشهایی که تاباهحال در حاوزه تاأمین ماالی جمعای باه روش کمپاین عرضاه ساکه/بهامُهر
صورت پذیرفتهاند عواملی را که در ادامه بهترتیب به معرفی آنها پرداختاهایم ،باهعنوان عوامال
مؤثر در شکست یا موفقیت یک کمپین معرفی کردهاند.
پاایش از پاارداختن بااه تعریااف عاادم موفقیاات ،ابتاادا نیاااز اساات بیشااترین ساارمایه موردنی ااز
( Hardcapیا هاردکپ) را تعریف کنیم .هاردکپ به بیشترین میازان سارمایه موردنیاازی گفتاه
میشود که توسط عرضهکنندگان و شروعکنندگان یک کمپین عرضه اولیه سکه/بهامُهر تعیاین
میشود (.)Lyandres et al., 2018

گرچه در ادبیات ،تعریفی از عدم موفقیات کمپاین عرضاه اولیاه ساکه/بهامُهر وجاود نادارد
ولیکن در رابطه با موفقیت آن تعریف مشترکی وجود دارد که آن رسیدن به هاردکپ یا هماان
بیشاترین میازان سارمایه درخواساتی از ساوی عرضاهکنندگان اسات(.)Liu & Wang, 2019

بنابراین ازآنجاکه در پژوهش حاضر بنا بر نیاز شناسایی عوامل شکست ،شکست یک کمپاین را
برای اولین بار تعریف و آن را مخالف تعریف موجود موفقیت یعنی عدم رسایدن باه هاردکاپ
تعریف میکنیم.
شرکتهایی که تیمیم به عرضه سکه یا بهامُهر خود میگیرند ،مطمانن نیساتند کاه کمپاین
آنها موفق خواهد شد یا خیر .بنابراین برای آزمایش موفقیت کمپاین خاود در عرضاه عماومی
سکه/بهامُهر پیش از عرضه اصلی ،بهامُهر/سکه خود را بهصورت خیوصای باه سارمایهگذاران

1Signaling
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آشنا یا حتی سرمایهگذاران متخیص حوزه بالکچین عرضه میکنند .این عرضه خیوصی را
که پیش از عرضه عمومی اتفاق میافتد ،پیشفروش1یاا عرضاه خیوصای2مینامناد( Masiak,
.)Block, Masiak, Neuenkirch, & Pielen, 2019

ادحمی و همکاران )2018(3بیان میکنند که وجاود پیشفاروش اثار مببات و معنااداری بار
موفقیت یک کمپین عرضه اولیه سکه/بهامُهر خواهد داشت.
این در حالی است که پژوهشی دیگار اثار وجاود پیشفاروش را بار موفقیات یاک کمپاین
عرضه اولیه به دلیل ایجاد تیور عدم اطمینان صاحبان کسبوکار به کسبوکار خود ،در ذهان
سرمایهگذاران ،به طرز معناداری منفی تلقی میکند (.)Amsden & Schweizer, 2018
با توجه به پژوهشهای صورت گرفته که همگی تأثیر وجود یا عادم وجاود پیشفاروش را
در موفقیت کمپین بررسی کردهاند که نتاایج چنادان متقاعدکنناده نباوده لاذا در ایان پاژوهش
جهت حذف نتایج دوپهلو4وجاود یاا عادم وجاود پیشفاروش و تاأثیر آن بار عادم موفقیات را
بررسی میکنیم.
کدهای مرجع 5،هساته اصالی تشاکیلدهنده قسامتهای مختلاف یاک پاروژه برنامهنویسای
محسوب میشوند .وجود کدهای مرجع دلیل اصلی پیشرفت فنی برنامهنویسی پروژههای مبتنای
بر بالکچین است(.)Cohney et al., 2019

مرجع باز بودن کدها و رسیدگی و بهینهسازی و رفاع ایارادات باا توجاه باه میازان تغییارات
اعمالشده در کدهای مرجع ازآنجهت که توانایی تیم فنای را نشاان میدهاد ،تاأثیر مساتقیم و
قدرتمندی بر موفقیت کمپین عرضه اولیه سکه/بهامُهر دارد(.)Fisch, 2019

1Pre-Sale
2Private-Sale
3Adhami et al
4Equivocal
5Source Code

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،13شمارة  ،1بهار 1399

8

ادحمی و همکاران( )2018بیان میکنند مرجع باز بودن کدهای مرجع یاک کمپاین عرضاه
اولیه سکه/بهامُهر باه طارز معنااداری منجار باه موفقیات کمپاین خواهاد شاد( Adhami et al.,
.)2018

اما بوروئو و همکاران( )2018اظهار میکنند مرجع بااز باودن کادهای مرجاع باه طارز غیار
معناااداری بااا دقاات نساابتاً پااایین میتوانااد منجاار بااه شکساات یااک کمپااین عرضااه اولیااه شااود
(.)Bourveau et al., 2018; Chitsaz et al., 2017

با توجه به موارد فوق میتوان نتیجه گرفت که تنها بررسی مرجع باز یا بسته بودن یاک کاد
برای سنجش کافی نیست .همچنین بهینهسازی پیدرپای و رفاع ایارادات ممکان اسات عالمتای
نباشد که برای همه افراد قابلمشاهده باشد یا دلیلی بر بهبود کدها محساوب شاود؛ زیارا ممکان
است تیوری بر اشاکاالت اساسای اولیاه محساوب شاود .ازایانرو نیازمناد بررسای عمیاقتر و
شناسایی تأثیر میزان سیگنالهای مبتنی بر کیفیت این کادها بار موفقیات یاا شکسات اسات .در
پژوهش حاضر به بررسی این موضوع میپردازیم که کیفیت کدهای مرجع چگونه بار موفقیات
و عدم موفقیت یک کمپین اثرگذار خواهد بود .برای این منظور با پیشفرض مرجاع بااز باودن
کدها ،از وبسایت گیتهاب1اساتفاده کارده و ایراداتای2کاه کااربران باه کادهای مرجاع هار
بهامُهر گرفتهاند را معیاری بر کیفیت آن قاراردادیم .زیارا ایان ایارادات هام توساط هماه افاراد
قابلمشاهده است هم مستقیماً از مشکالت یافات شاده توساط خاود افاراد (ناه تایم فنای) بارای
سرمایهگذاران سیگنال ارسال میکند.
سافتکپ یا کمترین میزان سرمایه موردنیاز کمپین یکی از شااخصهای اقتیاادی اسات و
به معنای کمترین میزان سرمایه موردنیازی است که از سوی سارمایه پاذیر اعاالم میشاود و باه
معنای این است که کسابوکار بادون رسایدن باه آن عادد از سارمایه امکاان اداماه فعالیات را
نخواهد داشت .اعالم کمتارین میازان سارمایه موردنیااز ،توساط سارمایه پاذیر اماری ضاروری
محسوب نمیشود اما ازآنجاکه اگر این عدد تعیین شود ،و کمپاین بهانادازه آن سارمایه جاذب
1Github.com
2Issues
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نکند ،در بسیاری از پلتفرمهای عرضاه ،سارمایه سارمایهگذاران باه آنهاا مرجاوع خواهاد شاد
بنابراین وجود و تعیین ساافتکپ باا (آنکاه تنهاا حادود  %26کمپینهاا حاد پاایین ،یاا هماان
سافتکپ خود را تعیین میکنند) میتواند تأثیر به سازایی در موفقیات یاا عادم موفقیات یاک
کمپین داشته باشد(.)Liu & Wang, 2019

آمسدن و شوئیتزر ( )2018در پژوهش خود وجاود ساافتکپ را عااملی مببات بار موفقیات
یک کمپین عرضه اولیه شناسایی کردهاند (.)Amsden & Schweizer, 2018
بوروئو و همکاران ( )2018بیان کردهاند به دلیل اینکه وجاود ساافتکپ میتواناد سایگنال
منفی برای سرمایهگذارانی که به دنباال تکمیال کمپاین و ساودآوری پاس از دریافات ساکه و
امکان نقد شوندگی و افزایش ارزش آن هستند ،به همراه داشته باشد.
با استناد به پژوهشهای پیشین انجامشده و به دلیل اینکه نتایج برخی از آنهاا در مقایساه باا
یکدیگر دوپهلو بود ،در پژوهش حاضر نیز به بررسی تأثیر وجود یا عدم وجاود پیشفاروش بار
موفقیت یا عدم موفقیت باه جهات حاذف احتماالی ایان تفاوتهاای موجاود در نتاایج ،بسانده
میکنیم.
قیمتی که توسط مؤسسین یک شرکت برای کمپین در نظر گرفته میشاود قیمات اولیاه ناام
دارد و ازآنجاکه صاحبان یک کسبوکار نسبت به سرمایهگذارهای احتمالی اطالعات بیشاتری
از ارزش واقعاای آن سااکه یااا بهااامُهر یاا یااک سااهم دارنااد ،قیمتاای کااه تعیااین میکننااد باعا
شکلگیری تخمینی از ارزش واقعی نزد سرمایهگذاران میشود(.)Allen & Faulhaber, 1989

اسمالر و سگین ) ) 1997وقتی عامل قیمت اولیاه را بارای موفقیات کمپاین عرضاه عماومی
سهام1بررسی کردند ،پی به تأثیر معنادار و مببتی باین بااال باودن قیمات اولیاه عرضاه و موفقیات
عرضه اولیه سهام شناسایی کردند و این امر تابهحال برای عرضه اولیه سکه/بهامُهر مورد ارزیابی
قرار نگرفته است .با توجه باه اینکاه در حاوزه کمپینهاای عرضاه اولیاه ساکه/بهامُهر پژوهشای
قیمت اولیه را بهعنوان عاملی تعیینکننده در میزان اثرگذاری بر موفقیت یا عدم موفقیات تحات

)1Initial Public Offering(IPO
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بررسی قرار نداده است ،در پژوهش حاضر با استناد به پژوهشهای پیشین انجامشده قیمت اولیه
عرضه بهعنوان عاملی اثرگذار در موفقیت و یا شکست پروژه موردبررسی قرار میگیرد.
شرکتها این توانایی را دارند که بدون در نظر گارفتن محال اصالی شارکت ،ساکه/بهامُهر
خود را در کشوری دیگر عرضه کنند .بنابراین در پژوهش حاضر کشوری کاه ساکه/بهامُهر در
آن عرضه میشود ،کشور محال عرضاه نامیاده شاده و موردبررسای قارار میگیارد .شارکتها
تمایل دارند سکه خود را در کشوری عرضه کنند که قوانین کنترلی در آن حااکم و عاالوه بار
آن کشوری توسعهیافته باشند ،زیرا گمان میرود در این کشورها مردم بیشاتر باا فنّااوری بکاار
گرفتهشده آشنا بوده و همچنین احتمال موفقیت آنها بیشتر خواهد شاد .همچناین بایش از %50
کمپینهای عرضه اولیه سکه/بهامُهر در  5کشور انگلستان ،آمریکا ،سنگاپور ،ساوئیس و روسایه
عرضهشدهاند که بهجز روسیه سایر  5کشور یک یا همه خیوصایات کشاورهای پیشبینیشاده
جهت مورد استقبال بودن را دارا هستند (.)Huang et al., 2019

پژوهشهای پیشین انجامشده تأثیر کشور محل عرضاه را بار موفقیات یاک کمپاین عرضاه
اولیه سکه/بهامُهر موردبررسی قرار داده و رابطاه مساتقیم باین آنهاا را شناساایی کردهاناد ،اماا
تأکید این پژوهشها بر محیط فنّاورانه کشورها بوده ( )Liu & Wang, 2019و ناه بار شارایط و
تسهیالتی که هر کشاور بارای کمپینهاای عرضاه اولیاه ساکه/بهامُهر در نظار گرفتاه اسات .در
پژوهش حاضر باه دلیال اینکاه باا در نظار گارفتن تساهیالت بارای بهامهرهاا بااوجود برخای از
اشتراکات بین این مجموعه با مجموعه محیط فنّاورانه ،اختالفاتی نیز وجود داشت؛ مانند وجاود
کشور التویا1که از حی

توسعهیافتگی فنّاوراناه عضاو مجموعاه کشاورهای رده اول محساوب

نمیشود ،اما ازنظر تسهیالتی که برای کمپینهای بهامهر در نظر گرفته است جزو کشورهای باا
بیشترین عضویت است .به همین دلیل دو شاخص که نشاندهنده تساهیل فضاای شاامل معافیات
مالیاتی در مبادله رمزارزها( )Huang et al., 2019و امکان تباادل رمازارز باا ارزهاای رایاج در
بانکهای کشور است ( )Bank, 2018بهعنوان عوامل تعیینکنناده وجاود تساهیالت در کشاور

1Latvia
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موردنظر موردبررسی قرارگرفتهاند .در انتهاا عاالوه بار شناساایی ترکیاب عاواملی کاه موجاب
شکست میشوند به تفکیک هر عامل به صورت جداگانه نیز بررسای میشاود کاه آیاا عاواملی
مانند پیشفروش ،تعداد ایرادات به کدهای مرجع ،کشور محل عرضه بهاامر ،ساافتکپ منجار
به شکست یک کمپین بهامر میشوند و کدامیک بیاثر هستند؟
روششناسی
برای تجزیهوتحلیل دادههای این پژوهش از روش کیفی-مقایسهای فازی استفادهشده اسات
که این روش با تعیین مجموعههای عضویت اثرگذار (که شرایط نامیده میشود) و اثرپذیر (که
نتایج نامیده میشود) بهجای متغیرهای مستقل و وابسته به بررسی میزان تأثیر عضویت هار ماورد
از دادهها در مجموعههای اثرگذار بر عضویت آن دادهها در مجموعه اثرپذیر (یعنی نتیجاه؛ کاه
در این پژوهش میزان نرسیدن باه هاردکاپ تعیینشاده اسات) میپاردازد( .)Ragin, 2009ایان
روش پژوهشگر را قادر میسازد تا هم باهجای سانجش تاأثیر هار متغیار بار نتیجاه ،باه سانجش
ترکیب مجموعهای از شرایط بر نتیجه بپردازد و هام باه دلیال بررسای مقایساهای بارای بررسای
دادهها در حجم کم نیز پاسخگو باشد(.)Woodside, 2013

کلیه دادههای شرکتهایی که از روش بهامر استفاده و کمپین آنها از تاریخ  28ماه آپریال
سال  2019میالدی (برابر با 8ام اردیبهشت  ) 1398تا  30ماه میسال  2019میالدی (برابر باا 9ام
خرداد سال  )1398خاتمه یافت ،به روش تمامشماری جمعآوری شد کاه شاامل  107مجموعاه
بود و از بین این  107شرکت ،اطالعات  57شرکت بهقدری ناقص بود که امکان ارزیابی آنهاا
وجود نداشتو به همین منظور اطالعات  50شرکت مورد ارزیابی قارار گرفات .کاه باا توجاه باه
تمام شماری صورت گرفته ،پیشبینی میشود نتایج این پژوهش برای سایر کمپینها با ویژگای
یکسان با کمپینهای بررسیشاده قابالتعمیم باشاد .از ابتادای مااه فوریاه ساال  2019مفهاومی
نوآورانه و متاثر از بهامهر به نام عرضه اولیاه ارز 1توساط برخای از صارافیها ایجااد شاد کاه باا
توجه به ارزیابی بهامهر توسط صرافی معتبر ،اعتماد به اینگونه بهامهرهاا افازایش یافات و رفتاار
1Initial Exchange Offerings
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بهامهرها تحت تاثیر قرار گرفت .این مفهوم با توجه به ایجااد ابعااد جدیادی در حاوزه ارزهاای
مجازی از حی

اعتمااد سارمایهگذاران ،اکوسیساتم را تحات تاأثیر قارار داد .ازایانرو در ایان

پژوهش مجبور به انتخاب بازه زمانی پس از آن تاریخ شده تا عوامل موفقیت و شکست عرضاه
اولیه ارز و بهامهرها توأمان مورد سنجش قرار گیرند.همچنین باه علات اساتفاده از روش تحلیل

مقایسهای فازی مجموعهها دادههای محدود جمعآوریشده در این بازه مکفی ارزیابی شدند.
در این مطالعه دادهها تک به تاک از وبساایت  ICOBENCH.COMجماعآوری شادند.
وبسایتهای متعددی وجود دارند که دادههای مربوط به کمپینهاای بهاامهررا جماعآوری و
عرضه میکنند که در بسیاری از موارد این دادهها باهم همخوانی نداشتند که باه دالیلای کاه در
ادامه ذکر میشود وبسایت فوق بهعنوان وبسایت مرجع انتخاب شد.
این وبسایت بیشترین اطالعات اولیه را از کمپینها بهصورت یکپارچه در اختیاار مخاطباان
قرار میدهد .و اگر قرار بر انتخاب وبسایت دیگری باود میبایسات برخای دادههاا را از یاک
وبسایت و برخی را از سایر وبسایتها به دست آورد که با توجه به عدم مطابقات برخای از
دادهها در وبسایتهای مختلف خطا ایجاد میشد.
ایاان وبسااایت بیشااترین همپوشااانی را ازلحااا مقااادیر دادههااا بااا سااایر وبسااایتها و بااا
اطالعات موجود در برخی از وبساایتهای شارکتهای عرضاهکننده ساکه/بهامُهر ماوردنظر
داشت.

در ایاان پااژوهش باارای تجزیاهوتحلیل دادههااا و ارزیااابی میاازان تااأثیر عضااویت در شاارایط
تأثیرگذار (یعنی پیشفروش ،کشور محل عرضه ،قیمت اولیه ،کیفیت کد مرجاع و ساافتکپ)
بر عضویت در مجموعه نتیجه (یعنای موفقیات یاا عادم موفقیات در جاذب سارمایه) از ساومین
نسخه نرمافزار تحلی مقایسهای فازی مجموعهها استفاده شد .برای استفاده از این نرمافزار میبایسات
کلیه شرایط و نتایج به عددی بین صفر تا یک تبدیل شود که یک بیشاترین میازان عضاویت در
مجموعه و صفر کمترین میزان آن را نشان میدهد (.)Ragin, 2009

در ادامه در جدول شماره ( )2نحوه تعیین ضریبها و عضویت هرکدام از متغیرهای پیشتر
مطرحشده توضیح داده میشود.
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یافتهها
الف) توصیف جمعیت شناختی نمونههای مورد مطالعه

از میان  107کمپینی که بررسی شدند ،محل عرضه دو کمپین مشخص نبوده و از باین ساایر
 105بهامهر عرضه شده 36 ،بهامهر در قاره آسیا و اقیانوسیه برای اولین بار عرضاه شادند کاه از
میان آنها سنگاپور با  13بهامهر رکورددار بیشترین میزان عرضه است 49 ،کمپین در قاره اروپاا
که انگلستان با  14بهامهر بیشترین میزان عرضاه را باه خاود اختیااص داده اسات ،همچناین 15
بهامهر در قاره آمریکا عرضه شدند که کشور ایاالت متحده آمریکا با نه کمپین دارای بیشاترین
بهامهر بوده و در انتها در قاره آفریقا نیز پنج بهاامهر عرضاه شاده کاه بیشاترین میازان را جزایار
موریس با دو بهامهر به خود اختیاص داده است.
جدول ( .)2نحوه تعیین ضرایب فازی برای عوامل
شرط

معیار

عضویت

1
بین  0تا  0/1حداکبر سرمایه موردنیاز
0 /9
بین  0/1تا  0/2حداکبر سرمایه موردنیاز
0 /8
بین 0/2تا  0/3حداکبر سرمایه موردنیاز
0 /7
بین  0/3تا  0/4حداکبر سرمایه موردنیاز
0 /6
بین  0/4تا  0/5حداکبر سرمایه موردنیاز
عدم موفقیت در جذب
0 /5
بین  0/5تا  0/6حداکبر سرمایه موردنیاز
سرمایه
0 /4
بین  0/6تا  0/7حداکبر سرمایه موردنیاز
0 /3
بین  0/7تا  0/8حداکبر سرمایه موردنیاز
0 /2
بین  0/8تا 0/9حداکبر سرمایه موردنیاز
0 /1
بین  0/9تا حداکبر سرمایه موردنیاز
0
برابر یا بیشتر از حداکبر سرمایه موردنیاز
شایانذکر است که در گام ابتدایی میزان عضویت را  4مرحله ای در نظر گرفتیم به این صورت که برابر بودن با softcap
یک عضویت جداگانه در نظر گرفتیم که پس از بررسیهای صورت گرفته مشخص شد بسیاری از کمپینها سافتکپ
معینی ندارند لذا برای افزایش دقت فاصله میزان سرمایه جذبشده از حداکبر سرمایه موردنیاز را موردبررسی قراردادیم
0
عدم وجود کمپین پیشفروش
پیشفروش
1
وجود کمپین پیشفروش
0
کشورهایی که هیچ تسهیالتی برای عرضهکنندگان وجود ندارد
کشورهایی که یا دارای بانکهای مبتنی بر بالکچین هستند یا به
0 /5
معامالت بالکچین مالیات تعلق نمیگیرد
کشور عرضهکننده
کشورهایی که هم دارای بانکهای مبتنی بر بالکچین هستند و هم به
1
معامالت بالکچین مالیات تعلق نمیگیرد
 0تا 1
این قیمت از حدود  0/0001الی 5دالر برای هر سکه/بهامُهر متغیر و
قیمت اولیه عرضه
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کیفیت کد مرجع
روش بررسی پراکندگی
چارکها استفاده شد
سافتکپ یا حداقل سرمایه
موردنیاز

از حی

دارای گستردگی بسیاری بود لذا با نرمال کردن این شرط آن را بین
صفر و  1در نظر میگیریم
بین چارک سوم و چهارم
بین چارک دوم و سوم
بین چارک اول و دوم
بدون ایراد
اگر حدی برای سافتکپ معینشده باشد
اگر حدی برای سافتکپ تعیین نشده باشد

1
0/67
0/33
0
1
0

میزان سرمایه جذب شده در میان  50بهامهر عرضه شدهای که این عدد برای آنهاا

مشخص بود میتوان گفت که به طور میانگین هار بهاامهر توانساته  211 ،486 ،24دالر سارمایه
جذب کند که مجموع این سرمایهها حدود یک میلیارد و  300میلیون دالر میباشد.
ب) نتایج استخراج شده از نرم افزار

برای بررسی نتایج تحلیل به روش تحلی مقایسهای فلازی مجموعلهها میبایساتی پاس از تعیاین
ضرایب ،سازگاری و میزان پوشش شرطها را برای تعیین کفایت و لزوم وجاود شارط ،بررسای
کرد .نکته قابل توجه این موضوع است که ممکن است یک شرط یا مجموعاهای از شارایط در
این بررسی تأیید یا رد شوند:
در ابتدا شرطها و فرضیهها را جداگانه بررسی میکنیم که آیا میتوان شرطی الزم و کاافی
پیدا کارد؟ باا توجاه باه دادههاای بهدساتآمده از جادول صاحت مطاابق جادول ( )3تشاکیل
میدهیم .جدول صحت یا همان جدول ( )3ترکیبات موردتوجه از متغیرها را بیاان میکناد کاه
موجب شکلگیری نتیجه میشوند و این جدول پژوهشگر را کمک میکناد تاا بتواناد ترکیاب
راهحلها را تشکیل دهد ،همچنین در جادول ( )3اگرحضاور یاا عادم حضاور شارطی در هماه
سطرها یکسان باشاد میتاوان نتیجاه گرفات کاه آن شارط الزم اسات(

Berg-Schlosser et al.,

 .)2009که در پژوهش حاضر این اتفاق رخ نداده است.
جدول ( .)3جدول صحت
ایردادات

سافتکپ

قیمت اولیه

پیشفروش

کشور

عدم موفقیت

ضریب سازگاری خام

0
0

1
0

0
0

1
1

0
0

1
1

1
1
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ایردادات

سافتکپ

قیمت اولیه

پیشفروش

کشور

عدم موفقیت

ضریب سازگاری خام

0
1
0

1
1
1

0
0
0

1
1
0

1
0
0

1
1
1

1
0/87
0/82

با توجه به دادههای بهدستآمده از جدول ( )3جدول ترکیب نتایج را به شرح جدول( )4باه
دست میآوریم که در آن نتایج بررسیشده در دو محور ناشناختگی و عادم اطمیناان صااحبان
کسبوکار از موفقیت احتمالی کمپین بررسی مشخص شدهاند.
جدول ( :)4نتایج در دو محور عدم اطمینان و ناشناختگی
عدم اطمینان

شرطها

راهحلها

ناشناختگی

نتایج
1
●
ϴ
ϴ
●

4
ϴ
●
ϴ
●

تعداد ایرادات به کدهای مرجع
وجود پیشفروش
کشورهای دارای تسهیالت
قیمت عرضه
سافتکپ (کمترین سرمایه)
میزان سازگاری راهحل کلی ارائهشده0/85 :
میزان پوشش راهحل کلی ارائهشده0/66 :
● به معنای اینکه عضویت در مجموعه باع رسیدن به نتیجه پژوهش میشود
 ϴبه معنای اینکه عدم عضویت در مجموعه باع رسیدن به نتیجه پژوهش میشود
 -به معنای عدم تأثیر است

2
ϴ
●
ϴ
ϴ
-

3
ϴ
ϴ
ϴ
●

با استناد به جدول( )4و سؤالهای مطرح شده مبتنی بر تأثیرگذاری هریک از عوامال ماورد
بح

نظیر ایرادات به کدهای مرجع ،وجود پیشفروش ،تأثیر عضویت در کشورهایی که بارای

بهامهر تسهیالت در نظر گرفتهاند ،قیمت اولیاه عرضاه و در نهایات مشاخص باودن سافاتکپ
نتایج زیر استخراج میشوند:
میتوان دریافت که نتیجه اول نتیجهای اسات کاه نشاان میدهاد وجاود پیشفاروش ،عادم
حضور در کشورهای دارای تسهیالت ،قیمت عرضه پایین و وجود سافتکپ منجر به شکسات

16

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،13شمارة  ،1بهار 1399

کمپین خواهد شد و از آنجا که قیمت پاایین عرضاه ،وجاود ساافتکپ و پیشفاروش هرساه
میتوانند نشانهای از عدم اطمینان صاحبین کسبوکار باشاند ایان نتیجاه ،بیشاترین میازان عادم
اطمینان را مشخص میکند.
نتیجه شماره دو بیانکننده این موضوع است کاه تعاداد کام ایاردات باه کادهای مرجاع باه
همراه ،وجود پیشفروش و همچنین قیمت اولیاه پاایین و مشاخص باودن ساافتکپ میتوانناد
دالیل شکست یک کمپین باشند.
نتیجه شماره سه مشخص کننده این موضوع است که تعداد کم ایرادات به کادهای مرجاع،
وجود پیشفروش ،عدم عضویت در مجموعه کشاورهای دارای تساهیالت و در نهایات قیمات
اولیه پایین میتوانند دالیل شکست یک کمپین تلقی شوند.
در انتها نتیجه شماره چهار نشان میدهد کاه تعاداد کام ایارادات باه کادهای مرجاع ،عادم
عضویت در کشورهای دارای تساهیالت ،قیمات اولیاه پاایین و در نهایات وجاود ساافت کاپ
میتوانند دالیل شکست یک کمپین بهامهر باشند .این در حالی است که تعداد کم ایارادات باه
کدهای مرجع عدم تأثیرگذاری پیشفاروش و عادم حضاور در کشاورهایی کاه بارای بهاامهر
تسهیالت در نظر گرفتند همگی خبار از ناشاناختگی آن میدهناد بناابراین ایان نتیجاه بیشاترین
میزان ناشناخته بودن را مشخص میکند.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به اینکه تعداد ایرادهای گرفتهشده میتواند خبر از کیفیت پایین مجموعاه کادهای
مرجع یک کمپین دهد ،اما از طرفی همین تعداد زیاد بیانگر این موضاوع اسات کاه ایان کادها
توسط افراد زیادی دیده شده است لذا میتوان نتیجاه گرفات کاه گرچاه ایرادهاای گرفتهشاده
ممکن است سیگنالی جهت کیفیت پایین یاک بهاامُهر محساوب شاود اماا هماین تعاداد بااالی
ایرادات به معنای مشهور شدن/بودن یک کمپین نیز خواهد بود که نتایج نشان دادهاند که تاأثیر
مببت این شهرت حاصل از ایرادات وارده نسبت به تاأثیر منفای ایجااد تیاور کیفیات پاایین باا
توجه به ایرادات ،غلبه خواهد کرد و درمجموع موجب موفقیت یک کمپین خواهد شد.
وجود پیشفروش باا حضاور در  3شارط از  4شارط بررسیشاده آنهام باا اثار مساتقیم بار
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شکست (معکوس بر موفقیت) بیانگر این موضوع است که در غالب موارد طبق گفته آمسادن و
شوئیتزر ( )2018موجب شکست کمپین خواهد شد که ایان موضاوع باه دلیال ایجااد تیاور از
اطمینان مؤسسین به بهامُهر است بنابراین پیشانهاد میشاود نتاایج حاصال از کمپاین پیشفاروش
مورد ارزیابی قرار بگیرد.
همااانطور کااه پیشبیناای میشااد بهامُهرهااایی کااه در کشااورهایی ک اه دارای دسااتگاههای
تسهیالتی برای شرکتهای مبتنی بر بالکچین هستند عرضه میشوند یا به عباارتی بالکچاین-
دوستانه هستند از شانس بیشتری برای موفقیت برخوردارناد و عکاس ایان موضاوع نیاز صاادق

است؛ زیرا در ¾ موارد از  %66ای موارد شکست خورده عضو مجموعه کشورهایی هستند کاه
دارای تسهیالت نیستند .دلیل این امر نیز میتواند گمان سارمایه گاذاران باه موفقیات بیشاتر در
شرکت های بالکچین دوستانه پس از عرضه بهامُهر خود باشد.
با ارزیابی قیمت عرضه میتوان دریافت که این عامل با آنکاه پیشتار ماورد ارزیاابی قارار
نگرفته است در هر  4راهحل موجود ،گرچه شرط الزم تلقی نمیشود اما بیشترین پوشاش را در
بین سایر عوامل دارد (حدود  .)%66از نتایج اینگونه برمیآید کاه هرچاه قیمات عرضاه بیشاتر
باشد احتمال موفقیت نیز بیشتر است و بالعکس .دلیل این امر نیز این موضوع است که باا توجاه
به اینکه صاحبان کسبوکار تنها کسانی هستند که از ارزش واقعی کسابوکار خاود مطلعاناد،
لذا وقتی قیمات بااالیی را بارای بهاامُهر خاود در نظار میگیرناد ،سارمایهگذاران باه ایان بااور
میرسند که ارزش واقعی کسبوکار نیز باال است ،بناابراین تمایال بیشاتری باه سارمایهگذاری
روی این سکه خواهند داشت .با استناد به این موضوع میتوان نتیجه گرفت نتیجاهای ساگوئین
و اسمالر )1997(1که بیان میکنند که قیمت اولیه رابطه معکوس باا عادم موفقیات عرضاه اولیاه
سهام دارد در بهامر نیز صادق است.
وجود سافتکپ با آنکه بهظاهر برای ایجاد یک نقطه امن برای سرمایهگذاران باید عااملی
مببت و تشویقکننده تلقی شود اماا در عمال اینگوناه نیسات و سارمایهگذاران باه دلیال اینکاه

1Seguin & Smoller
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هدفشاان از ساارمایهگذاری سااودآوری و اسااتفادههای پاس از کمپااین از بهااامُهر اساات ،وجااود
سافتکپ را سیگنالی جهات عادم اطمیناان صااحبان کسابوکار باه موفقیات کمپاین قلماداد
میکنند و از سرمایهگذاری بر کمپینهاایی کاه دارای ساافتکپ مشاخص هساتند خاودداری
میکنند .این نتیجه بر نتایج پژوهش بوروئو و همکاران ( )2018صحه میگذارد.
پیشنهادها
پس از انجام پژوهش و روشن شادن دلیال برخای از تناقضاات و از باین باردن شاکافهای
موجود چند نکته وجود دارد که با پرداختن به آنها میتوان این فضا را روشنتر از پایش کارد.
برخی از این مسائل به شرح زیر هستند:
با توجه به روشن شدن این موضوع که وجود پیشفروش به دلیل ایجاد تیور عدم اطمیناان
مؤسساین نساابت بااه موفقیاات کمپااین اثاار منفاای باار موفقیاات کمپااین دارد ،مطلااوب اساات کااه
کساابوکارها مقاادار مااورد انتظااار خااود از جااذب ساارمایه در پیشفااروش را معااین سااازند و
پسازاین موضوع محققان با بررسی رسایدن یاا نرسایدن باه ایان میازان تاأثیر موفقیات یاا عادم
موفقیت در پیشفروش را بر موفقیت یا عدم موفقیت کمپین مورد آزمایش قرار دهند.
ازآنجاکه ارزیابی کیفیت کدهای مرجع با استفاده از میزان ایراداتی که به این کادها توساط
مردم واردشده است با شناخته شدن بهامُهرها عجین شده اسات بناابراین بارای ارزیاابی کیفیات
بهطور مساتقل توصایه میشاود از ارزیاابی کادهای نوشتهشاده باا اساتفاده از متادهای ارزیاابی
کدهای برنامهنویسی استفاده شود تا بتوان تاأثیر ایان عامال را باهطور مساتقیم مساتقل از میازان
شناخته شدن آن موردسنجش قارارداد .همچناین برخای از پژوهشهاای پیشاین اثار فعالیات در
شبکههای اجتماعی را ارزیابی کردهاند؛ اما مطلوب است محققاان کیفیات ایان ماورد را نیاز باا
استفاده از هوش مینوعی مورد ارزیابی قارار دهناد .باهعنوانمبال میتاوان نظارات افاراد را در
شبکههای اجتماعی سنجید و ارتباطی بین مببت یا منفی باودن ایان نظارات باا موفقیات یاا عادم
موفقیت کمپین به دست آورد.
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