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چارچوبي براي ارزشگذاري فناوريهاي در مراحل ابتدايي توسعه

بهمن

فكور*

سازمان پژوهشهای علمي و صنعتي ايران ،پژوهشكده مطالعات فناوریهای نوين
تاریخ دریافت ،09/11/90 :تاریخ پذیرش09/91/11 :

چكيده
با گسترش رویكرد به تجاريسازي نتایج تحقيقات در دانشگاهها و مراكز پژوهشي كشور ،نياز این مؤسسات به
زیرساختهاي الزم براي فعاليتهاي تجاريسازي آشكار شده و لزوم توجه سياستگذاران توسعه فناوري به رفع این
نيازها روشنتر ميشود .ارزشگذاري فناوري از جمله ابزارهاي مورد نياز مؤسسات دانشگاهي و فناوري در هرگونه انتقال
فناوري از این مؤسسات است .ماهيت موضوعي ارزشگذاري فناوري و تأثيرپذیري آن از عوامل و شرایط محيطي ،انجام
آن را با دشواريهاي فراواني روبهرو ميسازد .افزایش كار علمي در این زمينه ميتواند دسترسي متقاضيان این حوزه را
به روشهاي كاربردي فراهم ساخته و كاهش مشكالت آنها در ارزشگذاري را به همراه داشته باشد .این مقاله تالش
دارد با اشاره اجمالي به اصول اوليه ارزشگذاري فناوري ،فناوريهاي حاصل از دانشگاهها و مراكز پژوهشي را كه ویژگي
اصلي آنها قرار داشتن در مراحل اوليه توسعه است در مركز توجه خود قرار دهد و چارچوبي را براي ارزشگذاري این
نوع فناوريها ارائه دهد .در این كار تالش شده است چارچوب حاصل ضمن بهره بردن از مؤلفه ارزش پایه ،تكيه اصلي
خود را به تحليل درآمدهاي آتي فناوري قرار دهد و در عين حال تأثير ویژگيهاي خاص فناوري را در ارزشگذاري آن
دخالت دهد.
كليد واژهها :ارزشگذاري فناوري ،فناوريهاي در مراحل اوليه توسعه ،تحليل درآمدهاي آینده.
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فكری9

 -6مقدمه

 -6-6فناوری و حقوق دارايي

ارزش هر فناوري براي خریدار یا ليسانسگيرنده آن
متأثر از نحوه استفاده تجاري از آن فناوري با درنظر
گرفتن هزینههاي توسعه فناوري خریداري شده ،زمان
مورد نياز تا ایجاد برگشت مالي توسط فناوري ،ميزان
این برگشت و مخاطره موجود در این فرایند است .در
هنگام فروش یا ليسانسدهي هر فناوري در مراحل
ابتدایي توسعه 1تقریباً تمامي این عوامل الزم است
ارزیابي و كمّيسازي شوند تا امكان قضاوت در مورد
آینده آن فراهم شود .در واقع ،قيمتي كه براي فناوري
مورد انتقال بين دو طرف پرداخت ميشود مستلزم
توافق هر دو طرف فروشنده (ليسانسدهنده) و خریدار
(ليسانسگيرنده) بر ارزش فناوري است.
در انتقال فناوري تعيين و مشخصكردن دقيق آنچه
بين طرفين مورد مبادله قرار ميگيرد نقش اساسي در
ارزشگذاري و امكان رسيدن به قيمت مورد توافق
طرفين دارد .این مبادله ممكن است حقوق انحصاري یا
غيرانحصاري تعدادي پتنت ،دانش فني و حق نشر،
دادههاي فني ،حق بهبود براي خریدار ،حق
ليسانسدهي فرعي 1و مانند آن باشد .قيمت
پرداختشده نيز ميتواند شامل تركيبي از انواع
پرداختها مانند پرداختهاي ثابت ،پرداختهاي جاري
امتياز ،سهام شركت ،سرمایهگذاري در پژوهش و توسعه
و سایر منابع اختصاصي خریدار باشد.
با توجه به هدف مقاله حاضر كه تعيين چهارچوبي
براي قيمتگذاري فناوريهاي مورد واگذاري از
محيطهاي دانشگاهي و تحقيقاتي است و با درنظر
داشتن اینكه فناوريهاي توسعهیافته در این محيطها
اغلب در مراحل ابتدایي توسعه خود قرار دارند ،از اینرو
مبناي بحث ارزشگذاري در این بخش  ،فناوريهاي در
مراحل ابتدایي توسعه خواهند بود.

تعریف دقيق فناوري چالشزا است .مفهوم فناوري
غالباً شامل معاني وسيع مرتبط با ریشه یوناني آن یعني
 techneاز جمله خبرگي ،مهارت و دانش فني مرتبط
با ساختن محصولي یا انجام خدمتي ميگردد .حقوق
مرتبط با فناوري بهطور معمول در قالب سه نوع دارایي
فكري یعني :پتنت ،اسرار تجاري (4بهعنوان دانش فني
یا اطالعات فني اختصاصي نيز شناخته ميشود) و حق
نشر 9بيان ميشود .چنين دارایي فكري باید به نوعي
باشد كه حقوق فناوري بتواند مستند و حافظت شده و
انتقال یابد.
در ارزشگذاري فناوري فرض بر این است كه
حفاظت از دارایي فكري وجود دارد ،ولي معموالً درباره
دامنه و استحكام حفاظت انجام شده تردیدهایي وجود
داردكه در تعيين ارزش فناوري تأثير ميگذارد .بنابراین
وسعت و استحكام حفاظت انجام شده از دارایي فكري
از ابعاد ارزشگذاري است .مثال بارز این تأثيرگذاري
بيارزشي اختراع در مواقعي است كه تمام جزیيات آن
به نحوي منتشر شود كه قابل ثبت پتنت یا سایر
حفاظتهاي ممكن نگردد .بنابراین نبود حفاظت مانع
از ارزش یافتن دارایي فكري ميشود ،اگرچه عكس آن
درست نيست و ممكن است پتنتها و اسرار تجاري با
حفاظت قوي وجود داشته باشند كه بهعلت عدم وجود
بازار براي محصوالت قابل توليد توسط آنها از ارزش
چنداني برخوردار نباشند .بنابراین حفاظت از یك
دارایي فكري و وسعت آن شرط الزم ولي نه كافي براي
ارزش داري آن است [.]1
 -2-6فناوریهای در مراحل ابتدايي توسعه

بعضي از پژوهشگران مراحل توسعه فناوري را
مطابق این مراحل ميشناسند:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4 . Trade Secrets
5 . Copyright

1 . Early-Stage Technology
2 . Sublicense
3 . Intellectual Property Rights
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مرحله  :1یافتههاي علمي و تعيين فرصت یا نياز براي
آنها
مرحله  :1اثبات امكانپذیري در مقياس آزمایشگاهي
مرحله  :3كاركرد در مقياس نمونهسازي یا آزمایشات
ميداني
مرحله  :4معرفي تجاري یا استفاده عملياتي
مرحله  :9پذیرش عمومي
مرحله  :9تكثير و نفوذ در سایر كاربردها
مرحله  :7تأثير در رفتار اجتماعي و یا اثرگذاري مهم
اقتصادي
فناوريهاي در مراحل ابتدایي توسعه در واقع
فناوريهایي هستند كه هنوز تجاري نشدهاند ،ایدههاي
آزمایش نشده ،فناوريهاي در مقياس بنچ و
فناوريهاي نمونهسازي شده از این نوع فناوريها
هستند .فناوريهاي در مقياس بنچ ،بهطور معمول از
مرحله ایده گذشته و در تستهاي آزمایشگاهي
اميدبخش ظاهر شدهاند و از طرف دارندگان آن،
تحقيقات بعدي براي ادامه شناسایي و پاالیش آن مورد
برنامهریزي قرار گرفته است .ادامه تحقيقات در این
مرحله معموالً با هدف آزمایش مواد مختلف ،توليد
نمونه ،انجام فرموالسيونهاي مختلف ،جمعآوري
دادهها و توسعه آزمایشها به اجرا درمي آید .اما فناوري
نمونهسازي شده معموالً بهعنوان نسخه دستسازي از
محصول یا فرایندي كه تجسم فناوري موردنظر است
واقعاً كار ميكند .در این مرحله فناوري چند گام دیگر
به تجاريسازي نزدیك ميشود ،اما هنوز امكانپذیري
توليد در مقياس كامل باید اثبات شود .در این مرحله
تمركز توسعه و آزمایشات بهروي تعيين قابليت این
فناوري براي رفتن به بازار است .بخشي از توسعه
موردنياز این فناوريها شامل ارزیابي واكنش مشتریان
آنها است [.]1

 -9-6مشخصات مشترك فناوریهای در مراحل
ابتدايي توسعه

این فناوريها هنوز بهطور موفق براي فروش تجاري
معرفي نشدهاند و هنوز مقررات دولتي (در صورت نياز)
و استانداردهاي صنعتي را پاسخ ندادهاند و نظر بازار
نسبت به مطلوبيت آنها مشخص نيست .بخشي از
توسعه مورد نياز این فناوريها شامل ارزیابي واكنش
مشتریان نسبت به آنها است.
یكي دیگر از ویژگيهاي مهم و مشترك این
فناوريها ،نياز به سرمایهگذاري نسبتاً زیاد مالي و زماني
پيش از تأیيد امكانپذیري نهایي آنها است .زمان و
پول عوامل مهمي در ارزش دارایيها محسوب ميشوند،
هنگامي كه مقادیر زیادي از درآمد توسط یك دارایي
فكري و براي دوره طوالني زماني توليد ميشود ،ارزش
آن دارایي باال ميرود و برعكس تأخير طوالني زماني تا
توليد درآمد توسط یك فناوري جدید در كاهش ارزش
آن تأثير بسياري دارد .بنابراین هنگامي كه مقادیر
زیادي از سرمایهگذاري در طول دوره طوالني رسيدن
به درآمد مورد نياز باشد باعث افت شدیدتر ارزش
فناوري جدید خواهد شد [.]1
در فروش حقوق فناوريهاي در مراحل ابتدایي
توسعه ،بهطور معمول هردو طرف دارنده فناوري و
ليسانسگيرنده با عدم اطمينانهایي از قبيل موارد زیر
روبهرو هستند [:]3
 آیا فناوري مورد نظر واقعاً در یك محيط توليديهمانند محيط آزمایشگاهي كار ميكند؟
 چه فعاليتهایي و با چه هزینهاي براي رسيدنفناوري مورد نظر به مرحله تجاري مورد نياز
است؟
 آیا حفاظت حقوقي مناسبي كه از كپي كردنآن ممانعت كند ،وجود خواهد داشت؟

26

رهیافت

چارچوبي برای ارزشگذاری فناوریهای در مراحل ابتدايي توسعه

-

-

-4-6

فروشنده مایل كه هر دو از آگاهي و علم معقولي درباره
تمام امور مربوط به دارایي برخوردارند و بدون هيچ
اجباري براي خرید یا فروش و یا حقوق مربوطه مبادله
ميشود.

مصرفكنندگان نهایي عمالً از این فناوري چه
محصولي را انتظار دارند و براي آن چقدر
ميپردازند؟
در توسعه این فناوري چه الزامات مقرراتي باید
رعایت شود؟
این فناوري چقدر از فناوريهاي موجود قبلي
بهتر است؟
آیا رقبا براي تأمين نيازهاي مصرفكنندگان
نهایي راهحلي بهتر از فناوري مورد نظر را توسعه
خواهند داد؟

ارزش دفتري :4ارزش دفتري تنها یك مفهوم
حسابداري و مالياتي است نه یك مفهوم اقتصادي یا
ارزشي ،براي هر دارایي خاص ارزش دفتري بهطور ساده
از طریق كسر استهالك انباشته از بهاي تمام شده
تاریخي بهدست ميآید.
ارزش ذاتي :9ارزش ذاتي هر دارایي برمبناي دو
عامل قدرت سودآوري و كيفيت كسب سود آن تعيين
ميشود و بهعبارت دیگر ارزش فعلي جریان عایدات
آینده آن است كه بر اساس بازده جاري بازار تنزیل
ميشود.
ارزش ،قيمت 9و بهاي تمام شده :7ارزش ،قيمت و
بهاي تمام شده مفاهيم جداگانهاي هستند و به ندرت
مبالغ پولي آنها با هم برابر است .قيمت ،مبلغ واقعي
صرف شده براي تحصيل دارایي است .بهاي تمام شده
نوعاً ارزش پولي عوامل توليد است كه براي خلق یك
دارایي ضروري است.
ارزشگذاري :ارزشگذاري فرایندي است كه در آن
ارزش یك دارایي تعيين ميشود .ارزشگذاري ،یك
دانش غيردقيق و مستلزم اعمال قضاوت ،داشتن
مفروضات متعدد و ارائه نظر است .در نتيجه
ارزشگذاري دو ارزیاب متبحر و با كيفيت و مشابه در
مورد یك دارایي ميتواند به آساني با هم متفاوت باشد،
حتي اگر در این فرایند از مفروضات كامالً یكساني
استفاده شده باشد .بنابراین هر براورد ارزش تنها یك
ارائه نظر در مورد ارزش است [.]4

ارزش1

ارزش ،مفهومي ایستا نيست و ارزش هر دارایي به
عوامل مختلفي مانند :طرفي كه ارزشگذاري براي او
صورت ميگيرد ،نوع ارزشي كه باید اندازهگيري شود،
زماني كه ارزشگذاري صورت ميگيرد و هدف از
ارزشگذاري ،بستگي دارد.
دو معناي متفاوت براي ارزش كاال و خدمات مطرح
است؛ یكي ارزش استفاده یا ارزش كيفي و دیگري
ارزش كمي یا ارزش مبادلهاي .ارزش كيفي یا
استفادهاي هر كاال و خدمت در واقع همان ویژگيهاي
ارضاي نياز كاربران آن است .كاالها و خدماتي كه داراي
ارزش استفادهاي نباشند ارزش مبادلهاي نيز نخواهد
داشت.
مفاهيم مختلفي براي ارزش استفاده ميشود:
ارزش اقتصادي :1ارزش اقتصادي یك دارایي ،ارزش
پولي آن و مبلغي است كه در ازاي كسب دارایي یا حق
برخورداري از منافع آینده استفاده از دارایي پرداخت
ميشود.
ارزش منصفانه بازار :3مبلغ بيان شده به نقد یا
معادل نقد براي یك دارایي كه بين خریدار مایل و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. Intrinsic Value
6. Price
7. Cost

1. Value
2. Economic Value
3. Fair Market Value
4. Book Value
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پيششرط وجود دارد :یكي وجود بازار عمومي فعال و
آشكار در زمينه موضوع و دیگري وجود مبادله فناوري
قابل مقایسه و همزمان با ارزشگذاري .بازار مسكن در
مواقعي كه این شرایط وجود دارد مثال خوبي براي این
رویكرد است .در مواقعي كه شرایط بازار مطلوب وجود
نداشته باشد ،استفاده از این روش بيشتر بر قضاوت
فردي استوار شده و از قابليت اطمينان اندازهگيري آن
كاسته ميشود .از آنجا كه معموالً پيدا كردن مبادالت
واقعي كه بهطور كامل با مبادلة مورد نظر تطابق داشته
باشد بسيار مشكل است ،ارزشگذاري در این رویكرد با
تصميمهایي همراه است كه مواجه با مقایسات
غيرمنطقي و اصالح و تعدیل عناصر مبادله اصلي
بهمنظور افزایش مشابهت آن با اطالعات مبادالت
موجود است.
مشكالت اصلي این رویكرد در استفاده از آن براي
فناوريهاي تجاري شده و بالغ براي فناوريهاي در
مراحل ابتدایي توسعه نيز وجود دارد .در واقع بر مبناي
این رویكرد هدف پيدا كردن مبادالت مشابه از
فناوريهاي در مرحله ابتدایي توسعه است كه بتواند
بهعنوان شاخصي از ارزش فناوري مورد بررسي بهكار
رود ،اما بهندرت ميتوان مبادالت مشابهاي را براي
فناوريهاي در مرحله ابتدایي توسعه سراغ گرفت.
مبادالت قابل مقایسه فناوريهاي در مرحله ابتدایي
توسعه باید از نظر مرحله توسعه یكسان باشند ،به
عبارت دیگر ،زمان و هزینه موردنياز براي تكميل توسعه
آنها یكسان باشد .عالوه بر اینكه این مبادالت از نظر
شانس موفقيت تجاري باید از مخاطره یكساني
برخوردار باشند.
در مجموع موانع موجود براي استفاده از رویكرد
بازار در ارزشگذاري فناوريهاي در مرحله ابتدایي
توسعه متعدد بوده و استفاده از آن را در این فناوريها
مشكل ميسازد.

 -2رويكردهای اصلي ارزشگذاری
سه رویكرد اصلي و پذیرفته شده براي ارزشگذاري
مورد استفاده قرار ميگيرند كه عبارتاند از :ارزشگذاري
برمبناي هزینه ،بازار و درآمد .سایر روشهاي مطرح
شده ،فرمها یا تكنيكهایي براي ارزشگذاري بر مبناي
این سه رویكرد اصلي هستند [.]9 ،1
 -6-2رويكرد بر مبنای هزينه

این رویكرد برمبناي هزینههاي واقعي صرف شده
یعني كل هزینههاي توسعه فناوري ( با تبدیل به ارزش
جاري) ،هزینههاي جایگزیني و یا هزینههاي خلق
مجدد فناوري ،ارزش فناوري را براورد ميكند.
رویكرد بر مبناي هزینه ،رویكرد جامعي نسبت به
دو روش دیگر ارزشگذاري نيست .عوامل مهمي كه
براي فناوري ایجاد ارزش ميكنند در این روش
انعكاسي ندارند و در نهایت این رویكرد ميتواند
نشانگري براي آغاز ارزشگذاري و روش كنترلي براي
نتایج حاصل از رویكردهاي دیگر باشد.
رویكرد بر مبناي هزینه در مورد فناوريهاي در
مراحل ابتدایي توسعه نيز همانند فناوريهاي تجاري
شده به علت اینكه توانایي ایجاد درآمد یا سهم بازار
نهایي احتمالي فناوري جدید را در نظر نميگيرد ،داراي
محدودیت اساسي است .در واقع هزینه توسعه یك
فناوري ميتواند بهطور كامل از دست برود و به منافع
اقتصادي خاصي منجر نشود و یا برعكس به مقدار
زیادي نسبت به ارزشي كه محصول یا خدمت
توسعهیافته توليد ميكند كمتر باشد.
 -2-2رويكرد بر مبنای بازار

رویكرد مبتني بر بازار مستقيمترین و
سهلالفهمترین رویكرد ارزیابي ارزش دارایيها است.
این رویكرد ارزش فعلي منافع آینده فناوري را با كسب
اتفاق آراي قضاوت سایرین در بازار نسبت به آن
اندازهگيري ميكند .براي استفاده از این رویكرد دو
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 -9-2رويكرد بر مبنای درآمد

 -4-2روش تحليل درآمدهای آينده

این رویكرد به ظرفيت توليد درآمد فناوري توجه
دارد و بر این اصل استوار است كه ارزش فناوري
ميتواند توسط ارزش فعلي سود اقتصادي خالص
(جریان درآمدي منهاي جریان هزینهاي) كه در طول
دوره عمر فناوري دریافت ميشود ،اندازهگيري شود .به
عبارت دیگر ،این رویكرد بر مبناي محاسبه ارزش فعلي
منافع اقتصادي آینده فناوري استوار است .این محاسبه
نيازمند سه داده اصلي در مورد منافع آینده است:
 براورد منافع اقتصادي معقول و مورد انتظار ازبهرهبرداري از دارایي
 الگوي زماني دریافت منافع اقتصادي فرضيات مربوط به مخاطرات موجود در تحققميزان منافع اقتصادي براورد شده و الگوي مورد
انتظار
با داشتن این دادهها ميتوان ارزش فعلي را محاسبه
كرد و اگر این دادهها از تحليل اطالعات واقعي بازار
حاصل شده باشند ارزش فعلي محاسبه شده معادل
ارزش بازار خواهد بود .اگرچه این رویكرد از دو رویكرد
قبلي بسيار جامعتر بوده و قابليت تطبيق بيشتري را با
دنياي واقعي دارد و در آن امكان در نظر گرفتن
درآمدهاي توليدشده از فناوري و الگوي زماني تحقق
این درآمدها وجود دارد ،با این حال این رویكرد نيز با
محدودیتهاي مهمي از قبيل استفاده از فرضهاي
مختلف در براورد درآمدها ،الگويهاي زماني و
مخاطرات ،روبهرو است.
با توجه به اهميت این رویكرد و استفاده از آن در
چارچوب ارزشگذاري ارائه شده در این مقاله ،آشنایي
با روش تحليل درآمدهاي آینده ضرورت ميیابد.

در این روش درآمدهاي آینده و بهعبارت دیگر
جریانهاي نقدي آینده تعيين ميشوند .سپس این
جریانهاي نقدي با محاسبه دورههاي زماني دریافت
آنها و با درنظر گرفتن مخاطرات موجود مورد تنزیل
جهت تعيين ارزش فعلي قرار ميگيرند [.]9 ،1
بهعلت اینكه انتظار ميرود جریانهاي نقدي
حاصل از فناوريها متغير باشند ،معموالً از روش درآمد
تنزیلي 1یا جریان نقدي تنزیلي 1براي محاسبه ارزش
فعلي استفاده ميشود.
𝐶𝐹1
𝐶𝐹2
𝐶𝐹3
+
+
+ ….
2
)𝑖 1 + 𝑖 (1 +
(1 + 𝑖)3

= 𝑉𝑃

در عبارت باال PV ،ارزش فعلي درآمدهاي آینده،
 CFجریان نقدي خالص در طول هر دوره زماني i ،نرخ
برگشت مورد انتظار از دارایي یا نرخ تنزیل است .اگر
این محاسبه براي دورههاي مشخصي از آینده مورد نظر
باشد جریان نقدي پيشبيني شده ميتواند ثابت یا
رشدیابنده باشد.
نرخ تنزیل تابع عوامل متعددي از قبيل تورم،
قابليت نقدشوندگي ،نرخهاي بهره واقعي و ميزان
مخاطره نسبي است.
در دنياي واقعي الزم است عناصر دیگري كه ناشي
از مالحظات زیر است به جریان درآمدها و هزینهها
افزوده شود.
 هزینههاي توسعه پيشرو براي پژوهش،مهندسي و توسعه فرایندهاي توليد :حتي پس
از تكميل فناوري براي تجاري شدن ،هزینههاي
دیگري ممكن است براي كسب تأیيدیههاي
مقرراتي مورد نياز باشد .بسته به مرحلهاي كه
فناوري جدید مورد نظر در آن قرار دارد این
هزینهها ميتواند اهميت داشته باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)2. Discounted Cash Flow (DCF

1. Discounted Future Income
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 زمانبندي این هزینهها :تحليل جریان نقديممكن است در چند سال اول جریان منفي را
پيش از ایجاد درآمد نشان دهد؛ براي مثال ،در
صنعت دارو چندین سال براي توسعه و تست و
چند سال براي اخذ تأیيد از مقررات غذا و دارو
مورد نياز است.
 پيشبيني فروش و نفوذ در بازار :معرفي یكفناوري جدید به بازار ميتواند با نتایج مختلفي
همراه باشد و محصول یا خدمتي كه تجسم آن
فناوري است با موفقيت یا شكست روبهرو شود.
معموالً در موارد موفق نفوذ در بازار آهسته
شروع شده و با كسب رواج ،آهنگ نفوذ شدت
ميیابد و پس از رسيدن به بلوغ ،رشد فروش
آهسته شده و در نهایت كاهش ميیابد .رسيدن
به بلوغ در بازار ميتواند سریع باشد یا سالهاي
متمادي طول بكشد .در ارزشگذاري دقيقتر
فناوري جدید احتمال موفقيت و دورههاي
مختلف الگوي فروش آن باید در نظر گرفته
شود ،همچنانكه الزم است احتمال عدم براورده
شدن انتظارات و نيز شكست آن در بازار در
محاسبات منعكس شود.
عوامل دیگري كه باید در این براوردها درنظر گرفته
شوند عبارتاند از:
 شرایط آینده اقتصادي شرایط آینده صنعتي كه محصول در آن صنعتتوليد ميشود.
 شرایط آینده اقتصادي تأثيرگذار بر مشتریانهدف
 واكنش بازار و قيمتگذاري رقبا هزینههاي توليد و سود ناخالص :تجربياتگذشته در براورد هزینههاي توليد ميتواند مفيد
واقع شود .دارنده فناوري در مرحله ابتدایي
توسعه ميتواند از تجربيات تجاريسازي
محصوالت و خدمات مشابه بهعنوان مبنایي

براي براورد هزینههاي محصول یا خدمت جدید
استفاده كند.
 هزینههاي سربار :تجربيات گذشته در موردمحصول و خدمات مشابه براي این تحليل نيز
مفيد خواهد بود .براي این كار درصدهاي
متعارف براي اقالم مختلف هزینههاي سربار
ميتواند مبناي مفيدي باشد.
 سایر دارایيها :پتانسيل درآمد یك فناوريجدید به اقالم مختلف دارایيهاي بنگاه
كسبوكار مانند دارایيهاي مالي ،دارایيهاي
ثابت ،دارایيهاي ناملموس ،سایر دارایيهاي
فكري و تلفيق آنها نيز بستگي دارد .یك مدل
مناسب از رویكرد درآمدمحور باید سهم این
دارایيها را نيز محاسبه كند .هنگاميكه این
دارایيها در مدل رویكرد درآمدمحور حضور
نداشته باشند ،درآمدهاي ناشي از سایر دارایيها
به فناوري جدید نسبت داده ميشود كه از دقت
برخوردار نيست.
 نرخ تنزیل :تبدیل درآمد پيشبيني شده درآینده به ارزش فعلي نيازمند استفاده از نرخ
تنزیل است .سرمایهگذاري در فناوريهاي
نوظهور توام با مخاطره زیاد و همراه با احتمال
قابل توجه از دست رفتن كل سرمایه است.
عالوه بر مخاطراتي از قبيل تورم ،رقابت ،تغيير
شرایط اقتصادي و مانند آن ،این فناوريها با
مخاطرات دیگري از قبيل احتمال عدم موفقيت
نتایج آزمایشگاهي در مقياس پایلوت و یا
احتمال عدم موفقيت اقتصادي نتایج پایلوت در
مقياس كامل تجاري نيز روبهرو هستند [.]1
بهطور معمول در كشورهاي توسعهیافته كه از بازار
سرمایه مخاطرهپذیر فعالي برخوردار هستند ،این
سرمایهگذاران در قبال فراهم كردن سرمایههاي
موردنياز فناوريهاي در مراحل ابتدایي توسعه،
برگشتهاي قابل توجهي را نيز طلب ميكنند .نرخ
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بيشتري را براي گسترش در سطح ملي یا بينالمللي
نياز دارند.
در واقع ،ویژگيهاي اصلي فناوريهاي در مراحل
ابتدایي توسعه شامل استفاده از رویكرد مبتني بر
درآمد ،نرخهاي تنزیل باال ،انتظار طوالني تا رسيدن به
درآمد و باال بودن مخاطره شكست ،است كه مجموعه
این ویژگيها به پایين آمدن ارزش فناوري منجر
ميشود [.]1

برگشت مورد درخواست این سرمایهگذاران متناسب با
ميزان مخاطره موجود در هر مرحله از توسعه فناوري
است .در زیر نمونهاي از نرخهاي مورد تقاضاي
سرمایهگذاران مخاطرهپذیر براي مراحل مختلف توسعه
فناوري آمده است.
جدول  -6نرخ برگشت مورد انتظار سرمايهگذاران
مخاطره پذير
مرحلة توسعه

نرخ برگشت مورد انتظار (درصد)

راهاندازي

99

مرحله ابتدایي

49

مرحله ثانویه

39

مرحله سوم

19

-9

طراحي چارچوبي

برای ارزشگذاری

فناوریهای در مراحل ابتدايي توسعه
در ادبيات ارزشگذاري فناوري ،با توجه به
پيچيدگيها و ابهاماتي كه اصوالً در فرایند ارزشگذاري
فناوريها وجود دارد ،این كار بيشتر به یك كار هنري
شبيه است تا كاري تنها علمي .اگر فناوري مورد
ارزشگذاري از نوع فناوريهاي در مراحل ابتدایي
توسعه باشد كه عموماً فناوريهاي توسعهیافته در
دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي از این نوع هستند
پيچيدگيها و ابهامات موجود بيشتر خواهند شد.
ارزشگذاري فناوريها معموالً مبتني بر انجام
فرضياتي در مورد پتانسيل درآمدزایي آنها است .انجام
این فرضيات نتایج ارزشگذاري را ذهني ساخته و آن
را با عدم قطعيت توأم ميسازد .عالوه بر این ،با توجه
به طبيعت فناوريهاي جدید و تازه بودن آنها در بازار،
اطالعات بازار قابل مقایسهاي براي آنها نميتوان یافت
تا از ذهني بودن براوردها كاسته شود .از طرف دیگر
مانند دارایيهاي ملموس ،روشهاي استانداردي براي
ارزشگذاري فناوريها وجود ندارد .در نتيجه
ارزشگذاري این فناوريها توام با انجام فرضيات
مختلف و نيز نيازمند دانشهاي مختلفي از قبيل:
«توسعه محصول جدید»« ،ساخت و توليد»« ،مطالعه
بازار» و همچنين تجربيات فراوان در زمينة
ارزشگذاري است [.]7

Smith, Gordon v.Parr, Rusell l. (2005) "Intellectual
Property- Valuation, Exploitation, and Infringement
Damages" John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New
Jersey.

مرحله راهاندازی ،شامل شركتي است كه داراي
ایدهاي است و سرمایه موردنياز خود را در تحقيق و
احتماالً توسعه نمونه صرف ميكند .این مرحله
مخاطرهآميزترین مرحله سرمایهگذاري در یك دارایي
فكري اوليه و بيشترین نرخ برگشت از طرف
سرمایهگذاران مورد درخواست است.
مرحله ابتدايي ،شامل شركتهایي است كه داراي
نمونهاي هستند كه كاركرد و توانایيهاي آنها را به
اثبات رسانده است ،اما براي رسيدن به مقياس توليد
تجاري به توسعههاي بيشتري نياز دارند و با رسيدن به
جریان نقدي مثبت فاصله زیادي دارند.
مرحله ثانوی ،شركتهایي هستند كه توليد تجاري
موفق را تجربه كردهاند ،اما براي گسترش نفوذ در بازار
نيازمند منابعي هستند كه نوعاً بانكها مایل به تأمين
آن نيستند .در این مرحله توانایي توليد سود به اثبات
رسيده ،ولي گسترش سریع نيازمند فعاليتهاي
بيشتري است.
مرحله سوم شامل شركتهاي با رشد شتاباني است
كه سودآوري قوي آنها مشخص شده ،اما منابع
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ارزشگذاري این گونه فناوريها به شناخت دقيقتري
از مراحل و ميزان توسعه آنها نياز است.
تنوع زمينهاي فناوريهاي مختلف مانع از امكان
ارائه الگوي واحدي براي مراحل توسعه ابتدایي آنها در
فرایند پژوهش و توسعه است ،ولي ميتوان گفت
فناوريهاي توسعهیافته در دانشگاهها و مؤسسات
تحقيقاتي بهطور معمول مراحل زیر را در فرایند تكوین
خود سپري ميكنند:
 توسعه مفهوم یا توليد ایده و مفهومسازي،اعتبارسنجي مفهوم و اثبات مفهوم یا اثبات
امكانپذیري در مقياس آزمایشگاهي
 نمونهسازي ،اعتبارسنجي و آزمایش نمونه واثبات كاركرد در مقياس نمونه و آزمایشات
ميداني یا اثبات فناوري
 توسعه فناوري در مقياس بنچ و پایلوت ،آزمایشو اثبات كاركرد فناوري در این مقياسها
با شناخت و تعيين مراحلي از توسعه كه هر فناوري
مورد ارزشگذاري سپري كرده است ميتوان ارزش پایه
یا هزینههاي انجامشده براي توسعه فناوري تا این
مرحله را تعيين كرد .روش قيمت تمام شده بهطور
معمول در مواقعي كه فناوري مورد ارزشگذاري در
مراحل ابتدایي توسعه خود قرار داشته و كاربرد تجاري
آن تاحدودي نامشخص و سطح عدم اطمينان باال است،
بهكار ميرود .در واقع در این روش هزینههاي مورد نياز
براي ایجاد و توسعه فناوري مورد محاسبه قرار ميگيرد.
در نظر گرفتن این هزینهها بهعنوان مؤلفهاي از ارزش
فناوري مورد ارزشگذاري از این مزیت برخوردار است
كه این مؤلفه بهعنوان یك ارزش پایه در ارزش تعيين
شده حضور خواهد داشت و بهعنوان ابزاري براي كنترل
حد پایيني ارزش تعيينشده عمل خواهد كرد .براي
محاسبه این مؤلفه ميتوان با الهام از پژوهش

در این قسمت تالش ميشود برمبناي ویژگيهاي
فناوريهاي توسعهیافته در دانشگاهها و مؤسسات
تحقيقاتي و با استفاده از روشهاي معمول در
ارزشگذاري و با توجه به پژوهشهاي قبلي ،روشي
تركيبي مناسبي براي ارزشگذاري این فناوريها
توسعه داده شود.
رویكرد اصلي در این زمينه به این صورت است كه
با در نظر گرفتن ویژگي اصلي فناوريهاي توسعهیافته
در دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي كه در مراحل اوليه
توسعه قرار دارند ،از مجموعهاي از روشهاي مختلف به
نحوي استفاده شود كه فناوري مورد ارزشگذاري در
مراحل مختلف توسعه آن ،با لحاظ كردن تأثيرات
ویژگيهاي مختلف ذاتي و كاربردي فناوري و همچنين
قابليت درآمدزایي فناوري در آینده ،مورد ارزشگذاري
قرار گيرد.
برمبناي این رویكرد ،ارزش قابل محاسبه براي
فناوريهاي مورد نظر از سه مؤلفه برخوردار خواهد بود.
مؤلفه نخست ،ارزشیابي بر مبناي هزینهها یا هزینه
توليد مجدد فناوري است .مؤلفه دوم ،ارزش فعلي ،بر
مبناي درآمدهاي آینده آن است كه با اعمال مؤلفه سوم
یعني تأثيرات ویژگيهاي مختلف ذاتي و كاربردي
فناوري بر ارزشهاي محاسبه شده انجام ميگيرد كه
بهطور مشروح توضيح داده ميشود.
 -6-9مؤلفه نخست :هزينه توليد فناوری

روشن است كه اغلب فناوريهاي توسعهیافته در
دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي كه بهطور معمول
حاصل نتایج تحقيقات انجام شده در این مؤسسات
هستند ،فناوريهاي در مراحل اوليه توسعه خود
محسوب ميشوند و دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي
معموالً این فناوريها را در همين مرحله مورد انتقال
قرار ميدهند تا مراحل تجاري شدن آنها در عرصه
اقتصاد در بنگاهها صورت گيرد .بنابراین براي امكان
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وگاگنزالس و همكاران،]8[ 1رابطه كلي زیر را برحسب

توسعه فناوري مورد ارزشگذاري است .بهطور معمول
تخمين دقيق این هزینهها قدري مشكل خواهد بود ،اما
بهصورت درصدي از هزینههاي استهالك تجهيزات و
امكانات قابل تخمين است.
مجموع چهار گروه هزینهاي فوق هزینه توليد مجدد
فناوري مورد ارزشگذاري را بهدست خواهد داد .باید
توجه داشت براي فناوريهایي كه دوره زماني توسعه
آنها تا مرحله ارزشگذاري بهعلت ماهيت ذاتي فناوري
( و نه به علت پایين بودن راندمان كاري گروه پژوهشي)
طوالني بوده ،الزم است ارزش فعلي هزینههاي گذشته
براي آنها با تخمين مناسبي از نرخ تبدیل محاسبه شود.

مرحله توسعه فناوري مورد استفاده قرار داد:
BV = CSC + PSC + BPSC

كه در رابطه فوق:
 = BVارزش پایه فناوري
 =1 CSCهزینه مرحله توسعه مفهوم یا آزمایشگاهي
فناوري
 =6 PSCهزینه مرحله توسعه نمونهسازي و اثبات
فناوري
 =4 BPSCهزینه مرحله توسعه فناوري در مقياس بنچ
و پایلوت است.
در محاسبه هریك از هزینههاي فوق باید به
مؤلفههاي زیر توجه داشت:

 -2-9مؤلفه دوم :ارزش فعلي درآمد آينده فناوری

مولفة دیگر ارزش فناوري مورد ارزشگذاري ناشي
از پتانسيل آن براي ایجاد درآمد در آینده و به عبارت
دیگر ارزش فعلي درآمدها یا صرفهجویيهاي ناشي از
بهكارگيري فناوري در آینده است .براي تعيين این
مؤلفه الزم است با توجه به ویژگيهاي خاص هر فناوري
مورد ارزشگذاري ،اطالعات زیر از فناوري فراهم شود:
 سهم بازار فناوري براورد قيمت فروش محصول حاصل از فناوري براورد نسبت سود از درآمد فروش نسبت سهم فناوري در توليد درآمدهاي موردانتظار
 نوع ارزش ایجادشده در استفاده از فناوري؛ بهاین ترتيب كه ارزش ایجاد شده از بهكارگيري
فناوري بهصورت توليد سود است یا صرفهجویي
در هزینهها
 مدت زمان توليد درآمد؛ منظور عمر اقتصاديفناوري مورد نظر براي توليد درآمد است.

 -6هزينههای مستقيم نيروی انساني متخصص

این هزینهها شامل مجموع ساعات كاري صرفشده
توسط گروه تحقيقاتي ذيربط اعم از اعضاي هيأت
علمي ،تكنسينها و سایر افرادي كه بهطور مستقيم در
انجام پروژه دخالت داشتهاند با در نظر گرفتن
حقالزحمه پرداختي به آنها ،است.
 -2مواد و لوازم مصرف شده در پروژه

شامل مجموع هزینههاي مواد ،قطعات و لوازم
مختلف مصرف شده در پروژه است.
 -9هزينههای غيرمستقيم

شامل درصدي از مجموع هزینههاي جاري مؤسسه
است كه با در نظر گرفتن تعداد گروههاي علمي و
پژوهشي آن و تعداد پروژههاي تحقيقاتي قابل سرشكن
شدن این هزینهها در گروهي كه فناوري در آن توسعه
یافته است ،محاسبه ميشود.
 -4هزينههای زيرساختي توسعه فناوری

شامل سهم هزینهاي از مجموعه امكانات ،تجهيزات
و ماشينآالت مورد استفاده در تحقق اهداف پروژه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Prototype Stage Cost
4. Bench and pilot Stage Cost

1. Vega-Gonza´lez, L.R. Qureshi, N. Kolokoltsev, O.V.
)Ortega-Martı´nez, R. (2010
2. Concept Stage Cost
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 مخاطره درآمدزایي؛ منظور ميزان مخاطره وعدم قطعيت موجود در تحقق درآمدزایي
پيشبيني شده از فناوري مورد نظر است.
 هزینههاي مورد نياز براي توسعه فناوري تا وروددر بازار
برمبناي روش محاسبه ارزش فعلي درآمدهاي آینده
براي فناوريهاي در مراحل اوليه توسعه ،با مشخص
كردن نوع درآمدزایي فناوري در قالب توليد سود یا
صرفهجویي در هزینهها بههمراه سایر اطالعات معين
شده ،درآمد فروش و سود ناشي از آن براي سالهاي
مختلف عمر اقتصادي فناوري محاسبه ميشود و با
اعمال درصد سهم فناوري در آنها ،درآمد مرتبط با
فناوري مورد ارزیابي براي هریك از سالهاي عمر
اقتصادي فناوري مشخص ميشود.
در این مرحله الزم است تأثير مخاطره موجود در
تحقق این درآمدها در این نتایج اعمال شده و ارزش
فعلي آنها برمبناي نرخ تنزیل اصالح شده محاسبه
شود .نرخ تنزیل اصالح شده در واقع نرخ تنزیلي است
كه در تعيين آن نرخ تورم ،هزینه فرصت براي صنعتي
كه فناوري در آن تعریف ميشود و مخاطره موجود براي
تحقق درآمدها ،لحاظ ميگردد .]1[ 1براي تعيين این

فناوريهاي در مراحل ابتدایي توسعه با توجه به
ویژگيهاي خاص آنها و مخاطرات باالیي كه این
فناوريها با آن روبهرو هستند و عوامل متعددي كه در
كسب سود یا ایجاد صرفهجویي دخالت دارند ،شاید نرخ
19درصد منصفانه باشد و اگر فناوري مورد ارزشگذاري
تنها بخش كوچكي از فناوري پيچيدهاي باشد كه همراه
با پتنتها و فناوريهاي دیگر ليسانسدهنده در تركيب
قيمت فروش محصوالت تأثير دارد ،در این شرایط حتي
نرخ كمتر از  19درصد را هم باید در نظر گرفت [.]3
 -9-9مؤلفه سوم :اعمال تأثير ويژگيهای ذاتي و
كاربردی در ارزش فناوری

در این بخش تالش ميشود با اقتباس از ایده پارك،
پارك ]0[ 6در لحاظ كردن تأثيرات ویژگيهاي
فناوريها در ارزشگذاري آنها و با درنظر گرفتن
ویژگيهاي مختلف فناوري مورد ارزشگذاري و با
ارزیابي آنها به روش رتبهبندي و سپس كمي كردن
نتایج بتوان به ضریبي دست یافت كه با اعمال آن در
مولفة دوم ارزشگذاري ،این ضریب نقش
تعدیلكنندگي مولفة دوم را بهصورت افزایشي یا
كاهشي داشته باشد.
براي این منظور ابتدا ویژگيهاي خاصي از فناوريها
كه در ارزشگذاري آنها مؤثر هستند مورد توجه قرار
ميگيرند .در منابع علمي عموماً عواملي از قبيل:
براوردهاي اندازه بازار قابل دستيابي و كل حاشيه سود
ممكن ،استحكام حفاظت از دارایي فكري ،پهناي
حفاظتي از دارایي فكري ،مرحله توسعهاي فناوري كه
خود دربردارنده سه عامل مهم است؛ یعني مدت زماني
كه طول ميكشد تا فناوري واگذار شده بتواند توليد
سود كند ،ميزان سرمایهگذاري مورد نياز تا معرفي
تجاري محصول ،مخاطرات موجود در توسعه محصول،
ویژگيهاي محيطي بازار ،مزیت آن نسبت به

نرخ در روش پيشنهادي ،برحسب اقتضاي نوع فناوري
و مرحله توسعه آن از طبقهبنديهاي تجربي نرخ
تنزیلهاي اصالح شده كه در منابع علمي ارائه ميگردد
استفاده ميشود.
باید توجه داشت آنچه تاكنون محاسبه شده ،در
واقع ارزش فناوري مورد ارزیابي برمبناي روش ارزش
فعلي درآمدهاي آینده است.
اما همه این درآمد متعلق به توسعهدهنده یا
فروشنده فناوري نيست و برمبناي روش قاعده
19درصد [ ،]3در صورتي كه فناوري در حد تجاري
توسعه یافته باشد 19 ،درصد آن بنابر روال رایج به
فروشنده یا توسعهدهنده فناوري تعلق ميگيرد .براي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)2. Park, Y. Park, G. (2004

)1. Razgaitis R.(2009
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فناوريهاي قبلي ،اهميت فناوري و غيره بهعنوان
عوامل تأثيرگذار در ارزش آنها شناخته ميشوند [.]1
در این مقاله با توجه به شاخصه اصلي فناوريهاي
دانشگاهي كه در مراحل اوليه توسعه بودن آنها است،
ویژگيهاي زیر از این نوع فناوريها براي ارزیابي مورد
توجه قرار گرفتهاند:
 .1ميزان استحكام حفاظت قانوني از فناوري.
 .1ميزان آمادگي فناوري براي معرفي تجاري آن؛ این
ویژگي با درنظر گرفتن مرحلهاي از توسعه كه
فناوري در آن قرار دارد و مراحلي كه تا معرفي
تجاري آن در بازار باید سپري شود ،ميزان آمادگي
تجاري فناوري را مشخص ميسازد.
 .3مزیت فناوري نسبت به فناوريهاي قابل مقایسه
قبلي.
 .4اهميت فناوري؛ منظور اهميت كاربردي فناوري
است.
 .9زمينههاي قابل استفاده فناوري ،تعداد زمينههاي
متنوعي كه فناوري در آنها قابل بازاریابي و كاربرد
است.
 .9سهم فناوري در درآمدهاي مورد انتظار؛ منظور
سهم مشاركت فناوري مورد نظر در ارزش كل یا
درآمدهاي مورد انتظار است.
 .7ظرفيت درآمدزایي فناوري ،كل مقدار درآمد ایجاد
شونده از بهكارگيري فناوري
 .8عمر فناوري ،منظور مدت دوره توليد درآمد توسط
فناوري است.
 .0مخاطره درآمدزایي ،ميزان مخاطره و عدم قطعيت
موجود در تحقق درآمدزایي پيشبيني شده از
فناوري مورد نظر.
نوع ارزش ایجاد شده در استفاده از فناوري؛
.19
ارزش ایجاد شده از بهكارگيري فناوري بهصورت
توليد سود است یا صرفهجویي در هزینهها.
از بين ویژگيهاي مشخص شده چهار ویژگي
نخست باید به روش رتبهبندي ،مورد ارزیابي و تعيين

ضریب تعدیل درآمد قرار گيرند و شش ویژگي دیگر
تماماً در محاسبه مؤلفه دوم مورد استفاده قرار گرفتهاند
و در روش تحليل درآمدهاي آینده توضيح داده شدهاند.
در مورد ویژگي پنج ،الزم است به تعداد زمينههاي قابل
استفاده فناوري ،درآمدهاي آینده محاسبه شده و در
مؤلفه دوم لحاظ شوند.
براي رتبهبندي چهار ویژگي نخست برمبناي مقياس
ليكرت ،این ویژگيها مورد ارزیابي متخصصين و صاحبان
تجربه در این زمينه قرار ميگيرند و انجام ارزیابي بهطور
جمعي ترجيح خواهد داشت (منظور از ارزیابي جمعي،
انجام ارزیابي در سطح مؤسسه دانشگاهي یا پژوهشي با
مشاركت مسئولين و متخصصين مؤسسه و یا مشاورین
بيروني آن است) .عدد چهار در این مقياس وضعيت
متوسط ویژگي را مشخص ميسازد و به هر ميزان كه
فناوري مورد ارزیابي از شرایط بهتري در ویژگي مورد
ارزیابي برخوردار باشد اعداد باالي این مقياس نظير ،9
 9و  7را به خود اختصاص ميدهد و برعكس.
بدیهي است كه ویژگيهاي اشاره شده از ارزش و
وزن یكساني نسبت به هم برخوردار نيستند و به همين
منظور از مقياس وزني  1تا  3براي در نظر گرفتن ارزش
وزني هر یك از این ویژگيها استفاده ميشود .بنابراین
طبق جدول ( )1ميتوان مجموع رتبه وزني این
ویژگيها را محاسبه كرد.
جدول  -2نمونه رتبهبندی ويژگيهای فناوری
ويژگيها

( 6تا )7

( 6تا )9

وزني

ميزان استحكام حفاظت قانوني از
فناوري

3

1

9

ميزان آمادگي فناوري براي معرفي
تجاري

9

3

18

مزیت فناوري نسبت به فناوريهاي
قابل مقایسه قبلي

4

3

11

اهميت فناوري

9

1

19

جمع رتبه وزني
مولف با الهام از []0

66

رتبه

وزن رتبه رتبه
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دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي هدفگيري شده است.
چارچوب توسعهیافته با استفاده از تركيبي از روشهاي
ارزشگذاري كمي و كيفي ،تالش دارد با واقعيتهاي
مسير توسعه فناوريها در محيطهاي دانشگاهي و
پژوهشي تطبيق یافته و پاسخگوي نيازهاي مراحل
مختلف این مسير باشد .بهعبارت دیگر ،براي دستيابي
به هدف ،چارچوب پيشنهادي از سه مؤلفه تشكيل شده
است؛ مؤلفه نخست ،براورد هزینههاي انجام شده براي
فناوري در مراحل مختلف آزمایشگاهي ،نمونهسازي و
یا نيمهصنعتي را به روش مبتني بر هزینه انجام
ميدهد .مؤلفه دوم ،درآمدهاي آینده آن را به روش
تحليل درآمدهاي آتي فناوري تخمين ميزند و مؤلفه
سوم ،تأثير ویژگيهاي خاص فناوري مورد واگذاري در
ارزش آن را در چارچوب اعمال ميكند .با توجه به این
ویژگي ،این چارچوب ميتواند بهعنوان یك راهنماي
كلي روش ارزشگذاري ،تا حد زیادي در رفع نيازهاي
دفاتر انتقال فناوري و تجاريسازي به روش
ارزشگذاري فناوريهاي مورد واگذاري مؤثر واقع شود.
در هر صورت باید توجه داشت تعيين ارزش و قيمت
براي اختراعات و فناوريهاي در مراحل اوليه توسعه،
اگر ناممكن نباشد كار مشكلي است .براي مؤسسات
دانشگاهي و پژوهشي یكي از راهحلهاي جایگزین
مشاركت در سهام طرف خریدار یا سود وي در قالب
پرداختهاي ثابت و جاري حق امتياز است .تركيبي از
این دو روش باعث ميشود تا مخاطرات موجود در
توسعه فناوري و تحقق درآمدهاي آتي از بهكارگيري
فناوري ،بين طرفين تقسيم گردد [.]19

با نرماليزه كردن نتيجه حاصل از مجموع رتبه وزني،
عددي بهدست ميآید كه از آن بهعنوان ضریب تعدیل
ویژگيهاي فناوري استفاده ميشود و با ضرب آن در
مؤلفه دوم ارزش فناوري ،تأثيرات ویژگيهاي فناوري
مورد ارزیابي در ارزش محاسبه شده براي آن درنظر
گرفته ميشود .جهت نرماليزه كردن مجموع رتبه وزني،
آن را بر مجموع رتبه ميانگين وزني تقسيم ميكنيم .در
مورد مثال باال ،با تقسيم  49بر  49كه از مجموع رتبه
ميانگين ( )4وزن یافته بهدست ميآید ،ضریب تعدیل
ویژگي  1/19حاصل ميگردد و نمایانگر آن است كه
ویژگيهاي فناوري مورد ارزیابي تا  9/19ميتواند
ضریب  ( 9/19اگر این ضریب  19درصد باشد) سهم
سود فروشنده را افزایش دهد .بهعبارت دیگر ،در
محاسبه مؤلفه دوم ارزش فناوري بهجاي  9/19ارزش
فعلي درآمدهاي آتي باید  9/189ارزش فعلي
درآمدهاي آتي را محاسبه كرد.
 -4جمعبندی و نتيجهگيری
تجاريسازي نتایج تحقيقات و انتقال فناوري از
مؤسسات دانشگاهي و پژوهشي ،از نظر اهميت و
تأثيرگذاري آن در توسعه فناوري و در نهایت تأثيرات
اقتصادي آن ،بحث روز گفتمانهاي علمي و مدیریتي
كشور است .این مؤسسات براي حركت در این مسير
نيازمند زیرساختهاي مختلف و از جمله دسترسي به
روشهاي ارزشگذاري فناوري هستند .ویژگي اصلي
فناوريهاي حاصل از دانشگاهها و مراكز پژوهشي این
است كه این فناوريها در مراحل ابتدایي توسعه قرار
دارند ،بنابراین توسعه و تجاريسازي آنها با
ریسكهاي مختلف و بيشتري همراه است .بر این مبنا
نحوه ارزشگذاري این فناوريها با فناوريهاي بالغ و
تجاري شده متفاوت خواهد بود .در این مقاله با تمركز
بر این موضوع و استفاده از پژوهشهاي قبلي ،توسعه
چارچوبي براي ارزشگذاري فناوريهاي حاصل از

منابع
[1] Razgaitis R. (2009) "Valuation and
Dealmaking of Technology-Based
Intellectual
Property:
Principles,
& Methods, and Tools" John Wiley
Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
[2] Smith, G.Parr, R. (2005) "Intellectual
Property- Valuation, Exploitation, and
66

رهیافت

چارچوبي برای ارزشگذاری فناوریهای در مراحل ابتدايي توسعه

Chain and Operations Management,
Volume 10, Number 2, September 2012
[7] McDonald, L. Drinkwater, R (2004)
"Realistic valuations of intellectual
property, Methods and techniques for
valuing IP" Australian Institute for
Commercialisation (2004)
[8] Vega-Gonza´ lez, L.R. Qureshi, N.
Kolokoltsev, O.V. Ortega-Martı´nez, R.
(2010) "Technology valuation of a
scanning probe microscope developed at
a university in a developing country"
Technovation, 30 (2010)533-539
[9] Park, Y. Park, G. (2004) "A new method
for technology valuation in monetary
value: Procedure and application"
Technovation 24 (2004)387–394
[10] Krattiger A, RT Mahoney, L Nelsen,
JA Thomson, AB Bennett, K
Satyanarayana, GD Graff, C Fernandez,
and SP Kowalski (eds). (2007).
Intellectual Property Management in
Health and Agricultural Innovation: A
Handbook of Best Practices. MIHR:
Oxford, U.K., and PIPRA: Davis,
California, U.S.A. Available online at
www.ipHandbook.org.

Infringement Damages" John Wiley &
Sons, Inc., U.S.A
[3] Razgaitis R.( 2007) "Pricing the
Intellectual Property of Early-Stage
Technologies: Intellectual Property
Management in Health and Agricultural
Innovation: A Handbook of Best
Practices" MIHR: Oxford, U.K., and
PIPRA: Davis, California, U.S.A.
Available
online
at
www.ipHandbook.org

. آسوات؛ شركت تأمين سرمایه امين،] داموداران4[
 مفاهيم و مدلهاي: «ارزشگذاري سهام.)1387(
. فرا، تهران.»كاربردي
[5] Tonisson, L., Maicher, L. (2012)
"Patents, their importance and valuation
methods". Fraunhofer MOEZ Working
Paper, issue 3/2012. Online available at:
http://www.moez.fraunhofer.de/content/
dam/moez/de/documents/Working_Pap
er/Working_Paper_032012_Patent_Valuation.pdf.
[6] Park, H .W., Jun, S .P .and Kim, S .G.
(2012) "A Comparative Study on
Methods of Income Approach to
Technology Valuatio" Journal of Supply

66

Rahyaft

Abstract

A valuation framework for early stage technologies

b. fakour1

Abstract
With development of research commercialization in Iranian universities and research organizations, the
shortage of commercialization infrastructures challenge has been revealed and the necessity of attention
on this field by technology development policy makers is obvious. Universities and research
organizations in every technology transfer needs to technology valuation methods. But nature of
technology valuation and its context effects on this process, makes it very difficult. Certainly increase
of academic work in this filed can help to decrease these difficulties. This article has reviewed important
Principles of technology valuation in briefly and then has been focused on valuation of early stage
technologies, the technologies that usually outcome from academic institutions. With this aim, first the
element of basic value has been verified and then the future income analyze has included in valuation
frame work and finally the effects of Special features of valuated technology participated in this frame
work.
Key words: technology valuation, early stage technologies, analyzing of future incomes.
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