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 .1دانشجوي دکتراي مدیریت کارآفرینی فناوري دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم
و تحقیقات
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تاریخ دریافت1399/1/10 :
تاریخ پذیرش1399/3/16 :
چکیده
در یك دهه اخیر ،نوع جدیدي از شرکتهاي نوپا ظهور پیدا کرده اند که با استفاده از فناوريهاي جدید دیجیتال به
ارائه خدمات نوآورانه در صنعت مالی پرداخته اند .هدف از این پژوهش ،پاسخگویی به این سؤال بوده است که گروههاي
مختلف سرمایهگذاران خطرپذیر در حوزه فناوري مالی کشور در هنگام تصمیمگیري در اولین مرحله سرمایهگذاري بر
روي شرکتهاي نوپا داراي چه تفاوت دیدگاههایی میباشند و چه معیارهایی براي هر گروه اهمیت بیشتري داشته است.
این پژوهش از نظر هدف ،از نوع بنیادي و از لحاظ گردآوري اطالعات ،کیفی است و براي نیل به هدف پژوهش به منظور
سنخ شناسی دیدگاهاي سرمایهگذاران از روش پژوهش نظریه داده بنیاد نوخاسته بهره گرفته شده است .براي این منظور
اقدام به انجام مصاحبه با روش نمونهگیري هدفمند با  17مدیر سرمایهگذار خطرپذیر در حوزه خدمات فناوري مالی کشور
گردیدکه حداقل یك بار سابقه سرمایهگذاري بر روي شرکتهاي نوپا را داشتند .یافتههاي این پژوهش نشان داد دو گروه
اصلی شامل سرمایه گذاران با دیدگاه استراتژیك و دیدگاه مالی در کشور وجود دارند که هر گروه خود به سه زیرگروه با
دیدگاهها و معیارهاي متفاوت قابلتفکیك هستند .براساس نتایج این پژوهش ،شرکتهاي نوپاي فناوري مالی میتوانند از
دیدگاهها و معیارهاي متفاوت سرمایهگذاران خطرپذیر در کشور مطلع گشته و موفقیت بیشتري در جذب سرمایه بدست
آورند.
واژههای کلیدی :سرمایهگذاران خطر پذیر ،سنخ شناسی ،شرکتهاي نوپا ،فناوري مالی
 نویسندة مسئول:

Email: mohamadian@ut.ac.ir
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مقدمه
پس از بحران مالی سال  2008میالدي ،شرکتهاي فناوري مالی که از آنهاا تحات عناوان
فین تك نام برده میشود به سرعت افزایش یافتند ،به شکلی که متوسط سرمایهگذاري جهاانی
بر روي آنها در اوایل سال  2018به بیش از  30میلیاارد دالر رساید (

Pollari & Ruddenklau,

 .)2019دالیل اصلی این رشد سریع را میتوان در عدم اعتماد به سیستمهاي بانکی پاس از ایان
بحران مالی ،فقدان سیستمهاي مناسب وامدهی و تاث یرات روزافازون اینترنات بار تغییار رواباط
پولی بین افراد دانست ) .(Shoop & Dymov, 2018شرکتهاي نوپاي فناوري مالی نقش مهمای
در بهبود ساختار اقتصاد کالن کشورها دارند ،بهطوريکه براساس پیشبینی گروه مشاوره مك
کینزي )2016

 (McKinsey,استفاده از فناوريهاي جدید مالی تا سال  2025باعث شش درصاد

افزایش در تولید ناخالص داخلی کشورها و ایجاد  95میلیون شغل جدید براي افراد پاایین هارم
اجتماعی در کشورها میشود .شرکتهاي نوپاي فناوري مالی در اولاین مرحلاه سارمایهگذاري
که معموالً بعد از خروج از شتابدهندهها میباشد نیاز به سرمایه دارند و ایان سارمایه اغلاب از
طریق فروش سهام به سرمایهگذاران تامین میشود .در این مرحله از چرخه حیات ،شرکتهاي
نوپا توانسته اند ماهیت قانونی خود را به بت رسانده و ایده خاود را باه شاکل کمیناه محصاول
پذیرفتنی 1ارائه دهند؛ ضمن آنکه موفق شدهاند با ایجاد بازار اولیه از مشتریان ،بازخورد مناسب
با درآمد و یا بدون درآمد دریافت نمایند(Eisele & Haecker, 2001)2

 .شرکتهاي نوپا دراین

مرحله براي رشد فروششان نیازمند به ا بات کیفیت محصول یا خدمت خود به مشتریان ،جاذب
مشتري و معرفی و تثبیت برناد هساتند (حیادري سورشاجانی و محمادي .)1395 ،ایان دساته از
شرکتهاي نوپا در این مرحله نیاز به جذب سرمایه از ساوي سارمایهگذاران خطرپاذیر دارناد.
سرمایهگذاران خطرپذیر ،واسطههاي ماالی هساتند کاه باه جاذب سارمایه و سارمایهگذاري در
ساابدي از کسااب و کارهاااي فناورانااه و نوآورانااه اقاادام میکننااد کااه داراي مخاااطرات باااالي

)1 Minimum Viable Product(MVP
2 Traction
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اقتصادي است (متوسلی و همکاران .)1396 ،اما نکته حایز اهمیت آنست که طیاف گساتردهاي
از ساارمایهگذاران خطرپااذیر در حااوزه فناااوري مااالی وجااود داشااته و هاار یاك از آنهااا داراي
ترجیحات و معیارهاي تصمیمگیري متفاوتی میباشند وکسب و کارهاي نوپا براي موفقیات در
جذب سرمایه نیاز به شناخت تفااوت دیادگاههاي آنهاا دارناد .ازایانرو هادف ایان پاژوهش،
شناسایی و گروه بندي دیدگاههاي سرمایهگذاران خطرپذیر در مراحل اولیه سارمایهگذاري بار
روي شرکتهاي نوپاي فناوري مالی میباشد.
مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
تاکنون پژوهشهاي متعددي بر روي معیارها و نحوه تصمیمگیري سرمایهگذاران خطرپذیر
جهت سرمایهگذاري در مراحل اولیه بر روي شرکتهاي نوپاا در دنیاا انجامگرفتاه اسات .ایان
تحقیقات را میتوان به دودسته اصلی تقسیم کرد .دسته اول پژوهشهایی هستند که به شناسایی
معیارهاي مناسب براي ارزیابی شرکتهاي نوپا توسط سرمایهگذاران پرداخته اناد و دساته دوم
پژوهشهایی هستند که به تفاوت در اهمیت این معیارهاا از دیادگاه سارمایهگذاران مختلاف و
دالی ال آن پرداختااه انااد .درزمینااه شناسااایی معیارهاااي ارزی اابی شاارکتهاي نوپااا از دی ادگاه
سرمایهگذاران خطرپذیر مختلف ،تایبجی و برونو ( )1984معیارهااي باازار ،مزیتهااي رقاابتی
محصول ،کیفیت مدیریت تیم ،وجود مهارتهاي کلیدي ،میزان ریسك رقابات و درجاه بلاو
فناوري در تصمیمگیري سرمایهگذاران خطرپاذیر را مهام دانساتهاند ).(Tybjee & Bruno,1984
از نظر مك میالن ،سیگل وساباناراسیما ( )1985معیارهایی همچون قابلیت رهبري و میزان تعهد
کااارآفرین از اهمیاات بیشااتري بااراي ساارمایهگذاران نساابت بااه معیارهااایی همچااون بااازار و
ویژگیهاي محصول برخوردار است )Siegel, Subbanarasimha,1985

 .(MacMillan,همچنین

براساس نتایج پژوهش دیکسون( )1990داشتن مهارتهاي مدیریتی در شرکتهاي نوپا از نظار
سرمایهگذاران خطرپذیر مهمتر از معیارهاي کمی ،همچون پیشبینی میزان درآمد شارکتهاي
نوپااا اساات ( .)Dixon,1991بس ایاري از پژوهشهاااي دیگاار نیاز مهمتاارین معیاار تصاامیمگیري
سرمایهگذاران خطرپذیر را کیفیت مدیریت تیم در شارکت نوپاا معرفای کردهاناد ( & Kaplan
Zoponuidis,1987

&  .)Stromberg,2002;Siskosپاژوهش دیگار توساط ایازل وهکار ()2001
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نشان میدهدکه مهمترین معیار سارمایهگذاران خطرپاذیر در هنگاام انتخااب شارکتهاي نوپاا
براي سرمایهگذاري در مراحل اولیه ،معیار کیفیت مدیریت با توجاه باه آشانایی آنهاا باا باازار
هادف اسات ( .)Eisele & Haecker, 2001کاکااتی ( )2003شار موفقیات سارمایهگذاري در
مراحل اولیاه بار روي شارکتهاي نوپااي فنااوري پیشارفته را وابساته باه دو مقولاه کلای منباع
شایسااتگیهاي شاارکت و اسااتراتژيهاي آنهااا میدانااد (2003

 .)Kakati,سااود( ()2007

معیارهایی همچون اشتیاق باال ،قابلیت اعتمااد ،کیفیات تایم و مالحظاات مرباو باه خاروج از
سرمایهگذاري را از مهمترین معیارهاي تصامیمگیري سارمایهگذاران خطرپاذیر معرفای نماوده
است (2007

 .)Sudek,دراین راستا برخی از پژوهشها به دالیل عدم سرمایهگذاري در مراحال

اولیه بر روي شرکتهاي نوپا پرداختهاند .باه عناوان مثاال ماکساول ،جفاري ولوساکیو ()2011
معیارهایی همچون عدم وجود امتیاز خاص در محصول ،عدم آمادگی براي ورود به بازار ،کپی
شدن راحت محصول ،نبود مشتري از قبل آماده ،عدم وجود بازار بزرگ براي محصاول ،عادم
آشنایی و تجربه کارآفرین با بازار و عدم شفافیت در سودآوري را به عنوان معیارهااي کلیادي
حاذف کاندیاداهاي سارمایهگذاري خطرپاذیر در مراحال اولیاه معرفای نمودهاناد (
Levesque, 2011

Maxwell,

 .)Jeffery,فرینی وهینازو رایادینگ ( )2010نیاز دالیال و معیارهااي صارفنظر

کردن سرمایهگذاران خطرپذیر از سرمایهگذاري در مراحل اولیه بر روي شرکتهاي نوپاارا در
دو دساته اصاالی شاامل ویژگیهاااي مؤساس شاارکت نوپاا و ویژگیهاااي کسابوکار در نظاار
گرفتهاناد ( .)Freeney, Hains, Riding, 2010بااوجود تحقیقاات زیااد انجامشاده در معیارهااي
عمااومی انتخاااب شاارکتهاي نوپااا ،تاااکنون تحقیقااات کمای بااا تمرکااز باار معیارهاااي خاااص
سرمایهگذاري در مراحل اولیه بر روي شرکتهاي نوپاي فناوري ماالی دردنیاا صاورت گرفتاه
است .در این راستا راماچاندرا ( )2017عواملی همچون اساتفاده از تجربیاات مشاتري در ایجااد
محصول و یا خدمت ،میزان استفاده از فناوريهاي جدیاد و پیچیاده ،ساط کیفیات مادیریت،
وجااود مهارتهاااي دیجیتااالی ،تصاامیمگیريها باار مبناااي تحلی ال داده هااا ،وجااود اکوسیسااتم
همکاري ،قابلیت توسعهپذیري و چابکی در فعالیتها را به عناوان عوامال کلیادي موفقیات در
ساارمایهگذاري در مراحاال اولی اه باار روي شاارکتهاي نوپاااي فناااوري مااالی برشاامرده اساات
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( .)Ramachandra, 2017نیکولتی( )2017نیز درکتاب خود عوامل کلیدي موفقیت شارکتهاي
نوپاي فناوري مالی را عواملی همچون چابك بودن تیم ،توساعهپذیري محصاول و یاا خادمت،
رعای ات الزامااات امنیت ای ،نااوآوري ،تطبی اق بااا قااوانین و مقااررات و اسااتفاده از اسااتراتژيهاي
قیمتگذاري رایگان در ارائه خدمات معرفی کرده اسات)2017

 .(Nicoletti,پنساار( )2019نیاز

در خصوص معیارهااي سارمایهگذاري در مراحال اولیاه در شارکتهاي نوپااي فنااوري ماالی
مواردي همچون داشتن استراتژيهاي دفاعی مانند مشاارکت و ادغاام باا بانکهاا و شارکتهاي
بزرگ ،سادگی در پیوستن به اکوسیستم مالی درحوزه هایی با کمترین مشکل با رگوالتوري و
داشتن تیمی با توانمنديهاي چند بعدي و سرعت عمل در تطبیق با نیازهااي باازارعنوان نماوده
است (.)Pansar, 2019
دساتهي دوم پژوهشهاا بااه تفااوت دراهمیات معیارهاا از دیادگاه سارمایهگذاران مختلااف
پرداخته است .ویزاجی ( )2012بیاان مایدارد کاه اهمیات معیارهاا میتواناد بساته باه شارایطی
همچون تجربیات و دیدگاه سرمایهگذار ،مرحلهاي کاه سارمایهگذاري انجاام میگیارد ،انادازه
سرمایهگذاري در مراحل اولیه و در نهایت فرهنگ کشاورها تغییار نمایناد (2012

 .)Visagie,از

نظر رابینسون ( )1987معیارهاي تصمیمگیري سارمایهگذاران خطرپاذیر بار حساب منباع تاامین
مالی آنها متفاوت میگردد )1987

 .(Robinson,هال و هافر ( )1993نیز معیارهاي تصامیمگیري

سرمایهگذاران خطرپذیر را وابسته به مرحلهاي دانستهاند که شرکت نوپا در آن قرار دارد ( Hall
Hoffer,1993

&) .ره ،جونااگ ولینااگ ( )1994بااه ایااان نتیجااه رساایدهاند کااه معیارهااااي

سرمایهگذاران خطرپذیر ممکن است با توجاه باه کشاور محال سارمایهگذاري تغییرمای نمایاد
) .(Rah, Jung, Lee, 1994در تثیید این پژوهش وي نیاگ و دي هاان ( )2002نشاان دادناد کاه
ساارمایهگذاران خطرپااذیر در آلمااان اهمی ات بیشااتري بااه نااوآوري در محصااوالت و خاادمات
میدهند در حالی که در آمریکا اهمیت بیشتري به پتننت وحفاظت از محصول میدهند ( Vinig

 .)& De Haan, 2002از نظر بچر ،لئون وگیلد( )1990اهمیات معیارهاا در انتخااب شارکتهاي
نوپاي فناوري بر حسب آنکه سرمایهگذاران از بخش خصوصی و یا دولتی باشند متفاوت است
(Leon, Guild, 1990

 .)Bachher,زوتش ای ،لیانااگ وگیبااونز( )1999نی از نقااش ترجیحااات و
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استراتژيهاي سرمایهگذاران خطرپاذیر را در ارزیاابی شارکتهاي نوپاا تعیینکنناده دانساتهاند
( .)Zutshi, Liang, Allampalli, Gibbons,1999سیلوا ( )2004نیز میزان گستردگی و بلو باازار
سهام کشورها را به عنوان عوامل محیطی تث یرگذار بر تصامیمگیري سارمایهگذاران خطرپاذیر
در کشورهاي مختلف در نظر گرفته است (.)Silva, 2004
همااانطور کااه مشاااهده گردیااد در کشااورهاي مختلااف نااوع و اهمیاات معیارهااا بااراي
ساارمایهگذاران مختلااف متفاااوت بااوده اساات و تاااکنون ساانخ شناسای مناساابی از دیادگاههاي
سرمایهگذاران و معیارهاي خاص آنها در حوزه شرکتهاي نوپاي فناوري مالی ارایه نگردیاده
است و هدف این پژوهش پاسخگویی به این شکاف تحقیقاتی است.
روششناسی
این پژوهش از نظر هدف بنیادي و از نظر گردآوري دادهها با توجه به ماهیات پاژوهش ،از
نوع پژوهشهاي کیفی است .روش شناسی این پاژوهش مبتنای بار «نظریاه داده بنیااد »1از ناوع
نوخاسته میباشد ،چرا کاه اوالً براسااس نظار دکارو و اسانلدر()Decrop & Snelders, 2008
روشی مناسب براي سنخ شناسی است و

انیاً براساس نظر گلیسر (1992

 )Glaser,به دلیل آنکاه

در این پژوهش از چارچوب و قواعد از پیش تعیین شده استفاده نشده است از نوع نوخاساته یاا
ظاهر شونده است .جامعه آمااري پاژوهش مادیران سارمایهگذار خطار پاذیر در اولاین مرحلاه
سرمایهگذاري بر روي شرکتهاي نوپا حوزه فناوري ماالی کشاور در ساال  1398باوده اسات.
روش نمونهگیري قضاوتی هدفمند بوده است به نحوي کاه مصااحبه شاوندگان بایاد شارایط و
ویژگیهایی همچون سابقه حداقل  3سال به عناوان مادیر سارمایهگذاري و تجرباه حاداقل یاك
تصمیمگیري سرمایهگذاري در مراحل اولیه بر روي شرکتهاي نوپاي فنااوري ماالی را داشاته
باشند .ابزار جمع آوري دادهها مصاحبههاي نیمه ساخت یافته عمیق و روش تحلیل دادهها مبتنی
بر روش کدگذاري سه مرحلهاي کالسیك شامل مراحال کدگااذاري باااز ،انتخااابی و نظاري
بوده است .نقطه اشباع نظري در جایی قرار گرفت که دیگار معیاار و دیادگاه جدیادي جهات
1 Grounded Theory
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سرمایهگذاري بر روي شرکتهاي نوپا شناسایی نگردید .در این راستا در مصاحبه  14ام اشاباع
نظري حاصل شد ،اما براي اطمینان بیشتر مصااحبهها تاا نموناه  17ام اداماه پیادا کارد .براسااس
پروتکل مصاحبه نیاز بود با مصاحبه شوندگان در فضایی صمیمانه گفت وگاو باه عمال آیاد و
مقرر گردید باا توجاه بااه درخواساات مصااحبه شاوندگان باراي محرمانااه ماناادن اطالعااات
ساازمانی ،از ذکار ناام مصاحبه شوندگان خاودداري گردد .ساختار سواالت مصاحبه نیز در سه
بخش تنظیم گردید .در بخش اول مصاحبه نیاز بود مصااحبه شاوندگان ناام نهااد سارمایهگذار،
اهداف ،حوزهها و مرحله سرمایهگذاري شان در کسب وکارهاي نوپاي حوزه فناوري ماالی را
اعالم نمایناد .در بخاش دوم مصااحبه شاوندگان باه پرساشهاي نیماه سااختاریافته مرباو باه
ترجیحات و معیارهاي تصمیمگیري شان پاساخ داده و در انتهاا نیاز میازان اهمیات هار یاك از
معیارها و دالیل تفاوت اهمیت معیارها از دیدگاه سرمایهگذاران مختلف مورد پرسش و بحاث
عمیق قرار میگرفت .پس از انجام دادن هار یاك از مصااحبهها نیاز اقادام باه پیادهساازي ماتن
مصاحبهها براساس فایلهاي صوتی ضابط شاده میگردیاد و باه صاورت خاط باه خاط بررسای
وکدگذاري انجام میگردیاد .الزم باه ذکار اسات مفااهیم و مقاوالت مساتخرج از تحلیال هار
مصاحبه بصورت زیگزاگی به عنوان پرسش در مصااحبههاي بعادي باراي جماع آوري مجادد
اطالعات مورد استفاده قرار میگرفت تا به تدریج مرحله اشاباع نظاري و رویاش نظریاه نهاایی
حاصل گردد.
در این پژوهش براي سنجش پایایی پژوهش از روش پایایی باز آزمون استفاده شده اسات.
این روش باه میازان ساازگاري طبقهبنادي دادههاا در طاول زماان اشااره دارد .ایان شااخص را
میتوان زمانی محاسبه کرد که یاك کدگاذار ،یاك ماتن را در دو زماان متفااوت کدگاذاري
کرده باشد .در این پژوهش از میان کال مصااحبهها ،تعاداد ساه مصااحبه باه صاورت تصاادفی
انتخاب و هر کدام از آنها دو بار در یك فاصله زمانی سی روزه کدگاذاري شادند .ساپس باا
استخراج و مقایسه میزان توافقات و عدم توافقات براي هر کدام از مصااحبهها شااخص پایاایی
باز آزمون محاسبه گردید که میانگین سه مصاحبه در هر یك از ساه روش باه ترتیاب عادد 88
درصد 87 ،درصد و  84درصد به دست آمد که با توجه به آنکه از مقدار60درصد باالتر است،
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پای اایی کدگااذاري مااورد تایی اد قاارار گرفاات .الزم بااه ذکاار اساات برخ ای ادعاهاااي ماابهم بااا
صحبتهاي سایر مصاحبه شوندگان یا اسناد آرشیوي موجود نیز راستی آزمایی شده است.
یافتهها
مصاحبه با هفده نفر از مدیران سرمایهگذار خطر پذیر در مراحال اولیاه شارکتهاي نوپااي
فناوري مالی صورت گرفت که تحصیالت آنها شامل  7نفر دکترا 7 ،نفر کارشناسی ارشاد و 3
نفر کارشناسی ارشد در رشتههاي مدیریت ،فناوري اطالعات ،مالی ،کارآفرینی و اقتصااد باود.
الزم به ذکر است فقط یاك نفار از مصااحبه شاوندگان زن و بقیاه مارد بودناد .کلیاه مصااحبه
شوندگان داراي مسئولیت مدیریت یا مشاوره در یکی از نهادهاي سرمایهگذار شامل بانك هاا،
شتاب دهندگان وابسته به بانك ها ،سرمایهگذاران خطر پذیر بورسی ،شارکتهاي خطار پاذیر
حاکمیتی و یا مستقل را داشته و با تجربه بیش از سه سال حداقل یك تجربه سارمایهگذاري در
مرحله اولیه شرکتهاي نوپاي فناوري مالی داشتهاند.
براساس تحلیل و کدگذاري صورت گرفته بر روي مصااحبههاي عمیاق صاورت گرفتاه باا
سرمایهگذاران مختلف همانطور کاه در جادول  1بصاورت نموناه نشاان داده شاده اسات ابتادا
کدهاي نهایی و مقوالت فرعی مربو به معیارهاي ارزیابی از دیادگاه سارمایهگذاران مختلاف
استخراج و سپس اقدام به سنخ شناسی دیدگاههاي مختلف سرمایهگذاران ایرانی گردیده است.
جدول  .1نمونه فرایند کدگذاری انجام شده براساس روش نظریه داده بنیاد
مصاحبه شوندگان

نمونه نقل قول

مفاهیم مرتبط با معیارها مفاهیم مرتبط با دیدگاه
ها
و ترجیحات

اینکه شرکت نوپا محصول و یا خدمتی
حداقلی آماده کرده و به بازار رفته و فید
سرمایهگذاري شرکت بك مناسبی گرفته باشد با نگاه استراتژیك
A
راه پرداخت بانك اهمیت باالیی براي ما ندارد .بیشتر براي ما تکمیل سبد محصوالت (دیدگاه مدیران فنی از
قبلی
حوزه تحقیق و توسعه)
اهمیت دارد که بتواند به خدمات و
سامان
محصوالت گذشته ما کمك نماید حتی اگر
در این مرحله نباشد.
یکی از دالیلی که ما به این فکر افتادیم که
B
ي
ها
حوزه
ي
ر
ی
گ
هدف
م
سرمایهگذاري بانك تیم را شناسایی کنیم و مسئله را به آن بدهی
(دیدگاه مدیران بانکی با
ی
مال
ي
فناور
از
خاص
نکار
نیز همین است .به عنوان مثال اگر ما ای
ملت
دیدگاه قوي استراتژیك)
را نمی کردیم به جرات می توان گفت که
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مفاهیم مرتبط با معیارها مفاهیم مرتبط با دیدگاه
ها
و ترجیحات

در سرویسهاي  B2Bتا ده سال دیگر هم
کسی وارد نمی شد.
ما دیده بان نوآوري در صنعت بانکی هستیم
C
ن
ی
نو
خدمات
جاد
ی
ا
اگر ببینیم که فرصت خوبی باشد حتما
شتاب دهنده
دیدگاه شتاب دهندههاي
ی
بانک
ی
م
چك
م
ی
کن
ی
م
مطلع
را
باال
سط
ران
ی
مد
تریگ ا
سازمانی
کنیم ،هماهنگ می کنیم.
استارتآ هایی که ما انتخاب می نماییم
ي
کار
حوزه
تطابق
اهداف
حتما باید استارتاپهایی باشند که به
D
دیدگاه صندوق
شرکت نوپا با اهداف
صندوق بازنشستگی صندوق کمك نمایند و صرفا اینکه این
استارتآ می تواندبه درامد برسد و سود استراتژیك ،مامورِیتها سرمایهگذاري خطر پذیر
فنابا
داراي ماموریت
و یا عالیق سرمایهگذار
اوري براي ما داشته باشد معیار ما براي
انتخاب نیست.
E

شرکت VCروت حتی ایده هایی هم که با قوانین سازگاري سرمایهگذاري خطرپذیر دیدگاه شرکت خطر پذیر
در فناوريهاي نابالغ حاکمیتی با اهداف توسعه
کاملی ندارند براي ما جالبند.
فرشتگان
ونوآوريهاي برافکن
نوآوري
براي من کسب و کاري جذاب است که
F
سرمایهگذاري خطر ببینم امروز اگر یك برابر است ظرفیت آنرا اطمینان از بلو فناوري و دیدگاه سرمایهگذاران
سودآوري
پذیر ایران ونچر
خطر پذیر با اولویت مالی
دارد که ده برابر شود .

براساس نتایج بدست آماده از کدگاذاريها و تحلیلهااي صاورت گرفتاه ،سارمایهگذاران
خطرپذیر حوزه فناوري مالی در کشور را میتوان مطابق شکل  1به دو گونه اصلی و شامل ساه
گونه فرعی مستقل تقسیم نمود.
جداول  2و  3به تشری جزییات دیدگاههاي این سارمایهگذاران در هار یاك از گوناههاي
اصلی و فرعی آنها میپردازد .در این راستا معیارهاي ضروري سرمایهگذاران (معیارهاایی کاه
در صورت عادم وجاود آنهاا ،سارمایهگذاري در مراحال اولیاه صاورت نمیگیارد) ،مصاادیق
شرکتهاي متعلق به هر گونه و نیز اهداف و اولویتهاي سرمایهگذاري در مراحل اولیه در هر
گونه معرفی گردیده است.
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شکل  .1سنخ شناسی سرمایهگذاران خطرپذیر در ایران (منبع :نگارنده)
جدول  .2ویژگیهای گونه سرمایهگذاران با دیدگاه استراتژیک (منبع :نگارنده)
معیارهاي ضروري
گونه A
نام سرمایهگذاران
اهداف سرمایهگذاري
در مراحل اولیه
معیارهاي خاص
گونه B
نام سرمایهگذار
اهداف سرمایهگذاري
در مراحل اولیه
معیارهاي خاص
گونه C
نام سرمایهگذار
اهداف سرمایهگذاري
در مراحل اولیه
معیارهاي خاص

گروه سرمایهگذاران خطرپذیر با اولویتهاي استراتژیك
تطابق حوزه کاري شرکت نوپا با اهداف استراتژیك سرمایهگذار
شرکتهای فناوری اطالعات با سوابق تحقیق و توسعه

شرکت ارتبا فردا (شرکت همکار بانك آینده) ،شرکت راه الکترونیك پرداخت(شرکت
تحقیق و توسعه وابسته به بانك سامان) ،شرکت توسن تکنو ،شرکت طرفه نگار
تکمیل سبد محصوالت قبلی ،بهبود محصوالت قبلی ،ایجاد بازار جدیدي در جهت تکمیل بازار
قبلی شرکت سرمایهگذار خطر پذیر و یا بانكهاي همکار
آشنایی کارآفرین با بازار هدف ،امنیت ،تعاملپذیري و توسعهپذیري فنی محصول ،همکاري
راهبردي
بانکها با دیدگاه اولویتهای استراتژیک
مدیر سرمایهگذار بانك ملت
هدفگیري حوزههاي خاص از فناوري مالی و استفاده از شرکتهاي نوپا براي رسیدن به این
اهداف
ا بات مهارتهاي مدیریتی و رهبري موسس شرکت درگذشته ،توانایی موسس شرکت در
ارزیابی ریسكها
شتابدهندههای بانکی
 شتابدهندههاي رفاتك (بانك رفاه) ،شتابدهنده تریگ ا (بانك پاسارگاد) ،شتابدهنده
نوین تك (بانك اقتصاد نوین)
توسعه اکوسیستم شرکتهاي نوپا ،رفتن به سمت بانك داري نوین ،ایجاد خدمات نوین بانکی،
رقابت با بانكهاي دیگر براي نوآوري خدمات جدید
اطمینان از اتمام هزینههاي تحقیق شرکت نوپا
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جدول  .3ویژگیهای گونه سرمایهگذاران با دیدگاه مالی (منبع :نگارنده)
معیارهاي ضروري
گونه D
نام سرمایهگذار
اولویتهاو اهداف
سرمایهگذاري در مراحل اولیه
نام سرمایهگذار
اولویتهاي سرمایهگذاري در
مراحل اولیه
نام سرمایهگذار
اولویتهاي سرمایهگذاري در
مراحل اولیه
نام سرمایهگذار
اولویتهاي سرمایهگذاري در
مراحل اولیه
نام سرمایهگذار
اولویتهاي سرمایهگذاري در
مراحل اولیه
معیارهاي خاص
گونه E
نام سرمایهگذار
اهداف سرمایهگذاري در مراحل
اولیه
معیارهاي خاص
گونه F
نام سرمایهگذار
اهداف از سرمایهگذاري در
مراحل اولیه
معیارهاي خاص

سرمایهگذاران خطرپذیر با اولویتهاي مالی
استقبال خوب بازار از محصول و یاا خادمت ارائهشاده ،بازگشات حاداقل سارمایه ده
برابري طی پنجتا ده سال ،حجم باالي بازار هدف ،تبیین استراتژي خروج
صندوقهای خطرپذیر بورسی با اولویت حوزه سرمایهگذاری در مراحل
اولیه و دیدگاه استراتژیک سهامداران
صندوق فنابا (سازمان بازنشستگی)
خدمات نوین مالی براي افاراد ساالخورده و بازنشساته ،خادمات ساالمت باراي افاراد
سالخورده و بازنشسته
صندوق پارتیان (وابسته به شرکت پارت)
خدمات نوین مالی ،هوش مصنوعی
صندوق لوتوس پارسیان (وابسته به بانك پارسیان)
خدمات نوین مالی ،خدمات سالمت
صندوق آرمانی (وابسته به شرکت تامین سرمایه تمدن)
خدمات نوین مالی ،خدمات عمومی حوزه ICT
صندوق VC1دانشگاه تهران
خدمات نوین مالی
تطابق حوزه کاري شرکت نوپا با اهداف استراتژیك ،مامورِیتها و یا عالیق
سرمایهگذار ،اطمینان از اتمام هزینههاي تحقیق شرکت نوپا ،اطمینان از بلو فناوري
بکار رفته در محصول و یا خدمت
شرکت خطرپذیر حاکمیتی
شرکت خطرپذیر روت ستارگان
افزایش سرمایهگذاري خطرپذیر در فناوريهاي نابالغ ونوآوريهاي برافکن 1در حوزه
فناوري مالی که سرمایهگذاران دیگر کمترحاضر به قبول ریسك آنند.
طراحی مناسب مدل کسبوکار
شرکتها و صندوقهای خطرپذیر با اولویتهای مالی
شرکتهاي سرمایهگذاران خطرپذیر مستقل
بازگشت حداقل سرمایه ده برابري طی پنجتا ده سال
ا بات مهارتهاي مدیریتی و رهبري درگذشته ،وجود شبکههاي توزیع و مشاتریان از
قبل آماده براي محصول و یا خدمت ،طراحای مناساب مادل کسابوکار ،اطمیناان از
اتمام هزینههاي تحقیق شرکت نوپا ،اطمینان از بلو فناوري

1 Distruptive
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بحث و نتیجهگیری
این تحقیق نشان داد که در کشور ،سرمایهگذاران خطرپذیر در حاوزه فنااوري ماالی در دو
گروه با اولویتهاي استراتژیك و اولویتهاي مالی وجود دارناد .باه طوریکاه سارمایهگذاران
گروه اول برخالف گروه دوم معیارهایی مانند بازگشت باالي سرمایهگذاري در مراحال اولیاه،
حجم باالي باازار هادف و اساتقبال خاوب از خادمت و محصاول و داشاتن اساتراتژي خاروج
برایشان ضروري نبوده اسات ،بلکاه چیازي کاه باراي آنهاا اهمیات بااالیی دارد آن اسات کاه
تشخیص دهند محصول و یا خدمت ارایه شده قادر است سبد محصوالت قبلی آنها را تکمیال
و یا کارکردهاي محصول قبلی آنها را کامل و یا بازار جدیدي در جهات تکمیال باازار قبلای
براي آنها ایجاد نماید و یاا حوزههاا باا فناوريهااي جدیاد را در راساتاي خادمات قبلای خاود
آزمایش نمایند .در ضمن دیدگاه این گروه از سرمایهگذاران در رابطه با آینده شرکتهاي نوپا
آن بود که بتوانند بیشترسهام آنهاا را بخرناد و در نهایات مادیریت شارکت نوپاا را باه دسات
بگیرند.گونه  Aاز گروه مدیران سرمایهگذار با دیدگاه استراتژیك ،بدلیل آنکاه داراي پشاتوانه
تحقیاق و توسااعه در حااوزه فناااوري مااالی هسااتند از ای ان رو دی ادگاههاي آنهااا در ارزیاابی و
تصمیمگیري بیشتر متمایل به شاخصهاي فنی همچون توسعهپذیري فنی ،امنیت و تعاملپذیري
بوده است و این معیارها از نظر آنها اهمیت باالیی داشته است ،یعنی ایان گاروه بادون وجاود
این معیارها اقدام به سرمایهگذاري در مراحل اولیه نمی کردند .در ضمن براي آنها مهم بود که
ایده از طرف کسی ارایه شده باشد که با بازار هدف آشنایی کامال داشاته باشاد .ایان گاروه از
سرمایهگذاران صرفاً در حوزههایی کاه بادان آگااهی داشاتند سارمایهگذاري در مراحال اولیاه
میکردند و به خاطر اعتقادي که به فعالیتهااي تحقیاق و توساعهاي داشاتند ،حاضار بودناد در
صورت نیاز براي تحقیق بیشتر هزینه نمایند .گونه  Bاز مدیران سرمایهگذار ،داراي دیادگاههاي
استراتژیك قوي در حوزه فناوري مالی بوده و حوزههاي مشخصای از فنااوري ماالی را از قبال
براي خود هدف قرار داده و به دنبال شرکتهاي نوپا و تیم هایی بودند کاه بتوانناد باه کماك
آنها به این اهداف دست یابند .مدیران گونه Bمعتقدبودند که بدلیل نبود زیرسااختهاي پلات
فرمی در بانكها ،ورود شرکتهاي نوپاي فناوري مالی به باازار توساعه خادمات ماالی کشاور
بسیار دشوار و چالشبرانگیز است .همین موضوع باعث شده است که بیشتر شرکتهاي نوپااي

سنخ شناسی دیدگاههاي سرمایهگذاران خطرپذیر در ارزیابی شرکتهاي نوپاي فناوري مالی ...

333

فناوري مالی در حوزه بانکی به الیههاي سطحی خدمات فناوري مالی در حوزه صرفاپرداخت،
سوق یابند که از ده سال قبل استانداردهاي آنها وجود داشته است .مدیران گونه Bبدون توجه
به ایدههاي شرکتهاي نوپا در جستجوي تیمهاي ورزیده اي میباشند که مسائل شاناخته شاده
خود را به آنها ارایه دهند .مدیران گوناه  Bمعتقدبودندکاه اگار اینکاار را انجاام ندهناد عماالً
بسیاري از حوزههاي مهم فناوري مالی مانند  B2Bعمال با خال مواجه میشود وشرکتهاي نوپا
به دلیل عدم وجود زیر ساختهاي مناسب و ریسك بااال وارد ایان حوزههاا نخواهناد گردیاد.
تفاوت نگاه دوگونه Aو Bدر معیارهاي مهارتهااي مادیریتی موساس شارکت نوپاا و تواناایی
آنها در مدیریت ریسك میباشد .در حقیقات گوناه  Aافاراد شارکت نوپاا را باه عناوان افاراد
بیتجربهاي در نظر میگیرند که باید مدیریت شوند و ریسك تصمیم گیريهاي مدیریتی آنهاا
را در لطمه خوردن احتمالی به برند و خدمات قبلی خود تحمل نمی کردند و با تصااحب بایش
از  %51سهام شرکت نوپا تصمیم گیريهاي مدیریتی ومدیریت ریسك هارا خود به عهاده مای
گرفتند .به همین دلیال باه دو معیارمهاارت مادیریتی و مادیریت ریساك عادد پاایین باا درجاه
اهمیت 2از  4داده اند .همچنین مدیران گونه Aبدلیل سوابق باالي فنی و شبکه بزرگ مشاتریان
خود قادر بودند که به سرعت ارزش محصول و یا خادمت ایجااد شاده توساط شارکت نوپاارا
بهبود دهند .اما دیدگاه مدیران سرمایهگذار در گونه  Bآن بود که مدیر استراتژیك ایان باناك
صرفا راه را نشان می دهد و موسسین شرکتهاي نوپا باید با توانمناديهاي رهباري و مادیریتی
خودشان موفقیت کار را تضمین نمایند .به همین دلیل درجه اهمیت باالیی را براي این دو معیار
قائل بودند .این گروه نیز مانند گروه  Aبه سرمایهگذاري به شکل دراز مدت توجه داشاتند و از
نظر آنها در بلندمدت شرکتهاي نوپا باید با فروش بیشتر سهام خود با آنها ادغام گردند.
مدیران سرمایهگذارگونه  Cشامل مدیران شتابدهندگانی هستند که علی رغم قرار گارفتن
در گروه سارمایهگذاران اساتراتژیك داراي دیادگاههاي بیناابینی در حوزههااي اساتراتژیك و
مالی بودند .به عبارت دیگر شتابدهندگان قرارگرفته در این گونه ،نه کامالً داراي دیدگاههاي
مالی بودند که صرفا به دنبال بازگشت سارمایه و خاروج کوتااه مادت ازآن باشاند و ناه کاامال
مشااابه شاارکت هااایی بودنااد کااه بااا اهااداف اسااتراتژیك ساارمایهگذاري در مراحاال اولیااه
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مینمودند.این گونه از سرمایهگذاران مانند گونه  Bبیشتربا دیدگاه اکتشافی به شرکتهاي نوپاا
توجه میکردند تا با بازارها و فناوريهاي جدید آشنا شوند ،اما با روشی متفاوت از آنهاا عمال
می نمودند .همچنین دیدگاه متفاوتی نسبت به گوناه  Aدارناد کاه باا نگااه اساتخراج ایادهها و
خدمات براي متصل کردن آن به خدمات قبلی خود عمل می نمایند .درتوضی بیشاتر آنکاه در
یك دهه اخیر باا مطر شادن خادمات جدیاد ماالی از طریاق اینترنات و برناماههاي کااربردي
تلفنهاي همراه ،بانكها به این فکر افتادند که بازوهاي بخش فناوري خاود را تقویات نمایناد.
در این راستا با استفاده از متخصصین حوزه فناوري ،شرکت هایی در کنار بانكها تاسیس شاد
که بانكها در آن سهم داشته واین شارکتها نیازهااي خادمات ارزشافازوده را باراي باناك
هابرآورده مینمودند .با مطر شدن مباحث بانکداري نوین و استفاده از شرکتهاي نوپاا باراي
ارائه خدمات نوین و خالقاناه ،مراکاز شاتابدهندهاي از طریاق ایان شارکتها ایجااد گردیاد.
شرکتها سرمایهگذار از گونه  Cبا توجه به میزان استقالل خود از بانكهااي همکارشاان ،هام
داراي اهداف مالی مستقل و هم اهاداف مااموریتی در راساتاي اهاداف دراز مادت بانكهااي
همکار خود بودند .تفاوت اساسی معیارهاي این گروه در مقایسه با دو گوناه Aو  Bدر آن باود
که گونه Cمانند گونه  Aسختگیريها در ارزیابیهاي فنای را نداشاته و در رناج وسایعتري از
خدمات در راستاي بانکداري دیجیتال حاضر به سرمایهگذاري بودند ضمن آنکاه بارخالف دو
گونه Aو  Bحاضر به پرداخت هزینههاي تحقیق نبودند.
گونه  Dاز گروه سرمایهگذاران خطرپذیر با اولویت مالی شامل صندوقهاي سارمایهگذاري
خطرپذیربورسی بودند .این بخش علی رغم اینکاه اهاداف کاامال ماالی داشاتند اماا پااره اي از
آنها مانند صندوق بازنشستگی فنابا با اهداف و ماموریتهاي مشخص تاسیس شده بودند و لذا
مجبااور بودنااد کااه صاارفاً در حااوزهاي خاااص همچااون سااالمت و نوآوريهاااي مااالی بااراي
بازنشستگان سرمایهگذاري در مراحل اولیه نمایند همچنین پاره اي دیگار از ایان صاندوقها باه
دلیل سوابق و ارتباطات در حوزههاي خاصی از صنعت ،براي کاهش ریسكهاي خود ،تمایال
بااه ساارمایهگذاري در حوزههاااي آشاانا خااود داشااتند .براساااس دیاادگاههاي ایاان بخااش از
ساارمایهگذاران ،معیارهاااي مهارتهاااي ماادیریتی و رهبااري موسااس شاارکت اهمی ات زی اادي
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نداشت .به عبارت دیگر شارکتهاي نوپاا را باه عناوان افارادي در نظار میگیرناد کاه نیازمناد
استفاده از تجربیات و ارتباطات آنها بودند.
گونه  Eاز گروه سرمایهگذاران خطرپذیر ماالی ،ازآنجاییکاه از طارف حاکمیات حمایات
مالی میشدند ،از قدرت ریسكپذیري باالتري نسابت باه دیگار گروههااي سارمایهگذاري در
مراحل اولیه برخوردار بودند .در حقیقت مثموریت اصلی آنهاتزریق مالی در توساعه ناوآوري
در حوزه هایی از فناوري مالی مانند فناوريهاي برافکن 1بوده اسات کاه هناوز باه بلاو کاافی
نرسیده اند و به دلیل ریسكهاي باال ،سرمایهگذاران گونههاي دیگر ،حاضر باه ورود باه آنهاا
نبودند .سرمایهگذاران گونه Eدر صورت یافتن تیمی با قابلیتهاي بااال درصاورت نیااز حاضار
بودند هزینههاي تحقیق اضافی را تحمل نمایند .عاالوه بار معیارهااي اصالی گاروه قارار گرفتاه
درآن ،ایاان بخااش معیارماادل کساابوکار باای ایااراد از اولویتهاااي تصاامیم گیااري بااراي
سرمایهگذاري آنها بود.
گونه Fاز گروه سرمایهگذاران مالی ،شامل سرمایهگذاران مستقل بخاش خصوصای بودناد.
این گونه از سرمایهگذاران صرفاً اهداف مالی براي سرمایهگذاري در مراحل اولیه را دنباال مای
کردند .این گونه از سرمایهگذاران براساس تجربه خود دریافته بودند که معیار ساوابق مادیریتی
و رهبري نقش تعیینکنندهاي در موفقیت شرکتهاي نوپا بازي می نمایاد ولاذا اهمیات بااالیی
براي این دسته از معیارها قائل بودند .ازآنجاییکه این گروه مانناد گوناههاي Dو Fارتباطاات و
امکانات دسترسی ها ،مجوزها و شبکه مشتریان و توزیع نداشاتند معیاار وجاود شابکه توزیاع و
مشتري از قبل آماده از اهمیات بااالیی باراي آنهاا برخاوردار باود .شاکل2باه صاورت خالصاه
تمایالت سرمایهگذاري خطر پذیر دربخشهاي مختلاف حاوزه فنااوري ماالی کشاور را نشاان
میدهد.

1 Distruptive
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شکل  .2دیدگاههای سرمایهگذاری خطرپذیر در اولین مرحله سرمایهگذاری دربخشها ی
مختلف فناوری مالی در ایران (منبع :نگارنده)
در مجموع نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهاي رابینسون و زوتشای ( ;(Robinson, 1987
et al, 1999

 )Zutshiمشااابهت داشاات؛ چراکااه نشااان داد محاال تااامین ساارمایه باار دیادگاه و

ترجیحات تصمیمگیريهاي سارمایهگذاران تاا یر دارد .همچناین مشاابه نتاایج پاژوهش بااچهر
( )Bachher,1990نشان دادکه اهمیت معیارها بر حسب نوع سرمایهگذاران دولتی یاا خصوصای
متفاااااوت میگااااردد .امااااابرخالف نتااااایج پااااژوهش مااااك ماااایالن )(Macmilan,1985

وسیسکوس( )Siskos,1987مشخص گردید که در ایران به دلیل تسالط دیادگاه اساتراتژیك در
بیشتر بخشهاي سرمایهگذاري معیار سوابق رهبري و مدیریتی شارکت نوپاا ،تنهاا باراي بخاش
کوچك Bو Fاز سرمایهگذاران اهمیت باالیی دارد .همچنین در این پاژوهش مشاخص گردیاد
معیارهاااي فن ای مربااو بااه مااوارد امنی ات ،تعاملپااذیري و توسااعهپذیري محصااول در حااوزه
فناوريهاي مالی که توسط محققان مختلف باه عناوان معیارهااي موفقیات شارکتهاي نوپااي
فناوري مالی مطر شده بود() Nicoletti,2017; Ramachandra, 2017; Pansar, 2019صرفاً براي
بخش Aاز گروه سرمایهگذاران استراتژیك در کشور اهمیت باالیی در انتخاب دارد.

سنخ شناسی دیدگاههاي سرمایهگذاران خطرپذیر در ارزیابی شرکتهاي نوپاي فناوري مالی ...

337

پیشنهادها
به شرکتهاي نوپا در حوزه فناوري مالی پیشنهاد می شود که مطابق جدول  4جهت جذب
ساارمایه بصااورت هدفمنااد و آگانااه براساااس مزایااا و معایااب و ویژگیهاااي هاار گونااه از
سرمایهگذاران بدانها مراجعه نمایند.
جدول  .4چارچوب راهنمای مراجعه شرکتهای نوپا به گونههای مختلف سرمایهگذاران
(منبع :نگارنده)
گونه
سرمایهگذاران

A

B

C

D

E

F

مزایا برای شرکتهای نوپا

معایب برای شرکتهای نوپا

شبکه مشتریان ،برند خود را دراختیار شرکت نوپا
قرار میدهند بنابراین ارزش محصول و خدمت
شرکت نوپا به سرعت افزایش می یابند .درصورتی
که محصول و یا خدمت در جهت زنجیره ارزش
فعلی خدمات آنها باشد در قبول سرمایهگذاري
شرکت نوپا انعطاف پذیرند.
درصورت اطمینان از قدرت تیم و رهبري آن در بقیه
موارد انعطاف زیادي دارند .شبکه مشتریان و برند
خود را میتوانند در اختیار محصول و خدمت
جدیدشرکت نوپا قرار دهند.

در موضوعات فنی سخت گیر وبه احتمال
زیاد آزادي مدیریت وتصمیم گیريها را از
همان ابتداازمدیریت شرکت نوپا خواهند
گرفت .بیشتر از  %51سهم شرکت را بر
میدارند.

ازطیف وسیعی از ایدهها ي نو در حوزه فناوري مالی
که توجیه اقتصادي داشته باشد حمایت می کنند.
در صورتیکه خدمت و یا محصول در جهت اهداف
ویا عالیق آنها باشد تا حدود ي تحمل آنها در
بازگشت سرمایه را تحت تا یر قرار می دهد .تا
حدودي دسترسیها و مجوزهاي مناسبی دارند.
قدرت مالی بسیار باالتري نسبت به دیگر بخشهاي
سرمایهگذاردارند ضمن آنکه انعطاف بیشتري در
سرمایهگذاري در حوزههاي نوآوري در فناوريهاي
جدید بر افکن و پر ریسك دارند
بر روي هر محصول و یا خدمتی که از بازگشت
سرمایه ده برابري آن طی پنج سال اطمینان داشته
باشند استقبال می نماِیند و دست مدیریت شرکت
نوپا را در تصمیم گیري باز می گذارند.

اهداف دراز مدت دقیق را آنها تعیین می
نمایند و تیم و مدیریت شرکت نوپا باید با
قابلیتهاي باالي خود به آن برسد در نحوه
اجرا مداخله نمی کنند اما در دراز مدت
شرکت نوپا باید در آنها ادغام شود.
نسبت به دوگروه  Aو  Bدر موضوع
بازگشت سرمایه سخت گیر ترند.
در ارزیابیهاي اولیه تیم و ایده سخت
گیرند.و احتمال زیادي وجود دارد که در
مدیریت شرکت نوپا مداخله نمایند.
در ارزیابیهاي اولیه تیم و مدل کسب وکار
آن سخت گیرند .و احتمال دارد در مدیریت
شرکت نوپا مداخله نمایند.
از تمام گروههاي دیگر محتا تر
سرمایهگذاري می نمایند و بدون اطمینان از
قابلیتهاي مدیریتی شرکت نوپاو اطمینان
ازشبکه توزیع و مشتري آماده سرمایهگذاري
نمی کنند.
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با توجه به اینکه معیارهاي محیطی تث یر گذار بر تصمیمگیريهاي سرمایهگذاران بر روي
شرکتهاي نوپاي فناوري مالی در محدوده این پژوهش نبوده است ،این معیارها در زمانی که
سرمایهگذاران خارجی بخواهند کشورهاي مختلف را براي سرمایهگذاري در مراحل اولیه در
این حوزه انتخاب نمایند ،اهمیت زیادي پیدا می کنند .لذا در پژوهشهاي آتی پیشنهاد میشود
تث یر شرایطی همچون بلو نهادهاي تنظیم مقررات ،زیر ساختهاي فناوري مالی و میزان
تقاضا و ریسك کشورها و موارد دیگر در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد.
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