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چکیده:
بوکارهای نوپا مطرح بوده که تاکنون راهحلهای
تأمین مالی اولیه بهعنوان یکی از مخاطرات اصلی کس 
متعددی برای آن ارائه شدهاس��ت .امروزه رش��د روزافزون شبکههای اجتماعی و همچنین بستر وب،2
جذب س��رمایههای خرد از طریق اجتماع را میس��ر کردهاست .پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی
بوکار پلتفرمهای برتر تأمین مالی جمعی در جهان و همچنین بررس��ی روند تغییرات
مدلهای کس�� 
انگیزه مش��ارکتکنندگان انجام شدهاست .روش پژوهش براساس مقایسه تطبیقی-تحلیلی بوده و در
این راستا از منابع کتابخانهای ،شبکه اطالعرسانی پلتفرمهای تأمین مالی جمعی و همچنین برقراری
ارتباط با متخصصین موضوع اس��تفاده شدهاس��ت .در این پژوهش با انتخاب  100پلتفرم برتر جهان،
روند تغییرات انگیزههای مش��ارکتکنندگان و همچنین پراکندگی جغرافیایی پلتفرمها مورد بررسی
قرار گرفتهاست .نتایج حاصل از پژوهش نشاندهنده تغییر رفتار اجتماع است .مشارکتکنندگان تمایل
دارند تا سرمایهگذاریهای خرد آنها بهصورت اثربخش باشد ،لذا استقبال از پلتفرمهای با مدل وام و
خرید س��هام افزایش یافتهاست .بهطوریکه  84درصد بازار تأمین مالی جمعی در سال  2015را مدل
بوکار پلتفرمهای
وام و سهام به خود اختصاص دادهاند .این تغییر رفتار اجتماع منجر به تغییر مدل کس 
تامین مالی جمعی از مدلهای س��اده اهدا و پاداش به س��مت مدلهای پیچیدهتر وام و خرید س��هام
شدهاست.
واژگان کلیدی:
بوکار ،اجتماع ،شبکههای اجتماعی ،وب2
تأمین مالی جمعی ،مدل کس 
 . 1عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی
* نویسنده عهده دار مکاتباتsaeed_z@yahoo.com :
 . 2دانش آموخته کارشناسی ارشد کارآفرینی ،دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی
 . 3دانش آموخته کارشناسی ارشد کارآفرینی ،دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی
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 .1مقدمه
مفهوم گردآوری پول توسط گروهی از افراد برای تحقق یک هدف مشترک موضوع تازهای نیست و در
ادوار مختلف به شیوههای متفاوت صورت میگرفتهاست .در سه دهه اخیر پس از گسترش اینترنت و
فراگیرشدن کاربرد آن ،روند تغییرات تکنولوژی در جهان شتاب بیشتری گرفته و این تغییرات در همه
بوکار نیز تأثیر فراوانی داشتهاست.
موضوعات نظیر کس 
در  3000سال قبل از میالد تا زمان پیدایش بانکها و دیگر مؤسسات مالی ،خانوادههای ثروتمند
بوکار س��رمایهگذاری
و فرمانروای��ان ب��ه افراد جامعه وام میدادند و آنها پول را برای راهاندازی کس�� 
میکردند .ابزارهای مالی که در گذش��ته اس��تفاده میشد برای عموم یکس��ان نبود .نرخ بهره براساس
ش��ناخت افراد از یکدیگر و میزان س��رمایه موردنیاز تعیین میشد .ریس��ک تابعی از رابطه شناختی و
توانایی اجرایی بود و عدم پرداخت بدهی ،هزینه س��نگینی را همراه داشت .تأمین مالی جمعی 1شیوه
نوینی است برای اجرای آنچه که در گذشته انجام میشدهاست ،با این تفاوت که از اینترنت برای تسهیل
در جمعآوری سرمایه استفاده میشود)Dresner, Steven, 2014( .

اغلب ش��رکتهای نوپا در مراحل اولیه فعالیت خود با مش��کالتی در جذب سرمایه بیرونی مواجه
هس��تند زیرا نمیتوانند س��رمایهگذاران بالقوه را در مورد ایدههای خود متقاعد کنند .آنچه که تأمین
مالی جمعی را از سایر روشهای تأمین مالی متمایز میسازد استفاده از جمعیت انبوهی از افراد عادی
به جای مش��ارکتکنندگان حرفهای در بازارهای مالی است .همچنین بخش قابلتوجهی از پروژههای
تأمین مالی جمعی با انگیزههای نوع دوس��تانه تأمین مالی میش��وند .مزیت رقابتی دیگر تأمین مالی
جمعی نس��بت به دیگر روشهای سرمایهگذاری اس��تفاده از ظرفیت شبکههای اجتماعی ،ویژگیهای
وب 2و به خصوص عملکرد ویروس��ی شبکه و بازار است .بهطورخالصه میتوان بیان کرد در این شیوه
مردم جامعه بهمنزله منبعی برای تأمین اعتبار میباشند .صاحبان ایده و افراد کارآفرین که فاقد سرمایه
مالی برای شروع فعالیت خود هستند ،میتوانند با استفاده از زیرساختهای فناورانه ،بدون صرف هزینه
و به دور از بوروکراسیهای تأمین اعتبار بانکی ،سرمایه الزم برای شروع فعالیت خود را تأمین کنند.
سرمایهگذاری خصوصی 2در حال تغییر بهصورت برخط میباشد .از زمانیکه سایر گزینههای تأمین
مالی 3بهعنوان راهی جدید برای تأمین سرمایه در مرحله راهاندازی اولیه مطرح شدهاست ،پلتفرمهای
1 . Crowdfunding
2 . Private Investment
3 . Alternative Finance
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زیادی در مراحل مختلف چرخه تأمین مالی بهوجود آمدهاس��ت .به دلیل این تغییرات ،مؤسسات مالی
سنتی زیادی مختل شدهاند .با توجه به افزایش دسترسی مشارکتکنندگان که توانایی استفاده برخط
را دارند ،پلتفرمها امکان تأمین مالی ش��رکتها را در هر مرحله از چرخه تأمین مالی به صورت برخط
فراهم نمودهاند.
اولین نمونه ثبت شده در استفاده از تأمین مالی جمعی در سال  1876برای ساخت مجسمه آزادی

1

ایاالت متحده آمریکا انجام شدهاست .فعالیتهای جمعآوری پول با حمایت مالی پولیتزر 2شامل مسابقات
بوکس ،نمایش��گاههای هنری ،تئاتر و فروش نماد کوچک مجسمههای آزادی در اندازه شش اینچی به
قیمت یک دالر و فروش نماد مجس��مههای آزادی بزرگ به ارتفاع  12اینچ با قیمت  5دالر ش��روع شد.
باالترین اهداکنندگان نیز بهعنوان یادبود ،سکههای طال دریافت میکردند .در طول پنج ماه روزنامه ورلد

3

 102.000دالر کمک مالی از  125.000نفر جمعآوری کرد .بسیاری از این کمکهای مالی حدود یک
دالر یا کمتر بودند .بهعنوان قدردانی از مشارکتکنندگان در پروژه ،روزنامه ورلد اسامی افراد را صرفنظر
از مقدار کمکی که کرده بودند منتشر کرد)Freedman , Nutting, 2015( .

دلیل ظهور و گس��ترش تأمین مالی جمعی به ش��کل سازمان یافته در قالب تأمین سرمایه مالی را
میتوان بحران مالی سال  2008در جهان دانست .به علت تمایل کم بانکها به وام دادن ،کارآفرینان
شروع به جستجوی راههای دیگری برای جذب سرمایه کردند .مشکالتی که صنعتگران ،کارآفرینان و
سرمایهگذاران خردهپا در جمعآوری سرمایه داشتند ،منجر شد سرمایهگذاری سنتی که توسط دوستان
و فامیل صورت میگرفت به شکل تأمین مالی جمعی بسط پیدا کند .وبگاههای ایندیگوگو 4و کیک
استارتر 5بهعنوان سایتهای واسط تأمین مالی جمعی بهترتیب در سالهای  2008و  2009راهاندازی
شدند .این وبگاهها پذیرای موضوعات مختلفی نظیر فعالیتهای هنری و ایدههای کارآفرینانه بودند و
توانستند خأل تأمین مالی شرکتهای نوپا در مراحل اولیه را پر کنند.
مدل خیریه تأمین مالی جمعی شباهت زیادی به آیین گلریزان که بخشی از تاریخ ایران است ،دارد.
در فرهنگ گلریزان مردم سرمایههای خرد خود را برای تهیه جهیزیه ،آزادی زندانی یا راهاندازی شغل
برای یک نفر جمع میکردند و این فرهنگ در سالهای اخیر به شکلهای جدید خود از جمله تأمین
1 . Statue of Liberty
2 . Joseph Pulitzer
3 . New York World
4 . Indiegogo
5 . Kickstarter
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مالی جمعی ،در حال رشد است.
در این تحقیق تالش ش��د ه به س��ؤاالت اصلی زیر پاس��خ داده ش��ود :الف) پراکندگی جغرافیایی
پلتفرمهای فعال و برتر دنیا چگونه اس��ت؟ ب) میزان حجم سرمایهگذاری تأمین مالی جمعی در پنج
س��ال منتهی به  2015چگونه بوده و بیشترین رشد س��رمایهگذاری مربوط به کدام مدل تأمین مالی
جمعی است؟ ج) روند تغییرات حجم سرمایهگذاری به تفکیک مدل به چه صورت است؟ د) نقاط عطف
مربوط به مدلهای تأمین مالی جمعی در چه سالهایی اتفاق افتادهاست؟ ه) روند تغییرات انگیزههای
مش��ارکتکنندگان چگونه بوده و به کدام سمت در حال تغییر است؟ و) پلتفرمهای برتر در چه سالی
بوکار آن ها به کدام سمت در حال تغییر است؟
ایجاد شده و مدلهای کس 
 .2پیشینه پژوهش
همر )2011( 1با همکاری انجمن فرانهوفر 2که یک سازمان تحقیقات صنعتی در آلمان است با نگارش
مقال��ه «تصویر لحظهای از تأمین مالی جمعی »3به یک تقس��یمبندی جامع و کامل در زمینه تأمین
مالی جمعی رسیدهاس��ت .وی اهداف مشارکتکنندگان را به دو بخش اهداف مادی برای کسب سود
و اهداف اجتماعی و غیرانتفاعی تقس��یمبندی مینماید .براس��اس منابع ،مقالهها و کتابهایی که در
حوزه تأمین مالی جمعی چاپ ش��دهاند میتوان موضوعات آنها را از دیدگاه اقتصادی به دو دس��ته
کل��ی بخشبندی ک��رد :گروه اول منابعی که ب��ه فعالیت با اهداف خیریه ،اجتماعی ،بشردوس��تانه و
فعالیته��ای غیرانتفاعی تمرکز دارند .این منابع مدل خیریه ،وام بدون س��ود و در برخی موارد مدل
پاداش را دربرمیگیرد .گروه دوم منابعی هس��تند که به اهداف انتفاعی و س��رمایهگذاری برای کسب
سود میپردازند .تأمین مالی جمعی برای کسب سود ،بر مدلهای سهام ،وام با سود مشخص و برخی
از پیش��نهادهای مدل پاداش تمرکز دارد .ش��واینباخر ،لمبرت ،بلفام )2013( 4در مقاله «بهره برداری
صحی��ح از ظرفیتهای تأمین مالی جمع��ی »5به معرفی دالیل مش��ارکت در پروژههای تأمین مالی
جمعی ،مقایسه استفاده کارآفرینان از تأمین مالی جمعی و کارآفرینان مستقل و جایگاه تأمین مالی
جمعی در حمایت از کارآفرینان میپردازد.
1 . Joachim Hemer
2 . Fraunhofer ISI
3 . A Snapshot on Crowdfunding
4 . Paul Belleflamme-Thomas Lambert-Armin Schwienbacher
5 . Crowdfunding: Tapping the right crowd
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تا زمان نگارش این مقاله ،منابع و مقالههای فارس��ی چندانی در این حوزه وجود ندارد و اغلب به
بررسی جمعسپاری و تعریف ادبیات تأمین مالی جمعی پرداختهاند .کشتکار( )1391با تألیف کتابی در
بوکار نوین» تعریف و اهمیت جمعسپاری را تبیین مینماید .عباسی
زمینه «جمعسپاری-پیشران کس 
( )1392در مقاله ترویجی «تأمین مالی از طریق سرمایهگذاری جمعی :روشها ،بسترها و انگیزهها» به
معرفی اولیه از پدیده تأمین مالی جمعی میپردازد.
 .3مبانی نظری
 .3-1سیر مفهومی
قبل از تش��ریح تأمین مالی جمعی ،الزم اس��ت ابتدا فرآیندهایی که منجر به تکامل این صنعت گشته
تبیین گردد .در یک نگاه ساده میتوان تأمین مالی جمعی را آخرین حلقه تکامل یافته تأمین مالی در
بوکارهای نوپا دانست که پس از ظهور اینترنت ،وب ،2نوآوری باز و جمعسپاری ظهور کردهاست.
کس 
تأمی��ن مالی جمع��ی از مفاهیمی مانند س��رمایهگذاری خ��رد ( )Murdoch, 1999و جمعس��پاری
( )Poetz, Schreier, 2012الهام گرفتهاست.

شکل  -1جایگاه مفهومی تامین مالی جمعی(منبع :نویسندگان)

مفه��وم «وب »2پ��س از ترکیدن حب��اب دات کام 1در یک جلس��ه طوفان فکری بی��ن دو نفر از
1 . Dot-com Bubble
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پیشگامان وب به نامهای تیم اوریلی 1و دیل داگرتی 2در سال  2004شکل گرفت .بدین ترتیب سقوط
داتکام بهعنوان نقطه عطفی برای مفهوم وب 2و این شرکتها شناخته شد)O’Reilly, 2007( .

نوآوري باز از دیدگاه چسبرو جریانهای سودمند درونی و بیرونی دانش بهمنظور سرعتبخشیدن
به نوآوري داخلی و گس��ترش بازار براي اس��تفاده خارجی از نوآوري است .نوآوري باز به این معناست
بوکارشان بیشتر نمایند .این
که شرکتها باید استفاده از ایدهها و فناوريهاي خارجی خود را در کس 
بوکار باز را انتخاب کنند تا ایدهها و فناوريهاي خارجی
نگاه نیازمند این است که شرکتها مدل کس 
بیش��تري از بیرون ش��رکت به درون ش��رکت جریان یابد و همچنین جریان دانش داخلی به بیرون از
شرکت راه یابد .نوآوري باز مفهومی در تضاد با نوآوري بسته است .در مرکز مدل نوآوري باز و مفاهیم
مش��ابه دیگر از نوآوري ،چگونگی اس��تفاده شرکتها از ایدهها و دانش بازیگران خارجی در فرآیندهاي
نوآوريش��ان قرار دارد .در فرآیند نوآوري باز ،پروژهها میتوانند از منابع داخلی و خارجی تأمین شوند
و فناوری جدید میتواند در مراحل مختلف وارد شود .نوآوري باز بر اصولی همچون «همه افراد درون
شرکت تیز و باهوش کار نمیکنند» شکل گرفتهاست( .میرفخرالدینی ,دسترنج ,کریمی تکلو)1394 ,
اصطالح جمعسپاری اولین بار توسط جِ ف هاو 3و مارک روبینسون 4در مقالهای در نشریه وای ِرد 5در
ژوئن سال  ۲۰۰۶معرفی شد .تعریف رسمی که هاو از جمعسپاری ارائه کرد عبارت بود از :برونسپاری
فعالیته��ای پیمانکاران و کارمندان س��ازمان و ش��رکت به عم��وم مردم از طری��ق فراخوان عمومی.
( )Whitla, 2009اونیس کوکونین 6در س��ال  ،2008جمعسپاری را مطابق با مفهوم مدیریت دانش
سازمانی در نظر گرفتهاست)Hemer, 2011( .

جمعسپاری بهطور خالصه بهمعنای استفاده از ظرفیت انبوه جامعه برای پیشبرد اهداف سازمان
اس��ت .این واژه از دو کلمه کراد 7بهمعنای اجتماع و اوت سورس��ینگ 8بهمعنای برونس��پاری تشکیل
شدهاس��ت .زیرس��اخت اصلی جمعسپاری فراخوان عمومی 9اس��ت که در گذشته با استفاده از محافل
عمومی و مس��ابقات انجام میش��د و امروزه از طریق فراخوان عمومی در اینترنت انجام میشود .افراد
1 . Tim O’ Reilly
2 . Dale Dougherty
3 . Jeff Howe
4 . Mark Robinson
5 . Wired Magazine
6 . Oinas Kukkonen
7 . Crowd
8 . Outsourcing
9 . Open call
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همانند نوآوری باز با انگیزههای مختلف در جمعس��پاری ش��رکت میکنند و با ایدههای خود به بهبود
کیفیت و حل مسائل مرتبط با محصول و سازمان کمک میکنند.
 .3-2تعریف تأمین مالی جمعی
تعاری��ف متفاوتی ب��رای تأمین مالی جمعی ارائه شدهاس��ت .مانند هر صنعت نوظه��ور دیگر ،مفاهیم
رای��ج و دانش��گاهی تأمین مالی جمعی در حال تغییر مداوم و تکامل اس��ت و ای��ن تعاریف به صورت
ق��راردادی و مح��دود میباش��ند )Mollick, 2013( .در ی��ک تعری��ف میتوان تأمی��ن مالی جمعی
را ی��ک فراخوان عموم��ی از طریق اینترنت ،برای تأمی��ن منابع موردنیاز به ص��ورت کمک بالعوض،
تبادل انواع پاداش یا س��هام بهمنظور حمایت از ابتکارات در رس��یدن به اهداف مشخص توصیف کرد.
( )Lambert, Schwienbacher, 2010ووربراک 1تأمین مالی جمعی را فرآیندی تعریف میکند که
یک وجه آن درخواست و دریافت پول است و وجه دیگر آن ارزشی است که اجتماع در ازای انتظارات
مادی یا غیرمادیش��ان از س��رمایهگذاری ،آن را ایجاد میکنند )Voorbraak, 2011( .در این روش
تأمین مالی ،مردم جامعه بهمنزله منبعی برای تأمین سرمایه میباشند .صاحبان ایده و افراد کارآفرین
که فاقد سرمایه برای شروع فعالیت خود هستند ،میتوانند با استفاده از زیرساختهای فناورانه ،بدون
صرف هزینه و به دور از بوروکراس��یهای تأمین اعتبار بانکی ،س��رمایه الزم برای شروع فعالیت خود را
تأمین کنند)Ernst &Young, 2013( .

بوکار الکترونیکی اس��ت و در حالت کلی به فرآیند
این روش یکی از جدیدترین کارکردهای کس�� 
بوکار یا انجام پروژه با استفاده از واسطه وب
تأمین مالی از عموم مردم جامعه برای راهاندازی یک کس 
گفته میشود)Wood, Volonino, 2012( .

 .3-3اهمیت تأمین مالی جمعی
طبق گزارش مس سولوشن 2در سال  ،2015صنعت تأمین مالی جمعی رشد چشمگیری داشتهاست
و با رشد  %167از حجم  6.1میلیارد دالر در سال  2013به حجم  16.2میلیارد دالر در سال 2014
رسیدهاس��ت .در س��ال  2015نیز این صنعت بیش��تر از دو برابر شدهاس��ت و به اندازه  34.4میلیارد
دالر رسیدهاس��ت .براس��اس پیشبینی این گزارش ،تأمین مالی جمعی در سال  2016سرمایهگذاری
1 . Voorbraak
2 . Massolution
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خطرپذیر را پش��ت س��ر خواهد گذاشت و حجم س��رمایهگذاری از طریق تأمین مالی جمعی در سال
 2016که در فاز شکلگیری و پیدایش است بیشتر از سرمایهگذاری خطرپذیر خواهد شد .نکته قابل
توجه این است که صنعت تأمین مالی جمعی در سال  2010تنها بخش کوچکی از بازار تأمین سرمایه
و در حدود  880میلیون دالر را دارا بودهاست .رسیدن به اندازه بازار  16میلیارد دالر در سال 2014
و تقریباً  34میلیارد دالر در س��ال  2015نش��اندهنده رشد بسیار سریع آن است .در مقابل ،صنعت
س��رمایهگذاری خطرپذیر به طور میانگین تنها  30میلیارد دالر در س��ال سرمایهگذاری داشتهاست.
ضمن اینکه صنعت تأمین مالی جمعی با گس��ترش دامن��ه مدلهای خود نظیر اهدا ،1پاداش ،2خرید
سهام 3و وامدهی ،4هر ساله بیش از دو برابر رشد داشتهاست .جهش رشد این صنعت در سال  2013به
علت تصویب قوانین جدیدی است که باعث شد مدل سهام بهعنوان جدیدترین و پیچیدهترین مدل،
وارد این صنعت شده و روند رشد تأمین مالی جمعی را تسریع بخشد .بانک جهانی تخمین زدهاست
که تأمین مالی جمعی در سال  2020به میزان  90میلیارد دالر خواهد رسید .البته اگر روند دو برابر
ش��دن مانند سالهای گذشته ادامه داشته باشد ،اندازه بازار  90میلیارد در سال  2017تحقق خواهد
یافت)Crowdfunder, 2016( .

شکل  -2مقایسه سرمایه گذاری خطر پذیر ،تامین مالی جمعی و فرشتگان کسب و کار
()Crowdfunder, 2016
1 . Donation
2 . Reward
3 . Equity
4 . Debt
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 .3-4فرآیند و بازیگران تأمین مالی جمعی
تأمین مالی جمعی س��ه بازیگر اصلی دارد که فرآیند تأمین س��رمایه را تسهیل مینماید .این بازیگران
عبارتند از کارآفرین یا صاحب ایده ،واسطه تأمین سرمایه یا پلتفرم و مشارکتکنندگان.
فرآیند تأمین س��رمایه به این صورت اس��ت که ابتدا کارآفرین ،ایده موردنظر خود را در صفحهای
اختصاصی در وبگاه واسط که پلتفرم نامیده میشود تشریح میکند و به عبارت دیگر یک کمپین برای
ایده خود راهاندازی میکند .معرفی پروژه شامل اطالعات گوناگونی است که بخشی از آن در دسترس
پلتفرم واسط قرار میگیرد و بخش دیگر که دارای اطالعات طبقهبندی کمتری است در معرض عموم
بوکار و همچنین اطالعات اقتصادی پروژه میبایست
مردم قرار داده میشود .اطالعاتی نظیر مدل کس 
در اختیار پلتفرم قرار بگیرد تا بتواند راس��تیآزماییهای موردنظ��ر را در مورد پروژه انجام دهد .حتی
برخی پلتفرمها در صورت لزوم ،به صاحبان ایده مشاورههای الزم را نیز میدهند .هنگامیکه پروژه از
جنس مس��ائل اجتماعی و فعالیتهای خیریه باشد ،پلتفرم اطالعات دیگری در مورد راستیآزمایی از
صاحبان ایده میگیرند.
اطالعاتی ش��امل توضیح ویژگیهای پروژه ،میزان س��رمایه موردنیاز ب��رای راهاندازی ،مدل فعالیت
سایت واسط ،محل انجام پروژه ،ارزشهای پیشنهادی برای مشارکتکنندگان ،مدت زمان تأمین سرمایه
و همچنین نحوه حمایت مالی از جمله مواردی هستند که در دسترس عموم مردم قرار میگیرد .سایت
واس��ط پس از تأیید کمپین پروژه را بر روی وبگاه خود و در معرض عموم قرار میدهد .از این به بعد
صاحب ایده در مدت زمان تعیینش��ده و براس��اس مدل کاری سایت واس��ط ،با استفاده از شبکههای
اجتماعی و زیرس��اختهای موجود در س��ایتهای واسط مانند انتشار فیلم تبلیغاتی به ترویج ایده خود
میپ��ردازد تا بتواند س��رمایه اولیه موردنیاز خود را تأمین کند .بعد از مدت تعیینش��ده ،در صورتیکه
س��رمایه موردنظر براساس مدل پیشنهادی تأمین ش��د با اخذ ضمانتهایی در اختیار صاحب ایده قرار
میگیرد تا بتواند تعهدات خود را در قبال ارزشهای موردنظر مشارکتکنندگان به نتیجه رساند.
 .3-5مدلهای تأمین مالی جمعی
بوکار 1متفاوت وجود دارد .با توجه
طیف گس��تردهای از مدلهای تأمین مالی جمعی با مدلهای کس 
بوکار پلتفرمهای واسط ،میتوان آنها را در چند مدل پایه زیر دستهبندی کرد:
به تنوع مدلهای کس 
1 . Business models
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جدول  -1ویژگی انگیزه های مختلف تامین مالی جمعی ()InfoDev, 2013

حاالت تأمین مالی جمعی مدل کسبوکار

کمک

ساختار

اهدا

سرمایهگذاران بدون انتظار پاداش مالی مشارکت میکنند

پاداش

سرمایهگذاران یک هدیه بابت مشارکت یا پیش خرید یک
محصول یا خدمت دریافت میکنند.

خرید سهام
سرمایهگذاری
وام

سرمایهگذاران اسناد سهام یا مقدمات سود سهام دریافت میکنند
سرمایهگذاران اسناد بدهی وام (مبلغ ثابتی سود یا بدون بهره)
دریافت میکنند و سرمایه اصلی در برنامه زمانی مشخص
بازگشت پیدا میکند.

اشکال مختلف تأمین مالی جمعی را میتوان مطابق نمودار زیر رتبهبندی کرد که از فرآیند خیلی
س��اده اهدای جمعی آغاز شده و به فرآیند پیچیدهتر و اش��کال منظمتر در مدلهای سرمایهگذاری
منتهی میشود.

شکل  -3انگیزه های شرکت کنندگان در تامین مالی جمعی

()Lambert & Schwienbacher, 2010
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•اهدا
این نوع از اهدای جمعی 1بیشتر شبیه به حمایتهای خیریهای هستند .اگرچه در اصل یک عمل نوع
خیر در مقابل حمایت
دوستانه است ولی دریافتکنندگان هیچگونه وظیفهای برای اعطای پاداشی به ّ
او ندارند .مش��ارکت مالی افراد برای پروژهها با انگیزههای نوعدوستانه و خیرخواهانه میباشد ،و همین
م��ورد میتواند در بی��ن افراد دیگر انگیزه ایجادکند .پلتفرم گوفاندمی 2که در س��ال  2010راهاندازی
شدهاست ،پلتفرم پیشگام تأمین مالی مبتنی بر اهدا لست .از دیگر پلتفرمهای برتر جهان که براساس
مدل اهدا فعالیت میکنند میتوان از کرینگ بریدج ،3جاست گیوینگ ،4کازس ،5اکت بلو ،6کرادرایز،7
گیوفوروارد ،8دانرچوز ،9فاندلی ،10رازو 11و فاندراز 12نام برد .بعضی از این پلتفرمها بهصورت تخصصی در
یک حوزه خاص نظیر پزشکی و برخی دیگر در چند موضوع فعال هستند.
•پاداش
یکی از مش��خصههای اصلی این مدل ،اعطای پاداش به مشارکتکنندگان به دلیل حمایتشان است.
این پاداشها بسته به میزان مشارکت متفاوت تعریف میشوند .گاهی این مشارکتها به صورت حمایت
جمع��ی 13بوده که در این حالت س��رمایهگذار پروژه یا حامی در مورد پاداش مش��خصی که کارآفرین
متعهد شدهاست پرداخت کند توافق دارد .اغلب این پاداشها به صورت خدمات میباشد.
در مواردی حمایت مالی در قالب پیش فروش جمعی 14یا پیش سفارش بهمنظور حمایت در تولید
محصول بهعنوان مثال کتاب ،فیلم ،آلبوم موس��یقی ،تئاتر ،نرمافزار ،محصول جدید ،محصول س��بز یا
خدمات میباشد .در مقابل کارآفرین تعهد میکند که نسخه اولیه از محصول یا خدمت ،تحویل خریدار
1 . Crowd donations
2 . GoFundMe
3 . www.caringbridge.org
4 . www.justgiving.com
5 . www.causes.com
6 . www.actblue.com
7 . www.crowdrise.com
8 . www.giveforward.com
9 . www.donorschoose.org
10 . www.fundly.com
11 . www.razoo.com
12 . www.fundrazr.com
13 . Crowd Sponsoring
14 . Crowd pre-selling
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شود که در این صورت تأمین مالی جمعی اساساً یک سفارش محصول است)Hemer, 2011( .

•وامدهی جمعی
تأمین مالی مبتنی بر بدهی بهعنوان س��رمایهگذاری و تأمین اهداف انتفاعی در سال  2006در آمریکا
و یک س��ال زودتر بهعنوان فعالیت خیریهای در انگلس��تان بهوجود آمد .تأمین مالی مبتنی بر بدهی

1

یا آنچه در انگلس��تان مبتنی بر قرض 2نامیده میش��ود ،اولین بار با اهداف غیرمادی در س��ال 2005
آغاز گردید .پلتفرم تأمین سرمایه خرد کیوا با هدف اعطای وام به افراد فقیر در کشورهای جهان سوم
راهان��دازی ش��د .مدل مبتنی بر بدهی تأمین مالی جمعی ،ک��ه از آن «قرضدهی فرد به فرد »3نیز نام
برده میشود ،به وامگیرندگان مستقل امکان میدهد تقاضای وام بدون وثیقه داشته باشند و اگر توسط
پلتفرم پذیرفته ش��د ،پول را از اجتماع قرض بگیرند و سپس آن را با بهرهاش (ممکن است بدون بهره
باش��د) بازپرداخت کنند .پلتفرمهای تأمین مالی جمعی وامدهی ،موضوعات افراد برای وامگرفتن را به
دقت بررسیکرده و معموالً با درصد کمی از درخواستهای وام موافقت میشود .بهعنوان مثال پلتفرم
لندینگ کلوب 4فقط  10درصد از درخواست وامها را موردپذیرش قرار میدهد.
•خرید سهام جمعی
این نوع تأمین مالی ُخرد در عمل پیچیدهترین حالت تأمین مالی جمعی اس��ت .در این حالت پاداش
مشارکتکنندگان در ازای سرمایهگذاری ،دریافت سهام ،سود سهام و یا حق رای در سهام مخاطرهآمیز
اس��ت .در این حالت مشارکتکننده ،سود مس��تقیم دریافت نمیکند بلکه به نوعی در سرمایهگذاری
مخاطرهپذیر شرکت میکند)Lambert, Schwienbacher, 2010( .

از زمانیکه کنگره آمریکا قانون جابز را در سال  2012تصویب کرد ،به تدریج فرآیند تکمیلشدن
مدل خرید س��ها ِم تأمین مالی جمعی در ایالتمتحده آمریکا شروع به شکلگیری نمود .آشنایی مردم
با تأمین مالی جمعی و کارکرد پلتفرمها ،به تکامل مدل سهام کمک کرد .پس از رکود اقتصادی سال
بوکارهای کوچک و متقاضیان سرمایه با بهره کم ،استقبال
 2008بسیاری از کارآفرینان ،صاحبان کس 
خوبی از مدل سهام تأمین مالی جمعی برای تأمین سرمایه خود کردند .از طرفی دیگر سرمایهگذاران
1 . Debt-based
2 . Lending-based
)3 . Lending Peer to Peer (P2P
4 . lendingclub
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بوکار
مستقل نیز بهدنبال ابزاری هستند تا بتوانند در نقش سرمایهگذاران خطرپذیر یا فرشتگان کس 
عمل کنند .با تصویب قانون جابز ،خرید س��هام تأمین مالی جمعی برای افراد عادی (س��رمایهگذاران
غیرمعتبر )1نیز فراهم شد.
 .4روش پژوهش
روش پژوهش در مقاله پیشرو ،مقایس��ه تطبیقی-تحلیلی اس��ت .دادههای پژوهش از طریق مطالعات
کتابخانهای ،ش��بکه پلتفرمهای اطالعرس��انی جهانی در حوزه تأمین مالی جمعی ،مجالت خارجی و
برقراری ارتباط با متخصصین موضوع در داخل و همچنین دریافت اس��ناد و اطالعات پلتفرمهای برتر
جمعآوری شدهاست.
تحلیل تطبیقی بهمعنای توصیف و تبیین مش��ابهتها و تفاوتها و مبتنی بر مقایس��ه برای فهم
روابط است .پژوهشگران تالش میکنند تا از طریق این روش به تبیین نظاممند پارامترها و متغیرهای
موردمطالعه بپردازند و از منطق روشهای آماری کمک میگیرند( .غفاری)1388 ,
پس از مطالعهی نظاممند 2اس��ناد بدستآمده 8 ،شاخص اصلی برای مطالعه ،استخراج و براساس
بوکار،
آنها جداول مقایس��های طراحی شد .این شاخصها عبارتند از :سال تأسیس پلتفرم ،مدل کس 
کشور و قاره ،نوع فعالیت ،تراکنش مالی و رتبه الکسا .در ادامه براساس اطالعات وبگاه کرادسورسینگ

3

که یک س��ازمان بیطرف در زمینه جمعس��پاری و تأمین س��رمایه جمعی اس��ت و همچنین وبگاه
کرادفانداینسایدر 2889 ،4پلتفرم تأمین سرمایه جمعی تا ژانویه سال  2015میالدی در سراسر جهان
شناس��ایی و ثبت شد .با بررسی انجام ش��ده در این پژوهش که با مشاهده هر پلتفرم همراه بودهاست
مش��خص ش��د که از این تعداد ،فقط  600س��ایت فعال وجود دارد .منظور از فعالبودن پلتفرمهایی
اس��ت که هم تراکنش مالی داشته و هم زمینه اصلی تخصصی آنها تأمین سرمایه جمعی است .برای
مشخصشدن وضعیت هر پلتفرم مشاهده عینی پلتفرمهای ثبتشده در وبگاههای مرجع در دستورکار
بوکار آنها مشخص نبود با
قرار گرفت .از آنجاییکه تعدادی از پلتفرمها اطالعات مربوط به مدل کس 
استفاده از تحلیل پروژههای بارگذاری شده یا مکاتبات رایانامهای این اطالعات جمعآوری شد.
در مرحله بعد رتبه الکسا و کشورهای صاجب پلتفرم احصا شد و برای هر پلتفرم انگیزههای افراد
1 . Unaccredited investor
2 . Systematic review
3 . www.crowdsourcing.org
4 . crowdfundinsider.com

140

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری /دوره سوم /شماره  /2پاییز 1394

ش��رکتکننده بدستآمد .بهمنظور بررسی دقیقتر  100پلتفرم اول جهان که دارای رتبههای باالتری
به لحاظ رتبه الکسا بودند انتخاب شد و اطالعات مربوط به انگیزههای مشارکتکنندگان ،کشور و قاره
صاحب پلتفرم ،سال ایجاد پلتفرم و روند تغییرات انگیزههای مشارکتکنندگان جمعآوری شد.

شکل  -4فرآیند شناسایی پلتفرمهای برتر تأمین مالی جمعی تا ژانویه (2015منبع:نویسندگان).

 .5تجزی هوتحلیل یافتهها
پراکندگی جغرافیایی  600پلتفرم فعال تأمین مالی جمعی نش��اندهنده این موضوع اس��ت که عمده
پلتفرمهای فعال در آمریکای شمالی قرار دارد که تعداد آنها برابر با  327پلتفرم و بعد از آن بهترتیب
اروپا با  193پلتفرم ،آس��یا  43پلتفرم ،اس��ترالیا  17پلتفرم ،آفریقا  11پلتفرم و آمریکای جنوبی با 9
پلتفرم کمترین تعداد وبگاه فعال را دارد.
از  600پلتفرم فعال تأمین مالی جمعی ،پراکندگی  100پلتفرم برتر دنیا که براس��اس رتبهبندی
وبگاه الکسا مشخص شدهاند ،بررسی گردیدهاست .توزیع پراکندگی پلتفرمهای برتر تفاوت معناداری
با درصد پراکندگی  600پلتفرم فعال نداشته و بیشتر پلتفرمهای برتر جهان که در حدود  87درصد را
تشکیل دادهاند در اروپا و آمریکا مستقر هستند.
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شکل  -5پراکندگی جغرافیایی  600پلتفرم فعال تأمین مالی جمعی به تفکیک قاره(منبع :نویسندگان)

شکل  -6توزیع پراکندگی جغرافیایی  100پلتفرم برتر جهان به تفکیک قاره(منبع :نویسندگان)

حجم س��رمایهگذاری در س��الهای مختلف نشاندهنده رش��د تصاعدی این صنعت است .حجم
س��رمایهگذاری صنعت تأمین مالی جمعی در سال  2015نس��بت به سال  2014رشد  112درصدی
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بوکار
داشتهاس��ت .با بررسی انجامشده در مورد پلتفرمهای تأمین مالی جمعی و به تفکیک مدل کس 
هر یک ،مشخص گردید که عمده حجم تأمین سرمایه شده در پنج سال منتهی به سال  2015مربوط
به مدل وام میباشد.

شکل  -7حجم سرمایهگذاری در صنعت تأمین مالی جمعی بین سالهای  2010الی ( 2015منبع:نویسندگان)

میزان رش��د صنعت تأمین مالی در سالهای مختلف و همچنین به تفکیک مدلهای تأمین مالی
جمعی در جدول زیر به نمایش آمدهاس��ت .بیشترین رشد مجموع تأمین مالی جمعی مربوط به سال
 2014اس��ت که حجم س��رمایهگذاری در این سال نسبت به س��ال قبل خود  166درصد رشد داشته
و می��زان س��رمایهگذاری از  6.1میلی��ارد دالر در س��ال  2013به  16.2میلیارد دالر در س��ال 2014
رسیدهاست.
درصد تأمین مالی انجامش��ده به تفکیک مدل هر س��ال در شکل زیر نش��ان داده شدهاست .مدل
اهدا بهعنوان س��ادهترین و کمریس��کترین مدل تأمین مالی جمعی در س��ال  52 ،2010درصد بازار
تأمی��ن مال��ی را به خود اختصاص داده ب��ود .اندازه بازار مدل خیریه به مرور زمان روند کاهش��ی پیدا
کرده و بازار تأمین مالی جمعی به س��مت مدلهای پیچیدهتر و س��رمایهگذاریهای اثربخشتر تغییر
یافتهاس��ت .بهطوریک��ه مدل اهدا در س��ال  2015فقط  8درصد بازار تأمی��ن مالی جمعی را به خود
اختصاص دادهاس��ت .از طرفی دیگر مدل وام در س��ال  40 ،2010درصد سهم بازار را در اختیار داشته
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که این میزان در سال  2015به  76درصد رسیدهاست .این روند نشاندهنده تغییر رفتار اجتماع است.
مش��ارکتکنندگان تمایل دارند حتی کمکهای انساندوستانهشان را در قالب سرمایهگذاری اثربخش
انجام دهند و س��رمایه اصلی ش��ان دارای قابلیت بازگشت باشد ،لذا ترجیح میدهند فعالیت اجتماعی
خود را از طریق اهدای وامهای قرضالحسنه انجام دهند.
جدول  -2میزان رشد سرمایهگذاری صنعت تأمین مالی جمعی به تفکیک

سال و مدل(منبع :نویسندگان)

سال

اهدا

پاداش

وام

خرید سهام

جمع

2011

%61.4

%406.4

%75.5

%81.4

%75

2012

%45

%381.8

%102.5

%27.1

%93

2013

%23.6

%171.9

%197.1

%239.1

%126

2014

%36.7

%74.4

%229.7

%182.1

%166

2015

%72.2

%47.6

%128.2

%132.7

%112

شکل  -8تقسیمبندی بازار تأمین مالی جمعی براساس  4مدل اصلی(منبع:نویسندگان)
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با مطالعه دقیقتر میزان س��رمایهگذاری تأمین مالی جمعی به تفکیک مدل ،روند تغییرات تأمین
سرمایه در هر یک از مدلها در مقیاس خود بررسی شد .نمودار مدل اهدا گویای این موضوع است که
روند رشد تأمین مالی جمعی براساس مدل اهدا با شیب ثابتی همراه بودهاست .ولی در سه مدل دیگر
نقاط عطفی مش��اهده میشود که بررسی اکوسیس��تم تأمین مالی جمعی در هر یک از این سالها به
شناخت بهتر این نقاط عطف کمک میکند.

شکل  -9نموادر تغییرات تامین سرمایه از طریق هر یک از مدل های تامین مالی جمعی(منبع :نویسندگان)

براساس مطالعه  100پلتفرم برتر تأمین مالی جمعی ،مشخص شد که  36پلتفرم با مدل اهدا28 ،
پلتفرم با مدل خرید سهام 19 ،پلتفرم با مدل پاداش و  17پلتفرم با مدل وام فعالیت میکنند.

شکل  -10مدل های فعالیت  100پلتفرم برتر تامین مالی جمعی(منبع :نویسندگان)
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ش��کل زیر س��ال راهاندازی  100پلتفرم برتر تأمین مالی جمعی را نشان میدهد .شروع تخصصی
فعالیت پلتفرمهای تأمین مالی جمعی را باید از س��ال  2008و با راهاندازی پلتفرم ایندیگوگو دانست.
قبل از ایندیگوگو نیز پلتفرمهایی ایجاد شدهبودند که با استفاده از ظرفیت اجتماع فعالیتهایی انجام
میدادهاند و بعد از شکلگیری این صنعت فعالیت خود را به صورت تخصصی کردهاند.
نکت��ه قابلتوجهی که در مطالعه  100پلتفرم برتر جهان مش��اهده میش��ود ،روند تغییرات مدل
فعالیت پلتفرمهای تأمین مالی جمعی در س��الهای اخیر اس��ت .این روند بیانگر این نکته اس��ت که
مدلهای پلتفرمهای تأمین مالی جمعی درحالتغییر از مدل س��اده اهدا به مدلهای پیچیدهتر خرید
سهام ،وام و پاداش است.

شکل  -11روند تغیرات مدل فعالیت  100پلتفرم برتر تأمین مالی جمعی در

سالهای (1997-2014منبع نویسندگان)

بین س��الهای  1997الی  2002تنها  3پلتفرم ایجاد ش��دهاند که امروز در بین 100پلتفرم برتر
قرار دارند .این تعداد در انتهای س��ال  2006به  15عدد میرس��د .در این سالها روند رشد پلتفرمها با
س��رعت کمی تغییرات داشتهاست .یکی از نقاط عطف در روند تغییرات ایجاد پلتفرمهای تأمین مالی
جمعی مربوط به س��الهای  2007الی 2010اس��ت .در این سالها بحران مالی آمریکا در سال 2008
تأثیر تصاعدی در روند ایجاد پلتفرمها داشتهاست .بهطوریکه از  100پلتفرم برتر 37 ،پلتفرم در بین
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این س��الها ایجاد شدهاست .بعد از تدوین قوانین تأمین مالی جمعی بین سالهای  2012الی 2014
در کش��ورهای مختلف ،رش��د دیگری در راهاندازی پلتفرمها مشاهده میش��ود .زیرا تنها در سالهای
 2011الی  48 ،2014پلتفرم از  100پلتفرم برتر تأمین مالی جمعی راهاندازی شدهاست .این موضوع
بوکارهای
نش��اندهنده اهمیت و جایگاه تأمین مالی جمعی است که توانسته شکاف تأمین مالی کس 
نوپا در مراحل اولیه را با اس��تفاده از ظرفیت اجتماع پر کند و این پلتفرمها توانس��تهاند در مدت زمان
کوتاهی بین  4الی  5سالنوان برترین پلتفرمهای تأمین مالی در جهان مطرح شوند.
در بین س��الهای  2007الی  ،2010بیش تر پلتفرمهای تأمین مالی جمعی براس��اس مدل اهدا
راهاندازی ش��دهاند .درحالی است که بیشتر پلتفرمهایی که بین س��الهای  2011الی  2014آغاز به
کار کردهاند ،براس��اس مدل خرید سهام طراحی شدهاند .این روند تغییرات در  100پلتفرم برتر جهان
نش��اندهنده کارآمدی بیشتر مدل سهام است و اشاره به این موضوع دارد که مردم و اجتماع بیشتر
از تأمین مالی به دنبال سرمایهگذاری مؤثر 1و مشارکت در سود هستند.

شکل  100 -12پلتفرم برتر تامین مالی جمعی به تفکیک مدل و سال شروع(منبع :نویسندگان)

از جمله کشورهای اصلی پیشتاز در این صنعت میتوان از کشور آمریکا نام برد که از  100پلتفرم
1 . Impact investing
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برتر جهان  55وبگاه مربوط به این کش��ور است .کشورهای انگلستان ،فرانسه ،آلمان و چین از منظر
تعداد پلتفرمهای برتر جهان در رتبههای بعدی قرار دارند .در ش��کل زیر تعداد پلتفرمهای کش��ورهای
مطرح که جزو  100پلتفرم اول جهان هستند مشخص شدهاست و مدلهای فعالیت آنها نیز نمایش
داده شدهاست.

شکل  100 -13پلتفرم برتر جهان به تفکیک کشور و مدل فعالیت(منبع:نویسندگان)

به نقل از تارنمای رس��می بانک جهانی ،کش��ورهایی که تولید س��رانه آنها یک هزار و  45دالر یا
کمتر باشد ،کم درآمد؛ کشورهایی که تولید سرانه در آنها بیش از  12هزار و  746دالر باشد ،پردرآمد
و کش��ورهای دیگر میان درآمد دس��تهبندی شدهاند .با مطالعه  100پلتفرم برتر مشخص گردید که از
 100پلتفرم برتر جهان تعداد  90پلتفرم در کش��ورهای پر درآمد ایجاد ش��دهاند که در شکل زیر قابل
مشاهدهاست:

شکل  -14تقسیم بندی  100پلتفرم برتر جهان براساس درآمد کشورها(منبع:نویسندگان)
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 .6نتیجهگیری
بوکار پلتفرمهای
در این مقاله تالش ش��د با رویکردی کاربردی به چگونگی تغییرات مدلهای کس�� 
لوبررسی قرار گیرد.
تأمین مالی جمعی در جهان مورد تحلی 
بوکارهای نوپا با استفاده از بستر وب 2و شبکههای
در گام اول ش��یوه نوین تأمین مالی برای کس 
بوکار پلتفرمهای برتر تأمین مالی جمعی در
اجتماعی معرفی گردید و سپس به بررسی مدلهای کس 
جهان پرداخته شد .در ادامه براساس جمعآوری اطالعات پلتفرمهای تأمین مالی جمعی از وبگاههای
مرجع کرادسورسینگ و کرادفانداینسایدر به بررسی فعالیت این پلتفرمها پرداخته شد .با بررسیهای
انجامش��ده و با ش��اخصهایی چون فعالیت تخصصی تأمین مالی جمعی از اجتماع و داشتن تراکنش
مالی ،پلتفرمهای فعال این حوزه در جهان مش��خص گردید .با اس��تفاده از شاخصهای تطبیقی مدل
بوکار این پلتفرمها ،حجم بازار اختص��اص یافته و همچنین پراکندگی جغرافیایی به تحلیل این
کس�� 
پلتفرمها پرداخته ش��د و مش��خص گردید که از ابتدای سال  2008که ش��روع تخصصی تأمین مالی
جمعی در آمریکا میباش��د ،بیشتر مدلهای تأمین مالی جمعی از الگوهای سادهتر به سمت مدلهای
تخصصی و پیچیدهتر سوق پیدا کردهاند .این روند تغییرات نشاندهنده تغییرات در اکوسیستم تأمین
مالی جمعی است .این اکوسیستم شامل فرهنگ ،اجتماع ،قانون و تکنولوژی میباشد .برای بررسی روند
تغییرات باید به دالیل تغییرات در این اکوسیستم رجوع کرد .بهعنوان مثال با تصویب قانون جابزاکت
در آمریکا در سال  2012روند ایجاد پلتفرمهایی با مدل خرید سهام سرعت بیشتری گرفت.
بهمنظور دریافت نگاهی دقیقتر 100 ،پلتفرم برتر جهان از روی رتبهبندی الکس��ا بررس��ی ش��د و
مشخص گردید که از  100پلتفرم برتر  48پلتفرم در بین سالهای  2011الی  2014ایجاد شدهاند .با
بوکار تأیید شد .بهطوریکه در بین
بوکار این پلتفرمها روند تغییرات مدلهای کس 
بررس��ی مدل کس 
س��الهای  2007الی  2010بیشترین تعداد پلتفرمهای تأمین مالی جمعی از  100پلتفرم برتر با مدل
اهدا فعالیت میکردند درحالیکه در بین سالهای  2011الی  2014بیشتر پلتفرمها براساس مدل خرید
س��هام ش��کل گرفتهاند .در ادامه با ترسیم مدلهای این پلتفرمها نقطه عطفی در سال  2008مشخص
گردید که درواقع همان بحران مالی آمریکا است که باعث شد افراد و کارآفرینان به گزینههای دیگری
بوکار خود فکر کنند .نکته قابل بررسی دیگر تصویب قانون
به غیر از بانک برای تأمین سرمایه اولیه کس 
تأمین مالی جمعی چهار سال بعد از ایجاد آن در سال  2012میباشد .این قانون باعث شد تا مدلهای
پیچیدهتر تأمین مالی جمعی با رشد بیشتری نسبت به سالهای قبل خود شکل بگیرند.

بوکار پلتفرمهای برتر تأمین...
مطالعهی تطبیقی مدلهای کس 
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توزیع پراکندگی جغرافیایی پلتفرمهای موجود در جهان نش��اندهنده این موضوع اس��ت که این
صنعت در کشورهای آمریکای شمالی و اروپا که در مجموع  87درصد این توزیع را به خود اختصاص
دادهاند به اش��باع رسیده و ظرفیت ویژهای در آسیا ،آفریقا و استرالیا وجود دارد .بهعنوان مثال از 100
پلتفرم برتر جهان  55پلتفرم در کشور آمریکا است که اشاره به ظرفیت ویژه اجتماع برای جمعآوری
سرمایههای خرد دارد.
با توجه به پژوهش حاضر پیشنهاد میشود که بهمنظور توسعه تأمین مالی جمعی در کشور ابتدا
باید به اکوسیستم تأمین مالی توجه کرد و زیرساختهای قانونی و فرهنگی آن را ایجاد کرد .همچنین
مدلهای پلتفرمهای تأمین مالی را باید از مدلهای س��اده به س��مت مدلهای اثربخشتر مانند وام و
خرید س��هام پیش برد .براساس نتایج مش��ارکتکنندگان بهدنبال سرمایهگذاری مؤثر هستند و این را
میتوان در مدلهای پاداش در حالت پیش خرید ،وام و همچنین مدل خرید سهام پیادهسازی کرد .لذا
پیشنهاد میشود که تمرکز اصلی بر روی پیادهسازی مدلهای اثربخش باشد تا بتوان با سرعت بیشتری
سرمایههای خرد را اثربخش کرد .همچنین براساس یافتههای پژوهش کشورهای آسیایی ظرفیت بسیار
زیادی برای اس��تفاده از این روش تأمین مالی دارند و در ایران نیز این موضوع س��ابقه دیرینهای داشته
است و میتوان فرهنگهای گذشته را امروز با استفاده از طرفیت تأمین مالی جمعی در راستای توسعه
کارآفرینی احیا کرد.
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