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Abstra Ctتوجه قسمت 

 

  

:خالصه مطالب 

 

  

مي تواند بر توانايي شركت ها در توسعه محصوالت جديد و خلق و پذيرش فناوري هاي  RDيه گذاري اسرم

ممكن است به دليل  RDرا افزايش دهد تاثير داشته باشد اما سرمايه گذاري  آورشابتكاري كه ممكن است ميزان فر

. بين مالكان و مديران يك شركت منجر شو ) آژانس(نامشخص بودن حاصل شان به مشكل نمايندگي 

 

  

به نظر مي رسد كه شركت هاي خانوادگي و موسس اغلب بايد نسبت به ديگر شركت ها در موقعيت نمايندگي شان 

در شر كت  RDاين مقاله بودجه . تاثير بگذارد RDتر باشند كه اين امر مي تواند بر سرمايه گذاري هاي  متفاوت

ت هاي ديگر تحليل مي كند و نتايج نشان ميدهد در حاليكه مالكيت كهاي خانوادگي و موسس را در تقابل با شر

تاثير مثبت دارد  RDنه تنها بر قدرت را كاهش مي دهد مالكيت از طريق تك موسسان  RDخانوادگي ميزان قدرت 

اين مقاله در درك نقشكارآفريني در تصميم گيري هاي پرخطر يا پر سود . نيز موثر اند RDبلكه بر ميزان فرآورش

RD  شركت مي كند.
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خالصه هئيت اجرايي  -

 

  

اين سرمايه گذاري ها . خصوصاً در صنايع متمركز بر تحقيق جهت نوآوري الزامي هستند  RDسرمايه گذاري هاي 

با . آگاهي شركت و يا ظرفيت جذب، كه توانايي شركت در استفاده از اطالعات موجود است را افزايش مي دهد 

ست و اغلب در دستيابي به اين حال اين سرمايه گذاري ها از  سرمايه گذاري هاي ديگري كه بازپرداختشان زمان بر ا

براي مثال اگر مدير يك شركت نسبت به مالكان خارجي . اهدافشان  شكست مي خورند متفاوت مي باشند 

و احتمال موفقيت آنها داشته باشد ممكن است يك  RDهاي اطالعات بيشتري راجع به ماهيت سرمايه گذاري 

به عالوه ممكن است يك مدير آگاه از هزينه ) . نامتقارنموقعيت اطالعات ( رخ دهد) نمايندگي( مشكل در آژانس 

بترسد و بنابراين در مقايسه با سرمايه گذاري هالي بلند مدت و پرخطر به سرمايه  RDهاي مرتبط با سرمايه گذاري 

). موقعيت مخاطره اخالقي( گذاري هاي كوتاه مدت و كم خطر تمايل نشان دهد 

 

  

در شركت هاي خانوادگي و تك موسس ) نمايندگي( اين موقيعت آژانس بر طبق آثار نوشته شده ممكن است

. متفاوت باشد 

 

  


