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 فناوری   گذاریارزش

های فیزیکی شامل تجهیزات،  های پولی شامل پول، اعتبار و یا وام، داراییکاری مالک سه نوع دارایی است. داراییوطور کلی هر کسببه

تکنولوژی،  های معنوی یا نامشهود شامل هر نوع دارایی غیرفیزیکی دیگر )دانش فنی و  زمین، ساختمان، کاالها و موجودی انبار، دارایی

ها در تجارت جهانی و  های معنوی یا نامشهود شرکتامروزه داراییوقی(.  عالئم تجاری، حق نشر، حق کشف و اختراع، مجوزهای حق 

 .های کوچک و بزرگ اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار شده استکسب درآمد بیشتر برای بنگاه

 

فعالیت از  ارزشیکی  فناوری،  زمینه  در  آنهای دشوار  داراییاستها  گذاری  فناوری جزء  آنجا که  از  ارزش  .  از  و  بوده  معنوی  های 

ای  ، تبدیل کردن ارزش غیرملموس آن به صورت ملموس و بیان آن به زبان پولی، کار بسیار دشوار و پیچدهاستغیرملموس برخوردار  

 .است که نیاز به مطالعه، تحقیق، آموزش فراوانی دارد
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 گذاریهای ارزشاع روش انو

 : از عبارتند  که دارد   وجود گذاریقیمت برای اساسی رویکرد  دو  کلی  طور به

  تخمین   برای  خطا  و   سعی   بر  مبتنی   تجربی   هایروش  از  استفاده:  اول  رویکرد  •

 ( سرانگشتی  قواعد)  قیمت 

 قیمت  تخمین برای ریاضی و علمی  هایروش  از استفاده :  دوم  رویکرد  •

 

  تخمینی   اقتصادی،  بنگاههای  در  مرسوم  روش  یک   عنوان  به  سرانگشتی،  تخمین

  و   گیرد می  صورت  محصول  ارزش   از   هاآن  تجربه  و  متخصصان   ذهنیت  اساس  بر

  بازخور   براساس  سپس   و   گرددمی  تعیین  بازار  به   ارائه  برای  قیمتی  آن  براساس

 . شودمی اصالح و تعدیل  بازار  از  شده گرفته 

 

  ها هزینه  مختلف،  االمتیازهای حق  مورد   در  زیرا  ندارد،  زیادی  کاربرد  روش  این

  مورد   ساده  روشی  عنوان  به  اما  دارد،  وجود  متفاوتی  هایریسک   و  درآمدها  و

 . گیردمی قرار  استفاده

 

 گذاری فناوری های علمی ارزشمدل

 

ش  های کمی تالروش.  دارای مزایا و معایبی هست  ها روشهر یک از  .  شوندهای عمده، به دو دسته کمی و کیفی تقسیم میروش

محاسبهمی انجام  کمک  با  را  فناوری  پولی  ارزش  تا  میکنند  نظر  به  پیچیده  گاهی  که  روشهایی  آورند.  بدست  کیفی  رسد،  های 

های سرانگشتی نه چندان  اسبهای نیستند و در زمان اندک و با استفاده از قوانین ساده و مح گذاری فناوری، دارای مبانی پیچیدهقیمت

گذاری بسیار مهم  ها به ندرت و فقط زمانی که سرعت در قیمتستفاده از این روش. ادهندگذاری فناوری را انجام میدقیق، قیمت

فناوری مورد  با این حال ممکن است در عمل نتیجه دلخواهی را ارائه دهند که این امر بسته به موقعیت خاص  .  افتدباشد اتفاق می

 .  گردندگذاری فناوری به طور مختصر تشریح میهای قیمتنظر دارد. در ادامه، مهمترین روش
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محور، ارزش    در روش هزینه.  محور، درآمدمحور و بازارمحور استگذاری فناوری دارای سه روش عمده هزینهرویکرد سنتی کمی ارزش

نیست. این رویکرد، بر پایه این فرض اقتصادی استوار است که نه خریدار و نه   یک فناوری بیشتر از هزینه صرف شده برای توسعه آن 

محور، کم کاربردترین  روش هزینه. آن نیستند فروشنده برای یک دارایی، حاضر به پرداخت مبلغی بیشتر از هزینه خلق یا جایگزینی

های  وه بر این، فناوریعال.  زنداز میزان واقعی آن تخمین میرویکرد ارزشیابی یک دارایی ناملموس است و معموال ارزش دارایی را کمتر  

یی دارند و برعکس؛ در ضمن، به علت وجود قوانین مالکیت  های تحقیق و توسعه پایین، ارزش باالزیادی وجود دارند که با وجود هزینه

عات  در روش بازارمحور، از اطال.  ها استفاده کردهزنی در مذاکرتوان از رویکرد هزینه تولید مجدد، به عنوان اهرمی برای چانهفکری نمی

تراکنش به  با داراییمربوط  ارزشهای مرتبط  فناوری مورد  به  بازار نسبت  رفتار  پیشبینی  برای  بازار،  در  گذاری  های مشابه موجود 

اگر در دنیای واقعی، بازاری    . زم، در زمان نیاز فراهم نیستعات المشکل روش بازارمحور این است که اطال  شود. معموالاستفاده می

آید، از  بدست می برای فناوری وجود داشته باشد، استفاده از این رویکرد مناسب خواهد بود. اگر چه قیمتی که با استفاده از این روش

فناوری و شفاف نبودن  های موجود در بازار  شود، اما تعداد کم معاملهدید دو طرف منصفانه است و موجب افزایش سهم بازار شرکت می

در روش درآمدمحور، ارزش دانش فنی بر اساس ارزش حال جریان  .  شودها، موجب کاهش کاربرد، اطمینان و دقت این روش میآن

آید. پس از ارزشیابی دانش فنی با در نظر گرفتن عواملی مانند  کارگیری آن حاصل خواهد شد، به دست میمنافع مالی آینده که از به

انداز  استفاده از این روش، موجب ایجاد چشم.  گرددقیمت آن تعیین می  موارد مشابه دیگر،  نش، سهم دانش در سرمایه گذاری و عمر دا

استفاده از این روش در قراردادهای حق امتیاز، موجب .  دهدتری را ارائه میشود و قیمت مطمئنکلی از درآمدهای آتی شرکت می

خریدساده کردن  متقاعد  شدن  میتر  فناوری  داده.  گرددار  وجود  صورت  روشدر  کافی،  روشهای  سایر  از  درآمدمحور  های  های 

محور،  های هزینهروش است.  های میدانی انجام گرفته، استفاده از این روش در ایران مرسوم  طبق مطالعه.  تر هستندگذاری دقیققیمت

ند و آن، این است که فرصت و خطر توسعه فناوری در چرخه عمرش  بازارمحور و در آمد محور همگی دارای یک محدودیت ویژه هست 

های پیچیدهای دارند که به رویکرد علمی ریاضی مشهورند. یکی از  ها، نیاز به محاسبهدسته دیگری از روش.  گیرندرا در نظر نمی

های نو یا جهشی ناقص یا شرایط  اوریعات در مورد فنها، رویکرد گزینه واقعی است. این روش، هنگامی که اطالترین این روشمهم

ای و های مختلفی از جمله درخت دوجملهروش.  گیردناشناخته باشد، برای شفاف سازی خطر و عدم اطمینان مورد استفاده قرار می

 . گیرندسازی مونتکارلو و معادله دیفرانسیل در این دسته جای میای، شبیهسه جمله

 


