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الف

خالصه اجرایی 

نرخ های بهرۀ پایین یا منفی، بیش نمایی ارز ش گذاری درک شدۀ1 دارایی های ثابت )اموال( و سهام 
و نیز دشواری کلی کسب درآمد مناسب و کافِی حاصل از دارایی ها، منجر به افزایش اختصاص 

دارایی های صندوق های ذخیرۀ تامین اجتماعی به سرمایه گذاری در زیرساخت ها شده است.
گزارش حاضر انجمن بین المللی تامین اجتماعی )ISSA(، این روندها را برجسته کرده 
نوع  از  دارایی هایی  انتخاب  مناسب بودن  از  اطمینان  برای حصول  الزم  حکمرانی  تدابیر  و 

زیرساخت ها برای طرح های تامین اجتماعی را تشریح می کند. 

تعیین اهداف و ساختار حکمرانی مطلوب

 ISSA نقطۀ عزیمت آغاز بحثی کلی دربارۀ سرمایه گذاری نهادهای تامین اجتماعی، رهنمودهای
دربارۀ سرمایه گذاری صندوق های تامین اجتماعی است که سفر حکمرانی را از مبانی، ماموریت و 
اهداف سرمایه گذاری تا به گارگیری یک استراتژی سرمایه گذاری و مدیریت آن، پوشش می دهد. 
اگرچه این اصول از قابلیت تسری و به کارگیری برای سرمایه گذاری در زیرساخت ها نیز 
برخوردارند، اما برای انعکاس موضوعات حکمرانی دیگری که برای این نوع دارایی ها باید 

مدنظر قرار گیرند، رهنمود مجزایی نیز به این مجموعه رهنمودها افزوده شده است. 
ریسک های مرتبط با چنین سرمایه گذاری هایی در اغلب موارْد جدید و متفاوت از طبقه بندی 
موجود دارایی ها هستند؛ مثاًل، ریسک ساخت وساز و مدیریت بی اعتباری قراردادها2. به عالوه، 
انتخاب نوع دارایی منکعس کنندۀ میزان ریسک پذیری و امکان مدیریت ریسک های گوناگونی 

است که جزء ذاتی گزینه های متنوع دارایی های زیرساختی به شمار می روند.   

گسترۀ وسیع انتخاب گزینۀ سرمایه گذاری و نحوۀ سرمایه گذاری  

و  انرژی  حمل ونقل،  حوزه های  با  مرتبط  دارایی های  دربرگیرندۀ  زیرساختی،  دارایی های 
نیز  و  انرژی های تجدیدپذیر، شبکه های کابلی(  راه آهن،  بندرگاه ها، خطوط  )مثاًل  ارتباطات 
1. Perceived overvaluation
2. Managing voids
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مسکن  بیمارستان ها،  مدارس،  )مثاًل  اجتماعی«  »زیرساخت های  با  عنوان  عمومًا  که  آنچه 
مشخصات  و  ویژگی ها  دارایی ها،  این  از  یک  هر  هستند.  می شوند،  طبقه بندی  اجتماعی( 

ریسکی متفاوتی دارند که بر شیوۀ مدیریت آنها تاثیر خواهد گذاشت. 
گزارش حاضر، رویکرد سرمایه گذاری مستقیم را با به کارگیری مدیران بیرونی و عواملی که 
پیش برندۀ هر یک از این انتخاب ها هستند، مقایسه می کند. لذا، رویکردهای مختلف تشکیل 
سرمایه گذاری  یا  منفعالنه1  ]نسبتًا[  سرمایه گذاری  رویکرد  نظیر  سرمایه گذاری،  سبد  یک 
]نسبتًا[ فعاالنه2، سرمایه گذاری مشترک3، مدل کلوب سرمایه گذار4 و گزینه های زیرساختی 

پذیرفته شده در بازارهای بورس، مورد توجه قرار می گیرند. 

معیارگذاری و سرمایه گذاری خارجی

است.  زیرساخت ها  در  سرمایه گذاری  چالش های  مهم ترین  از  یکی  عملکرد،  ارزیابی  نحوۀ 
اما با معیارگذاری، می توان به گزینه هایی برای این منظور دست یافت. همچنین، درصورت 
هنگام  باید  که  را  موضوعاتی  حاضْر  گزارش  داخلی،  گزینه های  انتخاب  محدودبودن 

سرمایه گذاری در خارج از کشور مدنظر داشت را مطرح می کند. 
می تواند  و  است  برخوردار  جهانی  روبه رشد  روند  یک  از  زیرساخت ها  در  سرمایه گذاری 
همچنین  امر  این  باشد.  متناسب  اجتماعی  تامین  ذخیرۀ  صندوق های  عملکرد  با  به خوبی 
اجتماعی  مسئولیت پذیر  سرمایه گذاری  مقولۀ  بر  فزاینده  تاکید  به  باشد  پاسخی  می تواند 
نهادهای مذکور. گزارش حاضر با نیم نگاهی به این روند، انواع دارایی ها و گسترۀ جغرافیایی 

سرمایه گذاری های اخیر را برجسته خواهد کرد. 

1. Core
2. Core plus
3. Co-investment
4. Investor Club



1 

1. بستر بحث

امروزه گرایشی فزاینده در به کارگیری دارایی های صندوق های ذخیرۀ تامین اجتماعی برای 
سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی به وجود آمده است. منشا چنین تمایلی را می توان از 

عوامل زیر دریافت: 
کاهش جذابیت سرمایه گذاری های سنتی بر اثر تجربۀ یک دهه نرخ های اندک بازدهی؛  ●
●  )ESG( زیست محیطی  و  اجتماعی  حکمرانی،  جنبه های  بر  روزافزون  تاکید 

بر  تاکید  افزایش  از  است  انعکاسی  مقوله  این  ذخیره.  سرمایه گذاری صندوق های 
سرمایه گذاری های مسئوالنۀ اجتماعی )SRI( به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از اهداف 

صندوق های ذخیره؛ 
دشواری یافتن دارایی هایی که درآمد مناسب و کافی ایجاد می کنند؛  ●
مثال،  ● برای  سنتی،  سرمایه گذاری های  گزینه های  برای  داخلی  محدود  بازار  یک 

اوراق سهام و قرضه. 
در نتیجۀ این عوامل، تحرک فزاینده ای معطوف به سرمایه گذاری در زیرساخت ها، به عنوان 
عنصری مهم در سبد سرمایه گذاری صندوق های ذخیرۀ تامین اجتماعی، به وجود آمده است. 
بااین حال، چنین سرمایه گذاری هایی بسیاری از صندوق های ذخیره )و نیز طرح های بازنشستگی 
الیۀ دومی که سرمایه گذاری در زیرساخت ها از قبل در آنها نسبتاً رایج بود( را با طیف جدیدی 
آنها هستند،  مدیریت  برای  قدرتمند  ساختارهای حکمرانی  وجود  مستلزم  که  چالش هایی  از 
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مواجه کرده اند. به عالوه، این نوع سرمایه گذاری ها می توانند بیانگر شرح متفاوتی از ریسک، 
همکاری با ذینفعان و طرف های ثالث متفاوت و مواجهه با چالش های متفاوت با آنچه که در 
گزینه های سنتی دارایی با آنها روبرو هستیم، باشند. مطابق گزارش بررسی 100 سرمایه گذار 
برتر زیرساخت های نهادی در سال 2018، که توسط IPE Real Assets1 انجام شده، دالیل 
اصلی چرایی عدم سرمایه گذاری نهادهای تامین اجتماعی در این طبقه از دارایی ها را فقداِن 
منابع داخلی برای اعتبارسنجْی، که تالی ناگزیر چالش های مربوط به عدم نقدشوندگی2 این نوع 
دارایی ها است، و نیز نوعی دلیل احساسی که اندازۀ کل ]این طبقه از[ دارایی های تحت مدیریت 
سرمایه گذار به اندازه ای بزرگ و چشمگیر نیستند که بتوانند توجیه کنندۀ انتخاب آنها به عنوان 

قسمتی از سبد سرمایه گذاری نهادهای مذکور باشند، بیان می کند. 
مناسب  مدیریت  برای  حکمرانی  الزامات  سرمایه گذاری ها،  این  ماهیت  به  گزارش  این 
آنها توسط صندوق های ذخیرۀ تامین اجتماعی، رویکردهای مختلف سرمایه گذاری در چنین 
دارایی هایی، و نیز روندهای جاری سرمایه گذاری در زیرساخت ها می پردازد. واژه نامۀ ارائه شده در 
انتهای گزارش تعاریف مفیدی از برخی واژگان به کاررفته در متن گزارش را ارائه می کند. هدف 
این گزارش پرداختن به مالحظاتی مهم برای صندوق های ذخیرۀ تامین اجتماعی است که به 
چنین سرمایه گذاری هایی می اندیشند. این گزارش را می توان به نوعی مکمل رهنمود شمارۀ 
18 »دستورالعمل های سرمایه گذاری صندوق های تامین اجتماعی« انجمن بین المللی تامین 

اجتماعی )ISSA(3 دانست، که به طور مشخص به سرمایه گذاری در زیرساخت ها مربوط است. 

1. لینک زیر را ببینید: 
https://realassets.ipe.com/top-100-and-surveys/top-100-infrastructure-investors/realas-
sets.ipe.com/top-100-and-surveys/top-100-infrastructure-investors/10026765.fullarticle. 
2. Illiquidity 
3. International Social Security Association 
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2. مشخصه های سرمایه گذاری در زیرساخت ها؛
تعریف، گونه، ویژگی ها و ریسک های اصلی

 عالَم زیرساخت ها بسیار متنوع است. دارایی های زیرساختی فراهم کنندۀ خدمات ضروری، همچون 
جابجایی و ذخیره سازی کاالها، اطالعات یا منابع و نیز ارائۀ خدماتی نظیر مراقبت های بهداتشی، 
تامین مسکن و حمل ونقل به افراد، به شمار می روند. در بسیاری از نمونه ها، عملکرد این نوع از 

دارایی ها، به دلیل ساختارهای تنظیمی و یا قراردادهای بلندمدت، مبتنی بر انحصار است. 
شکل 1. نمونه هایی از دارایی های زیرساختی )اقتصادی و اجتماعی(

منبع: نویسندگان
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1.2. ویژگی ها

سرمایه گذاری در زیرساخت ها اغلب، به دلیل ماهیت اصلی و وضعیت شبه انحصاری شان، از 
ویژگی های متمایزی برخوردارند که در بسیاری موارْد بنا بر یک حکم دولتی یا یک قرارداد 

یا امتیاز انحصاری بلندمدت، تضمین و حمایت می شوند )شکل 2(.

شکل 2. ویژگی های دارایی های زیرساخت

منبع: نویسندگان

عالوه براین، این ویژگی های متمایزکننده می توانند منافع مهمی را برای سرمایه گذاران 
در پی داشته باشند )شکل 3(. 

شکل 3. منافع مهم برای سرمایه گذاران

منبع: نویسندگان
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2.2. ریسک های اصلی

سرمایه گذاری در زیرساخت ها می تواند سرمایه گذاران را در معرض ریسک های مهمی قرار 
دهد )شکل 4(. یکی از این چالش ها به ریسک ساخت وساز بازمی گردد؛ حوزه ای که بسیاری 

از نهادهای تامین اجتماعی تجربۀ اندکی در مدیریت و راهبری آن دارند )کادر 1(. 
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شکل 4. مهم ترین ریسک های سرمایه گذاری در زیرساخت ها

منبع: نویسندگان. 
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3. الزامات مدیریتی و حکمرانی
1.3. اهداف و محدودیت های سرمایه گذاری صندوق ذخیره

کلی  مسائل  به  اجتماعی،  تامین  صندوق های  سرمایه گذاری  زمینۀ  در   ISSA رهنمودهای 
مرتبط با حکمرانِی سرمایه گذارِی دارایی ها، اعم از تعریف ماموریت، اهداف و ساختار مدیریت 
سرمایه گذاری می پردازد. بخش C این رهنمودها )با عنوان سازوکارهای معمول(، موضوعات 
مربوط با انتخاب های سرمایه گذاری، اعم از نحوۀ درنظرگرفتن تعهدات صندوق ذخیره، تعیین 
را پوشش  اجتماعی،  دارایی و مالحظات مسئولیت  بودجۀ ریسک1، تشکیل سبد  استقرار  و 
می دهد. بسیاری از این موضوعات حکمرانی می بایست در مالحظات مربوط به سرمایه گذاری 

در زیرساخت ها، مدنظر قرار گیرد.  
رهنمودهای ISSA در زمینۀ سرمایه گذاری صندوق های تامین اجتماعی، همچنین حاوی 
تصدیق  که   ،)18 )رهنمود  است  زیرساخت ها  در  سرمایه گذاری  دربارۀ  مشخص  رهنمودی 
می کند »سرمایه گذاری مستقیم یا غیرمستقیم در زیرساخت ها می تواند گزینۀ مناسبی برای 
صندوق های تامین اجتماعی باشند«. این رهنمود به خوبی به موضوعات گستردۀ حکمرانی 
از گزارش، مسائل  این بخش  در  اساس،  برهمین  دارایی ها می پردازد.  از  این طبقه  ادارۀ  و 
سبد  یک  از  بخشی  به عنوان  زیرساختی  پروژه های  حکمرانی  و  مدیریت  به  مربوط  خاص 

سرمایه گذاری مطرح می شود. 

2.3. استراتژی های سرمایه گذاری در زیرساخت ها

سرمایه گذاری در زیرساخت ها متاثر از عوامل متعددی است )شکل 5(. 

1. Risk budget 
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شکل 5. سرمایه گذاری در زیرساخت ها: عوامل تاثیرگذار

منبع: نویسندگان

سه دسته بندی وسیع از سرمایه گذاری در زیرساخت ها )منفعالنه/بالغ، رشد/ارزش افزوده 
محور و فرصت طلبانه(، از مشخصات بازدهی و ریسک متفاوتی برخوردارند، که در شکل 6 

نشان داده شده است. 
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شکل 6. سه دسته بندی وسیع سرمایه گذاری در زیرساخت ها 

منبع: نویسندگان
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3.3. نحوۀ سرمایه گذاری: رویکردها و ابزارهای مختلف 

شیوۀ سرمایه گذاری دارایی ها به عوامل گوناگونی بستگی دارد، برخی از آنها ذاتِی ظرفیت های 
میزان  و  سرمایه گذاری  فضای  به  دیگر  برخی  و  هستند  اجتماعی  تامین  نهاد  حکمرانی 
توسعه یافتگی بخش مالی کشورها بستگی دارند. اصلی ترین تمایز، در این میان، انتخاب بیِن 
اتخاذ یک رویکرد سرمایه گذاری مستقیم/درون سازمانی  یا  بیرونی و  از یک مدیر  استفاده 

است. 

1.3.3. رویکرد به کارگیری مدیران سرمایه گذاری بیرونی 

مدیران بیرونی هم ساختارهای صندوق های باز و هم بسته را پیشنهاد می دهند، اما رایج ترین 
پیشنهاد آنها ساختار صندوق های بسته است. ساختارهای بسته بسیار شبیه مدل صندوق های 
سرمایه گذاری خصوصی )private equity funds(1 است. این صندوق ها از یک دورۀ حیات 
محدود -معمواًل 10 تا 12 سال- با دورۀ سرمایه گذاری  4 تا 5 سال برخوردارند؛ که پس از آن 
و در سال های باقی مانده، صندوق اقدام به خروج )خروج مرحله ای( از سرمایه گذاری می کند. 
در این نوع سرمایه گذاری مدیران تمایل به اعمال10 تا 20 درصد هزینۀ مدیریتِی بیشتر بر 

نرخ بازده مبنای سرمایه گذاری )8 تا 10 درصد( دارند.  

مزایا:  □
بدون تحمل  ● دارایی های زیرساختی،  امکان سرمایه گذاری در  رویکرد عدم مداخله، 

هزینۀ سنگیِن تشکیِل یک تیم سرمایه گذاری درون سازمانی، را به سرمایه گذار می دهد؛ 
دستیابی به دارایی های زیرساخِت کیفیت )quality infrastructure(2 رفته رفته دشوارتر  ●

می شود. مدیران بیرونی سرمایه گذاری که روابطی را با صاحبان این نوع دارایی ها ایجاد 

1. تأمین مالی شرکت ها و پروژه های سرمایه گذاری که خارج از بازار دادوستد اوراق بهادار در بورس انجام می گیرد و غالبًا 
مشتمل بر سرمایه گذاران، صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های مدیریت و تأمین سرمایه ای است که به طورمستقیم 

در شرکت هایی که خارج از بورس هستند سرمایه گذاری می کنند.
2. یک زیرساخِت کیفیت، سیستمی است که در اهداف سیاست گذاری دولتی در حوزه های توسعۀ صنعتی، رقابت تجاری در بازارهای 

جهانی، استفادۀ کارآمد از منابع طبیعی و انسانی، امنیت غذایی، بهداشت، محیط زیست و تغییرات اقلیمی، مشارکت می کند. 



سرمایه گذاری در زیرساخت ها؛ چالش ها و فرصت های پیش روی صندوق های ذخیرۀ تامین اجتماعی    / 11

کرده اند، می توانند آنها را وارد سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذارها ]نهادهای 
تامین اجتماعی[ کنند. 

سرمایه گذاری مشترک برمبنای قاعدۀ »بدون پاداش، بدون عهده گیری مسئولیت«1 با  ●
یک مدیر بیرونی، صندوق را در معرِض مستقیم دارایی هایی قرار می دهد، که الزامی 
به داشتن یک تیم درون سازمانی برای تامین منبع، خرید و مدیریت آنها وجود ندارد. 

معایب:  □
هزینه های اجرایی و مدیریتی )سود عهده گیری مسئولیت2(، تاثیر منفی بر بازدهی  ●

خواهد داشت و دست یابی سرمایه گذار به باالترین ارزش پیش بینی شدۀ دارایی را 
محدود می کند؛

کوتاه بودن دورۀ حفظ و نگهداری دارایی، مغایر با روایتی است که بر حفظ بلندمدت  ●
سرمایه گذاری در زیرساخت ها تاکید می کند؛ 

ریسک استخر دارایی های نامعلوم: سرمایه گذاران آگاهی کافی از نوع دارایی هایی  ●
که به دست خواهند آورد ندارند. اختیار کامل در این زمینه به طور تمام و کمال به 
مدیر ]بیرونی[ سرمایه گذاری داده می شود. در نتیجه، عدم کنترل بر نوع دارایی ها 

ممکن است منجر به ایجاد پرتفویی پایین تر از سطح کیفیت و استاندار الزم شود؛
مواجهه شدن با مشکالِت کارگزار3 ناشی از به کارگیری مدیران ]بیرونی[ سرمایه گذاری.     ●

1. No fee, no carry
Carried Interest .2: بخشی از سود ناشی از موفقیت در سرمایه گذاری است که به مدیر سرمایه گذاری تعلق می گیرد. 
3. Agency issues
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2.3.3. رویکرد سرمایه گذاری مستقیم

در صندوق های بزرگ ذخیره، سرمایه گذاری مستقیم می تواند گزینۀ جذابی باشد؛ و نهادهایی 
خاص، نظیر هیات سرمایه گذاری برنامۀ بازنشستگی کانادا )CPPIB(1، تنها از طریق سرمایه گذاری 
مستقیم )اغلب( در دارایی های درحال بهره برداری می توانند به طبقۀ دارایی  دسترسی داشته 
باشند. از اوایل دهۀ 1990، صندوق های استرالیا در این زمینه سرآمد بوده اند. صندوق های بزرگ 
بازنشستگی کانادا نیز سرمایه گذاری مستقیم خود را از اوایل دهۀ 2000 آغاز کرده اند. امروزه، 
این دو کشور باالترین میزان تخصیص دارایی های صندوق های بازنشستگی به زیرساخت ها را 

در جهان دارند. 

مزایا:  □
هزینه پایین تْر نسبت به استخدام مدیران سرمایه گذاری بیرونی؛  ●
کنترل مستقیم بر دارایی ها )نظیر تصمیمات مربوط به ورود و خروج(؛  ●
ارزش  ● مطابقِت  بهینه سازِی  جهت  سرمایه گذاری،  بلندمدت  افق  انتخاب  امکان 

دارایی ها و تعهدات؛
نوع  ● از  برخورداری  و  تصاحب  میزان  تعیین  در  اجتماعی  تامین  نهاد  کامل  اختیار 

دارایی ها.  

معایب:  □
زمان بر بودن ایجاد یک تیم باکیفیت درون سازمانی برخوردار از قابلیت ها و روابط  ●

صنعتی مناسب؛
باال بودن ریسک از دست دادن اعتبار )شهرت( در مالکیت مستقیم دارایی ها؛ ●
برخورد به مشکالت قانونی، زمانی که جریاِن امور به درستی پیش نمی روند؛ ●
ضرورت محاسبه و پرداخت حق الزحمۀ پرسنل بر اساس بازار.  ●

1. Canada Pension Plan Investment Board
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عوامل پیش برندۀ تصمیمات □
با تجربۀ کانادا، شامل وجود یک مدل مشارکت خصوصی-عمومی  جوانب مختلف مرتبط 
برای  بازار قدرتمند  اجتماعی(، یک  )برای زیرساخت های  با عملکرد مطلوب  )PPP( داخلی 
اینکه مدل  باوجود  اما  بیمه ای می شود.  پروژه ها و حضور طوالنی مدت بخش  اوراق قرضۀ 
PPP در این کشور از عملکرد مناسبی برخوردار بوده، صندوق های بازنشستگی داخلی بزرْگ 

مالی  اهرم های  آن  دلیل  مهم ترین  نمی روند.  به شمار  زمینه  این  در  اصلی  سرمایه گذارهای 
باالی1 تعبیه شده در اغلب پروژه های PPP است، که حقوق کم تری برای صاحبان سرمایه 
بزرگ  سرمایه گذاری  برای صندوق های  بزرگی  کافْی  به اندازۀ  مقیاِس  لذا  و  دارند  به همراه 
فراهم نمی کنند. در مقابل، صندوق های بازنشستگی کوچک و متوسط مقیاس کانادا فعاالنه 

در پروژه های مشارکت خصوصی-عمومی سرمایه گذاری می کنند.

مالحظات مربوط به سرمایه گذاری های دارای مسئولیت محیط زیستی، اجتماعی و حکمرانی □
 ،)ESG( شناخت، مدیریت و بهره برداری مناسب از عوامل محیط زیستی، اجتماعی و حکمرانی
عنصر کلیدی فرآیند سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری در زیرساخت هاست. مطابق گزارش بررسی 
100 سرمایه گذار برتر زیرساخت های نهادی در سال IPE Real Assets ،2018، درحال حاضر 
انرژی های تجدیدپذیر به عنوان بخشی که از بهترین فرصت های سرمایه گذاری برخوردار است، 
مورد توجه قرار گرفته است. همزمان، 85 درصد از پاسخ دهندگان اظهار کرده اند که تبعات اجتماعی 

و پایداری محیط زیستی چنین سرمایه گذاری هایی عناصری مهم و حیاتی هستند. 

ارزیابی صالحیت موضوعی2 □
نقدی  جریان های  بلندمدت  پایداری  می توانند  محیط زیستی  و  سیاسی  اجتماعی،  مسائل 
استراتژی های  زیربنای  دارایی هایی که  و  قرار دهند. بخش ها  تاثیر  را تحت  سرمایه گذاران 
سرمایه گذاری در ریزساخت ها را تشکیل می دهند، عالوه بر اینکه به شدت در معرض دید و 
1. High leverage 
2. Thematic due diligence
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قضاوت همگان قرار دارند، برای جامعه و محیط زیستی که درون آن عمْل می کنند، بسیار 
حیاتی هستند. درحالی که این میزان از اهمیت، برای این نوع سرمایه گذاری ها امنیْت نیز به 
همراه دارد، بررسی دقیق و موشکافانۀ بخش هایی که در آنها سرمایه گذاری می شوند را نیز 
افزایش می دهد. لذا، شناخت روندهای موضوعی که می توانند سرمایه گذاری در سطح بخشی 

را تحت تاثیر قرار دهند، بسیار مهم و حیاتی است.
این روندهای موضوعی قادرند سرمایه گذاری ها را از دو طریق متاثر کنند:

آنها می توانند ریسک حوادث بسیار تاثیرگذار دنبالۀ چپ1 را افزایش دهند. در خط سیر  ●
عادی حوادْث انتظار ما بر این است که جریان های نقدی حاصل از سرمایه  گذاری های 
و  تحلیل  که  مهمی  ریسک های  اما  باشند،  برخوردار  باالیی  ثبات  از  زیرساختی 
مدیریت آنها باید مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرند، آنهایی هستند که احتمال 
تاثیر  وقوع شان بسیار کم بوده )نظیر تغییر در قانون گذاری/قوانین( ولی می توانند 
قابل توجهی بر کل بخش ها بگذارند. چنین تغییراتی به احتمال فراوان زمانی اتفاق 
می افتند که بخش عمومی نگرش و درکی منفی نسبت به بخش موردنظر داشته 
برای سهام داران  دارایی های  این  که  ارزشی  نشان دادن  توان  از  برخورداری  باشد. 
ایجاد می کنند یک اصل حیاتی در مدیریت ریسک به حساب می آید. اگر این ارزش 

را نتوان نشان داد، ریسک مداخالت سیاسی یا مقرراتی را افزایش خواهند یافت. 
بخش هایی از سرمایه گذاری های زیرساختی از تاثیرات مثبِت قابل توجهی بر جامعه  ●

و محیط زیستی که در آن عمل می کنند، برخوردارند )شکل 1 را ببیند(. با این حال، 
مهم ترین عنصر  معیارها( همچنان  این  پایداری  )و  کلیدی  مالی  معیارهای  و  متر 
فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاری به شمار می روند. اما، شناخت میزان ارزشی که 
این سرمایه گذاری های »تاثیرگذار« در مشروعیت بخشی به عالَم سرمایه گذاری در 

زیرساخت ها دارند، نیز بسیار مهم است. 

Left tail events .1: نوعی ریسک سبد سرمایه گذاری است و به وقایعی اصالق می شود که اگر چه احتمال وقوعشان 
کم است ولی به محض وقوع، تبعات )زیان های( بزرگی به همراه دارند که در بازارهای مالی مشهودند.
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ارزیابی صالحیت مدیر1 □
حصول اطمینان از عدم وجود عنصر رضایت از خود2 در زمینۀ سرمایه گذاری در دارایی های 
زیرساختی، بسیار مهم است. این دارایی ها بیش از همه در معرض تغییرات سیاسی و مقرراتی 
قرار دارند، و الزام به شفافیت و پاسخگویی بیشتر طی سال های اخیر احتمااًل منجر به بررسی 
موشکفانه تِر سرمایه گذاری بیش ازپیش در آنها خواهد شد. نوع واکنش نهادها در جامعه درحال 
تبدیل شدن به بخشی از بحث های اجتماعی و سیاسی هستند؛ لذا فراهم کنندگان دارایی های 
زیرساختِی حیاتی باید انتظار این را داشته باشند که در معرض بررسی های دقیق قرار گیرند، 
تاجایی که ماهیت آنها به دلیل همین بررسی های موشکافانه در طی زمان ارتقا و تکامل پیدا 

کند. 
حیاتی  بسیار   ESG گواهی نامه های  اخذ  و  پایدار  شرکایی  انتخاب  محیطی،  چنین  در 
خواهد  امکان پذیر  زمانی  تنها  پایدار  و  بلندمدت  نقدی  جریان های  به  دست یابی  است. 
از  ناشی  افزودۀ  ارزش  وسیع تربودن  بتوانند  زیرساختی  دارایی های  فراهم کنندگان  که  بود 
در  آن  تداوم  به  متعهد  نیز  و  دهند  نشان  را  سهامداران  و  جامعه  برای  سرمایه گذاری شان 

بلندمدت باشند. 
 مهم ترین مواردی را که سرمایه گذاران باید از شرکای خود تقاضا کنند، عبارتند از اینکه:

مدیر سرمایه گذارْی مالک فعال دارایی هایی است که در آن سرمایه گذاری می کنند؛ ●
سود  ● کسب  به جای  بلندمدت،  و  پایدار  سرمایه گذاری های  بر  تمرکز  بر  متعهد 

کوتاه مدت، باشد؛
موقعیت ممتاز سرمایه گذارها در جامعه،  به عنوان تامین کنندگان سرمایۀ دارایی های  ●

دارایی  مدیریت  نحوۀ  مثبت(  یا  )منفی  تاثیر  به  و  بشناسد  رسمیت  به  را  حیاتی، 
سرمایه گذاران ]توسط خودشان[ بر سهامداران دارایی اذعان داشته باشند؛

شفافیت در گزارش دهی کلیۀ معیارهای مالی و غیرمالی.  ●

1. Manager due diligence
2. Complacency
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4.3. تشکیل سبد سرمایه گذاری

در شکل 7 چارچوبی برای تخصیِص دارایی ها به زیرساخت ها برای سرمایه گذاران ارائه شده، 
که امکان گزینش خط سیرهای مشخص از زمان توسعۀ یک برنامۀ عملیاتی را فراهم می کند.   

 1.4.3. زیرساخت های غیربورسی منفعل/ فعال 

صندوق ها معمواًل دارایی های موجود را خریداری و بهره برداری می کنند -با تکیۀ محدود بر 
توسعۀ دارایی به عنوان منبعی برای تامین بازده مورد انتظار. این صندوق ها نوعًا بر یکی از دو 

روش زیر تشکیل می شوند: 
صندوق های باز، در طیِف ریسک/بازده، معمواًل بر سرمایۀ منفعل/فعال متمرکزند. براین  ●

اساس، ممکن است ریسک توسعۀ محدودی را برعهده بگیرند و از اهرم مالی معتدلی 
استفاده کنند. تعداد کل صندوق های باِز سرمایه گذاری در زیرساخت ها بسیار محدود است 
)10<(، و تعداد صندوق های باثبات و برخوردار از تنوع سرمایه گذاری مطلوب حتی از آنها 
نیز کمتر است. در کل، تعداد اندکی صندوق های باز که در ابعاد جهانی فعالیت می کنند و 

تعداد انگشت شماری صندوق های منطقه ای کوچک تر وجود دارند. 
متمرکزند.  ● منفعل/فعال  بر سرمایۀ  ریسک/بازده،  در طیف  نیز  بسته،  صندوق های 

اینکه  به  توجه  با  و  باز هستند  از صندوق های  متداول تر  این صندوق ها  ابزارهای 
فروش سرمایه گذاری ها یک هدف صریح استراتژیک محسوب می شود، لذا تمرکز 
اصلی صندوق های بسته بر ایجاد ارزش افزودۀ بیشتر است. این صندوق ها، به طور 
معمول، حول وحوش 7 تا 12 دارایی را برای یک دورۀ زمانی بیش از 10 سال در 
سبد خود نگه می دارند. مجموعۀ این نوع صندوق ها، بنگاه هایی با سرمایه گذاری 
در بازارهای بزرگ که گرایش به سرمایه گذاری در ابعاد جهانی دارند )اقتصادهای 
کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی )OECD((، صندوق های بزرگ 
منطقه ای، و نیز صندوق های کوچک و متوسطی که معمواًل بر سرمایه گذاری های 

منطقه ای )عمدتًا در اروپا( و متنوع به لحاظ بخشی تمرکز دارند، را دربر می گیرد.
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شکل 7- تخصیص دارایی ها به زیرساخت ها

منبع: نویسندگان
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2.4.3. زیرساخت های غیربورسی فرصت طلبانه/ارزش افزوده محور

هدف اصلی این نوع سرمایه گذاری ها دستیابی به بازده باالتر، از حدود 6 تا 10 دارایی در 
یک دورۀ زمانی معمواًل 8 تا 10 ساله، است، که بر پروژه های توسعه ای با ریسک باال و یا 
برخوردار از شرایطی پیچیده تر متمرکزند. یک چنین صندوق هایی را می توان صندوق هایی 
منطقه ای در مقیاس جهانی دانست که در پی رسیدن به بازدهی های بلندپروازانۀ حدود 15 

تا 20 درصد در هر سال، هستند. 

3.4.3. سرمایه گذاری های مشترک

سرمایه گذاری مشترک، سرمایه گذارِی حداقلی با حضور یک مدیر یا سرمایه گذار)های( دیگر 
در حوزۀ زیرساخت ها است. در این شیوه، برخی اوقات پیشنهاد می شود که سرمایه گذاراْن اقدام 
افزایش  پاداش، بدون مسئولیت« کنند.  برمبنای قاعدۀ »بدون  به تشکیل استخِر دارایی ها 
استقرار سرمایه، مدیریت سبد سرمایه گذاری استراتژیک و کاهش در میزان هزینه های کل 
از جمله مهم ترین مزیت های سرمایه گذاری در فرصت های سرمایه گذارِی مشترک به شمار 
ریسک  اعتبارسنجی،  برای  نامطلوب، تالش  انتخاب  ریسک  معایبی همچون  اما،  می روند. 
پیچیدگی های  بر  افزودن  مدیر،  اهداف  با  خروج  زمان بندی  عدم مطابقت  ریسک  شهرت، 

ترتیباِت متولی گری و ضرورت مدیریت سهام مستقیم، نیز در پی خواهد داشت.  

4.4.3. مدل مستقیم یا باشگاه سرمایه گذار

 در این مدل، سرمایه گذاْر اقدام به عقد موافقت نامۀ مدیریت سرمایه گذاری )IMA(1 با یک یا 
چند مدیر مرجح، در زمینۀ مشارکت برای تامین منابع، تحصیل و مدیریت دارایی ها در جهت 
دستیابی به اهداف تعیین شده در آن، می کند. این شیوه می تواند در قالب یک دستورالعمل 
در چنین چارچوبی، سرمایه گذاران می توانند  درآید.  اجرا  به  ائتالفی  یا یک ساختار  و  مجزا 
فعاالنه در انتخاب نوع توافق مشارکت کند و از حق ِوتو در هر توافق نیز برخوردار باشند، و 

1. Investment Management Agreement 
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یا اینکه صرفًا احکاِم دستورالعمل را تعیین کنند. این رویکرد بیشتر از منظر حکمرانی مورد 
توجه و دقت نظر قرار می گیرد. 

مدیر  با حضور  باشگاه سرمایه گذاری  مدل  و چه  باشد  مالکیْت مستقیم  نهایت، چه  در 
وظیفه  این  باشگاه،  مدل  در  باشد.  فعال  نوع  از  باید  مالکیت  شود،  انتخاب  سرمایه گذاری 
برعهدۀ مدیر سرمایه گذاری است و مسئولیت سرمایه گذار صرفًا اطمینان از مدیریت و نظارت 

درست بر مهارت های سرمایه گذار و میزان اشراف وی بر این حوزه می باشد. 
سرمایه گذاران می توانند ریسک ساخت وساز را از طرق زیر کاهش دهند: 

عملکردی  ● سوابق  دارای  ساخت وساِز  شرکت های  یا  توسعه دهندگان  با  همکاری 
مطلوب در آن بخش/جغرافیا؛

تاخیرات  ● و  تخصیصی  بودجۀ  از  فراتررفتن  ریسک های  انتقال   – قرارداد  مدیریت 
زمانی به عهدۀ شرکت سازنده با گنجاندن شروطی خاص در متن قرارداد؛

به روزرسانی های منظم و نشست های متوالی با پیمانکاران فعال در محل پروژه.  ●
به طور کلی، سرمایه گذاری های جدیدالتاسیس از ریسک های ساخت و توسعه برخوردارند 
و لذا بازدهی مورد انتظار آنها نیز باالتر خواهد بود. به محض ساخته شدن و بهره برداری، دارایْی 

به یک پروژۀ موجوِد )brownfield( مولد بازده تبدیل می شود. 

5.4.3. ارزش گذاری

یا  تعرفه ای  اَشکال طرح های  برخی  از  بهره مندی  دلیل  به  اگر سرمایه گذاری های مستقیم، 
پایدار  درآمدی  جریان  یک  از  محلی(،  دولت  )مثاًل  معتبر  بسیار  قراردادی  طرف  یارانه ای 
برخوردار شود، آنگاه می توان آن را از طریق روش جریان نقدی تنزیل شده ارزش گذاری کرد. 
تذکر این نکته ضروری است که سرمایه گذار در دارایی های ساخت وساز، مجبور به افزدون 

صرف ریسک اضافی1 به نرخ تنزیلی که به امضای دوطرف قرارداد رسیده، خواهد بود. 

1. Additional risk premium
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اقساط  مالیات ها،  بهره،  کسر  از  پیش  ارزش/درآمدها1  ضرایب  روش  به  ارزش گذاری 
بدهی و استهالک )EBITDA(2، را می توان برای کلیۀ دارایی هایی که از تراکنش های مالی 

مقایسه پذیر برخوردارند )مانند فرودگاه ها و بنگاه ها( به کار برد.
میان دوره ای  ارزیابی های  سالیانه،  بیرونی  حسابرسی های  انجام  با  سرمایه گذاری  مدیر 
زیان ها،  و  تشخیص سود  اما  انجام می دهد؛  را  زیرساخت ها،  ازجمله  غیرنقدی،  دارایی های 
زمان  تنها در  باشند،  داشته  تفاوتی  آنها چه  ارزش دفتری  با  بازار  به اینکه قیمت های  بسته 

فروش دارایی ها آشکار می شوند. 
اجتماعی  تامین  نهادهای  از  بسیاری  است؛  مهم  بسیار  ارزیابی ها  این  مستقل  ماهیت 
بازبینی  سازوکار  یا یک  و  نهاد حسابرسی  توسط یک  ارزیابی های مستقل  داشتن  خواستار 

دقیق ]همتای نهاد حسابرسی[، برای ارزیابی داخلی دارایی ها هستند. 

6.4.3. زیرساخت های بورسی

تا 30 سهام  مدیریت شدۀ حاوی 15  از یک صندوق  نوع سرمایه گذاری،  این  معمول  به طور 
متنوع از بخش ها و مناطق جغرافیایی مختلف تشکیل شده است؛ که خود از مجموعه ای حاوِی 
بیش از 300 نوع سهام گرفته شده و از ویژگی سرمایه گذاری منفعل برخوردار است. از سوی 
دیگر، سرمایه گذار ممکن است گزینۀ داشتن تعدادی هلدینگ های استراتژیک را به عنوان گزینۀ 

جایگزین انتخاب کند. 
مزایای سرمایه گذاری در زیرساخت ها از مسیر بورس، عبارتند از: 

سرمایه گذاری  ● سبد  وضعیت  تغییر  قابلیت  مجدد،  مالی  تزاِر  برای  بیشتر  نقدینگی 
کوتاه مدت3 )سرمایه گذاری موضوعی( و یا افزایش یا کاهش کل تخصیص )تخصیص 

دینامیک(؛
تنوع بیشتر؛ ●

1. Earning multiple
2. earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization
3. short-term portfolio re-positioning 
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پتانسیل حاصل از آلفا برای کسب مهارت انتخاب سهام  ●
معایب سرمایه گذاری در زیرساخت ها از مسیر بورس، عبارتند از:

نوسانات کوتاه مدت بسیار باالتر و ریسک بتای اوراق سهام )برخالف سرمایه گذاری های  ●
غیربورسی( 

نبود کنترل مدیریت عملکرد یا استراتژیک توسط مدیر سرمایه گذاری ●
برای  ● باالتر  دارای حق الزحمه های  نوعًا  )و  به مدیران  امکان دسترسی  محدودیت 

سبد های سرمایه گذاری سهام بورسی( 

7.4.3. صندوق های خصوصی سرمایه محدود در برابر سرمایه متغیر )باز(  

جدول 1 مالحظات اصلی مدنظر یک سرمایه گذار در ارزیابی مناسب بودن سرمایه گذاری در 
صندوق های خصوصی با سرمایۀ محدود و سرمایۀ متغیر را نشان می دهد. 

8.4.3. چالش های مدیریت سبد سرمایه گذاری 

یک سرمایه گذار باید توجه داشته باشد که سرمایه گذاری 100 میلیون دالر در بازارهای خصوصی 
سرمایه گذاری های  نیست.  عمومی  بازارهای  در  دالر  میلیون   100 سرمایه گذاری  آسانی  به 
صندوق های با سرمایۀ محدود در فواصل زمانی متناوْب توزیع شده و کاهش می یابند، درحالی که 
صندوق های با سرمایۀ باز )متغیر( اغلب از صف های تعهدی برخودارند و می توانند از صفر تا 2 
سال در هر جایی سرمایه گذاری شوند. یک سرمایه گذار برای حفظ پایداری شرایط، باید طی چند 

سال پیاپی سرمایه گذاری در صندوق های با سرمایۀ محدود را تکرار کند. 
برقراری  است.  بسیار ضروری  نقدینگی  و  سرمایه گذاری  سبد  دقیق  مدیریت  بنابراین، 
توازن مطلوب بین تنوع بخشی به سال های تزریق سرمایه به پروژه و سازماندهِی هدف گذارِی 
تخصیص نیز باید مدنظر قرار گیرد. سطح بندی تعهدات امکان هدف گذارِی سطح مشخصی 
از سرمایه گذاری و همچنین تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری، را برای سرمایه گذار فراهم 
می کند. سرمایه گذاران متعهد به تامین سرمایۀ مورد نیاز مدیر سرمایه گذاری خواهند بود؛ در 
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ریسک/ ویژگی های  با  یافتن سرمایه گذاری  برای  مدیر سرمایه گذارْی چندین سال  ضمن، 
فرآیند  دلیل  به  دوره  این  طوالنی بودن  داشت.  خواهد  فرصت  مطلوب،  و  مناسب  بازدهی 
ارزش  رشد  از  می توان  لذا  است.  دارایی ها  نقل وانتقال  و  مذاکره  انجام  شناسایی،  طوالنی 
خالص دارایی ها )NAV( در طی زمان اطمینان حاصل کرد. هر زمانی  که دارایی ها به فروش 
می رسند، ارزش خالص دارایی افزایش یافته و پول نقد بین سرمایه گذاران توزیع خواهد شد. 
به همین ترتیب، داشتن یک روش نظام منِد ایجاد برنامۀ بازارهای خصوصی، که به سرمایه گذار 
این امکان را می دهد تا به واسطۀ اثر الیه بندی از طریق تعهدات چندگانۀ صندوق، به هدف 
طبقۀ دارایی ها موردنظرش در مدت زمانی طوالنی تر دست پیدا کند، بسیار مهم است. درغیر 
این صورت، سرمایه گذاران، به دلیل مشخصات جریان نقدی این طبقه از دارایی ها، به اهداف 

تخصیصی خود دست نخواهند یافت.



سرمایه گذاری در زیرساخت ها؛ چالش ها و فرصت های پیش روی صندوق های ذخیرۀ تامین اجتماعی    / 23

جدول 1- صندوق های با سرمایه محدود )بسته( در برابر سرمایه متغیر )باز(
محدود )بسته(متغیر )باز(مالحظات مهم

نوعاً 8 تا 15-20 سالبادوام و مستمرطول دورۀ زمانی

طول دورۀ 
سرمایه گذاری یا 
تزریق سرمایه به 

پروژه

تعهدات به طور معمول بین صفر تا دو  ●
سال انجام می گیرند؛

مداوم؛ تاثیرپذیری سریع از کاهش  ●
سرمایه؛ 

فاقد منحنی جی )J(: دورۀ سرمایه گذاری  ●
سریع تر، تعهدات برداشت نشدۀ بدون 

هزینه و دارای بازده نقدِی تعهداِت 
برداشت شده در روز اول.

محدود به دورۀ تعهد، عموماً 3 تا 5 سال؛ ●
ضرورت تنوع بخشی به سال تزریق  ●

سرمایه، لذا عموماً به انتخاب مدیران/
صندوق های چندگانه طی چند سال  

منجر می شود؛
دارای منحنی جی )J(: دارای هزینۀ  ●

سرمایۀ تعهدشده، هرچند بخشی 
از آن را می توان در قالب سرمایۀ 

سرمایه گذاری شده، یافت.

استراتژی 
سرمایه گذاری

برخودار از ویژگی های بازده/ریسک  ●
سرمایه منفعل/فعال؛

ماهیت دائمی بودن صندوق با تاکید بر  ●
استراتژی خرید و نگهداری دارایی های 

منفعل.

عمدتاً برخودار از استراتژی های دارای  ●
ریسک باال )ارزش افزوده محور/
فرصت طلبانه( گرچه بسیاری از 

استراتژی های سرمایه گذاری منفعل/فعال 
از طریق صندوق های بسته سرمایه گذاری 

می شوند.

تنوع بخشی
خریدها عموماً از درون استخری از  ●

دارایی های موجود انجام می شود.

استخر تاریکی که پس از دورۀ  ●
سرمایه گذاری هیچ دیدی از آرایش نهایی 

سبد سرمایه گذاری به دست نمی دهد؛
عموماً از تنوع کمتری برخوردار است.  ●

نقدشوندگی

سرمایه گذاران از اختیار گزینۀ استرداد  ●
)نقدکردن( برخوردارند، گرچه دامنۀ واژگانی 
استرداد در بین صندوق ها بسیار متنوع است؛

از درجۀ باالیی از نقدشوندگی برخوردار  ●
است، اما سرمایه گذاری های اصلی 

همچنان نقدشونده نیستند. 

نقدینگی محدود حاصل از توزیع و  ●
واگذاری دارایی ها در اختیار مدیر است؛ 

از پتانسیل فروش در بازار ثانویه، قبل از  ●
پایان عمر صندوق، برخوردارند. اما هزینۀ 

انجام چنین کاری می تواند بسیار قابل 
توجه باشد.  

منبع: نویسندگان
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برآورد میزان مناسب  برای  آتی،  نقدی  به این دلیل، مدل سازی دقیق پیش بینی جریان 
تعهدات برای هر صندوِق بسته، الزم و ضروری است. مقادیر تعهدات، همراه با اندازۀ برنامه، 
ارزش حال خالص برنامه، انواع سرمایه گذاری ها در برنامه و وضعیت اقتصادی تغییر خواهند 

کرد. 
در مجموع، شمای کلی تعهدات چندگانه شکل گراف 8 را به خود خواهد گرفت. 

5.3. سرمایه گذاری داخلی در برابر جهانی

به  دستیابی  برای  بیشتری  فرصت های  می تواند  جهانی  مقیاس های  در  سرمایه گذاری 
قابل  نقدشوندگی  و  به لحاظ مقیاس، شفافیت  بازارهایی که  در  باکیفیت  سرمایه گذاری های 
مقایسه هستند، را ایجاد کند. بازارهای فعال در حوزۀ زیرساخت ها در مراحل مختلفی از بلوغ 

قرار دارند و فرصت های متنوعی را پیِش رو می گذارند. 
قدمت ایجاد بازارهای زیرساخت ها در استرالیا و بریتانیا به دهۀ 1980 بازمی گردد، زمانی 
که دولت های آنها خصوصی سازی شرکت های بخش عمومی را آغاز کرده بودند و در پی 
شکل گیری صندوق های بخش خصوصی برای سرمایه گذاری های بیشتر بودند. عالوه براین، 
توسعه  و  ایجاد شده  نیز  اروپا  و  کانادا  استرالیا،  در   )PPP( مشارکت های خصوصی-عمومی 
یافته است؛ که نشان دهندۀ فرصت های موجود در زیرساخت های اجتماعی است. در ایاالت 
متحده، روندهای همسو با سرمایه گذاری خصوصی در زیرساخت ها کندتر از سایر کشورهای 
صنعتی رشد کرده، چراکه دولت مرکزی و دولت های محلی برای تامین مالی زیرساخت ها 
نتیجه،  استفاده می کنند. در  مالیات(  از  )معاف  اوراق قرضۀ شهرداری ها  بازارهای  از  عمومًا 
بخش عمده ای از فعالیت های سرمایه گذاری در زیرساخت های ایاالت متحده در بخش برق 

و انرژی انجام می گیرد. 
سرمایه گذاری در ابعاد جهانی، همچنین، از ظرفیت گسترش تنوع و تعدیل نوسانات سبد 
اروپا  یا حمل ونقل  برق  مثال، سرمایه گذاری در بخش  برای  است.  برخوردار  سرمایه گذاری 
ایاالت  در  بخش  در همان  مشابه خود  نوع  به  نسبت  متفاوتی  ویژگی های  از  است  ممکن 
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متحده و یا یک کشور در حال توسعه برخوردار باشد. شرایط حاکم بر صنایع محلِی مربوط 
به هر کشور نقشی همانند عمق و پیشینۀ بازار مالِی زیرساخت هاِی محلی را بازی می کند.

نمودار 8. مشخصات کلی تعهدات چندگانه    

منبع: نویسندگان

استرالیا، یکی از پیشگامان زیرساخت ها، بیشترین شباهت را به اروپا، به عنوان بزرگ ترین 
منطقه ای که اغلب این نوع قراردادها و توافقات در آن صورت می گیرد، و کم ترین مشابهت 
را با ایاالت متحده امریکا، جایی که زیرساخت ها از طریق اوراق قرضۀ شهری و یا بازارهای 
جهانی  بازارهای  مقیاس  در  سرمایه گذاری  سبدهای  دارد.  می شوند،  مالی  تامین  نوظهور 
همچنین از مزیت فرصت های کسب ارزش نسبی برخوردارند؛ بااین حال، اهداف مربوط به 

ارتباط تورم داخلی با یک سبد سرمایه گذاری زیرساختی نیز باید مدنظر قرار گیرد. 

6.3. سایر پیامدهای مدیریتی و حکمرانی 

به دلیل ماهیت غیرنقدی و خصوصی  بودن طبقۀ دارایی های مربوط به سرمایه گذاری های 
زیرساختی غیربورسی، الزامات عملیاتی بیشتری برای نظارت بر آنها نیاز است: 



26  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

برخورداری کارکنان/اعضای کمیته ها از دانش و یا آموزش بیشتر برای انتخاب و  ●
نظارت بر سرمایه گذاری ها؛

تعداد مدیران/گزینه های صندوق هایی که مشتری به راحتی می تواند بر آنها نظارت  ●
کند: 

سبدهای سرمایه گذاری صندوق های با سرمایۀ متغیر )باز( از الزامات عملیاتی  ○
کم تری نسبت به صندوق های با سرمایۀ محدود )بسته( برخوردارند؛

صندوق های با سرمایۀ محدود، بسته به میزان پیچیدگی شان، ممکن نیازمند  ○
منابع بیشتری باشند؛

فقدان استاندارد صنعت:  ●
معیارهایی برای زیرساخت های بخش خصوصی ○
محاسبات و تعاریفی برای سنجش ○

نظارت بر ریسک سبد سرمایه گذاری دارایی های واقعی ممکن است نیازمند گزارش دهی  ●
ویژه/موردِی مدیران برای دریافت اطالعات خواسته شده، باشد؛ 

به عالوه، عدم نقدشوندگی زیرساخت ها و مشخصات کلی جریان نقدی صندوق های  ●
مدیریت  و  پیچیده  پیش بینی های  انجام  نیازمند  است  ممکن  محدود،  سرمایۀ  با 

جریان نقدی باشد؛
صرف هزینه برای تعیین استراتژی کلی به منظور پوشش ریسک تبدیل ارز، ممکن  ●

است مستلزم نظارت دقیق بر نوسانات نرخ ارز برای حصول اطمینان از پوشش موثر 
ریسک آن باشد.   

1.6.3. معیارگذاری زیرساخت های بورسی

شاخص ارزیابی یک سبد سرمایه گذاری متعلق به پروژه های زیرساختی بورسی منفعل باید از 
ویژگی های زیر برخودار باشد: 

تقاضای  ● با  انحصاری  دارایی های  مثاًل  باشد؛  زیرساخت  آزادی  درجۀ  نشان دهندۀ 
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بی کشش از نوساِن جریان های نقدِی کم تری برخوردارند؛ 
از پیوندی صریح با تورم برخوردار باشد؛ ●
نمایان گر برآیند میانگین سبد دارایی زیرساخت های منفعل بورسی باشد؛ ●
از تنوع کافی برخوردار باشد؛ ●
از پذیرش عام مشارکت کنندگان در بازار برخوردار باشد.  ●

منظر  از  زیرساخت ها  سرمایه گذاری  سبد  ارزیابی  به  مربوط  موجوِد  شاخص های  اغلب 
برخورداری از ضوابط و معیارهای فوق، شکست خورده محسوب می شوند. مدیران دارایی های 
)CPI( به اضافۀ حاشیۀ  زیرساخت های بورسی ترجیح می دهند شاخص قیمت مصرف کننده 
درحالی است  این  بگیرند.  درنظر  خود  بلندمدِت  عملکرد  معیار  به عنوان  را  مشخص  سودی 
که از شاخص زیرساخت های بورسی به عنوان معیار عملکرد در کوتاه مدت استفاده می شود. 

معیارهایی که در پیوند با تورم هستند می توانند تعدیل کنندۀ مناسبی در بلندمدت باشند. 
شاخص 50/50 جهانی FTSE در مارس سال 2015 و در واکنش به توقف شاخص 50/50 
زیرساخت ها و خدمات همگانی جهانی UBS عملیاتی شد؛ به طوری که شاخصی معتبر برای 
سنجش عملکرد سبد سرمایه گذاری دارایی های زیرساختی بورسی در کوتاه مدت به شمار می رود. 

2.6.3. معیارگذاری سرمایه گذاری های زیرساختی غیربورسی

داده های مربوط به عملکرد منتخبی از صندوق هایی که در زمینۀ زیرساخت های غیربورسی 
به  زیر،  به شرح  از شاخص ها،  از طریق گروهی  را می توان  بازار  سرمایه گذاری می کنند، در 

دست آورد:  
دارایی  ● و شاخص جهانی   MSCI/IPD استرالیا  غیربورسی  زیرساخت های  شاخص 

زیرساختی غیربورسی MSCI/IPD شامل مجموعه ای از صندوق های منفعل هستند 
که عملکرد آنها به سال 2001 بازمی گردد. 

شاخص Preqin، عملکرد صندوق های زیرساختی غیربورسی با سرمایۀ محدود را  ●
طی سال های تزریق سرمایه به پروژه را دنبال می کند. این شاخص، متوسط بازدهی 
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سبد سرمایه گذاری های زیرساختی سرمایه گذاران را، بر اساس میزان واقعی سرمایۀ 
به کارگرفته شده در مشارکت های زیرساختی، به دست می دهد. 

داده های 78  ● بر  مبتنی  زمانِی  افق  برآورد  Cambridge Associates یک  شاخص 
صندوق سرمایه گذاری در زیرساخت ها، شامل مشارکت های کاماًل تسویه شده، که 

بین سال های 1993 تا 2015 تشکیل شده اند، است.
مانند سایر معیارهای همسان، مسائل مهمی که باید در این زمینه مدنظر داشت، عبارتند 
اختالف  همچنین  و  مدیران،  کوچک  نسبتاً  مجموعۀ  و  بازماندگی1  به  گرایش  خطای  از: 
ارزیابی  موجوِد  دامنۀ شمول شاخص های  باتوجه  ارزیابی.  منظر شیوه های  از  بین صندوق ها 
با  زیرساخت ها  نوع  این  غیربورسی، شاید محک زدن سبد سرمایه گذاری های  زیرساخت های 
یک نرخ مطلق بازدهی، ترجیحاً در پیوند با تورم )مثاًل شاخص قیمتی مصرف کنندۀ 5+ درصد 
استرالیا(، منطقی باشد. همچنین، سرمایه گذاران ممکن است آن را با یک نرخ جایگزیِن بدون 
ریسک )مثاًل شاخص بازده کل اوراق قرضۀ دولتی 10 ساله 3.5+ درصد در سال( محک بزنند. 
ساختار دوره های زمانی پرداخت حق الزحمه نیز می تواند تاثیر چشمگیری بر هزینه های 
واقعی پرداخت شده به مدیران سرمایه گذاری داشته باشد )جدول 2(. به همین ترتیب، دوره های 
زمانی توافق شده نیز باید به دقت مورد توجه قرار گیرند؛ تا مدیر سرمایه گذاری از پرداخت ها 
بابت انجام معامالت مناسب برای سرمایه گذاری و مدیریت دارایی ها اطمینان حاصل کند. 

ترجیحات کلی در این زمینه، با وجود برخی استثنائات، عبارتند از: 
پرداخت این هزینه ها در ازای سرمایه گذاری انجام شده، و نه سرمایۀ تعهدشده ●
بدون  ● )یعنی  منفعل  ازای سرمایه گذاری های  در  تنها  مدیریت  پرداخت حق الزحمه 

هرگونه پرداخت بابت عملکرد(؛ برای اطمینان از اینکه مدیر سرمایه گذاری انگیزه ای 
برای برعهده گرفتن ریسک های غیرضروری نداشته باشد.   

درصورتی که سرمایه گذاری زیرساختی منفعل مستلزم پرداخت حق الزحمه عملکرد  ●

Survivorship Bias .1: خطای منطقی ناشی از گرایش به درنظرگرفتن عملکرد سهام یا صندوق های موجود در بازار به عنوان 
نمونۀ کاملی از نمایندگی بازار سهام و صندوق های سرمایه گذاری، بدون توجه به آنهایی که به کلی ورشکست شده اند.   
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باشد، مبنای بازدهی1 باید از پیوندی مطلوب با تورم برخوردار بوده و یا جریان نقدِی 
آن شامل مازادی بیش از میزان هدف گذاری شده باشد تا بتوان اطمینان حاصل کرد 
بابت عملکرْد مبتنی بر مهارِت مدیر سرمایه گذاری است، نه  که هرگونه پرداخت 

بازدهی های بازار. 
برای استراتژی های ارزش افزوده محور/فرصت طلبانه، حق الزحمۀ عملکرد باید فراتر  ●

از یک مبنای سفت و سخت، به جای یک نرخ بازده ترجیحی معمول، محاسبه شود.   
حق الزحمه های عملکرد، به جای اینکه به ازای هر معامله در صندوق های با سرمایۀ  ●

محدود )بسته( اعمال شود، بر کل عملکرْد در صندوق های با سرمایۀ متغیر )باز( و با 
درنظرگرفتن باالترین میزان ارزشی که یک مدیر سرمایه گذاری به آن دست یافته، 
بسته می شود. چنانچه حق الزحمه های عملکرد پیش از پایان دورۀ زمانی صندوق 
پرداخت شوند، آنگاه سازوکاری بابت بازگرداندن آن به سرمایه گذار در صورت تخلف 
وثیقه گذاری  با  ترجیحًا   ،)claw-back( سرمایه گذاری  مدیر  نامطلوب  عملکرد  یا 

سپرده ای مشخص، باید در قرارداد دیده شود. 

جدول 2- حق الزحمه های معمول مدیریت سرمایه گذاری

شرح
حق الزحمه در ازای 
سرمایۀ تعهدشده

حق الزحمه در ازای 
سرمایۀ اولیه )ثابت(

حق الزحمه های عملکرد

زیرساخت های غیربورسی 
منفعل

0.8-0.0 درصد 
در هر سال

1.5-0.7 درصد
در هر سال

20-10 درصد 
بیش از بازده مبنا

زیرساخت های اجتماعی 
)PPP/PFI(

0.5-0.0 درصد
در هر سال

0.15-1.0 درصد
در هر سال

10-0 درصد
بیش از بازده مبنا

زیرساخت های فرصت طلبانه 
)دارای ریسک باال(

1.5-1.0 درصد
در هر سال

2.0-1.5 درصد
در هر سال

20-10 درصد
بیش از بازده مبنا

تذکر: PPP= مشارکت عمومی-خصوصی؛ PFI= ابتکار مالی بخش خصوصی. 
منبع: نویسندگان. 

1. Return hurdle 



30  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

4. روندهای سرمایه گذاری در زیرساخت ها
1.4. بررسی بازار

پنج صندوق سرمایه گذاری زیرساختی غیربورسی با ارزش ویژه تجمیعی بالغ بر 5.7 میلیارد 
دالر، طی فصل اول سال 2018 به پایان عمر خود رسیدند. پس از ثبت رکورد جذب سرمایه 
در سال 2017، این میزان )یعنی 5.7 میلیارد دالر( نه تنها کم ترین میزان جذب سرمایه طی 
یک فصل از سه ماهۀ سوم سال 2013 به این سو بوده، بلکه کم ترین تعداد تکمیل دورۀ عمر 
صندوق های سرمایه گذاری از تابستان سال 2009، را نیز رقم زده است. بااین وجود، دستیابی 
صندوق های بسته شده در سه ماهۀ اول سال 2018 به 120 درصد از اهداف تامین مالی خود، 
از اقبال باالی فعالین بازار به این نوع سرمایه گذاری ها حکایت دارد. در ابتدای سه ماهۀ دوم 
بر  بالغ  بدنبال جذب سرمایه ای  زیرساختی  سال 2018، حدود 178 صندوق سرمایه گذاری 
133 میلیارد دالر بودند، که طی این دوره )یک فصل( موفق به جذب 52 میلیارد دالر وجوه 

سرمایه گذاری شدند. این امر نشان دهندۀ وجود شرایط مساعد بازار برای جذب سرمایه بود.
هم تعداد و هم ارزش برآوردی کل معامالت زیرساخت ها در سه ماهۀ اول سال 2018 
کم تر از کل آنها در سه ماهۀ چهارم سال 2017 بودند، تعداد 564 معامله با ارزشی حدوداً 
222 میلیارد دالر، در مقایسه با 825 معامله به ارزش 230 میلیارد دالر. اما، متوسط ارزش 
قراردادهای بسته شده1 با 39 درصد افزایش به 439 میلیون دالر رسید. ترکیب تعداد کم تر 
قراردادها با ارزش میانگین باالتر، توامان بر دو موضوِع پیِش روی مدیران سرمایه گذاری در 
زیرساخت ها که همانا یافتن فرصت های جذاب و با ارزِش است، تاکید می کند. هر دوی این 
موضوعات به عنوان مهم ترین دل مشغولی های پاسخ دهندگان به بررسی های مدیر صندوق 

Preqin در پایان سال 2017، برجسته شده بود )شکل های 9 و 10(.

اصلی  ترجیح  که  می دهد  نشان   2019 سال  در  سرمایه گذاری  برنامه های  به  نگاهی 
سرمایه گذاران نهادی در زیرساخت ها به استفاده از فرصت های سرمایه گذاری داخلی است؛ 

1. Average deal size
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بااین وجود، سرمایه گذاران آمریکای شمالی نسبت به همتایان اروپایی و آسیایی شان، عالقۀ 
نسبت  افزایش  داشته اند.  زیرساخت ها  زمینۀ  در  جهانی  بازارهای  با  مواجهه  به  بیشتری 
از 39  از 100 میلیون دالر هستند،  سرمایه گذارانی که در پی تعهدات سرمایه گذاری بیش 
درصد در سه ماهۀ اول سال 2017 به 50 درصد در سه ماهۀ اول سال 2018، و اینکه در 
سال 2018 سه چهارم برنامۀ سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در دو یا بیش از دو صندوق 
سرمایه گذاری بوده، تاییدی بر تداوم اشتیاق فراوان برای سرمایه گذاری در نوع از دارایی ها 

به شمار می روند. 
 IPE،2018 بر اساس گزارش بررسی 100 سرمایه گذار برتر زیرساخت های نهادی در سال
در  دالر  میلیارد   440 از  بیش  نهادی  زیرساخت های  بزرگ  سرمایه گذار   100،Real Assets

دارایی های زیرساختی سرمایه گذاری کرده اند، که نشان دهندۀ افزایش 20 درصدی نسبت به 
سال قبل از آن )2017( است. 

نمودار 9- متوسط ارزش قراردادهای زیرساختی بسته شده ، سه ماهۀ اول 2013 تا سه ماهۀ اول 
2018
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نمودار 10- صندوق های غیربورسی سرمایه گذاری در زیرساخت ها در بازار به تفکیک صنعت 

Source: Preqin (2017).

2.4. سرمایه گذاری صندوق ذخیره در زیرساخت ها

 IPE،2018 بر اساس گزارش بررسی 100 سرمایه گذار برتر زیرساخت های نهادی در سال
این در زیرساخت  ها سرمایه گذاری  از  نهادی پیش  Real Assets، 68 درصد سرمایه گذاران 

نزدیک  آیندۀ  در  را  سرمایه گذاری ها  این  آنها  از  نیمی  حدوداً  که  می رود  انتظار  و  کرده اند 
افزایش دهند )در مقایسه با تنها 2 درصد از سرمایه گذاران نهادی که برنامۀ آنها کاهش این 
نوع سرمایه گذاری ها است(. درحالی که 45 درصد آنها به طور مستقیم سرمایه گذاری می کنند، 
اکثریت قریب به اتفاق آنها بخشی از و یا تماِم تخصیص دارایی خود به پروژه های زیرساختی 

را از طریق صندوق های سرمایه گذاری مستقیم1 )87 درصد( سرمایه گذاری می کنند. 
برخی مثال ها از سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی و ذخیره در حوزۀ زیرساخت ها:

میلیارد  ●  2.5 استرالیا  در   Macquarie Infrastructure & Real Assets (MIRA(
یورو برای صندوق زیرساختی جدیدش درنظر گرفت، که سبب افزایش بیش از 65 
 Macquarie Super .درصدی در هدف حداقِل میزان جذب سرمایه اش شده است
1. Direct Funds
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Core Infrastructure Fund (MSCIF( Series 1 تعهداتی فراتر از حداقل هدف 
اولیۀ صندوق، به ارزش 1.5 میلیارد دالر، را از سرمایه گذاران جهانی دریافت کرد.

●  5.25 بازده  نرخ  رکورد  به   1)GPIF( ژاپن  بازنشستگی  سرمایه گذاری  صندوق 
درصد بابت سبد سرمایه گذاری ]انفعالی[ زیرساخت ها به ارزش 196.8 میلیارد ین 
یافت.  دست   2018 مارس   31 به  منتهی  ماه   12 در  یورو(  میلیارد   1.51( ژاپن 
سرمایه گذاری های زیرساختی این صندوق عمدتًا در کشورهای بریتانیا )57 درصد(، 
استرالیا و سوئد )مجموعًا 15 درصد(، اسپانیا )10 درصد( و فنالند )3 درصد( متمرکز 

شده اند. 
ATP2 دانمارک، به عنوان یکی از بزرگ ترین صندوق های بازنشستگی در اروپا، با  ●

5.8 میلیارد یورو سرمایه گذاری در زیرساخت ها یک سرمایه گذار بزرگ در این طبقه 
دارایی ها به شمار می رود. برای مثال، در سپتامبر سال ATP ،2017 27 درصد سهام 
فرودگاه های کپنهاک را در اختیار داشت؛ همچنین در سایر فردگاه ها و دارایی های 
زیرساختی استرالیا، اسپانیا، بریتانیا و ایاالت متحدۀ آمریکا سرمایه گذاری  کرده است. 
گرچه سرمایه گذاری های ATP در ابتدا از طریق صندوق های سرمایه گذاری  انجام 
می شد، اما به محض دستیابی به تجربۀ درون سازمانی، بر معامالت سرمایه گذاری 

مستقیم متمرکز شد. 
نظام بازنشستگی معلمان تگزاس )TRS(3، بزرگ ترین نظام بازنشستگی عمومی در  ●

ایالت تگزاس، هدف خود را بر اختصاص 5 درصد از سبد دارایی  150 میلیارد دالری  
به زیرساخت ها متمرکز کرده، که بخش بزرگی از آن به دارایی های مرتبط با بخش 

انرژی اختصاص می یابد. 

1. Government Pension Investment Fund
2. صندوق تکمیلی بازنشستگی )مبتنی بر درآمد( دانمارک

3. The Texas Teacher Retirement System
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5. نتیجه گیری

وجود یک محیط نسبتًا نامساعد برای انتخاب گزینه هایی متنوع تر از بین دارایی های »سنتی«، 
صندوق های ذخیرۀ تامین اجتماعی را بر آن داشته تا بیش ازپیش و به دالیل مختلف به دنبال 
سرمایه گذاری در حوزۀ دارایی های زیرساختی باشند. هم زمان، بسیاری از دولت ها نیز به طور 
زیرساخت های  در  سرمایه گذاری  مالی  تامین  برای  خصوصی  بخش  ترغیب  درپی  فزآینده 
جدید هستند. بنابراین، پروژه های زیرساختی فرصت سرمایه گذاری جذابی را برای نهادهای 
تامین اجتماعی فراهم آورده اند، که در صورت وجود مدیریتی کارآمد، می توانند فراهم کنندۀ 

بازدهی های پایدار و بلندمدت برای آنها باشند. 
بااین وجود، عالوه بر مشکالت مربوط به تامین مالی چنین دارایی هایی، چالش های مدیریتی 
و پیامدهای حکمرانی همچنان پابرجا خواهند بود. در چنین شرایطی، وزن دهی بیشتر به مزایا و 
ریسک های مهم دارایی های زیرساختی، در عین توجه به مالحظات اجتماعی و زیست محیطی، 
از اهمیت بسیاری برای سرمایه گذاران برخوردار است. توسعۀ یک برنامۀ عملیاتی کارآمد در 
پایه گذاری هر نوع سرمایه گذارْی اصلی اساسی به شمار می رود، که در صورت موفقیْت مزایای 
متعددی همچون پیوند با تورم، تنوع  و جلوگیری از بازده نزولی، با خود به همراه خواهد داشت. 
در  سرمایه گذاری  در  جدید  نسبتًا  تجربۀ  از  سرمایه گذاران  اغلب  که  است  این  واقعیت 
زیرساخت ها برخوردارند. البته پیش از این، درس آموخته هایی از طی این راه دشوار به دست 
آمده  است. بااین وجود، ادامۀ فعالیت مطلوب تمام سرمایه گذاران در این حوزه مستلزم توجه به 

برخی موارد پرمخاطره به شرح زیر است: 
پیش بینی تقاضای بیش ازحْد خوشبینانه و ارزش گذاری بیش ازحد دارایی ها )همان طور  ●

که در اواسط دهۀ 2000 مشاهده شد و شاید در برخی بازارهای خاص همچنان صادق 
باشد(؛

با  ● مرتبط  دارایی های  تقاضای  ریسک  )مانند  پروژه  ریسک های  کردن  کم برآورد 
در حصول  رفت وآمد خودروها  تعداد  پیش بینی  مثال،  –به عنوان  بخش حمل ونقل 
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درآمد عوارض جاده ای، اغلب اشتباه بوده است(؛
را  ● اوضاع  که  افزایشی،  بهره  نرخ  شرایط  در  مالی  اهرم های  از  بیش ازحد  استفادۀ 

وخیم تر می کند؛ 
قیمت گذاری مناسب ریسک های سیاسی/مقرراتی )به ویژه در بازارهای نوپای کشورهای  ●

نوظهور(. 
این گزارش در پی فراهم ساختن الزامات مدیریتی و حکمرانی، برای کمک به صندوق های 
ذخیرۀ تامین اجتماعی در انتخاِب گزینه های مختلف برای سرمایه گذاری دارایی های دردسترس شان 

است. 
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6. واژه نامه  
Carried interest (or carry): سهمی از هر نوع سودی است که شرکای عمومی صندوق های 
پوشش ریسک و سرمایه گذاری خصوصی، بدون توجه به اینکه در تامین مالی اولیه مشارکت داشته اند 
یا نه، به عنوان جبران خدمات دریافت می کنند. این شیوۀ جبران خدمات، به دنبال تحریک شریک 

عمومی )مدیر صندوق( به فعالیت در راستای بهبود بخشیدن به عملکرد صندوق است. 
www.investopedia.com/terms/c/carriedinterest.asp

طرف  ]یا  کارکن  به  پرداخت شده  پول  آن  به موجب  که  است  قراردادی  بند  نوعی   :Claw back
قرارداد، در صورت تخلف و یا عملکرد نامطلوب[ باید به کارفرما، برخی اوقات همراه با یک جریمه، 

بازگردانده شود.
www.investopedia.com/terms/c/clawback.asp

دارایی ها  اندک مدیریت، است که  بسیار  الزامات  با  Core: رویکرد سرمایه گذاری منفعالنه، همراه 
عمومًا به خاطر درآمدی که ایجاد می کنند، حفظ می شوند.

origininvestments.com/2018/02/21/what-are-core-core-plus-value-added-and-
opportunistic-investments 

Core plus: رویکرد سرمایه گذاری فعاالنه، که تالش می کند بازدهی ها را از طریق ارتقای کارایی 
دارایی یا مدیریت آن افزایش داده و از آن طریْق رشد و درآمد ایجاد می کند. 

origininvestments.com/2018/02/21/what-are-core-core-plus-value-added-and-
opportunistic-investments

از  ثالثی  یا یک دارایْی توسط طرف  ابزار مالی و  Escrow: مفهومی حقوقی است که در آن یک 
طرف دو شریک دیگر که در فرآیند تکمیل یک معامله نقش دارند، نگهداری می شود. منابع مالی 
یا دارایی ها تا زمان دریافت دستورالعمل های مناسب و یا تا زمان به سرانجام رساندن تمام تعهدات 
قراردادِی ازپیش تعیین شده، نزد کارگزار امانی نگه داشته می شوند. پول، اوراق سهام، منابع مالی و یا 

سایر اقسام دارایی ها می توانند در اختیار کارگزار قرار گیرند. 
www.investopedia.com/terms/e/escrow.asp

انجام  برای  نفر  دو  از  بیش  یا  دو  حداقل  که  می گیرد  شکل  زمانی  شراکت    :General Partner
دادوستد با یکدیگر به توافق برسند. شرکای عمومی به طور معمول یک موافقت نامۀ همکاری برای 

تشریح جزئیات شراکت شان تدوین می کنند. 
برخوردار است.  نامحدودی  تعهدات  از  دارندۀ مشارکت محسوب می شود که  یک شریک عمومی، 
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شریک عمومی معمواًل یک شریک مدیریتی فعال در عملیات دادوستد روزانه است. ازآنجاکه در یک 
شراکت عمومْی هر شریکی می تواند بدون اطالع یا اجازۀ سایر شرکا به دادوستد بپردازد، لذا این نوع 

شراکت، ضعف در حفاظت از دارایی ها را در پی دارد. 
اگر یک شریک عمومی ملزم به انجام الزامات مالی شراکت باشد، دارایی های شخصی وی ممکن 
است در معرض انحالل قرار گیرد. در یک مشارکت محدود، تنها یکی از شرکا، شریک عمومی با 
از  ندارند  فعالی در مدیریت دادوستد  تا زمانی که نقش  بود و سایر شرکا  نامحدود خواهد  تعهدات 

تعهدات محدودی برخوردار بوده و دارایی های شخصی آنها در معرض ریسک قرار نخواهد داشت.
www.investopedia.com/terms/g/generalpartner.asp

Holding period: مدت زمان حفظ سرمایه گذاری در دست سرمایه گذار یا دورۀ زمانی بین خرید و 
فروش یک سهام است. در بلندمدت، دورۀ حفظ و نگهداشت به زمان بین خرید یک دارایی و فروش 
آن بازمی گردد. در کوتاه مدت، دورۀ حفظ و نگهداشت زمانی است بین بازخرید اوراق سهام توسط 

یک فروشندۀ استقراضْی و زمانی که سهام به قرض دهنده انتقال پیدا می کند. 
www.investopedia.com/terms/h/holdingperiod.asp 

Hurdle rate: حداقل نرخ بازدهی یک پروژه یا سرمایه گذاری است که از جانب مدیر یا سرمایه گذار 
الزام شده است. این نرخ، مشخص کنندۀ میزان مناسب جبران ریسک است؛ پروژه های پرمخاطره تر 

عمومًا از نرخ بازده مبنای باالتری نسبت به پروژه های با ریسک پایین، برخوردارند. 
www.investopedia.com/terms/h/hurdlerate.asp

Left tail events (or risk): توسعۀ سبد سرمایه گذاری و نتایج مالی آن می تواند تحت تاثیر عاملی 
به نام ریسک دنباله قرار گیرد. این پدیده زمانی رخ می دهد که ارزش سبد سرمایه گذاری بیش از سه 
انحراف معیار از میانگین منحرف شود. ماشۀ این اتفاقات عمومًا با بحران های اقتصادی یا مالی شدید 
غیرمنتظره ، کشیده می شود. چنین وقایعی منجر به ایجاد ترس در بازارها و مارپیچ روبه پایین می شود 
دشواربودن  و  اثرات  داشت. گسترده بودن  خواهند  پی  در  را  از سرمایه گذاری ها  بسیاری  که سقوط 
پیش بینی بزرگی و وسعت، سبب می شود تا دنبالۀ حوادْث نتایج ویران کننده ای بر بازدهی های سبد 
سرمایه گذاری داشته باشند. زمانی که ریسک دنباله اتفاق می افتد، توزیْع نرمال نخواهد بود، بلکه اریب 
 شده و دنباله های ُدم کلفت تری خواهد داشت. در دنباله های ضخیم تر احتمال این که سرمایه گذاری 

فراتر از سه انحراف معیار حرکت کرده و ریسک بیشتری را ایجاد کند، وجود دارد. 
www.thebluecollarinvestor.com/what-is-left-tail-risk-and-how-is-it-impacting-
our-stockportfolios

Off-take contract: موافقت نامه ای است بین تولیدکننده و خریدار یک منبع ]طبیعی[ برای خرید 
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و یا فروش بخش هایی از تولید آتی تولید کننده. مذاکرات مربوط به این نوع از توافق نامه ها به طور 
معمول قبل از ساخت تاسیسات مربوط به آن، مانند یه معدن، انجام می گیرد تا بازار محصول آتی 

آن را تضمین کند.
www.investopedia.com/terms/o/offtake-agreement.asp

Vintage: این واژه توسط معامله گران اوراق بهادار با پشتوانه وام های رهنی )MBS( و سرمایه گذاران 
برای فصلی کردن اوراق در برخی دوره های زمانی، استفاده می شود. زمان سررسید اوراق بهادار با 
پشتوانه وام های رهنی، عمومًا 30 سال است، لذا زمانی که دارندۀ اوراق بهادار آن را پیش از موعد 

سررسید به فروش برساند، در معرض ریسک کمتر همراه با بازپرداخت کم تر قرار خواهد گرفت.  
www.investopedia.com/terms/v/vintage.asp 
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Brownfield assets/projectsدارایی های/پروژه های موجود

Closed-End Fundsصندوق های سرمایه گذاری محدود )بسته(

Co-investmentsسرمایه گذاری مشترک

یک  برای  گذاشته شده  گرو  سرمایه  تعهدشده:  مالی  سرمایۀ 
سرمایه گذاری خصوصی

Committed capital

Core investment approachرویکرد سرمایه گذاری منفعالنه

Core plus investment approachرویکرد سرمایه گذاری فعاالنه

Drawn downاقالم و تعهدات زیر خط ترازنامه بانک، مثل خطوط اعتباري

Greenfield assets/projectsدارایی های/پروژه های تاسیسی

Invested capitalسرمایه اولیه )ثابت(

Left tail eventsحوادث دنبالۀ چپ

 Listedبورسی )پذیرفته شده در بورس(

Manager due diligenceارزیابی صالحیت مدیر

با  سرمایه گذاری  پرتفوی  مدیر  عملکرد  )ارزیابی(  مقایسه 
گروه های مدیران مشابه 

Manager universe

Mature Assetsدارایی های سررسید شده 

No fee, No carryبدون پاداش، بدون عهده گیری مسئولیت

Open-End Fundsصندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر )باز(

Patronageپشتیبانی مالی توسط یک حامی مالی

Private equity fundsصندوق های سرمایه گذاری خصوصی

Quality infrastructureزیرساخِت کیفیت

Thematic due diligenceارزیابی صالحیت موضوعی

Undrawn commitmentsتعهدات برداشت نشده

Unlistedغیربورسی )پذیرفته نشده در بورس(

Vintage yearسال تزریق سرمایه به پروژه
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