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مطالعه شیوه های قیمت گذاری فناوری
A Study on Technology Pricing Methods
فاطمه موالیی
تهران ،پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران ،صندوق پستی 14965-115

امروزه نسبت زيادي از دارايي هاي شركت ها نامشهود است .مديران و حسابداران در تعیين ارزش

دارايي هاي شركت ها دچار مشكالتي می شوند كه در گذشته به ندرت وجود داشت .اكثر روش
شناسي هاي موجود براي اندازه گيري و قيمت گذاري دارايي هاي نامشهود و سرمايه فكري ،از درون

پژوهش در حوزه هاي اقتصاد ،مديريت ،حسابداري ،مهندسي و غيره برخاسته است .نتيجه اين

فرايندها دست يابي به برخي چارچوب ها و الگوهاي سنجش است كه براي توسعه توانمندي هاي

بخش اقتصاد و سنجش دارايي هاي فكري قابل استفاده اند .تاكنون روش ها و رويكردهاي متنوعي

براي قيمت گذاري دانش فني و فناوري ارائه شده است .برخي از اين روش ها كمتر مبتني بر محاسبات
رياضي اند و به روش هاي كيفي موسوم هستند .برخي نيز بر پایه محاسبات رياضي نسبت ًا پيچيده اي
فاطمه موالیی

هستند .در اين مقاله ،مطالعه اي درباره روش هاي مرسوم قيمت گذاري و نقاط ضعف و قوت هر يك

از اين روش ها انجام شده است.
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قیمت گذاري به معناي تعیین قیمت براي کاال یا خدمات است.
قیمت گذاري فعالیتی است که باید تکرار شود ،از این رو فرایندي
مداوم و پیوسته به شمار می رود .این تداوم ناشی از تغییرات
محیطی و عدم ثبات شرایط بازار است که لزوم جرح و تعدیل
قیمت را ایجاد می کند .قیمت گذاري با هدف حداکثر کردن سود،
افزایش سهم بازار ،رهبري کیفیت ،ادامه حیات یا افزایش قیمت
بازار انجام می گیرد [.]1
هنگامی که از ارزش صحبت می شود ،ممکن است دو منظور
مد نظر باشد .عده اي منظور ارزش را رضایت مندي ،فایده بخشی
یا مطلوبیتی می دانند که از مالکیت یا مصرف یک محصول نصیب
ایشان می شود .این تعریف از ارزش با عنوان ارزش مصرفی یا
ارزش استعمال شناخته می شود .به عبارت دیگر ،یک محصول
به این دلیل ارزشمند است که استفاده از آن لذتی به همراه دارد.
بنابراین رویکرد ،ارزش جزئی ذاتی از یک محصول محسوب
می شود ،چه آن محصول مثل یک خودرو مبادله اي باشد یا مثل هوا
مبادله اي نباشد .با این وجود ،ارزش مزبور آن چیزي نیست که در
اینجا مد نظر است.
منظور دوم ،ارزش اقتصادي یک کاالست .طبق اصل تقسیم کار
آدام اسمیت ،تقسیم کار در جوامع موجب کاهش کل هزینه ها و
افزایش کیفیت نتایج خواهد شد.
هرگونه محصول فناوري به دو دلیل داراي ارزش است .نخست
آنکه آفرینش و توسعه یک فناوري مستلزم صرف هزینه هاي زیادي
است که خود موجب ایجاد ارزش براي خریداران آن می شود.
چرا که برای آفرینش آن باید هزینه هایی متحمل شوند .دوم اینکه
استفاده از فناوري منافع زیادي را براي خریداران به همراه دارد.
این منافع به شکل افزایش درآمد ،کاهش هزینه ها یا افزایش قدرت
رقابتی و در نهایت افزایش سودآوري ظاهر می شود.
مروري بر توضیحات پیش گفته مشخص می سازد ،مشتریان
فناوري ،ارزش هاي متفاوتی را براي محصوالت این حوزه متصور
می شوند .مقدار ارزش مد نظر مشتریان براي یک محصول ،با مبلغی
که مشتري حاضر است بابت خرید فناوري پرداخت کند رابطه
مستقیم دارد.
روش هاي سنتی قیمت گذاري فناوري نظیر روش هزینه محور،
بازارمحور یا درآمدمحور كه در ادامه به آنها پرداخته مي شود،
مؤلفه ارزش گذاري مشتریان را در قیمت گذاري محصول در نظر
نمی گیرند .از این رو ،در باره محصوالتی که از ارزش زیادی نزد
مشتریان خود برخوردارند ،توصیه مي شود که از روش هایی نظیر
60

بلک -شولز ،درخت دوجمله اي یا شبیه سازي مونت کارلو استفاده
شود تا این نقطه ضعف نسبت به روش هاي سنتی پوشش داده
شوند [.]2

قیمت گذاری فناوری

استفاده از فناوري موجب خلق ثروت می شود .مقدار این ثروت
ایجاد شده ،قیمت فناوري را معین می کند ،چه خود توسعه دهنده
فناوري از آن استفاده کند و چه طرف دیگر فناوري را براي استفاده
در یک کسب و کار دیگر خریداري کند .با این وجود ،در حالت
دوم معموالً مبلغی که خریدار می پردازد ،کمتر از ارزش فناوري
است که این مبلغ با عنوان قیمت شناخته می شود [.]2، 3
بر اساس هدف ،می توان قیمت گذاري فناوري را به دو دسته
تقسیم بندي کرد:
الف -با اهداف قانونی شامل:
 -1تعیین غرامت در موارد نقض حقوق مالکیت معنوي
 -2تعیین مالیات بر ثروت درآمد
 -3تعیین نرخ هاي حق به کارگیري در دعاوي قضایی در مواردي
مثل ورشکستگی ،تغییر شرایط قرارداد و غیره
ب -با اهداف تجاري شامل:
 -1خرید و فروش فناوري
 -2اعطاي حق امتیاز
 -3بیمه حوادث و سرقت
 -4رهن و گرو نزد بانک و سایر اعتباردهندگان
 -5اهداف حسابداري (انعکاس در صورت ها و گزارش های
مالی)
در قیمت گذاري با اهداف تجاري ،تعیین ارزش و قیمت فناوري یا
نرخ حق به کارگیري استفاده از فناوري به منظور عقد یک قرارداد
تجاري یا کسب و ارائه اطالعات تجاري در جهت نیازهاي مالکان
و خریداران معین می شود .در حالی که در قیمت گذاري با اهداف
قانونی ،نیازمندي هاي قانونی مثل تعیین مالیات یا جریمه مد
نظر است و معموالً به سفارش یک مرجع قضایی تهیه می شود.
قیمت گذاري با اهداف تجاري نیز خود می تواند دو هدف اصلی
را برآورده کند:
 پشتیبانی از تصمیمات داخلي ،مثل قضاوت در باره طرح هايسرمایه گذاري فناوري پیشنهاد شده
 -پشتیبانی مبادالت و رویدادهاي خارجی ،مثل فروش یک دارایی،
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انواع قراردادهاي فناوري

قراردادهایی از نوع خرید و فروش یکجا

قراردادهایی از نوع اعطاي حق امتیاز

در این مبادالت مبلغ قابل پرداخت از سوي خریدار ،به ازای

قراردادهایی از نوع سرمایه گذاري خطرپذیر

در جریان این نوع مبادالت سرمایه گذار بر مبناي فناوري عرضه
شده از سوی فروشنده ،کسب و کاري را راه اندازي می کند .وی
به جاي پرداخت مبلغی مشخص ،بخشی از سهام کسب و کار تازه
تاسیس را به فروشنده فناوري اعطا می کند .آنچه عاید فروشنده
فناوري می شود ،احتماالً سود سهام و افزایش قیمت سهام اوست
که در اثر افزایش ارزش شرکت در آینده به وقوع می پیوندد .در
بسیاري از موارد فروشنده بخشی از اداره شرکت تازه تاسیس را به
خود فروشنده فناوري واگذار می کند.
در دو مورد اول ،یعنی قراردادهاي خرید و فروش یکجا و
اعطاي حق امتیاز آنچه مهم است ،ارزش گذاري یا قیمت گذاري
فناوری است .در این نوع قرارداد ،تمرکز اصلی مباحث روی
ارزش گذاري و قیمت گذاري کسب و کار و سهام شرکت تازه
تاسیس است .بنابراین ،آنچه به عنوان قیمت گذاري سهام فناوري
معروف است ،مورد نياز واقع می شود.

جدول  -1نقاط ضعف و قوت رويكردهاي قيمت گذاري [.]4
رويكرد اول

نقاط قوت
دقت در تخمين قيمت
قابل استناد بودن

نقاط ضعف
نياز به نيروي انساني کارآزموده

رويكرد دوم
نقاط قوت

سرعت در تخمين قيمت وجود انحرافات زياد در قيمت

نياز به تكرار زياد براي رفع مشكالت كم هزينه بودن

افزايش هوشمندي سامانه طي زمان نياز به زمان و هزينه زياد

نقاط ضعف
فقدان پايه و بنيان قابل دفاع
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براي قیمت گذاري فناوري روش هاي متعددي استفاده مي شود.
برخی از آنها با تمرکز بر محاسبات ریاضی بعضا پیچیده به
پیش بینی و تعیین قیمت فناوري می پردازند .این روش ها
اصطالح ًا به روش هاي کمی ارزش گذاري و قیمت گذاري فناوری
معروف اند .برخی روش ها نیز بدون استفاده از چنین محاسباتی،
حتی با یک بررسی ساده از وضعیت و شرایط پیرامون مسئله ،اقدام
به ارزش گذاري و قیمت گذاري فناوری می کنند که به روش هاي
کیفی موسوم اند.
روش هاي سنتی که عموم ًا براي ارزش گذاري و قیمت گذاري
دارایی هاي فیزیکی و مشهود استفاده می شوند ،هنگام ارزیابی
فناوری از لحاظ نظری و عملی نتایج مناسبی را از خود نشان
نمی دهند .بنابراین براي رفع نقائص این روش ها ،روش هاي
دیگري مثل مونت کارلو یا اختیار واقعی معرفی شده اند که به
روش هاي پیشرفته شناخته می شوند .کار قیمت گذاري فناوري در
مبادالت فناوري معموالً با توجه به نوع قرارداد در سه بستر متفاوت
به شرح زير جاري می شود [:]2
 قراردادهایی از نوع اعطاي حق امتیاز قراردادهایی از نوع خرید و فروش یکجا -قراردادهایی از نوع سرمایه گذاري خطرپذیر

در این نوع از مبادالت ،فروشنده مبلغ قرارداد را به طور یک باره و
بدون توجه به کاربرد فناوري مربوط و سود یا زیان خریدار در
جریان تولید دریافت می کند .ممکن است ،پرداخت هزینه خرید
فناوري به طور اقساط باشد و یک جا دریافت نشود .در این شرایط،
نباید نوع قرارداد را با اعطاي حق امتیاز یکسان فرض کرد .در این
نوع از مبادالت ،خطر عدم سودآوری فناوری به مقدار زیادي از
خریدار دور می شود.

مطالعه شیوه های قیمت گذاری فناوری

مذاکره در یک قرارداد اعطاي امتیاز یا تعیین مالیات
براي قيمت گذاري فناوري و دانش فني دو رويكرد وجود دارد:
رويكرد اول :استفاده از روش هاي علمي و رياضي براي تخمين
رويكرد دوم :استفاده از روش هاي تجربي براي تخمين
نقاط ضعف و قوت اين رويكردها در جدول  1ارائه شده است.

درصدي از شاخص هاي مورد توافق طرفین مثل تعداد تولید ،تعداد
فروش ،قیمت کل فروش و امثال آن معین و پرداخت می شود .اگر
چه در مواردي ،مقدار اندکی از مبلغ نیز به طور ثابت و پیش از
هرگونه تولید یا کاربرد فناوری مربوط از سوي فروشنده دریافت
می شود .در این نوع از مبادالت ،خطر عدم سودآوری فناوری به
مقدار زیادي از خریدار دور می شود.
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روش هاي مختلف قیمت گذاري فناوري
مطالعه شیوه های قیمت گذاری فناوری

روش هزینه محور

روش هزینه محور مبتنی بر برآورد هزینه ایجاد یا آفرینش فناوري
است .طبق این رویکرد ارزش یک فناوري ارتباط نزدیکی با
مخارج آفرینش و توسعه آن دارد .به عبارت دیگر در این رویکرد،
ارزش یک فناوری به خاطر هزینه هاي صرف شده براي آفرینش
آن فناوري است .بنابراین ارزش آن ،متناسب با این هزینه ها نیز
افزایش یا کاهش مي یابد .در اینجا هزینه می تواند با  3برداشت
متفاوت در نظر گرفته شود:
 -1هزینه واقعی صرف شده که به توسعه دهنده یا دارنده اصلی و
اولیه فناوري تحمیل شده است،
 -2هزینه هاي تولید مجدد فناوري براي خریدار و
 -3هزینه هاي جانشینی.
روش مبتنی بر هزینه ،با وجود پتانسیل بسیار زیاد آن در سایر
زمینه ها ،در حوزه ارزش گذاري و قیمت گذاري فناوری به طور
گسترده استفاده نمی شود ،زیرا که روش یاد شده ارزش ذاتی و
اقتصادي فناوري مورد نظر را منعکس نمی کند [.]2، 3
روش بازارمحور
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در روش بازارمحور ،قیمت گذاري مبتنی بر سایر معامالت فناوري
انجام شده در بازاري آزاد و کاراست که با فناوري موردنظر قابل
مقایسه باشد .به عبارت دیگر در این روش ،بازار به عنوان پایه اي
براي به دست آوردن ارزش یک فناوري خاص استفاده می شود.
درواقع هدف از روش بازاري ،ارزش گذاري دارایی ها به وسیله
مطالعه قیمت دارایی هاي قابل مقایسه است که بین دو طرف در
بازاري کارا به شکل معامله آزاد انجام شده است .با این وجود،
داشتن قابلیت قیاس با فناوري هاي مشابه که در بازار معامله
شده اند ،اصلی ترین مشکل روش بازارمحور به شمار می رود .تعداد
کم معامالت و فقدان شفافیت در باره ویژگی هاي آنها موجب
کاهش اطمینان و دقت این روش می شود.
از سوی دیگر ،حتی در حالت دسترس پذیری اطالعات درباره
چنین مبادالتی ارزش گذاري صحیح فناوري در این مبادالت نیز
خود مورد تردید است [.]2 ،6
روش درآمدمحور

در روش هاي مبتنی بر جریان درآمدها یا جریان هاي مالی ورودی
تالش بر آن است تا ارزش فعلی درآمدهاي موردنظر در طول
62

عمر اقتصادي آن فناوري محاسبه شود .اگر چه راهکار هاي زیادي
در این روش موجود است ،اما تقریب ًا تمام آنها می توانند در چند
طبقه قرارگیرند .همه راهکارهای قرارگرفته در یک طبقه داراي پایه
مفهومی و کاربردهاي علمی مشابهی هستند.
روش درآمدمحور مبتنی بر ارزیابی منافع اقتصادي حاصل از
بهره برداري از فناوري مورد ارزش گذاري است .در این روش که
عموم ًا بر جریان درآمدهاي آتی حاصل از به کارگیري فناوري
تمرکز دارند ،تالش می شود تا ارزش فعلی درآمدهاي احتمالی
برنامه ریزي شده و پیش بینی شده با دخالت فناوري مورد نظر در
طول عمر اقتصادي آن فناوري محاسبه شود .سنجش هاي متفاوت و
رویکردهاي مختلفی در دل روش مبتنی بر جریان درآمدها وجود
دارند [.]3
روش مبتنی بر اختیار معامله

روش درآمدمحور به دلیل درنظر گرفتن جریان درآمدهاي آتی
مربوط به یک دارایی ،که با نرخی مناسب تنزیل شده و ارزش فعلی
آن محاسبه می شود ،بهتر از دو روش بازارمحور و هزینهمحور است.
با این حال در این روش ،انعطاف پذیری در تصمیمات مدیریتی در
نظر گرفته نمی شود .خالق فناوري مختار است تا در آینده با توجه به
شرایط زمانی و مکانی آن برهه تصمیم بگیرد که از حق خود براي
استفاده از فناوري استفاده کند یا نه .در حالت مقرون به صرفه بودن،
مسلم ًا از این حق استفاده می کند و به منافعی دست می یابد .در غیر
این صورت از حق خود استفاده نمی کند ،اما به جز هزینه هاي جزئی
مانند تحقیق و توسعه و ثبت حق اختراع چیزی را از دست نمی دهد و
بنابراین ضرر زیادي متوجه او نمی شود .استفاده از فنونی که بر
اساس مفهوم ارزش گذاري اختیار معامله اند ،روشی براي از بین
بردن این نقص است .این فنون که در ابتدا براي ارزش گذاري اختیار
معامله در بازار سهام ابداع شده اند ،تا حدودي می توانند محدودیت
موجود در روش درآمد محور را از بین ببرند.
این روش ها ابتدا در حوزه هاي مالی ابداع و توسعه یافتند .پس
از آن به دلیل مباحث نظري و عملی جالب توجه ،در حوزه هاي
غیرمالی و از جمله فناوري نیز جاي خود را باز کردند .استفاده از
این روش ها در حوزه ارزش گذاري فناوري بدین معني است که اگر
چه سرمایه گذاري در آفرینش فناوري جدید که از این پس سازمان
مالک آن است در مقایسه با هزینه هاي تولیدي به کارگیري آن بسیار
جزئی است ،با این وجود فرصتی را براي سازمان به ارمغان خواهد
آورد که می تواند مورد استفاده قرار گیرد یا در حالت عدم صرفه
اقتصادي ،از آن صرف نظر شده و مورد استفاده قرار نگیرد [.]3،6

مقاالت علمی
این مدل که در اوایل دهه  1970ارائه شد ،اثر زیادي بر نحوه قیمت ـ

از ویژگی هاي سامانه هایی که تحلیل آنها بسیار مشکل است ،وجود
اجزای خاصی از سامانه است که باید به شکل متغیرهاي تصادفی
ارائه شوند .این متغیرهاي تصادفی به شکل توزیع هاي احتمال در
شبیه سازي وارد می شوند .از این رو ،مدل شبیه سازي که بر اساس
مسائل دنیاي واقعی ساخته می شوند ،مدل هاي تصادفی هستند.
واژه نمونه گیري مونت کارلو در سال هاي اخیر با شبیه سازي
تصادفی مترادف شده است .ولی ،در واقع نمونه گیري مونت کارلو
حوزه محدودتري نسبت به شبیه سازي دارد .این روش ،فنی براي
انتخاب اعداد تصادفی بر اساس توزیع احتمال است که از آن در
هر تکرار آزمایشی شبیه سازي استفاده می شود .با وجود مزاياي
فراوان اين روش ،به علت پيچيدگي ،زمان بری و هزينه بری كاربرد
كمي دارد [ .]2 ،3در شكل  1روش هاي قيمت گذاري به تفكيك
ارائه شده است.

گذاري اختیار معامله داشته است .مفروضات اصلی مدل ارائه شده
توسط بلک و شولز جهت ارزش گذاري اختیار معامله عبارت است از:
 -1رفتار قیمت سهام با مدل تابع لگاریتم نرمال مطابقت دارد.
 -2هیچ گونه هزینه معامالتی یا مالیاتی وجود ندارد.
 -3سهام مورد نظر در طول عمر اختیار معامله ،یعنی از زمان قرار
داد تا زمان سررسید آن سودي پرداخت نمی کند.
 -4معامالت اوراق بهادار در هر زمانی امکان پذیر است.
 -5سرمایه گذاران می توانند با نرخ یکسان یا نرخ بهره بدون ریسک
وام بگیرند یا وام بدهند.
 -6نرخ بهره بدون ریسک کوتاه مدت ثابت است.
اساس مدل بلک ـ شولز بررسی این است که نوسانات قیمت سهام
در طول زمان هاي آتی چگونه خواهد بود .فرض اساسی در مدل
مزبور این است که قیمت هاي سهام از یک گشت تصادفی پیروي
می کنند و درصد تغییرات قیمت سهام در یک دوره زمانی کوتاه
مدت داراي توزیع نرمال است.
روش درخت دوجمله اي

عوامل مؤثر بر انتخاب روش قیمت گذاري فناوري
هر یک از روش هاي پیش گفته ،داراي نقاط قوت و ضعفی هستند
که موجب تمایز آنها از یکدیگر می شود .همچنین ،سازمان هاي
ارائه دهنده محصوالت یا خدمات فناوري ،می توانند متناسب با
شرایط خود ،از یک روش یا تلفیقی از روش هاي مزبور استفاده
کنند .شرح اين عوامل در پی می آید.
عوامل درون سازمانی

عوامل درون سازمانی به عواملی گفته می شود که در اختیار سازمان ها
قرار دارند و بدون توجه به عوامل محیطی نظیر شرایط بازار و رقبا،
سیاست هاي دولت و سایر معیارهاي برون سازمانی ،قابل بررسی و
تصمیم گیري باشند .عوامل درون سازمانی براي انتخاب روش
قیمت گذاري فناوري به بخش هاي زیر تقسیم می شود:
 راهبردهاي فروش سازمان كه شامل راهبردهای رسوخ در بازار،توسعه بازار و توسعه محصول است.
 دسترس پذیری اطالعات هزینه اي محصوالت كه براي روش هايهزينه محور و درآمدمحور مورد نياز است.
 حضور کارشناسان متخصص قیمت گذاري در سازمان كه برایبه کارگیری روش هاي پیشرفته قیمت گذاري نظیر روش بلک -
شولز ،درخت دوجمله اي یا شبیه سازي مونت کارلو ،كه نیازمند
انجام محاسبات دقیق و نسبت ًا پیچیده اي هستند ،از آنها استفاده
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در این روش به جاي یک برهه از زمان ،از یک دوره زمانی استفاده
می شود .اگر چه محاسبه در این روش کمی کندتر از روش بلک ـ
شولز است ،ولی از دقت بیشتری برخوردار است .مدل قیمت گذاري
دوجمله اي ،مدل تکامل یافته اي از مدل هاي اختیار معامله با یک
مقطع زمانی است .در این مدل از درخت دوجمله اي براي گام هاي
زمانی بین زمان هاي ارزش گذاري و انقضا استفاده می شود .این شبکه
درختی ،داراي گره هایی است که هر یک بیانگر قیمت احتمالی در
یک زمان مشخص است .قیمت گذاري با شروع از گره پایانی و
حرکت به سمت عقب روي شبکه تا رسیدن به گره اول انجام
می پذیرد .ارزش محاسبه شده در هر نقطه نیز مربوط به همان دوره
زمانی است.
مراحل استفاده از این مدل به ترتیب زیر است:
 ایجاد درخت قیمت، محاسبه ارزش معامله در هر گره پایانی و محاسبه ارزش معامله به ترتیب گره هاي قبلی.مدل درخت دوجمله اي ،فنی مفید و متداول براي قیمت گذاري
اختیار معامله به شکل نمودار است .این نمودار ،مسیرهاي مختلفی
را نشان می دهد که احتمال دارد ،سهام طی عمر اختیار معامله طی
کند [.]3،6

مطالعه شیوه های قیمت گذاری فناوری

روش بلک ـ شولز

روش شبیه سازي مونت کارلو
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روش های کمی

روش های سنتی

روش های کیفی

روش های ریاضی

هزینه محور

اختیار معامله

توفان فکری

درآمدمحور

بلک-شولز

اقتصادسنجی

بازارمحور

مونت کارلو

استفاده از نظرها

درخت دوجمله ای

معافیت پرداخت حق

شكل  -1روش هاي قيمت گذاري فناوري [.]3
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می شود .بنابراین چنانچه سازمان ها ،از حضور چنین افرادي درون
تشکیالت خود بی بهره اند ،بهتر است از روش هاي ساده و سنتی
نظیر روش هزینه محور ،بازار محور یا درآمدمحور استفاده کنند.
 حضور مدیران با تجربه و خبرگان بازار در تمام حوزه هاي فعالیتیک سازمان از جمله قیمت گذاري محصوالت ،بسیار مفید است.
از این رو ،براي سازمان هایی که از چنین امتیازي برخورداراند،
استفاده از روش هاي بازارمحور نظیر محاسبات سرانگشتی توصیه
می شود .اما چنانچه این افراد در سازمان حضور نداشته باشند ،بسته
به سایر شرایط درونی و بیرونی سازمان ،استفاده ازسایر روش هاي
قیمت گذاري مناسب تر است.
 استفاده از روش هاي پیشرفته قیمت گذاري ،نظیر بلک  -شولز،درخت دوجمله اي ،مونت کارلو یا روش اختیار معادله ،مستلزم
محاسبه جریان وجوه نقد آتی سازمان است .بنابراین ،چنانچه امکان
انجام چنین محاسباتی در سازمان وجود نداشته باشد یا به دلیل
نوسانات شدید اقتصادي ،اعتماد کمی به وضعیت اقتصادي آینده
سازمان وجود دارد ،بهتر است از روش هاي سنتی و ساده براي
قیمت گذاري فناوري استفاده شود [.]2، 7
عوامل برون سازمانی

به آن دسته از عوامل گفته می شود که در خارج از مرزهاي فیزیکی
یک سازمان اتفاق می افتد .عمده عوامل برون سازمانی که بر انتخاب
روش قیمت گذاري فناوري اثرگذارند ،به شرح زیراند:
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دلفی

 از عواملی که اثر به سزایی در انتخاب روش قیمت گذاري یکمحصول فناوري دارد ،وجود یا عدم وجود محصوالت مشابه توسط
رقبا در بازار است .چنانچه محصول تولیدي سازمان داراي نمونه هاي
مشابه زیاد و پرفروشی باشد ،بهترین روش قیمت گذاري ،استفاده
از مدل هاي بازارمحور است که شرایط رقابت را براي محصوالت
سازمان فراهم می آورد .اما در حالت جدید بودن محصول ارائه
شده و عدم مشابهت با نمونه هاي قبلی ،سازمان می تواند از سایر
روش هاي سنتی یا پیشرفته قیمت گذاري استفاده کند .انتخاب یک
روش از میان سایر روش هاي اشاره شده ،بستگی به سایر عوامل
درون سازمانی و برون سازمانی حاکم بر محصول در مقطع زمانی
مورد نظر دارد.
 به کارگیري روش هاي قیمت گذاري درآمد محور ،اختیار حقمعامله ،بلک  -شولز ،درخت دوجمله اي و شبیه سازي مونت کارلو،
نیازمند دسترس پذیری اطالعاتی نظیر نرخ بهره ،نرخ تورم ،نرخ

پاداش خطر و سایر مؤلفه هاي اقتصادي یک کشور است .روش هاي
یاد شده به دلیل در نظرگرفتن وضعیت آتی و پیش بینی درآمد
سازمان درآینده ،نیازمند به کارگیري چنین شاخص هایی هستند.
بنابراین ،در حالت عدم دسترس پذیری این اطالعات یا احتمال
نوسان داده هاي موجود در آینده ،بهتر است از روش هاي نام برده
استفاده شود .در این حالت ،استفاده از روش هاي هزینه محور یا
بازارمحور خطر سازمان را نسبت به قیمت گذاري کاهش می دهد
داد [.]2،4

مقاالت علمی

نتيجه گيري

است .از اینرو ،انتخاب روش قيمتگذاري فناوري ازميان روشهاي
موجود داراي اهميت زيادي است .با ظهور نرمافزارها و روشهاي
پيشرفته قيمتگذاري ،راهكارهاي سنتي كم كم ازميان رفته و سازمانها
امكان انتخاب يك روش از بين روشهاي موجود را دارا هستند.
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