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  مقدمه

سائل باشد. ممی ازین مورد، تأمین سرمایه هادهیایکی از عوامل مهم برای به نتیجه رسیدن 

نیز های کوچک و متوسط روی کارآفرینان است. از این میان، بنگاهترین موانع پیش مالی از مهم

 از مشکالت بیشتری در این زمینه برخوردار هستند.

به کنند، اقتصاد ملی ایفا میای که در ندهنقش ارز وجود باهای کوچک و متوسط شرکت

نسبت  ازین موردهای خاص خود، با مشکالت زیادی در تأمین مالی وجوه دلیل ماهیت و ویژگی

تنها به دلیل های بزرگ، نهدر مقایسه با بنگاه هاشرکتاند. این های بزرگ مواجه شدهبه بنگاه

ی الزم جهت ازهاینشیپنمودن ثبات کمتر و عدم توانایی برآورده کوچک بودن، بلکه به دلیل 

توانند به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه شدن در بورس اوراق بهادار، عمومًا نمیپذیرفته

ها روی این بنگاه ترین مشکالت پیشیکی از مهم عنوانبهکمبود منابع مالی  رونیازابپردازند. 

 .کرده استشماری مواجه و تنگناهای بی ها را با مسائلعمل نموده و فعالیت آن

گذاری های سرمایهالزم است که بسترهای الزم برای دسترسی کارآفرینان به ظرفیت رونیازا

 تمایلها اغلب گذاری در این حوزه، مؤسسات مالی و بانکفراهم گردد؛ اما به علت ریسک سرمایه

دهند. بنابراین طراحی یک سیستم های خطرپذیر نشان میگذاری در این فعالیتکمی به سرمایه

 برای شروع کار الزم و ضروری است.  خصوصبهی الزم جذب مالی برای تأمین سرمایه

کنیم که استفاده از فضای مجازی در پیشرفت معامالت امروزه در دنیایی زندگی می

های مختلف کارگیری فضای وب در بخشچشمگیر و ملموس است و به وکار بسیارتجاری و کسب

ی تجارت الکترونیکی و . توسعهشده استناپذیر مبدل به عاملی جدایی های تجاریشرکت

که  گونههمانهای جدیدی را برای تأمین سرمایه ایجاد کرده است و فرصت ،وری اینترنتیآفن

 انجام آن است. یبرا یمال نیوکار، تأمکسب کی یاندازبخش راه نیدشوارتر ،بیان شد

 گذاری جمعیتعریف سرمایه -1

 مالی جمعی تأمین یا ،تأمین سرمایه از اجتماع ،که برخی اوقات گذاری جمعیسرمایه

های یک کارآفرین توسط عموم شود تا از تالشریق اینترنت انجام میاز ط شود، اغلبنامیده می

تأمین مالی جمعی برای اهداف متنوعی نظیر درمان بیماری تا  ها حمایت شود.جامعه یا سازمان

های انتخاباتی و تأمین سرمایه الزم برای چاپ کتاب، حمایت مالی هنرمندان تا طرفداران کمپین
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دلیل ظهور و گسترش  د.وکار کوچک کاربرد داروکار نوپا یا کسبیک کسب یاندازراه

توان بحران مالی در قالب تأمین سرمایه مالی را می گذاری جمعی به شکل سازمان یافتهسرمایه

ها به وام دادن، کارآفرینان شروع به در جهان دانست. به علت تمایل کم بانک 2۰۰۸سال 

های دیگری برای جذب سرمایه کردند. مشکالتی که صنعتگران، کارآفرینان و جستجوی راه

گذاری سنتی که توسط آوری سرمایه داشتند منجر شد تا سرمایهپا در جمعخرده گذارانهیسرما

توان درواقع می .گذاری جمعی بسط پیدا کندگرفت به شکل سرمایهدوستان و فامیل صورت می

گذاری جمعی را یک روش اینترنتی برای تأمین سرمایه مالی معرفی کرد که به سرمایه

گذاری اشخاص های بالعوض یا سرمایهکند تا از طریق کمکمی ها کمکوکارها و سازمانکسب

برداری از پتانسیل گذاری جمعی پلتفرم بهرهرا عملی سازند. سرمایه شانیهادهیمتعدد بتوانند ا

د. نمایصورت هدفمند به آن توجه نشده بود را فراهم میبالقوه انبوه جمعیت که تا پیش از آن به

به حادثه  یها ازجمله امدادرسانمایت از طیف مختلف فعالیتجذب سرمایه مردمی جهت ح

آپ، اندازی استارتهای سیاسی، بودجه راه، حمایت هنرمندان از سمت طرفداران، کمپیندیدگان

های شهری است. افزار آزاد، توسعه اختراعات، تحقیقات علمی و پروژهتولید آثار بصری، توسعه نرم

تا جایی که در توان دارد، کار خود را پیش برده و برآورد قابل در این روش فرد صاحب ایده، 

کند و برنامه خود و میزان سرمایه الزم را در یک های تکمیل کار خود تهیه میقبولی از هزینه

آن  کنندههیکند. این پروژه چه ساخت یک فیلم کوتاه باشد که تهعمومی اعالم می تیساوب

اندازی یک کارگاه، و ساخت آن را ندارد، یا خرید ابزار کار برای راه را نوشته ولی هزینه نامهلمیف

شود و اگر چیزی باشد که نظر مساعد یا طراحی یک دستگاه پیچیده صنعتی، به مردم عرضه می

 .ها را هم به کار بگیردهای آنتواند سرمایهمردم را جلب کند، می

وکار متفاوت وجود های کسبدلهای تأمین مالی جمعی با مای از مدلطیف گسترده

مدلهای اهدا، ها را در توان آنهای واسط، میوکار پلتفرمهای کسبدارد. با توجه به تنوع مدل

 .بندی کرددسته پاداش، مبتنی بر وام، و مبتنی بر سهام
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 گذاری جمعی مبتنی بر سهامسرمایه -2

است  FinTechکار در حوزه ویک مدل کسب درواقع 1جذب سرمایه جمعی مبتنی بر سهام

کارهای وها و کسبها، شرکتآپکه در جهت دریافت حمایت مالی افراد مختلف جامعه از استارت

گذاری بر روی سرمایه یدرازاکنندگان باشد. در این حالت، پاداش مشارکتمی و متوسط کوچک

آمیز آن ا حق رأی در سهام مخاطرههای کوچک و متوسط، دریافت سهام، سود سهام و یبنگاه

 است. SMEآپ یا استارت

صاحب  جمعی مبتنی بر سهام، شامل سه بازیگر است: کارآفرین یا گذاریفرآیند سرمایه

سرمایه به این صورت  نیأمتگذاران. فرآیند و سرمایه ،فرمایده، واسطه تأمین سرمایه یا پلت

کند و صاصی پلتفرم تشریح میخود را در صفحه اخت موردنظرباشد که کارآفرین، ایده می

با اطالعاتی که در اختیار  ازآنپسکند. اندازی مییک کمپین برای ایده خود راه گریدعبارتبه

شود. اگر می نیتأم موردنظررمایه و س آغازشدهگیرد، فرآیند خرید سهام عموم افراد قرار می

 گذارود، به همان نسبت هم ارزش سهم آن سرمایهاال برکار بوی آن شرکت یا کسبارزش سرمایه

 ریرا از سا یجمع یمال نیتأم آنچه صادق است. همآن رود و البته عکسمیباال  وکارکسبدر 

 یجابه یاز افراد عاد یانبوه تیاستفاده از جمع سازدیم زیمتمای مال نیتأم یهاروش

 یهاهاز پروژ یتوجهقابل بخش نیاست. همچن یمال یدر بازارها یاکنندگان حرفهمشارکت

 یمال نیتأم رگید یرقابت تی. مزشوندیم یمال نیتأمدوستانه نوع یهازهیبا انگ یجمع یمال نیتأم

 ،یاجتماع یهاشبکه تیاستفاده از ظرف یگذارهیسرما یهاروش گرینسبت به د یجمع

 شبکه و بازار است. یروسیو عملکرد خصوصبهو  2وب یهایژگیو

و اجرا است که به صورت  یساز ادهیمشاوره، پ قاتیشرکت تحق کی 2سولوشنمس

مردم نهاد و  یهاسازمان ،یخصوص یهاشرکت یبرا یسپارجمعی در مورد راهکارها یتخصص

رشد  یجمع یمال نیصنعت تأم 2۰15 دارد. طبق گزارش مسسولوشن در سال تیدولت فعال

 حجم به 2۰13 دالر در سال اردیلیم 1/6 درصد از حجم161داشته است و با رشد  یریچشمگ

از دو برابر  شتریصنعت ب نیا زین 2۰15 است. در سال دهیرس 2۰14 دالر در سال اردیلیم 2/16

 نیگزارش، تأم نیا ینیبشیاست. بر اساس پ دهیدالر رس اردیلیم 4/34 شده است و به اندازه

                                                           
1 equity crowdfunding 
2 Massolution 



 

5 

 

هیپشت سر خواهد گذاشت و حجم سرما را ریخطرپذ یگذارهیسرما 2۰16 در سال یجمع یمال

 شتریاست ب شیدایپ و یریگکه در فاز شکل 2۰16 در سال یجمع یمال نیتأم قیاز طر یگذار

 .خواهد شد ریخطرپذ یگذارهیاز سرما

است که باعث  یدیجد نیقوان بیبه علت تصو 2۰13 صنعت در سال نیرشد ا جهش

 نیصنعت شده و روند رشد تأم نیمدل، وارد ا نیتردهیچیپ و نیدتریشد مدل سهام به عنوان جد

 2۰2۰ در سال یجمع یمال نیتأم زده است که نیتخم یکند. بانک جهان ترعیرا سر یجمع یمال

 ادامه گذشته یها. البته اگر روند دو برابر شدن مانند سالدیدالر خواهد رس اردیلیم 9۰ زانیبه م

 .افتیتحقق خواهد  2۰17 در سال اردیلیم 9۰ داشته بود اندازه بازار

و اجتماع،  نانیکارآفر نیبه عنوان واسطه ب یجمع یمال نیتأم یهااستفاده از پلتفرم

 ،یدهدالر به صورت قرض هاونیلیسال گذشته م 5 طول در نانهیکارآفر یهاپروژه یتوانسته برا

 نیهبر ار استارتر کیک مثال داشته باشد. به عنوان هیسرما نیکمک بالعوض تأم ایسهام  دیخر

 در قالب گذارهیسرما ونیلیم 9/4 با مشارکت، 2۰۰9 بازار در مدل پاداش، موفق شده در سال

درصد  29 نیکند. همچن نیتأم کایدالر آمر ونیلیم ۸15 پروژه در سراسر جهان 5۰۰۰۰ حدود

 اند.کرده یگذارهیپروژه سرما کیاز  شیب در ز،یکنندگان ناز مشارکت
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