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صندوقهایثروتملی()SWFبهیک عاملاصلی درسرمایهگذاری فناوری ونوآوری درسطحجهانی تبدیل

ندهای
رکتهایسنتیدرسرمایه گذاریخطرپذیروبهطورفزای 
شدهاند.آنهابامنابعقویسرمایه،پیشرویش 

درسرمایهگذارانمستقیمپدیدارشدهاندSWF.هاازنظرنهادی،تحملریسک،اولویتهاوافقهایزمانیبا
یها و رفتارهای آنها برای همه فعاالن در بازار
بسیاری از سرمایهگذاران دیگر متفاوت هستند .درک ویژگ 
ویژهایمهماست.دردههگذشته،یکفضایسرمایهگذاریبهسرعتدر
بهطور 
سرمایهگذاریفناوریونوآوری 
حال تحولSWF،هاراملزمبهتغییر بازمانکردهاست.برخی ازSWFهای بزرگبهسرمایهگذاران بلندمدت
واکنشنشاندادهاند.این

مخربومدلهایتجاری

یهای
شدهاندکهبهتأثیر فناور 
درحوزههایفناوریتبدیل 

عواملمخربباجو سرمایهگذاری نامشخصوروندهای ژئوپلیتیکی درحالظهور،مانندافزایش ملی گرایی و
جنگهایتجاری،ترکیبشدهاند.
چگونهSWFهادرحالتکاملهستند؟ 
اینسرمایهگذارانبهطورفزایندهایبهدنبالاینهستندکه:
 ایدههایافناوریهایمخرب()disruptiveراشناساییکنند-بهویژهدرزیربخشهایفناوریدر
حالرشدواثباتشده،مانندنرمافزاروخدماتسازمانی.
 تخصیصسرمایهبرایسرمایهگذاریدرشرکتهادرمراحلاولیهتشکیلسرمایه.
 استفادهازظرفیتسرمایهگذاریآنهابرایافزایشرقابتورفاهاقتصادیداخلی:
کسب وکاروبهطور
وتوسعهمدلهای  

درفرصتهای انتقالفناوری 

این امرباسرمایهگذاری جهانی 
یشود.
درفرصتهایداخلیانجامم 

فزایندهدرسرمایهگذاریمستقیم
استراتژیهای سرمایهگذاری مشترک ،اغلب در کنار صندوقهای سرمایهگذاری

 گسترش اتخاذ 
خطرپذیر.
 سرمایه گذاری درصندوقهای همیشه سبزرابرای همسویی بهترباافقهای زمانی بلندمدتSWF
درنظربگیرید.
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 با توجه به نگرانی های فعلی در مورد ارزش گذاری ،حاکمیت و عرضه های عمومی اولیه ،به دنبال 
نقشهایسرمایهگذارفعالتروسازندهترباشید.
 حرکت به سمت بخش های جذاب با سیاست عمومی ،سیاست خارجی ،امنیت عمومی ،دفاع ملی و
امنیت.
 سرمایه انسانی داخلی و ساختارهای مدیریتی خود را برای مدیریت چشم انداز مالی پیچیده ،توسعه
دهند.
سرعت باالی تغییر در بخش فناوری و نوآوری ،که نمونهای از چالشهای اخیر سیاسی ،زیست محیطی و
چالشهاو

یدهدکهSWFهابرایپاسخگوییمسئوالنهوفعاالنهبهاین
بهداشتجهانیاست،ایناطمینانرام 
فرصتهایمهم،بایدبهتکاملخودادامهدهند .

استراتژیوتاکتیکهایسرمایهگذارینوآوری
ایالتآالسکابهدلیلرشتهکوههایسربهفلککشیدهویخچالهایطبیعیونیزذخایرعظیمنفتخامخود
شناخته شده است ولی بعید است که بیوتکنولوژی پیشرفته در لیست ویژگی های آالسکا باشد .اما از سال
شرکتهاینوآوری درزمینه علوم

،2013شرکتصندوقدائمی آالسکا(،)APFCصندوقثروتملی ایالتی ،
راهاندازیکردهاست.شرکتCodiak Biosciencesمستقردرموسسهفناوری
حیاتیراباصدهامیلیوندالر 
ماساچوست Denali Therapeutics،مستقردرسانفرانسیسکو و،Juno Therapeuticsکهدفترمرکزی
یدهد.
آنهارانشانم 
آنهاریشهآالسکایی 
متنوع،نامهای 

قراردارد.باوجودمکانهای

آندرسیاتل
خودرابهسهامشرکتهایفناوری

صندوقهایثروتملیاستکهبخشبیشتریازپرتفوی

APFCیکیازآن
نوآورانه درمراحلاولیه وفهرستنشده درلیستآنان ،اختصاصدادهاست.اگرچهصندوقثروت ملی آالسکا
نسبتاًزودوارداینبخششد،اماتاسال،2016اینروندنمیتوانستبیتوجهبماند.اینسالیبودکهدرآن
شرکتسافتبانک ،باحمایت سرمایه گذارانبزرگدولتهای خاورمیانه ،تأسیس شد.همچنین سالی بودکه
صندوقسرمایهگذاریعمومیعربستانسعودیسرمایهگذاری3.5میلیارددالریرادریکشرکتنوپایدیگر،
بااپلیکیشنUberانجامداد .
بهشرکتهای بافناوری پیشرفته ثبتنشدهدرایاالت

زمان،صندوقهای ثروتملی تمایل بیشتری 

ازهمان 
صندوقهایثروتدولتیبودهاستکه

نشاندادهاندواینیکانتخابفعالوجذاببرای

متحدهآمریکاوآسیا
یکنند وکمبودنقدینگی رافرصتی برای
سرمایه درخارجازکشورراباافقبازدهچنددههسرمایهگذاری م 
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شرکتهای مرحلهاولیه است

یدانند.سرمایه صبورآنهاهمچنین یک مزیت رقابتی برای 
کسببازدهی باالترم 
یکنند ،زیرا برخالف شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر و شرکتهای سهام
که در آنها سرمایهگذاری م 
خصوصی ،آنهامجبورنیستند ازسرمایهگذاری خارجشوندتانقدینگی رابرای سهامدارانخوددریک مهلت
ثابتفراهمکنند،معموالبیشاز10سالنیست .
صندوقهای ثروتملی،سرمایهگذاران مشترک

اینشرکتهایتازهواردبهتکنولوژی ،

بههمین ترتیب ،برای 
کسبوکارکمسرمایه،دستیابیبهسودآوریرا
بامدلهای 

فنآوریجدید
ازشرکتهای 

جذابیهستند.بسیاری
انداختهاند .زمان رسیدن به نقدینگی برای سرمایه گذاران در مراحل اولیه

به خاطر تقویت رشد ،به تعویق 
امروز،کهشرکتهایی مانندگوگلوآمازونبهیک الگو

همیشه یک چالشبودهاست.امادراقتصادجهانی 
دارند،بهمصرفکنندگانگستردهسرمایهدر

یرسدسرمایهثابتی
اند،شرکتهایفناوریکهبهنظرم 

تبدیل 
شده
یشوند.بازاربی ثباتعرضهاولیه عمومی ()IPOممکناست
گردش ،برای حمایت ازجذبمشتری تبدیل م 
زمانی که صبر سرمایه گذار کم است ،پذیرا نباشد .در نتیجه ،سرمایه گذاران اغلببه فروش به یک خریدار
تجاری یایک صندوقسرمایه گذاری خصوصی دیگر برای خروجمتکی هستندیا تصمیم می گیرند این شرکت
ها

برای

را

مدت 

یتریحفظکنند .
طوالن 
قراربودسالپرمخاطرهای برای عرضههای اولیه عمومی باشد،امااوبرو

دربازاربورسنیویورک ،سال 2019
رقیبش  Lyftدرنیمه اولشروعبهکارکردندتانگرانی سرمایه گذارانرادرموردضررهای پربارشرکتها
آپهای جهان ،از جمله
استارت 

عترین و با ارزشترین 
محدود کنند .در طول سال  ،2019برخی از سری 
،Slack،Pinterestو،SmileDirectClubنتوانستندسرمایهگذاران رابهدلیل عدمموفقیت درکسبسود
کهتصورمیشدخوبباشند ،ازجملهشرکتمادر WeWorkوغول

عرضههای اولیه
جانزده کنند.سایر  
هی 
آژانساستعدادیابی،Endeavorاصالًدرفهرستقرارنگرفتند .
داستاندرهنگکنگ،چین نیز تقریباً مشابهبود،کهعلیرغم اینکه درسال 2019مقصداصلی عرضههای
عرضههایاولیه و 28درصدی درحجمکلی ازسال 2018را
اولیه بود 4،کاهش 7درصدی درارزشکلی  
شاهد بودیم ،حتی  11.3میلیارد دالر آمریکا را به خود اختصاص داد .به گفته شرکت حقوقی  Baker
تهای  IPOدر سطح جهان با  20درصد کاهش به  1242واحد و سرمایه
 ،McKenzieدر واقع ،فعالی 
شیافتهباکاهش8درصدیبه206.1میلیارددالررسید .
افزای 
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امادرفضاییازناسیونالیسموجنگهایتجاری،سیاستمداراندرموردسرمایهگذاریمستقیمخارجی()FDI
یدر
محتاطترمی شوند،بهویژهدربخشهاییکهازنظرآنهاحساسیتاستراتژیک بیشتریدارند.نبایدنگران 
صندوقهایثروتملیبهواسطهرفتارSWFایجادشود .

یهای
موردسرمایهگذار 
درسال2006و2007آمریکاسرمایهگذاریمستقیمخارجیدردبیانجامدادچونبنادردبیجاییبودنکه
برای سرمایه گذاری مناسب بود و حجم زیادی منابع اونجا خوابیده بود و همان زمان و در همان سالها،
رسالهای  2019و

صندوقهای ثروتملی شهرتجهانی پیداکردهبودندومورد توجهجهانقرارگرفتند.د
 ،2020پرمخاطبترین مورد این نوع واکنشها ،ممنوعیت شرکت مخابراتی پیشرو در کشور چین ،شرکت
درساختشبکههای  G5درچندین کشور ازجملهایاالت متحده،استرالیا ونیوزلند بودهاست.برای

هوآوی ،
وبادولتهامرتبطهستند،

یآورند 
ییهایی رادرخارجازکشوربهدستم 
سرمایهگذارانی مانند SWFکهدارا 
بسیارحائزاهمیتمیباشد .

امکانسرمایهگذاریبدوندرگیرشدندرمناقشاتسیاسی
صندوقهای ثروتملی درخارجازکشوروجوددارد،

کهچالشهای نوظهوری برای سرمایهگذاری 

امادرحالی 
صندوقهایسرمایهگذاریبهطورخاصبرایسرمایهگذاریدراقتصاد

طینیمدههگذشته،روندجدیدتشکیل
داخلیآنهابودهاست-برایتقویتتوسعهوتنوعاقتصادیوبهبودزندگیآنها .
شهرونداندولتهاازسراسرجهان،بهعنوانمثال،فرانسه،ایرلند ،ترکیه ،قزاقستان،مراکش،عمانوسنگاپور

چنین موسساتی را تاسیس کرده اند .عالوه بر این ،بسیاری از صندوقهای دارایی دولتی که وظیفه سنتی
تابهفرصتهای

یشوند
ندهایتوسطصاحبانشانتشویقم 
سرمایهگذاریدرخارجازکشوررادارند،بهطورفزای 
نالمللی خود برای تشویق انتقال
سرمایهگذاری بیشتری در اقتصاد محلی نگاه کنند  -یا از سرمایهگذاری بی 
فناورییاتوسعهمدلکسبوکاربهاقتصادمحلیاستفادهکنند .
خدماتمبتنی براینترنت بهطورفزاینده ای درزندگی مدرندرسرتاسرسیاره فراگیر می شودودرنتیجه،
نوآوریفقطدرمحدودهمحدودیازفعالیتهایمبتنیبرعلم،فعالیتهایبافناوریپیشرفتهیاتولیدمرتبط
نیست.بنابراینSWF،هاییکهدرداخلسرمایهگذاریمیکنند،فرصتهایبیشتریبرایسرمایهگذاریدر 
شرکتهاییبامحصوالتنوآورانهدارندکهبهطوربالقوهمیتوانندنیرویتغییرقویدرتمامبخشهایجامعه،

ازجملهصنایع خدماتی ،صنایع خالقوبخشعمومی باشند.مافقطدرابتدای این روندهستیم.درحالی که
یهای داخلی هنوز بخش کوچکی از کل است ،از سال  2015تعداد آنها نسبت به سال گذشته
سرمایهگذار 
باچالشهای خاصخودهمراههستند:اجتنابازتضاد

یها 
افزایش یافته است.بااین وجود،این سرمایهگذار 
یهاینامناسبوباانگیزهسیاسیوجلوگیریازازدحامسرمایههایخصوصی .
منافعوسرمایهگذار 
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یدهیم کهچگونهوچرارفتارسرمایهگذاری  SWFدر
یدهیم وتوضیح م 
دراین مقاله،این دوروندراشرحم 
فضایفناورینوپا(فهرستنشده)،طینیمدههگذشتهتغییرکردهاست .

رونقسرمایهگذاریدرنوآوری:استفادهازقدرتسیلیکونولی...وچین 
یدادند که
قبلازسالSWF،2015هافعالیت سرمایهگذاری خودرادرکسب وکارهای فناوری نوپاافزایش م 
ییهای مستقیم سهام،
مخاطرهآمیز ودارا 

یهای صندوق،مانندسهامخصوصی یا سرمایه 
ترکیبی ازسرمایهگذار 
سهامشرکتهاینوپاکهدربورسعرضهنمیشوند،رابه

مانندسرمایهگذاری مشترک،سهاممستقلومعامالت
یگرفتند .
کارم 
ییهایغیرنقدشوندهازجمله
البتهSWF،هادرمسیرتالشبرایقرارگرفتندرمعرضفناوریوسایرانواعدارا 
بهطورمشابه
صندوقهایبازنشستگیوموقوفاتنیز 

وامدهیمستقیموسهامخصوصی،تنهانبودند.
زیرساخت ،
انهای بازده سنتی به سمت
به واسطهی سه جاذبه کلیدی جذب شدهاند :پتانسیل بازده باالتر ،تنوع از جری 
محرکهای رشد خاص و بینش در مورد اینکه چگونه تحوالت عمده تکنولوژیک امروزی بر سبد گستردهتر

یگذارد .
سرمایهگذارتأثیرم 
یتوانستند
یشدندوم 
صندوقهایثروتملی،مزایایمشابهیداشتند،ازجملهاینکهازنظرمالیباثباتتلقیم 

بهعنوانسرمایه صبور 1عملکنند.آنهاهمچنین مزایای منحصربهفردی داشتند،بهعنوانمثال،کمکبه 
شبکههای سیاسی وتجاری داخلی خودبرای حمایت از افزایش رشدشرکتهای سرمایه پذیر ،همانطورکه

شرکتسرمایهگذاریچین()CICباواحدسرمایهCICخودانجامدادهاست .
با این حال ،اخیراً تغییرات قابل توجهی در پویایی بازار رخ داده است .جریان سرمایه به سمت عرصه
سرمایهگذاری فناوری و نوآوری نوپا با بازیگران جدید "غیر سنتی" ،پیش رفته است .سرمایه گذارانی که
صندوقهای

یهای خطرپذیر از جمله شرکت ها ،شرکت های سهام خصوصی ،
منحصراً بر سرمایه گذار 
شرکتهایخانوادگیوSWFتمرکزنمیکنند .

سرمایهگذاریمشترک،
این سرمایه گذاران غیرسنتی در حدود  3000قرارداد سرمایهگذاری خطرپذیر ایاالت متحده در سال 2018
مشارکتداشتهاند،کهبرارزشگذاری معامالتوساختارمعامالتدرکلبیش از 100میلیارد دالرآمریکا
( 81/5درصدازارزشکلمعامالتایاالت متحده)تأثیر گذاشتهاست.آنها اغلبدرمراحلانتهایی چرخهعمر
سرمایهگذاری ،وارد میشوند و به چرخه سرمایهی شرکتهای خطرپذیر و در نتیجه به افزایش تعداد

1
انتظاربازدهیکوتاهمدتازآنندارد.

سرمایهگذار،
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یونیکورنها ،2کمک کردهاند .در مواجهه با این فضایی که در آن نوآوریهای تحول آفرین رخ میدهد ،شاید

توجه به این نکته مهم باشد که SWFهای خاصی بهعنوان سرمایه گذاران فناوری پیشرفته در حال ظهور
هستند .در نتیجه ،تصویر کلی از نحوه تخصیص سرمایه SWFها در این فضا نیاز به تحلیل عمیقتری دارد.
تهای سرمایهگذاری فناوری  SWFکه از طریق سرمایهگذاری
اگرچه ردیابی الگوهای در حال تغییر فعالی 
یشودتقریباًغیرممکناست،بهلطفتحقیقاتانجام
مخاطرهآمیزانجامم 

وصندوقهایسرمایهگذاری

خصوصی
قابلتوجهی
یتوانیم معامالت مستقیم را با جزئیات  
صندوقهای ثروت ملی ،م 

نالمللی 
شده توسط مجمع بی 
یهایاخیرSWFوروندسرمایهگذاریدرفناوریارائهدهد .
بررسیکنیمکهمیتوانددریچهایبراینوآور 
یهای فناوری  SWFعمدتاًروی ایاالت متحدهوآسیا متمرکزاستواتحادیه اروپا()EUبهعنوان
سرمایهگذار 
مقصد ،جذابیت کمتری دارد .این موضوعمنعکس کننده یک موضوع گستردهتر است ،برخالف نگرانی خاص
:SWFتوزیع کنونی ارزششرکتهای فناوری براساسمنطقهاصلی ،شکافبزرگی راکهبین اتحادیه اروپا
( ،)٪5ایاالت متحده()٪65و چین ()%35وجودداردرانشانمی دهد.گزارشاخیر گروهکارشناسان ،درباره
موانعنظارتیدربرابرنوآوریمالیبهکمیسیوناروپا،اینوضعیتعقبماندگی رابهعدمهماهنگینظارتیدر
کشورهای اتحادیه اروپا نسبت داده است ،اگرچه عوامل دیگری از جمله ساختار اکوسیستم سرمایهگذاری
خطرپذیروچارچوبمالیاتینامناسبرانیزدرخصوصدالیلآنذکرکردهاند .

یکتغییرنگاهوتمرکزاز"مصرفکنندگان"بهسمت"مالکیتمعنوی"
خدماتمصرفکنندهباعناصرتکنولوژیباال،مانند

دراواسطدهه،2010سرمایهگذاریمستقیمSWFبرروی
تجارتالکترونیک وفناوری مصرفکننده،همانطورکهدرشکل( )1نشانداده شدهاست،متمرکزشد.بااین
حال ،طی پنج سال گذشته ،سرمایهگذاری  SWFدر تجارت الکترونیک از اوج خود در سال  2016که 17
سرمایهگذاری سهامباارزشکل 6میلیارد دالربود،به 7سرمایهگذاری درسال 2019بهارزش 185میلیون
دالرکاهشیافتهاست .
صندوقهایداراییدولتیجذابیتکمتریپیداکردهاست.

تجارتالکترونیک،بهویژهدربازارهاینوظهور،برای
کندی رشد نتیجه عوامل متعددی بوده است .برخی از  SWFها احساس می کردند بیش از حد در معرض
اقتصادچین قراردارندوقبالًقهرمانانمنطقهای خودراانتخابکردهبودند.بخشتجارتالکترونیک تاحد
زیادیباچندقهرمانجهانیکهمانعورودتازهواردانشدهاند،مانندآمازوندرایاالتمتحدهواروپاوعلیبابا
2

استکهدرصنعتسرمایهگذاریخطرپذیر،برایتوصیفیکشرکتاستارتآپخصوصی،باارزشبیشازیک

یونیکورناصطالحی

میلیارددالراستفادهمیشود .
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درچین،تثبیتشدهاست.تنهابازارمنطقهایبارقابتبیشتر،هنداست،جاییکهدرسال،2018غولخرده
فروشیایاالتمتحده "،شرکتوالمارت"77،درصدازشرکتتجارتالکترونیکهندیFlipkartراخریداری
کرد،کهحامیاناصلیآنشاملGICسنگاپوروسازمانسرمایهگذاریقطروسایرینبودند .
یگیرند ،آنها اکنون به طور
بخشهای در دسترس ،کمتر مورد توجه SWFها قرار م 
با توجه به اینکه این  
یکنند .آنها به جای تالش برای یافتن پلتفرمی که 
انهتر درباره نوآوری مخرب فکر م 
سیستماتیک و عملگرای 
یتواند اکوسیستم فناوری تحول آفرین بعدی را ایجاد کند ،به دنبال سرمایهگذاری در یک ایده یا فناوری
م
مخربیهستندکهممکناستچندینشرکتبرندهبالقوهدرحالتوسعهآنباشند.ایناستراتژیامکاننظارت
فرصتهاوتثبیتسرمایهگذاریهایخودراباتوسعهبازارهاومحصوالت،فراهم 

یترین
فعال،قضاوتدرموردقو 
یکند .
م
همانطورکهدرشکل()2نشان دادهشدهاست SWF،هااغلباین مشاغلرادرزیربخش های درحالرشد،
یهای پیشرفته و کاربردی که مشکالت را حل 
یکنند .فناور 
مانند نرم افزار و خدمات سازمانی شناسایی م 
شرکتهایی اغلب برای موفقیت بیشتر به

یکنند و فرصت هایی را برای مشتریان ایجاد می کنند .چنین 
م
یبرند.درنتیجه،آنهابه
مالکیتمعنویخودمتکیهستندوازمقیاسوتأثیراتشبکهبههنگامتأسیسسودم 
طوربالقوهکمتردربرابررقابتآسیب پذیر هستندوبهشدتکارآمدسرمایه باقی می مانند،درحالی کهبه
سرمایه گذاری نسبتاًزیادی برای حمایت ازجذبمشتری اولیه وگسترشجهانی نیاز دارند.این آنهارابرای
سرمایه گذاران بلندمدتی که مایل به سرمایه گذاری اضافی در دورهای متوالی هستند مناسب می کند .در
جایگاههایجذاب 10 ،درصدازکلسرمایه گذاری های مستقیم  SWFراجذب

سالهای  2018و 2019این 

کردند.یک مثالقابل توجهازاین موضوع،خرید 250میلیون دالری شرکت Temasek Holdingsسنگاپور
ازارائهدهندهخدماتامنیتسایبریاسرائیلیSygniaاست.صندوقسرمایهگذاریعمومیعربستانسعودی
همچنانبهتولید پرمخاطبترین معامالت،مانندتعهد 400میلیون دالری خودبهسری  Dبرای غولواقعیت
افزوده،Magic LeapکهقبالًسرمایهگذاریهایTemasekراجذبکردهبود،ادامهمیدهد .
عالقهمندبهعلومزیستی نیست.همانطورکهدرشکل( )3نشان دادهشدهاست،فناوری
 APFCتنها  SWF
مراقبتهای بهداشتی یکی دیگر ازبخشهایی استکهدرآنفعالیت درنیم دههگذشتهافزایش یافته است.
دراین صنعت SWF،هابرروی چندتکنولوژیبسیارتحولآفرینومخرب،مانندبیوتکنولوژی تمرکزو از
بخشهایبیشازحدرقابتییاآنهاییکهدارایریسکنظارتیقابلتوجهیهستند،مانندداروهایاتجهیزاتو

لوازمپزشکی،اجتنابمیکنند.بیوتکنولوژیتوجهزیادیرابهخودجلبکردهاست،تاحدیبهایندلیلکه،
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سرمایه گذارانبهفرصتهای تجاری ناشی ازپیشرفت در فناوری های نوآورانهویرایش ژنموردتایید سازمان
غذاودارو(،)FDAپیبردهاند .






:سرمایهگذاریمستقیمصندوقهایثروتملیدرتجارتالکترونیکوخدماتمشتری

شکل1

تعدادمعامالت 
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مبلغبهمیلیوندالر 



خدماتمشتری 





تجارتالکترونیک

بخشهایتکنولوژی 

سرمایهگذاریمستقیمصندوقهایثروتملیدر

شکل:2




تعدادمعامالت 
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مبلغبهمیلیوندالر 




موبایلوارتباطاتسختافزارنرمافزاروخدمات

اینترنت 

سرمایهگذاریمستقیمصندوقهایثروتملیدرحوزهسالمت 

شکل:3



تعدادمعامالت 
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مبلغبهمیلیوندالر 




داروییتجهیزاتپزشکیخدماتبهداشتیدرمانیبیوتکنولوژی 



همهگیری
درشرکتهایی کهدرحالتوسعهبیوتکنولوژی پیشرفته هستنداخیراً بهدلیل  

سرمایهگذاری  SWF
ویروسکرونابهشدتکاهشیافتهاست.شرکتVir BiotechnologyباحمایتسهSWFشامل:صندوق
سرمایهگذاری ابوظبیAPFC،و،Temasekدرژانویه2020اعالمکردکهدرحالکاربررویواکسنیبرای
کمک به خنثی کردن شیوع کرونا است و اعالم کرد با  Alnylam Pharmaceuticalsبرای توسعه و
تداخل  )RNAi( RNAهمکاری می کند .درمانهایی که سندرم حاد تنفسی کرونا 2

یسازی 
تجار 
یشود در
یدهند ،ویروسی که باعث بیماری کروناویروس ( )COVID-19م 
( )SARS-CoV-2را هدف قرار م 
استارتآپنامشخصکهقبالًدرفهرستNASDAQقرارداشت،درابتدااز16دالرآمریکابه

نتیجه،سهاماین
75دالرآمریکاافزایشیافت،زیرابازارهایسهامبهترسازشیوعجهانیواکنشنشاندادند.حتیدربحبوحه
سقوطبازاردرمارس،2020قیمتسهاماینشرکتثابتماند(شکل.)4

مراحلاولیهچرخهرشد 
در یک محیط کم بازده ،سرمایه گذاران نهادی بیشتری به دنبال افزایش بازده خود با تخصیص به سهام
شرکتهای دارای سرمایه خصوصی و سرمایهگذاری

خصوصی و سرمایهگذاری خطرپذیر هستند .در نتیجه ،
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خطرپذیر ،رکوردی از سرمایه غیرمتعهد یا «پودر خشک» 3برای به کار انداختن دارند .با افزایش رقابت در
فضاهای خرید و بازار میانی SWF ،های با تجربه ،در حال توسعه مهارتهای تخصیص سرمایه ،برای
سرمایهگذاریمستقیمدرشرکتهادرمراحلاولیهافزایشسرمایه،هستند.همانطورکهدرشکل5نشانداده
شدهاست،درسالSWF،2018ها 29تراکنشرادرمرحلهرشدسرمایه (سری)D،Cانجامدادندکهنسبت
بهسالقبل19تراکنشبود،وتعهداتخودرادرمرحلهاولیه()A,B,B+با20معامله،درمقابل11معاملهدر
سال2017تقریباًدوبرابرکردند .
یشوند ،این مانع از سرمایهگذاری در
جذابتر م 

اگرچه شرکتهای در مراحل اولیه و رشد برای  SWF
یشود.بهعنوانمثال،در
شرکتهای مرحلهبعدی یا قبلازعرضهاولیه سهامدرمواردی کهارزشی دارند،نم 

سال SWF،2019هادر18دورآخرافزایش سرمایه (ازسریEتا)Hسرمایه گذاریکردندکهاین رقمتنها
دوسالقبلازآن()3بود .
همکاری،سرمایهگذاریمشترکوتامینمالیسندیکایی 
رویکردهایSWFبرایتامینمنابعاینمعامالتمستقیم،متفاوتاست.یکاستراتژیرایجوفزایندهایناست
کهSWFهابامدیران سرمایه خطرپذیر خودسرمایه گذاری کنند -رویکردی کهتوسطسایر سرمایهگذاران
نهادی نیز اتخاذ شده است.با این حال ،برخی ازSWFها می توانندکما اینکه انجام می دهند ،تامین مالی
معامالترادرمراحلاولیه یا مرحلهرشد،باسرمایه گذاری خطرپذیر یا شرکتهای سهامخصوصی یا بدون
آنها،انجامدهند.درسالSWFs،2019درمجموع()27دورتأمینمالیرارهبریکردند)7(:تامینمالیدر
مرحلهاولیه)12( ،تامینمالیدرمرحلهرشدو()8تامینمالیدرمرحلهآخر ،کهنشاندهندهافزایش بیش از
100درصدینسبتبهسالقبلاست(شکل .)6

درطولپنجسالگذشتهSWF،هادرکنارطیفوسیعیازشرکا،سرمایهگذاریکردهاند.درسال2019روند
دربخشهایی

صندوقهایثروتبهعنوانبخشیازکنسرسیومهابهباالترینسطحخود،بهویژه

سرمایهگذاری
مانند مراقبت های بهداشتی و فناوری رسید .مشارکت صندوقهای ثروت در معامالت کنسرسیومی در
شرکتهای فناوری از سال  2016بیش از سه برابر شده است .در سال  2019این روند با ترجیح  SWFبه

مشارکتیا سرمایهگذاری مشترکدرصنایع نوآورادامهیافت )83( .معاملهدرزمینه مراقبتهای بهداشتی و
فناوریبهعنوانبخشیازیککنسرسیومتکمیلشد،درمقابل()16معاملهبهعنوانسرمایهگذارانانفرادی .
3برایشرکتهایسرمایهگذاریخطرپذیر ) (VCوسهامخصوصی)، (PEپودرخشکبهمیزانسرمایهمتعهد،اماتخصیصنیافتهیک
شرکتاشارهدارد.بهعبارتدیگر،اینیکذخیرهنقدیمصرفنشدهاستکهمنتظرسرمایهگذاریاست .
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تهای ساختارهای صندوق شریک محدود/
فعالیت سالم در سرمایه گذاری مستقیم تا حدی توسط محدودی 
جنبههای مدل
یشود.ساختارهای کارمزد،چرخهعمرصندوقوسایر  
شریک عمومی ( 4)LP/GPپشتیبانی م 
یکنند یامنافعبلندمدترابرای سرمایهگذاران SWFبهحداکثر
سهامخصوصی لزوماًهمسویی منافعایجاد نم 
یتواند کمک کند .به هر حال ،ما شاهد افزایش
یرسانند ،اگرچه دسترسی به سرمایهگذاری مشترک م 
نم 
صندوقهاییبه

ومبتکرانهترمانندساختارهایسرمایهگذاریمشترکمعاملهبهمعاملهوحتی

مدلهایجدیدتر

سبکهمیشهسبزهستیم .
یسازی
نوآورانهبودهایمتاانگیزهتجار 

مخاطرهپذیر

درچندسالاخیرشاهدظهوربسیاریازساختارهایسرمایه
تحقیقاترابراساسیکدانشگاهیادانشگاهخاصفراهمکنند.نوآوریعلومآکسفورد ) (OSIکهدرسال2015
تأسیسشد،یکنمونهقابلتوجهاست OSI.بهمقیاسیدستیافتو700میلیوندالردرجمعآوریسرمایه
اولیه خودجمعآوری کردو صندوق  Temasekوصندوقسرمایه گذاری عمانراهمراهباسرمایه گذاران
فناوری ارزشافزوده  Google Venturesو  Sequoia Capitalگردهمآورد.بهعنوانیک شرکتساختار
یافته،کهدانشگاهدرآندارایسهاماست،یکصندوقهمیشهسبزاستکهآنراازبسیاریازمحدودیتهای
زمانی یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر سنتی رها می کند OSI .با مشارکت دانشگاه آکسفورد ،ارزیابی
یگیرد ،درازای درصدمشخصی ازسهام
سرمایهگذاریواحتماالًتأمین مالیتحقیقاتی راکهازدانشگاهمنشام 
یکند .در اینجا
یک شرکت پرتفوی ،حتی در جایی که  OSIانتخاب کرده است سرمایهگذاری نکند ،ارائه م 
سرمایهگذارانشرکای محدودنیستند ،بلکهدارای سهامدرتجارتهستندودر قالبسودسهامسهامدارانو
یکنند .
افزایشبالقوهسرمایه،بازدهدریافتم 
ساختارهای منحصربفردی کهیک  SWFهنگامسرمایه گذاری باشرکااتخاذمی کندتاحدزیادی بهسرمایه
نالمللی
خصوصی داخلی آن یا قابلیت های سرمایه گذاری خطرپذیر بستگی دارد .تحقیقات انجمن بی 
ندوقهایثروتملی کهدرسال 2016منتشرشد،خاطرنشانکردکهاستخدامافرادمناسب ،کلید موفقیت
ص 
کسب وکارهای پیچیده ودرحالتحولدرفضای
سرمایهگذاری دربازارخصوصی استواین امربهویژه برای  
ازصندوقهای ثروتملی ،خارجازمراکزمالی اصلیمستقرهستند،

فناوری ،صادقاست.ازآنجاییکهبسیاری 
حلهای خالقانه
راه 
یتوانند باموفقیت درفناوری سرمایهگذاری کنند،نیازمند  
جذبوحفظاستعدادهایی کهم 

4

شرکای محدود ) (LPکسانی هستندکهسرمایه رابرای صندوقسرمایه گذاری خطرپذیر ترتیب دادهوسرمایه گذاری کردهاند،اماواقعاً
نگراننگهداریروزانهیکصندوقسرمایهگذاریخطرپذیرنیستند،درحالیکهشرکایعمومی ) (GPمتخصصانسرمایهگذاریهستندکه
مسئولیتآنهابرعهدهآنهاست.
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است.مانندGICوTemasekسنگاپورKhazanah Nasional،مالزیMubadala Ventures،ابوظبی،
وسازمانسرمایهگذاریقطر(،)QIAدفاتروشرکتهایتابعهخودرادرسیلیکونولیراهاندازیکردهاند .

بهبودمجموعهمهارتهاوبازنگریتیمها 
پرکارترینسرمایهگذاراننوآوری،شرکت، Mubadalaصندوق Temasekوصندوقذخیرهارزیمالزیایی
(ازلحاظتاریخی)Khazanahکهباهم،مسئولنیمیازسرمایهگذاریSWFدراینبخشازسال2015تا
 2019هستند ،ریشه درراهاندازی کسبوکارهای عملیاتی دارند.تماسکوخزانهدرابتدابرای مدیریت و
بهبود عملکرد شرکت های مرتبط با دولت در سال های  1974و  1993تشکیل شدند .به طور مشابه،
Mubadalaدرسال2001برایتنوعبخشیدنوتوسعهاقتصادابوظبیتأسیسشدودارایتجربهعمیقیدر
ایجادخوشههایصنعتیواجرایمشاغلعملیاتی،ازجملهدربخشفناوریاطالعاتوارتباطاتاست.بهنظر
می رسدکهدرعرصهفناوری فهرستنشده،این بینش وفرهنگشرکتی مزیت رقابتی رانسبتبههمتایان
یکنندوچنین قابلیت هایی راازابتداایجاد
خودکهذخایر اضافی رادربازارهای بین المللی سرمایه گذاری م 
میکنند،بهآنهامیدهد .

شکل،VIR Biotechnology:4ارزشسهام،NASDAQازفوریهتامارس 2020
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دالرآمریکا،قیمتسهم 

 







شکل:5سرمایهگذاریمستقیمSWFدرمراحلمختلفتامینمالیخطرپذیر 2019-2015،
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مبلغبهمیلیوندالر 




()G&Hمرحلهبلوغ()E&Fمرحلهگسترش()C&Dمرحلهرشدسرمایه( )A,B,B+مراحلاولیه 





شکل:6سرمایهگذاریSWFبهعنوانیکپیشرو،براساسمرحلهتامینمالی 
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مبلغبهمیلیوندالر 




()G&Hمرحلهبلوغ()E&Fمرحلهگسترش()C&Dمرحلهرشدسرمایه( )A,B,B+مراحلاولیه 

درشرکتهای فناوری درمراحلاولیه ،اهمیت توسعه

برجستهکردنشخصیت سهسرمایه گذارپرکار SWF
سرمایهانسانیبامهارتهاوطرزفکرمناسبراآشکارمیکند .
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درسال،2016نویسندگانچندینبهترینروش5راشناساییکردندکههمچنانمرتبطهستند،ازجملهایجاد
روابطبلندمدتبامدیران صندوق ،توسعهشایستگی برای مشارکتمعناداردرادارههیئت مدیره ویادگیری و
تمرینرفتارهایارزشافزودهبامدیرانصندوقوشرکتهایپرتفوی .
مهارتهایعملیرادر

وچندمرحلهایSWF،هاباید

یهایمستقیم،اولیه
تآمیزسرمایهگذار 
برایاجرایموفقی 
هرجنبهازساختومدیریت پورتفولیو توسعهدهند.سرمایه گذاری درفناوری ونوآوری بهطیف متنوعی از
ندهایآگاههستندکهتنوعشناختیدرتیمها
افرادبامهارتهاوسوابقمختلفنیازداردSWF.هابهطورفزای 

بهآنهاکمکمی کندتاارتباطمحصوالت،بازارهاوپتانسیل مالی کسبوکاروهمچنین مسائلغیر سنتی
دادههارابهتردرککنند.این مهارتهارامی توانبهصورتارگانیک توسعهداد،اما
مانندحریم خصوصی  
سرعت تغییر ممکن است نیاز به تزریق اپراتورهای با تجربه در بخش سرمایه گذاری خطرپذیر برای تقویت
یترو
یهایاساس 
فرآیندداشتهباشد.چنینتغییراتیبایدباقصدودقتانجامشود.حرکتاخیربهسمتفناور 
مجموعههای مهارتی جدید در ارزیابی فناوری و مالکیت معنوی و

فرمهای نوآوری ممکن است نیازمند 
پلت 

همچنینحاکمیتشرکتیومدیریتمعامالتباشد .
طبیعتوروشسرمایهگذارینوآوریوفناوریSWFکهبهسرعتدرحالتحولاست،مستلزمتوجهبیشترو
مستمربهساختارهای حاکمیتی ،SWFشایستگی ،رفتاروتوسعهتیم سرمایه گذاری است.بااین حال،برای
 SWFها ،که موسسات بخش دولتی هستند ،هزینه و پیچیدگی استخدام این مهارت ها ممکن است دور از
دسترسباشد.درنتیجهSWF ،هااحتماالًازسرمایه گذاری مستقیم اجتنابمی کنندودرعوضبهسرمایه
گذاریهایسنتیترصندوقباحقوقسرمایهگذاریمشترکمتکیهستند .
ارتقایدیگریکهSWFهابرایافزایشنتایجسرمایهگذاریدرفناورینوپاوفهرستنشدهبایدانجامدهند،در
نالمللی صندوقثروتمستقل()IFSWFدر
چارچوبهای حاکمیتی وتصمیم گیری است.تحقیقات مجمعبی 

وقهای دارایی دولتی
سال 2016همچنین نشاندادکهبرای موفقیت دربازارهای خصوصی بهطورکلی ،صند 
باید این فرآیندها رابهبودبخشندتاپیچیدگی بازارهارامتعادلکنند.برای فرصتهای سرمایه گذاری درلبه
صندوقهایداراییدولتی

برشنوآوری،اینمهمتراست،زیراخطربهطورغیرقابلانکاریباالتراست.بنابراین،
تابتواننددرهنگامبروزفرصتها،قاطعانهحرکتکنند .

چارچوبهاییقویوعمیقبسازند

باید
نابرابریجغرافیایی":انتقالفناوری"هنوزبهثمرنشستهاست .

best practices
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5

مفهومانتقالفناوری قبالًیک محرکمهمبرایSWFهابود Mubadala.ابوظبییکی ازاولین وپیشروترین
طرفدارانایناستراتژیبودزیرابهدنبالایجادیکخوشهنیمههادیدرابوظبیبودوشرکتتولیدنیمههادی
GLOBALFOUNDRIESرابادستگاههایپیشرفتهمیکرو()AMDدرسال2009تشکیلداد.
درحالیکهامروزهشایدایناستراتژیبرایSWFهااهمیتکمتریداشتهباشد.شواهدیوجودداردکهنشان
راانتخابکردهاندیا تشویق می کنند.

یدهدبرخی اکنونبرای تشویق صنایع محلی سرمایهگذاری درداخل 
م
یکی از نمونههای این استراتژی سرمایهگذاری فناوری و نوآوری در بازار خانگی در نیجریه است ،جایی که
مراقبتهای بهداشتی در این

سازمان سرمایهگذاری مستقل نیجریه ( )NSIAسرمایهگذاری زیادی در فناوری 
کشورانجامدادهاست.درسالNSIA،2019بامشارکتبیمارستانآموزشیدانشگاهالگوس11،میلیوندالر
برای بازسازی وتجهیز مرکز سرطانبیمارستان برای ارائهخدماتدرمانی رادیوتراپی وشیمی درمانی پیشرفته
سرمایهگذاریکرد.تجهیزمرکزسرطانمستلزمایجادمشارکتهایاستراتژیکباتولیدکنندگانپیشروتجهیزات
انکولوژی ،ازجمله Varian Medical Systemsو GE Healthcareبود.بهگفتهمدیران ارشد ،درحالی
کهاین یک سرمایه گذاری جدید بانیاز اجتماعی آشکاراست،اماتاکنونبرای " NSIAبسیار سودآور" بوده
است.
همانطورکهدرشکل()7نشاندادهشدهاست،سرمایهگذاریهایفناوریداخلیتنهاکسریازکلمجموعرا
صندوقهای

یهای فناوری داخلی درحالافزایش است،زیرا 
تشکیل می دهد.بااین حال،تعدادسرمایهگذار 
ثروتدولتی مانندصندوقسرمایهگذاری مستقیم روسیه وصندوقتوسعهاستراتژیک ایرلند ()ISIFبهدنبال
صندوقهای

خوشههاینوآوریهستند.بنابراین،این

تشویقسرمایهگذارانمستقیمخارجیبرایکمکبهایجاد
ازپروژههاییدارندکهدر

سکزدایی
استهاینوآوریدولتازطریقری 
ثروتدولتینقشیکلیدیدراجرایسی 
مثال،درسالهای  2018و ISIF،2019در،Vectraیک

غیر این صورتتامین مالی آنهادشوار بود.برای 
شرکتامنیت سایبری هوشمصنوعی ،سرمایهگذاری کردتامرکزتحقیق وتوسعهخودرادردوبلین ایجاد و
سپسگسترشدهد .
چالشهایسیاسیجدیدچیست؟ 

یگرایی سیاسی و اقتصادی شده است.
جو سیاسی و اقتصادی در حال تحول از سال  2008باعث احیای مل 
اگرچه SWFهاتاحدزیادی ازگرفتارشدندرمناقشاتپرمخاطباجتنابکردهاند،اماشواهدقابلتوجهی
دردورههایاخیرکهحساسیتسیاسیوجوددارد،کمتر

یدهدسرمایهگذارانآمریکایی
میشنویمکهنشانم 
پول 

از
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SWFهای چین و عربستان استقبال کردهاند .این روند همچنین احتماالً توسط مسائل ژئوپلیتیک تقویت 

یشود،مانندتحوالتبرونزاازجملهتوافقتجاری فازاولایاالت متحدهوچین کهدرژانویه  2020مورد
م
یخواهد از فشار بر شرکتهای آمریکایی برای به اشتراک گذاشتن
توافق قرار گرفت ،که صراحتاً از چین م 
نتر ازبازار
متهای پایی 
فناوری باشرکای سرمایهگذاری مشترک داخلی یا فروشمجوزبرای فناوری خودباقی 
برایدسترسیبهبازارچیناجتنابکند.
گستردهتر،کاهشسرمایه گذاریمستقیم خارجی مشهوداست.سرمایهگذاری مستقیم خارجی چین

بانگاهی 
درصنایع ایاالت متحدهدرسال 2019به 3.1میلیارد دالرآمریکا تقلیل یافت کهاینمبلغدرصدی از46.5
میباشد و نیز البته ،کاهش  42درصدی از  5.4میلیارد دالر آمریکا در
میلیارد دالر آمریکا در سال   2016
سال .2018
در فضای سرمایهگذاری امروز ،صندوقهای دارایی دولتی با برنامههای سرمایهگذاری فناوری با کیفیت باال
یشوند که ممکن است پیامدهای مهمی در سیاست عمومی ،سیاست خارجی،
احتماالً به بخشهایی جذب م 
امنیتعمومی،دفاعملیوامنیتداشتهباشند.اینیکحرکتباانگیزهسیاسینیست.دربازاریکهبسیاریاز
کسبوکار
نوعمحصوالتوخدماتاغلبمدلهای 

کسبوکارهایفناوریدرتالشبرایکسبسودهستند،این

یتریدارند .
انهایدرآمدقو 
مبتنیبرمالکیتمعنویوجری 
با این حال ،در حالی که ژئوپلیتیک ،هنوز یکی از مالحظات عمده برای SWFهایی است که در شرکتهای
یکنند ،یک مرزجدید برای مالحظاتسیاسی وجودداردوآنهمشرکتهای
فناوری خارجی سرمایهگذاری م 
بزرگفناوریجهانیاست.ازآنجاکهشرکتهاییمانندآلفابت،فیسبوکوآمازوناطالعاتبیشتریدرمورد
ندهای زندگی و سیاست مردم را شکل می دهند .برای
کاربران خود جمع آوری می کنند ،آنها به طور فزای 
یتوانندبه
آپهام 
استکهاستارت 

یهایجدیدبزرگدرعصری
سرمایهگذاردولتیکهبهدنبالحمایتازفناور 
شبینی نشده یا
یتوانند پیامدهای پی 
سرعت به عنوان بازیگران مسلط جهانی ظاهر شوند و کالن دادهها م 
ناخواستهداشتهباشند ،ضروری استکهآنهابهاین مالحظاتنگاهکنندوپیامدهای بالقوهشهرتوسیاسی،
همبرایآنهابهعنوانیکسرمایهگذاروهمبرایدولتشانبهعنوانمالکرادرککنند .
درموردارزشگذاری،حاکمیتوIPOهاونیزبه

یهایفعلی
عالوهبراینSWF،هاممکناستباتوجهبهنگران 
دلیلتمایلبهدسترسیبیشتربهاطالعاتشرکت،گرفتنصندلیهیئتمدیرهیاناظرواستفادهازحقرای،به
استگذاران
فعالتریباشند.همهاینعناصراحتمالجلبتوجهمنفیبیشترازسویسی 
دنبالنقشسرمایهگذار 
راافزایشمیدهدوشایدانگیزهبیشتریبرایمداخلهنظارتیدرفعالیتهایفرامرزیایجادکند.
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شکل:7سرمایهگذاریداخلیSWFدرفناوری 



%تعدادازکلمعامالت 


تعدادمعامالت 

 


حوزهسالمت 
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تکنولوژی 


این همچنین یک پاسخ برای SWFهایی کهدرشرکتهای فناوری داخلی سرمایه گذاری می کنند.فناوری
مالی(فینتک)ورسانههایاجتماعینشانمیدهدکهنوآوریدرزندگیروزمرهماهمهجاحاضراستودر
بسیاریازکشورها،نقشدولتدراینشرکتهابهطوربالقوهمیتواندانتظاراتیرابرایشهروندانایجادکند.
SWFهامیتوانندچارچوبحاکمیتیقوی،ریسکپذیری،تخصصسرمایهگذاری،ظرفیتمالیوفرهنگرا
برایکمکبهرشداینشرکتهافراهمکنند.بااینحال،اگرحکمرانیبهخطربیفتد،خطرخاصیوجوددارد
یهایفناوریغیرتجاریتسخیرشوند .
جاهطلب 
کهاینموسساتتوسطسیاستمدارانبرایتعقیب 
درسالSWF،2008هااصولبهترینعملکردبانامسانتیاگورابرایحکمرانی،سرمایهگذاریومدیریتریسک
به عنوان پاسخی فعال به تشدید نگرانی های سیاسی توسعه دادند .در سال SWF ،2008ها اصول بهترین
عملکردسانتیاگورابرایحاکمیت،سرمایهگذاریومدیریتریسکتوسعهدادند.
اینسرمایهگذاراناکنونبایدبدانندکهدرجهانیکهفناوریجهانیاست–اماکشورهادرحالتبدیلشدنبه
درشرکتهای فناوری وجوددارد،به

سکهای بیشتری برای سرمایهگذاری 
تگراتر هستند– ری 
یگرا وحمای 
مل 
یهای
سرمایهگذاران باید در فناور 

ویژه زمانی که در سرمایهگذاری وارد میشوند ،اهمیت پیدا خواهد کرد .
شرکتهابه

یتوانند برای این 
حساستر ودرمراحلاولیه چرخهعمرتوجهومراقبتکنندتماممزایای کهم 

شبکههایی که به نفع کسبوکار
ارمغان بیاورند مانند :ثبات مالی بلندمدت ،دسترسی به بازارهای جدید و  
هستند،ازبیننرودواینچالشیاستکهارزشتالشالزمرادارد .

توصیههایسیاستی :
باتوجهبهبحثباال،بهنظرمی رسدکهSWFها -بهعنوانسرمایه گذارانصبورواستراتژیک درفناوری و
نوآوری  -این فرصترادارندکهیک نیروی مثبتوفعالرابرای همیشه نشاندهند.آنهابهعنوانیک ابزار
جدید ،شایسته ،وبهطورفزاینده موثرسیاست مالیدرحالظهورهستند.باتوجهبهاین اهمیت ،توصیه های
سیاستیزیربایددرنظرگرفتهشود :

SWF هابایدازچگونگیسرمایهگذاریبرایکمکبهمقابلهباآسیبپذیریفزایندهاقتصادجهانیدر
برابرشوکهاواختالالتکالناقتصادی ،سیاسی ،زیست محیطی وبهداشتی بیشتر آگاهشوندودر

تقویتتواناییهایخودبرایانجاماینکارفعالترشوند .
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SWF هابایدبهسرمایهگذاریدرافزایشتوسعهفناوریونوآوریمدلکسبوکاردرسطحجهانیو
داخلی ادامه دهند .به عنوان مثال ،انتقال فناوری برون مرزی برای افزایش رفاه اقتصادی داخلی و
جهانیبایدهمچنانموردبررسیقرارگیرد.
یکنندتاباچالشهای اجتماعی درگیر شوند.
هستندکهکمترازآنبهرهبرداری م 

 SWF هامنبعی 
شاید بدونفداکاری قابلتوجهبرای بازدهمالی ،کارهای بیشتری انجامشود.درحالی کهاین فرض
ممکناستبحثبرانگیزباشد،مطمئناًارزشکاوشرادارد.
 درسطحجهانی ،تنظیم بازارمالی باید باتأثیر فزاینده سرمایه گذارانبزرگتر،مانند SWFها،دربازار
سهامخصوصیدرمراحلبعدیسازگارشود.
 تغییر ماهیت ونحوه سرمایه گذاری SWFها در فناوری و نوآوری مستلزمتوجه بیشتر ومستمر به
ساختارهای حاکمیتی  ،SWFشایستگی تیم سرمایهگذاری ،رفتار و توسعه است .این ممکن است از
یتواند مکانی برای شناسایی مشترک ،توسعه و
طریق مؤسساتی مانند  IFSWFتسهیل شود ،که م 
کهفراترازاندازهگیریسنتیبازدهمالیاست.

بهویژهعواملکیفی
وههاایجادکند ،
استقراربهترینشی 

بهسرعتدرحالتحولهستند.صندوقهای سرمایهگذاری

بازارهای مالی درسرمایه گذاری فناوری ونوآوری 
درچشماندازفناوریونوآوریشناختهشوند .

منحصربهفرد،اساسیودائمی

بهعنوانعضوی
مستقلاکنونباید 
The Global Innovation Index 2020
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