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  پژوهشي -مقاله علمي 

 دولتي و خصوصي: تأمين مالي صنعت فضايي

  *مهدي غالمي

  ، تهران، ايرانپژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقيقات و فناوريپژوهشكده مديريت، حقوق و استانداردهاي هوايي و فضايي، 
*gholami@ari.ac.ir  

تأمين . پردازد گذاري خصوصي و عمومي در صنعت فضايي مي اين پژوهش، به بررسي وضعيت تأمين مالي و روندهاي سرمايه
المللي  هاي بين همچنين، همكاري. شود هاي فضايي را شامل مي مالي از طريق دولت بيشترين ميزان تأمين اعتبار برنامه

از طرف ديگر، افزايش كاربردهاي . هاي فضايي داشته است توسعه فعاليتكشورها در اين صنعت سهم بسزايي در رشد و 
گذاران خصوصي به صنعت فضايي را  هاي ورود سرمايه هاي اقتصادي، انگيزه هاي خدمات و ديگر بخش فناورانه در حوزه
هاي رو به رشد  از روندهاي فضايي  از طريق منابع بخش خصوصي نيز يكي  از اين رو، تأمين مالي پروژه. افزايش داده است
گذاري در ساخت به سمت  ها از سرمايه هاي اين پژوهش نشان از شيفت و تغيير مشي دولت يافته. باشد صنعت فضايي مي

در مقابل، افزايش كاربردهاي فضايي و ديجيتالي شدن اين صنعت، راه را براي . باشد سازي صنعت فضايي مي توسعه تجاري
  . ابع مالي نه چندان زياد باز كرده استورود بازيگران خرد با من

  صنعت فضايي، تأمين مالي، بخش دولتي، بخش خصوصي، سهم بخش فضايي از توليد ناخالص داخلي :هاي كليدي واژه

  12عالئم و اختصارات

 European Space Policy Institute  مؤسسه سياست فضايي اروپا
(ESPI)

سازمان همكاري و توسعه 
  اقتصادي 

Organization for Economic Co-
operation and Development 
(OECD)

 European Space Agency (EAS)  آژانس فضايي اروپا

 Exchange Traded Funds  هاي قابل معامله صندوق
(ETFs) 

 Initial Public Offering (IPO)  بازار بورس عرضه اوليه

هاي مخابراتي  ماهواره
  تجاري

Commercial 
Telecommunication Satellite 

 Returns on Investments (ROIs)  گذاري بازده سرمايه

شاخص تخصيص بودجه 
  دولتي به تحقيقات و توسعه

Government Budget 
Allocations for Research and 
Development (GEBRAD) 

  مقدمه 
فناوري فضايي با تأثيرات اساسي و بلندمدت، داراي ابعاد راهبردي بوده 

هاي مختلف قدرت ملي يك كشور كه شامل  تأثير آن بر جنبه و
_________________________________ 

 )نويسنده مخاطب(دانشجوي دكتري . 1
 دانشيار.  2

، استقتصادي، سياسي، اجتماعي، زيست محيطي، دفاعي و امنيتي ا
هاي سياستي صنعت فضايي  از سويي زمينه]. 1[است  چشمگيربسيار 

مهياكننده زمينه رشد و توسعه اين صنعت در هر كشوري بوده و از 
بسزايي دارد اري فضايي اهميت گذ اين رو شناخت بسترهاي سياست

هاي گذشته  هاي فضايي در دهه اهميت اقتصادي فعاليت]. 2[
امروزه، توسعه كاربردهاي جديد فضايي تا . شدت رشد كرده است هب

سازي نهفته در آن كاربردها بستگي  حد زيادي به پتانسيل تجاري
در پنج سال گذشته بازيگران دولتي و خصوصي  مخصوصاً]. 3[دارد 

در . اند هاي فضايي كرده گذاري در فعاليت زيادي شروع به سرمايه
هاي ديجيتالي، هر  همين راستا و با تركيب بخش فضايي و فناوري

. شود روزه بر تعداد كسب و كارهاي نوين و مرتبط با فضا افزوده مي
هاي فضايي كوچك  توان به توسعه سامانه به عنوان مثال، مي

هاي  يا تحليل داده) ، و غيره4ها سواره، تا3هاي كوچك ماهواره(
هاي  آمدن سامانهبا روي كار .دكردر صنعت فضايي اشاره  5بزرگ

 سعه رويكردهاي كارآفرينانه به بخشجديد فضايي و همچنين تو
وجود آمدن يك نگاه ويژه به اقتصاد فضايي در  هفضايي، شاهد ب
 ].4[ هستيمالمللي  سطح ملي و بين

_________________________________ 
3. Small Sattelites 
4. Cubesats 
5. Big Data 
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 10گذاران فرشته و سرمايه 9هاي خطرپذير گذاري عمدتاً از طريق سرمايه
  .انجام شده است

  هاي فضايي توسط دولت تأمين مالي برنامه

ها به منظور  اي از تدابير دولت هاي دولتي شامل مجموعه گذاري يهسرما
، رقمي 2017كه ميزان آن در سال  استهاي فضايي  تأمين مالي فعاليت

ميليارد دالر بوده است، در حالي كه همين گزاره در سال  75حدود 
]. 4[ميليارد دالر تخمين زده شده است  52، عددي در حدود 2008

ساليانه اين گونه مشاهده شده نيز حاكي از رشد  همچنين، روندهاي
ها نيز داليل زيادي براي  در اين راستا، دولت. هاست گذاري سرمايه
: توانند داشته باشند، از قبيل هاي فضايي مي گذاري در فعاليت سرمايه

بهبود امنيت ملي، پايش و ديدباني منابع زميني و فضايي، توسعه 
- طور كلي اثرات اقتصادي هي ديگر و بها هاي علمي در بخش فعاليت

ها امروزه از  بدين منظور دولت. هاي فضايي دارند اي كه برنامه اجتماعي
هاي هوافضايي  هاي فضايي را منحصر در قابليت چهارچوبي كه برنامه

تر از گروه  رج شده و خود را در يك فضاي وسيعبيند، خا كشورها مي
تر هوافضايي  هاي متنوع ه با قابليتر حال توسعيافته و د كشورهاي توسعه

توان گفت كه تاكنون به اين ميزان امكانِ  واقع ميدر . كنند تعريف مي
داشتن يك ماهواره در فضا كه توسط يك دولت مستقل ثبت شده باشد، 

شدن صنعت فضايي صحه ه است كه اين امر نيز بر همه گيروجود نداشت
  .گذارد مي

ايش تعداد كشورهايي كه در توان به افز در اين راستا مي
، بنابر مستندات طور مثال به. دكراند، اشاره  هاي فضايي فعال شده برنامه

سال گذشته تعداد  20، تنها در حدود 2020المعارف ماهواره  پايگاه دايره
هاي فضايي شده و اولين ماهواره خود را در  كشورهايي كه وارد فعاليت

كشور در  92به  2000ر ابتداي سال عدد د 39اند، از  مدار قرار داده
هاي  ماهواره). 2شكل (افزايش داشته است  2019انتهاي سال 

هاي خاص و فني خود  نظرگرفته شده در اين آمار البته از نظر ويژگيدر

_________________________________ 
يـا  » گـذاري جسـورانه   سـرمايه «هـاي   كه از آن با عنـوان ) Venture Capital(گذاري خطرپذير  سرمايه. 9
هـا و   برنـد، عبـارت اسـت از تـأمين سـرمايه الزم بـراي شـركت        نيـز نـام مـي   » گذاري كـارآفريني  سرمايه«

. تـه ريسـك فراوانـي اسـت    و كارآفرين كه مستعد جهش و رشد ارزش و الب) استارت آپ(وكارهاي نوپا  كسب
قابـل  و يـا غير گذاراني هستند كه با تقبل مخاطرات قابل محاسبه  گذاران خطرپذير آن دسته از سرمايه سرمايه

 .دهنـد  سـب سـود نقـاط ضـعف آنهـا را پوشـش مـي       محاسبه، فعاالنه با كارآفرينان همراه شده و با هدف ك
شوند كه آن شركت قبالً يـك يـا    ري در يك شركت ميگذا  گذاران خطرپذير اغلب زماني وارد سرمايه سرمايه

هاي بـازار را بـا موفقيـت     و محصول يا ايده آن، تست  دو دوره توسط فرشتگان كسب و كار تأمين مالي شده
 .پشت سر گذاشته و به دنبال تأمين مالي جهت توليد و بازاريابي است

كه سرمايه يك يا چند شركت نوپا را فراهم  گذاري است سرمايه) Angel investor(گذار فرشته  سرمايه. 10
گذاران  سرمايه. كند گذار فرشته به ندرت در مديريت شركت دخالت مي بر خالف يك شريك، سرمايه. كند مي

ايـن اشـخاص معمـوال در    . گـذاري كننـد   ها سـرمايه  فرشتگان افرادي هستند كه تمايل دارند روي استارتاپ
سرمايه گذار فرشته شخصي است با سرماية خالص باال و از . كنند گذاري مي سرمايه) فاز هسته(فازهاي اوليه 

  .كند و براي اين امر تنها به تصميمات خود متكي است گذاري استفاده مي شخصيِ خود براي سرمايه سرماية

هاي بزرگ  هاي مختلفي از ماهواره بسيار متفاوت هستند و حوزه
اند تا  شدهالمللي خريداري  كه در بازار بين ،مخابراتي چند تني

سسات ؤها و م هاي بسيار كوچك ساخته شده در دانشگاه تاسواره
  ].7[گيرند  تحقيقاتي را در بر مي

  
 ]7. [تعداد كشورهايي كه ماهواره ثبت شده در مدار دارند - 2شكل 

هاي  گذاري به طور خاص در دهه اخير شاهد رشد فراگير سرمايه
عنوان به . ايم شورها بودههاي نمادين فضايي توسط ك دولتي در برنامه

موريت فضايي مريخ توسط امارات متحده توان از برنامه مأ مثال، مي
عربي، پرتابگر كوچك نيوزلند، برنامه معدن كاوي لوكزامبورگ و برنامه 

به عالوه، افزايش بازيگران فضايي و ]. 4[ماهنوردي اسرائيل نام برد 
هاي متعدد حقوقي  هتر گروكاربردهاي متنوع فضايي باعث توجه بيش

شده » 11معدن كاوي فضايي«المللي  نظرگرفتن پيامدهاي بينبراي در
به عنوان مثال، انگلستان اخيراً چارچوب نظارتي خود را براي . است

ده كراصالح  2018هاي تجاري فضايي با قانون صنعت فضايي  فعاليت
  ].8[است 

رين تكشور منتخب كه بيش 49يك برآورد حداقلي از 
دهد كه تأمين مالي دولتي در  هاي فضايي را دارند، نشان مي مهبرنا

ميليارد  75رقمي به ميزان حدود  2017صنعت فضايي در سال 
طوركلي روند تأمين مالي دولتي  ههمچنين، ب. دالر بوده است
هاي فضايي با شيب ماليمي در حال افزايش بوده،  بزرگترين برنامه

هاي فضايي كوچك و متوسط  نامهدر حالي كه تأمين مالي دولتي بر
رشد ) به عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي(صورت حقيقي  هب

بزرگترين قدرت فضايي همچنان  ،امروزه. اند اي داشته فزاينده
_________________________________ 

11. Space Mining 
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 ضايي كشورهاي

10.[ 

ها و  زون پروژه
ده رشد بيشتري 
ي هر كشوري 

هاي  ايش كمك
ت متحده شاهد 

تا  2018هاي  ل
هاي فضايي  نه

گذاري  ز سرمايه
كزامبورگ بين 

هاي  ي از برنامه
ين كشور، نيمي 

و عمومي صي 

اند كه   وارد شده
ر اين عرصه ياد 
قدام به تأسيس 
 آينده عددي در 

ميليون دالر  21
ي جديد فناوري 

استراليا نيز از  2
ري ميليون دال 

. خبر داده است
ميليون  11ادل 

 فضايي استراليا 

امروزه شاهد  ل،
ضايي در نقاط 

هاي فض فته در برنامه
) [به ميليارد دالر( 2

ه به رشد روزافز
هاي آيند در سال

اي ط خاص بودجه
ن مسئله را در افزا
 غيرنظامي اياالت
مريكا در بين سال
 دالر در ساما

توان از مي ديگر 
لوك) ميليون دالر

دازي يك سري
ه وزارت اقتصاد اي
 تحقيقات خصو

ر عرصه فضايي
و كشور پيشرو در

اق 2017 در سال 
ه سالند طي س

1تا  14معادل ( 
ك مركز تحقيقاتي

2019-2018ال 
20( استراليايي 

 فضايي استراليا خ
معا( دالر استراليا 

ي كسب و كار

 دولتي و فدرال
هاي فض ر برنامه

ي دولتي صورت گرف
2018-2014هاي  ال

ست كه با توجه
ين مالي دولتي د
 رشد به شرايط

اص، اينه طور خ
ضايي نظامي و

، نيروي هوايي آم
ميليارد 44دود 
مثال]. 11[مود 

م 263معادل ( 
براي راه اند 202

برد كه بنا بر گفته
گذاري در سرمايه

ور ديگري نيز در
تراليا به عنوان دو

و نيوزلند 2018
نيوزيلن. اند  نموده

ن دالر نيوزلندي
س فضايي و يك

بودجه سا.  است
ميليون دالري 

آينده از آژانس
ميليون 15قدار 

ها حمايت از طرح
.[  

هاي  و حمايت
گذاري در سرمايه

هاي روند هزينه -3 ل
منتخب در سا

انتظار بر اين ا 
هاي فضايي، تأمي

البته اين.  باشد
به. ي خواهد داشت

هاي فض  به برنامه
به عنوان نمونه. 

 عددي در حد
گذاري خواهد نم 

ميليون يورويي
22تا  2017ي

ازانه فضايي نام ب
 ميزان صرف س

 ].12[ شد

هاي نوظهو كشور
ن از نيوزلند و است
8ستراليا در سال 
هاي فضايي خود

ميليون 30تا  20
، براي آژانس)يي

 اختصاص داده
26أمين مالي 

سال آ 4براي )
ن، اين بودجه مق

را براي ح) مريكا
]4[ص داده است 
ها فارغ از كمك

ش روز افزون س

لي از
ضايي
 نظير
ود را

4.[  
وپا به
 براي
صنايع
طريق
رصد «روپا را

عهده ر
اطات

هاي  ل
ضايي

سال  
 براي

ي از
امي و
ژانس
ها در
بايد با
ر چند

. دهد ي
حمايت
و  لتي

اافتاده
هاي  ه
هاي  ك

 اروپا
نكته 

توان  ي

12. Co
13. G
14. EU
15. N

شكل

ه برنامه
داشته

بستگي
دولتي
هستيم
2023،
سرمايه

م 238
هاي سال

بلندپروا
از اين
خواهد
ك

توان مي
اس. نمود

ه آژانس
حدود 
آمريكاي
فضايي
يك تأ
)آمريكا

همچنين
دالر آم

اختصاص
ف
افزايش

 )49پي

هاي متوال  دهه
هاي فض ر برنامه

يافته توسعهي
شرفته فضايي خو

4[اند  وسعه داده
انس فضايي ارو
شورهاي اروپايي

اي براي ص  منطقه
تحاديه اروپا از ط
 صنعت فضايي ار
«مسئوليت برنامه

را بر» 13 گاليله
در ارتبااصلي را،

ن اروپا بين سال
هاي فض در فعاليت

15يزي شده در
 مشتري دولتي

اي  طيف گسترده
هاي گوناگون نظا
لب در چندين آ
ه د كه رديابي آن
ي ارائه شده را ب

هاي دولتي در ك
صادي را نشان مي

براي ح ي دولتي
حمايت بخش دول

جاصنعت فضايي
داراي برنامههاي
توان در كمك  مي

تحاديهنيكوس ا
.هاي اروپايي دارد

وسيه است كه مي
.  

______ 
opernicus Earth O
alileo Navigarion
U GovSatom Init
ational Accounts

   و فناوري فضايي
، شماره پياپي14دوره ( 140

مر نيز مرهون
ليارد دالري در
ز ديگر كشورها

هاي پيش  برنامه
تو - گذاري رمايه
توان از آژ ي، مي

ي همكاري كش
هاي ارزش جيره

د سال گذشته، ا
بزرگتر در يگذار

روپا كه از قبل مس
ناوبري ماهواره«

، نقش ا14ساتكام
ن طرح، كميسيو

ميليارد يورو د 1
ري ماهواره برنامه 3

 اروپا بزرگترين
 

مومي و دولتي،
ضايي را در كاربرده

ها اغل گونه بودجه
شود مر باعث مي
هاي براين، تخمين

روند كمك 3كل
اري توسعه اقتص

هاي ودجهب كاهش
حهمچنان  ،  اخير

راي صرهايي كه دا
چه در كشوره و د

اين مسئله را .ست
ي گاليله و كوپر
ي هدفمند كشوره

هاي فضايي رو ينه
.واد معدني دانست

__________
Observation 
n Satellite 
tiative 
s 

علومپژوهشي  - علمي ةم
00زمستان /  4شماره /  4

بوده كه اين ام
ي هنگفت ميل
 همين روند نيز
 ايتاليا، و كانادا

تري از سر  پايين
هاي ملي  برنامه

 عالي از چگونگي
نعتي و ايجاد زنج

در چند. دكر ياد 
گذ يز نقش سرمايه

يسيون اركم. ست
«و برنامه  »12س

جديد سرائه طرح 
در اين .كند فا مي

12 بايد بيش از 
30با بيش از . د
رود كه اتحاديه ي

 ].9[ اروپا باشد 
لي نهادهاي عم

فض ةقاتي و توسع
اين گ. شوند  مي

شوند و همين ا ي
بنا. دشوار شود 1

شك. درنظر گرفت
ضو سازمان همكا

اتوجه بهبست كه 
هاي در سالضايي 

كشوربراي ، چه ي
درگ هستنايي بز

افزايش يافته است 
هاي ي در پروژه

نشان از استراتژي
كاهش اندك هزي
ت قيمت نفت و مو

__________

 

فصلنام/70
4دوره 

اياالت متحده 
ها گذاري سرمايه
در ادامه .است

آلمان، فرانسه،
با سطح البته –

به موازات
يا عنوان نمونه

يجاد ظرفيت صن
فضايي ملي خود
كميسيون اروپا ني
بر عهده گرفته اس
زمين كوپرنيكوس
داشته است، با ار

ايف نيز اي ماهواره
2020تا  2014
گذاري كند سرمايه

آينده، انتظار مي
خدمات پرتاب در
حمايت مال

اي تحقيقه فعاليت
غيرنظامي شامل
دولتي پخش مي

5هاي ملي حساب

ري دحتياط بيشت
كشور منتخب عض

اين است همم نكته
ز پروژه هاي فض

أمين مالي دولتيت
هاي فضا و برنامه

تر، فضايي كوچك
كشورهاي اروپايي

كه ن كردمشاهده
قابل توجه ديگر، ك
آن را ناشي از افت

__________
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فضايي در  ةسع
 

و توسعه فضايي 
م اين مچنين سه

سازمان همكاري 
همانگونه كه در 
حقيق و توسعه 
كه توسط دولت 
 فرانسه و ايتاليا 
سعه فضايي در 

هاي تحقيق و  ه
كشور  28داخلي 

 
 ]4[ 2017در سال 

0

آمريكا

فرانسه

ژاپن

هند

ايتاليا

اسرائيل

چك

نروژ

روماني

استوني

اسپانيا

هلند

كانادا

لهستان

يونان

برزيل

مجارستان

مكزيك

 علوم و فناوري فضايي
شماره پياپ/ 14دوره ( 140

ش تحقيق و تو
 ].16[دهد  ه مي

افته به تحقيق و
سعه دولتي و همچ
شورهاي عضو س

ه]. 17[دهد  ن مي
ميزان سهم تح

اي ك قيق و توسعه
 اياالت متحده،

ي تحقيق و توس
صد از كل هزينه
ل توليد ناخالص د

ها د  ناخالص داخلي آن

0.105
0.076
0.07
0.069
0.062
0.049
0.049
0.047
0.04
0.039
0.039
0.036
0.035
0.026
0.025
0.022
0.022
0.021
0.019
0.018
0.018
0.016
0.016
0.016
0.014
0.013
0.012
0.011
0.008
0.008
0.007
0.007
0.006

0.1

پژوهشي -نامة علمي
00زمستان  /4شمارة / 4 

فته دولتي به بخش
شورهاي دنيا ارائه

تخصيص يا دجه
هاي تحقيق و تو
خالص داخلي كش

نشان 2018 سال 
شود، بيشترين م

هاي تحق ل هزينه
ط به كشورهاي

هاي  سهم هزينه
درص03/0ب حدود 

درصد از كل 44/5
  . شود مل ميا

ضايي كشورها به توليد

0.2
0.165

0.2

  

فصلن
دوره

ياف هاي تخصيص
مان و در ميان كش

سهم بود 5شكل
ه مي از كل هزينه

 از مقدار توليد ناخ
ي و توسعه را در
ش شكل ديده مي

مي فضايي از كل
د، مربوطشو ت مي
همچنين،. ست

ه اروپا، به ترتيب
4 اتحاديه اروپا و 

تحاديه اروپا را شا

نسبت بودجه فض - 4ل

248

0.3

  

 

 
 

 گونه
د، در
ضايي
ده در
جاري
چندين
زديك
توسط
حمايت
نهايي

 مالي
.  است
ضايي
.  است
پن به
، اكثر
داخلي
مي و
ييرات
ش يا

كه به
دي از
دولتي
ل دهه
خمين
خص،
ختلف
كاوش
دي و
ط با

در . ت
اخص
دفاعي
يق و

در  -د
والت

ه بودجه
طول زم
ش
غيرنظام
بودجه

اقتصادي
اين ش
غيرنظام
پرداخت
بوده اس
اتحاديه
توسعه
عضو ات

شكل

اين.  هستيم
باشندگفت نيز ن

زيگران صنعت فض
يا، و اياالت متحد
پايگاه فضايي تج
 وجود دارد كه چ
ضايي در آينده نز
 صورت ويژه ت

حماي  عت منطقه
الت فلوريدا به تن

  ].15[ ست

يسه شدت تأمين
 داخلي كشورها

بودجه فض 2017ل
خلي آمريكا بوده
فرانسه، چين، و ژاپ

همچنين،. ه است
 توليد ناخالص د
ي فضايي غيرنظام

تغي. شود شامل مي
و به نسبت افزايش

قات و توسعه ك
ي است كه شهود
 ميزان بودجه د

از اوايل. دهد  مي
منظور تخ عات به

در اين شاخ. است
هدف مخ 14با

ك« از اين اهداف
هاي بنياد  فعاليت
هاي مرتبط ساخت

است) اب و غيره
زيرا اين شا. ايم ه

 كه به بخش د
هاي تحقي فعاليت

 و هواشناسي شود
G شهودي از تحو

هاي گوناگون
ممكن است هنگ
جذب يا حفظ باز
ن به كانادا، ايتالي

پ 10يكا، اكنون
ري و زيرمداري

حتمالي صنعت فض
ضايي اغلب به

ظور توسعه صنع
ودجه فضايي اياال

استوسط اروپايي

گيري و مقاي  اندازه
 توليد ناخالص

شود، در سال  مي
ز توليد ناخالص دا
شورهاي روسيه، فر

درصد بوده 07/0 
درصد 05/0 از

هاي ن عدد فعاليت
ر دسترس بوده، ش

هاي فضايي و جه
  .ها بستگي دارد

 دولتي به تحقيق
، شاخص ديگري
 كشور و حجم
ت و توسعه ارائه

 گردآوري اطالع
ها صورت گرفته ا

ها مطابق ب ولت
ده است كه يكي
 طبقه هم شامل
 هم شامل زيرس

هاي پرتا ، سامانه
ري داده نيز مواجه

هايي مام فعاليت
 شامل بعضي ف
ش محيط زيست،

GBARDشاخص

  دولتي و خصوصي 

ه و با مكانيزم
اينكه م رغم  به

منظور ج ف دنيا به
توان مي راي مثال

در آمريك. دكرره 
هاي مدا ي پرتاب

اسخ به توسعه اح
هاي فض پايگاه 

منظ اي و به منطقه
نمونه، بو براي]. 1

ايي يك كشور مت

  ن مالي دولتي
ها براي شاخص 

ودجه فضايي به
مشاهده 3شكل 

درصد از 24/0ود 
براي كشين سال 

، و08/0، 1/0، 0
ي ميزاني كمتر
اين. ل شده است

دري كه اطالعات 
زان تغييرات بودج
ص داخلي كشوره
خصيص بودجه

GB ،معروف است
ك بلندم دت يك

به حوزه تحقيقات
هايي براي تالش

ط بعضي كشوره
يق و توسعه د

بندي شد ي طبقه
اين. است » فضا

ق و توسعه و
ها، آزمايشگاه(يي 
هايي در گردآور ت

ظامي فضايي، تم
تواند كه مي–را 

 رصد زمين، پايش
با اين وجود، شا 

:تأمين مالي صنعت فضايي

مختلف دنيا و
ها يگذار سرمايه

كشورهاي مختلف
رب. شود نجام مي

ين موضوع اشار
داراي مجوز براي
مورد از آنها در پا

.اند ساخته شده
گذاران م سياست

14-13[شوند  مي
معادل بودجه فضا

هاي تأمين شاخص
يكي از مفيدترين
فضايي، نسبت بو
همانگونه كه در ش
ياالت متحده حدو
ين نسبت در همي

/17ترتيب حدود
هاي فضايي بودجه

كشورشان را شامل
، تا جاييرا نظامي

ين نسبت به ميز
كاهش توليد ناخالص
شاخص تخ

BARDشاخص

هاي گيري جهت
ختصاص يافته ب

ميالدي ت 1980
ين شاخص توسط

هاي تحقي فعاليت
اجتماعي-قتصادي
برداري از و بهره

كاربردي تحقيق
هاي فضاي فعاليت

جا با محدوديتين
در بخش غيرنظ

شود ر مربوط مي
توسعه مربوط به

اما. گيرد نظر نمي
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و از توليد  R&Dهاي  فضايي از كل هزينه R&Dسهم بودجه دولتي  - 5شكل 
 ]17[ناخالص داخلي در كشورهاي منتخب 

هاي دولتي اختصاص يافته به  كه به روند تحولي بودجه ميهنگا
غيرنظامي در سه دهه گذشته توجه كنيم، چندين نتيجه بخش فضايي 

اينكه  اول). 7و  6هاي  چند كشور منتخب در شكل(تر خواهد شد  روشن
گذاري دولتي را در بخش  كشورهايي كه بيشترين ميزان سرمايه

كاهشي اند، مانند اياالت متحده و فرانسه، روند  غيرنظامي فضايي داشته
يص يافته تحقيق و توسعه فضايي به توليد را در سهم بودجه دولتي تخص

 3دوم، در . اند ميالدي داشته 1990ناخالص داخلي در مقايسه با اوايل دهه 
دهه گذشته تعداد كشورهاي فعال در عرصه فضايي و تحقيق و توسعه 

در نهايت اينكه كشورهايي كه سهم . مربوطه روز به روز افزايش داشته است
هاي تحقيق و  ناخالص داخلي خود را به فعاليتكوچك و ناچيزي از توليد 

توسعه فضايي اختصاص داده بودند، شاهد رشد مثبت چشمگيري در اين 
  .اند شاخص در دهه گذشته بوده

  
) درصد(سهم تحقيق و توسعه فضايي غيرنظامي از توليد ناخالص داخلي   - 6شكل 

 )و محاسبات نويسنده OECDآمار : منبع(

 
 -(%)و توسعه فضايي از كل ميزان تحقيق و توسعه دولتي  سهم تحقيق - 7شكل 

 و محاسبات نويسنده OECDآمار : منبع
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هاي فضايي توسط بخش  تأمين مالي برنامه
 خصوصي

گذاري  هاي فضايي سرمايه رديابي منابع بخش خصوصي كه در فعاليت
با اين وجود، شواهد كنوني . كنند به آساني قابل شناسايي نيست مي

هاي  سابقه توسط صندوق هاي بي گذاري از سرمايه يحجم نشان از
هاي فضايي  هاي فرشته در استارتاپ گذاري خطرپذير و صندوق سرمايه
هاي كوچك و متوسط در حوزه فضايي  كه اخيراً نيز به ايجاد بنگاهاست 

ها هنوز در  است كه اين گونه فعاليت شايان ذكرالبته . انجاميده است
  .هستندالي بخش عمومي و دولتي ناچيز مقايسه با تأمين م

هاي مخابراتي تجاري راه را براي  سال گذشته، ماهواره 15در 
]. 4[اند  گذاري و تأمين مالي از طريق بخش خصوصي هموار كرده سرمايه

اي بوده  ز خدمات ماهوارهها با سودآوري بااليي كه ناشي ا اين گونه ماهواره
هاي مرسوم و كالسيك تأمين  ه از روشن اين بخش اجازه داده كبه فعاال

هاي  يا انتشار اوراق بهادار براي فعاليت ، نظير تأمين مالي از طريق سهاممالي
اين . خود استفاده كرده و در نتيجه دستيابي به سود نيز تسهيل شده است

ها  هاي خصوصي نظير خريد ماهواره هاي شركت باعث توسعه فعاليت مسئله
. هاي توزيع خدمات فضايي شده است وص در شبكهو خلق نوآوري به خص

توان در كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و  اين مسئله را مي
اي  هاي ماهواره ه امروزه بيشتر شركتبدين صورت ك .كردتوسعه مشاهده 

روند مذكور . اند هاي سهامي عام شده فعال در اين كشورها تبديل به شركت
شود و در واقع امروزه شاهد اصالح  هده ميهم اكنون در چين نيز مشا

به عنوان مثال، . هستيمهاي دولتي فضايي در كشور چين  ساختاري شركت
شركت ارتباطات ماهواره اي چين كه درواقع يك شركت تابعه از شركت 
دولتي علوم و فناوري هوافضاي چين كه طراح و سازنده بسياري از 

سهام خود در بازار بورس به عموم  هاي چيني است، در حال ارائه ماهواره
  .است

ها امروزه با تشكيل سنديكا براي گرفتن وام به  بسياري از شركت
اين روند . كنند هاي فضايي فعاليت مي منظور تأمين مالي پروژه

هاي مخابراتي منجر به تجاربي  آميز در تأمين مالي ماهواره موفقيت
. هاي فضايي شده است يتهاي فعال مشابه هر چند محدود در ديگر حوزه

صورت  هبه عنوان مثال، در ده سال گذشته چندين شركت سهام خود را ب
هاي ساخت  عمومي در بازار بورس عرضه اوليه كرده و از اين راه پروژه

به . اند دهكرهاي رصد زميني خود را تأمين مالي  نسل آينده ماهواره
در  16يجيتال گلوبتوان به عرضه اوليه سهام شركت د عنوان نمونه مي

  ].18[ كردميالدي اشاره  2010اوايل سال 
هاي جديد معموال وجوه مربوط به  منابع اصلي تأمين اعتبار بنگاه

خانوادگي و  دست آمده از محافل هگذاران شركت، سرمايه ب خود بنيان
_________________________________ 

16. Digital Globe 

داران  هاي بانكي، سرمايه سهام گذاران، وام ارتباطات شخصي بنيان
گذاري  هاي سرمايه گذاران فرشته و صندوق سرمايه گذاري شامل سرمايه(

يك منبع نسبتاً جديد از  .هستندهاي دولتي  و نهايتاً حمايت) خطرپذير
هاي بزرگ  دست آمده از شركت هتأمين مالي خصوصي فضايي، منابع ب

بزرگ و شناخته هاي  بدين صورت كه شركت. استهوافضايي و دفاعي 
گذاري خطرپذير در دهه  هاي سرمايه سيس صندوقشده، با ايجاد و تأ

هاي فضايي  در استارتاپ هاي فضايي شده و عموماً اخير وارد بازار فعاليت
، 17افزاري، هوش مصنوعي، واقعيت افزوده هاي توسعه نرم فعال در زمينه
گذاري  هاي دانش بنيان فضايي سرمايه طور كلي شركت هحسگرها و ب

گذاري فعال در صنعت  هاي سرمايه ترين صندوق بعضي از مهم. اند كرده
هاي بوئينگ  پذير شركتگذاري خطر هاي سرمايه صندوق: از عبارتند

  . 21و داسالت 20، ايرباس، تالس19، الكهيد مارتين18هورايزون
هاي  گذاري در سهام استارتاپ ، شاهد ميزان سرمايه2018در سال 

همچنين، تعداد . ماي ميليارد دالر بوده 25/3تا  3بخش فضايي به مقدار حدوداً 
قرارداد  1400به  2011عدد در سال  200گذاري فضايي از  قراردادهاي سرمايه

گذاري خطرپذير  سرمايه«هاي شركت  برآورد. رشد داشته است 2017در سال 
به اندازه كل  2018دهد كه تنها در سال  نشان مي »22اسپيس انجلز

به بعد،  2009هاي فضايي از سال  گذاري در سهام شركت سرمايه
  ].20- 19[ ايم گذاري جديد داشته مايهسر

طور خاص در چين و بعد از اعالم يك سياست ملي جديد در  هب
هاي تجاري فضايي،  مبني بر سرعت بخشيدن به فعاليت 2015سال 

صورت جدي وارد  هاستارتاپ فضايي در چند سال گذشته ب 100بيش از 
در چين،  2018ها در سال تن. اند هاي تجاري فضايي شده عرصه فعاليت

استارتاپ  30ميليون دالر سرمايه خطرپذير در حدود  310بيش از 
هاي راكتي، ساخت ماهواره و كاربردهاي تجاري  فضايي در حوزه
هايي كه  به عالوه، اگر شركت. گذاري شده است فضايي، سرمايه

هد اند نيز در نظر بگيريم، شا صورت عمومي سهام خود را انتشار داده هب
ميليون دالري بخش خصوصي فضايي  530گذاري  يك ميزان سرمايه

هر چند اين مبالغ بسيار ]. 21[ايم  در چين بوده 2018در همان سال 
ميليارد  50گذاري  توان به سرمايه مي مقايسه، مثالً برايناچيز بوده و 

تا اواسط سال  2011هاي هوش مصنوعي از سال  دالري در استارتاپ
  ].22[ 23كرداشاره  2018

_________________________________ 
و معموالً در (يك نماي فيزيكي زنده، مستقيم يا غيرمستقيم ) Augmented Reality(واقعيت افزوده  .17

اين عناصر بر اساس توليدات . كند است، كه عناصري را پيرامون دنياي واقعي افراد اضافه مي) تعامل با كاربر
كه از طريق دريافت و پردازش اطالعات كاربر توسط سنسورهاي ورودي مانند شود  د ميايجاكامپيوتري 

  .است GPSهاي  صدا، ويدئو، تصاوير گرافيكي يا داده
18. Boeing’s HorizonX Ventures 
19. Lockheed Martin Ventures 
20. Thales Corporate Ventures 
21. Dassault System Venture Fund 
22. Space Angels Venture Capital 

 ميليارد دالر بوده است 17به تنهايي  2017ميزان سرمايه گذاري در بخش هوش مصنوعي در سال  .23
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هاي  نكته ديگري كه در بحث تأمين مالي خصوصي فعاليت
هاي اخير خود را به خوبي نشان داده است،  فضايي در سال

گذاري روزافزون ثروتمندان شناخته شده جهاني در عرصه صنعت  سرمايه
به عنوان  ).1جدول (فضايي است هاي  ها و برنامه و اقتصاد در پروژه

 »25بلو اوريجين«و يا  »24اسپيس ايكس«هاي  كتتوان از شر مثال، مي
به عنوان دو ركن بسيار مهم و فعال در عرصه فضايي كه به صورت 

اگرچه در . دكرگيرد، اشاره  ها صورت مي خصوصي نيز تأمين اعتبار آن
اين زمينه اطالعات عمومي كمي در دسترس است، با اين وجود و با 

مانند (ها  اين شركت هاي بزرگ در حال انجام توجه به پروژه
و همچنين قراردادهاي ) هاي اكتشافات فضايي يا كپسول ها، كننده پرتاب
ها با دولت اياالت متحده امضا  اين شركت ي كه مخصوصاًا تجاري

هاي خصوصي در  توان به نقش بسيار مهم اين شركت اند، مي دهكر
  ].23[صنعت فضايي پي برد 

  ]23[هاي فضايي  ها و برنامه قتصاد جهاني در شركتگذاري ثروتمندان ا سرمايه - 1جدول 

نام
 گذار سرمايه

شركت 
 گذار سرمايه

گذاريسرمايه
 فضايي

 حوزه فعاليت

 داده كيمتا مايكروسافت بيل گيتس

 پرتاب بلواوريجين آمازون جف بزوس

 داده ستي فيسبوك مارك زوكربرگ

 معدن پلنتري گوگل لري پيج

 داده/پرتاب كساسپيس اي گوگل سرگي برين

 معدن ويندوارد هاچينسون لي كا شينگ

 پرتاب موون اكسپرس تنسنت ماهواتنگ

 پرتاب اسپيس ايل الس وگاس سند شلدون آدلسون

 پرتاب استراتوالنچ مايكروسافت پاول آلن

 داده/پرتاب اسپيس ايكس تسال الون ماسك

 معدن پلنتري گوگل اريك اشميت

 داده وان وب الكترا ريكاردو ساليناس

 پرتاب ويرجين گلكتيك ويرجين گروپ ريچارد برانسون

 پرتاب اسپيس ايل سامسون لين شوسترمن

 ري ميلنر.ي
دي اس تي 

 گلوبال
 داده پلنت

 داده تارانيس سيلزفورس مارك بنويف
 

سيس تغيير فضاي تأمين مالي خصوصي، تأ نشانه ديگري از
كه معموالً انواع  استسرمايه  هاي قابل معامله جديدي در بازار صندوق

گذاري را شامل شده و روز به روز بر تعداد  مختلفي از ابزارهاي سرمايه
هاي فضايي را هم در بر ميگيرند، افزوده  آنها كه در واقع سهام شركت

هاي دفاعي و هوافضايي ساليان سال است كه در  سهام شركت. شود مي
گذاري را تشكيل  مايههاي سر واقع بخشي از يك سبد جذاب صندوق

_________________________________ 
24. SpaceX 
25. Blue Origin 

متاخِّر در تشكيل اين اي نسبتا  هاي فضايي پديده اند، اما ورود بخش داده
هاي  همچنين، اگر فرآيند تشكيل سرمايه شركت]. 23[ گونه سبدهاست

شد، به صورت عرضه  اشاره 1ها در جدول  آنموفقي كه به بعضي از 
رود بيشتري نيز عمومي در بازار صورت گيرد، آنگاه عالقه و جذابيت و

  ].4[گذاران خصوصي بزرگ و كوچك بوجود خواهد آمد  براي سرمايه
رغم روندهاي مثبت مشاهده شده، هنوز موضوع دسترسي پايدار  به

هاي مستقر يا  هاي اساسي اكثر شركت به منابع مالي، يكي از چالش
المللي ميان  رقابت تنگاتنگ بين .استبازيگران جديد صنعت فضايي 

اي مطرح و اصلي در بازار، رشد روزافزون ابداعات  و اختراعات ه شركت
هاي  ران جديد فضايي با مدلفناورانه و ظهور تازه واردان و بازيگ

اند، از مواردي هستند كه بر  اي كه حتي به اثبات نرسيده تجاري
  .هستندگذاري صنعت فضايي تأثيرگذار  انداز سرمايه چشم

گذاري براي  ي واقعي سرمايهذكر است كه هنوز بازده شايان
گذاري خطرپذير  شركت هايي كه در پنج سال گذشته در فرايند سرمايه

اين موضوع نيز ناشي از يك . اند، محقق نشده است سرمايه جذب كرده
هاي  بدين معني كه عمدتاً فعاليت .استويژگي ذاتي صنعت فضايي 

رارگرفتن، ق فضايي از فرآيندهاي ساخت گرفته تا پرتاب و در مدار
ها امروزه به  البته اين محدوديت. همگي به زمان زيادي احتياج دارند

در (فرايندهاي ساخت و توليد  »26ديجيتالي شدن«لطف اثرات 
. ، بسيار كاهش يافته است)ها، و تجهيزات زميني ها، ماهواره موشك

هاي آينده ممكن  هاي فضايي در سال همچنين، فضاي پوياي فعاليت
بدين معني . هاي اقتصادي شود هايي از حباب ه ايجاد گونهر باست منج

ادغام «در ساليان نه چندان دور شاهد فرايندهايي نظير  كه احتماالً
]. 4[هاي فضايي خواهيم بود  شركت »28خريد سهام«يا  »27ها شركت

هاي استارتاپ رقيب و  اين موضوع خود را در تعامل ميان شركت
ا رشد واقع ب كه امروزه در ،كوچك هاي در حوزه پرتابگر مخصوصاً

  .ايم، بيشتر نشان خواهد داد ها مواجه شده اينگونه شركت

  29هاي سياستي گيري و داللت نتيجه

ها را به خود  صنعت فضايي از صنايع نوپايي است كه توجه دولت
هايي براي دولتمردان  اين مسئله باعث ايجاد دغدغه. معطوف كرده است

كردن صنعت،  پذير ت موضوعاتي نظير رقابتان در جهگذار و سياست
نين، همچ. هاي نوآوري در صنعت شده است ايجاد رشد و تقويت انگيزه

در  »گذاري بازده سرمايه«بودن   موضوع اطمينان از رضايت بخش
اند نيز يكي از  هايي كه توسط بخش دولتي تأمين اعتبار شده پروژه
  .استهاي اصلي بخش دولتي در هر كشوري  دغدغه
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هاي فضايي از ابتداي ظهور  گذاري در برنامه روندهاي سرمايه
دهنده نقش مهم و بسزاي  ميالدي، نشان 50صنعت فضايي در دهه 

هاي ساخت، فرايندهاي توليد مواد  بخش خصوصي در تأمين مالي پروژه
هاي اخير خود را  اين امر در دهه. استهاي جديد فضايي  و فناوري

شدن بخش فضايي و ورود  همچنين، ديجيتالي. بيشتر نشان داده است
هاي جديد و پيشرفته، باعث يك تغيير  تر با فناوري بازيگران متنوع

در واقع اتفاقات . ها به بخش فضايي شده است راهبردي در نگاه دولت
هاي اخير، باعث تمركز  تكنولوژيك و تحول فضاي كسب و كار در دهه

هاي ملي و  و افزايش همكاريسازي  هاي تجاري بيشتر دولت بر حوزه
  . هاي فضايي شده است المللي در پروژه بين

در اين مقاله، با نگاهي به تأمين مالي دولتي و خصوصي بخش 
هاي فضايي و بهبود بازده  توان دو رويكرد را در رشد فعاليت فضايي مي

  :كيد قرار دادهاي فضايي مورد تأ گذاري پروژه يهسرما

سازي محصوالت و  فرايند تجاريافزايش نقش دولت در  - 1
ها در  هاي فضايي و همچنين درگير شدن بيشتر دولت پروژه

المللي به منظور تأمين اعتبار  هاي ملي و بين همكاري
  .هاي فضايي برنامه

كه هنوز هم بودجه نهادهاي  كردبراي توضيح اين مورد بايد توجه 
يي نقش ايفا هاي تجاري فضا عمومي، به عنوان پيشران كليدي فعاليت

هاي ملي به عنوان تأمين كننده  در واقع، امروزه هنوز هم دولت. كنند مي
در زنجيره تأمين بسياري از  »30مستاجرين لنگر«يا اصطالحاً به عنوان 

از طرفي، اينجا اصطالح مستاجر . كنند خدمات تجاري فضايي فعاليت مي
توزيع و  ها با ايجاد بستري براي لنگر بدين مفهوم است كه دولت

بازاريابي خدمات و محصوالت فضايي، به رشد و توسعه صنعت فضايي 
هاي بخش  همچنين، با افزايش ظرفيت. در كشورها كمك رسانند

تواند از خدمات تجاري فضايي براي انجام  خصوصي دولت مي
تر كه بخش خصوصي توان پرداختن به  تر و پيچيده هاي سخت مسئوليت

 .ندكآن را ندارد، استفاده 

هاي ملي فضايي در جهت دستيابي  پايش مستمر برنامه - 2
 .به اقتصاد پايدار در بخش فضايي

 هاي هدر تحقق رويكرد دوم نيز بايد به همكاري و هماهنگي ميان ادار
هاي صنعتي و پيمانكاران بخش خصوصي توجه ويژه  آمار ملي، اتحاديه

مللي اين فرصت را ال هاي ملي و بين در واقع تمام كشورها و بنگاه .كرد
هاي فضايي وارد شده و از زنجيره ارزش جهاني  كه در فعاليت ددارن

هايي كه قصد تأمين اعتبار  بدين منظور دولت. ايي منتفع شوندبخش فض
هاي فضايي را دارند بايد قادر به اين امر باشند كه بتوانند كساني  برنامه

د و اين مهم نيز از كه در صنعت كيفيت باالتري دارنشناسايي كنند را 
_________________________________ 

30. Anchor Tenants  

دست  هو تحليل اطالعات آماري ب »31پايش صنعت«طريق استفاده از 
همچنين شناسايي نقش هر بازيگر در . شود آمده از صنعت حاصل مي

 .استهاي اين مسير  زنجيره ارزش اقتصاد ملي فضايي از بايسته

گذاري فضايي فرايند  ذكر است كه سياست شاياندر پايان 
هاي عمومي يك دولت يا در  مورد راهبردها، خط مشي گيري در تصميم

]. 24[است جو  يبرداري از فضاي ماورا الملل براي بهره عرصه بين
هاي  امروزه صنعت فضايي روز به روز با فناوري ،همانگونه كه اشاره شد

بنابراين نقش  .استجديد و كاربردهاي گسترده، در حال تغيير و تحول 
ها و نهادهاي عمومي و خصوصي  آژانس گذاران در توسعه سياست

هاي موجود در صنعت، در كنار  فضايي و همچنين بهبود روند كار بنگاه
تالش براي سرعت بخشيدن به نوآوري و كارافريني فضايي، بسيار حائز 

هاي  مندي كامل از منافع فعاليت در نهايت، به منظور بهره. استاهميت 
اطمينان از رشد پايدار و متوازن فضايي در امروز و آينده و همچنين 

هاي بيشتر  صنعت فضايي، اقدامات سياستي هدفمند همراه با همكاري
  .استهاي اقتصاد فضايي هر كشوري  المللي از بايسته بين
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