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چکیده
مشکالت صندوقهای بازنشستگی از مسائل مهم و جاری در اکثر کشورهااست .بهدلیل افزایش سن امید
به زندگی و کاهش مرگومیر ،صندوقهای بازنشستگی با مشکل عدم توانایی در ایفای تعهدات مالی در
قبال افراد بیمهشده مواجه هستند .صندوقهای بازنشستگی در جهان بهطور غالب از نوع مزایای معین
است که در این سیستم تمامی ریسکهای صندوق (اعم از سرمایهگذاری ،طول عمر و  )...برعهدۀ خود
صندوق بازنشستگی میباشد .با توجه به تغییرات بین نسلی ،سن امید به زندگی و تضمین مزایای فرد
بیمهشده در طرحهای مزایای معین ،اکثر صندوقهای بازنشستگی دارای تعهدات تأمینمالی نشده
هستند .از راهحلهای ارائهشده برای این مسئله ،میتوان به تبدیل سیستم صندوقهای بازنشستگی به
مشارکت معین نام برد .در این سیستمها ریسکهای صندوق بهسمت فرد بیمهشده منتقل میشود .اما
این طرحها نیز نیاز به ضمانتهایی برای فرد دارد .یکی از انواع ضمانتها ،تضمین نرخ بازگشت سرمایه
یا همان بازده سرمایهگذاری است که در این مقاله بهطور کامل بررسی شده است و در قالب اختیار
ضمانت طراحی و قیمتگذاری میشود.
کلیدواژهها :صندوق بازنشستگی ،مزایای معین ،مشارکت معین ،بازده سرمایهگذاری.
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مقدمه
سیستمهای بازنشستگی بهطور کلی به دو نوع مزایای معین و مشارکت معین تقسیم میشوند .در
سیستمهای مزایای معین ،بیمهگر متعهد میشود پس از بازنشستگی به فرد بیمهشده مبلغی از
پیش تعیینشده ( با توجه بهمیزان حقوق فرد ،نرخ تورم و )...تا زمان فوت بپردازد .نحوۀ محاسبۀ
این مبلغ رابطۀ مستقیمی با میزان پرداخت حقبیمه ندارد ،بهطوری که اکثر صندوقهای مزایای
معین به عدم توانایی در ایفای تعهدات مالی خود دچار شدهاند .مشکل دیگری که این نوع صندوقها
با آن مواجهاند ،افزایش سن امید به زندگی و کاهش مرگومیر است .افزایش سن امید به زندگی
باعث میشود در عین ثابت بودن تعداد سالهایی که فرد حقبیمه پرداخت میکند ،فرد دوران
بازنشستگی طوالنیتری داشته باشد و از مزایای مالی بیشتری بهرهمند شود؛ بهعبارتی صندوق
بازنشستگی برای سالهای بیشتری پرداخت داشته که این خود باعث بهوجود آمدن عدم توازن
مالی میشود .در این سیستم بازنشستگی تمامی ریسکهای صندوق اعم از ریسک طول عمر و
ریسک سرمایهگذاری برعهدۀ پشتیبان صندوق (در غالب موارد دولت) است (نیرومند.)0546،
سیستمهای بازنشستگی ایران نیز همگی از نوع مزایای معین است و تعدادی از صندوقها بدون
اندوختهگذاری و سایرین ،با اندوختهگذاری جزئی فعالیت میکنند .تأمینمالی آنها نیز از نوع موازنۀ
نقدی بوده و تعهدات جاری آنها در اکثر موارد بهوسیلۀ حق بیمۀ افراد فعال پرداخت میشود؛
بنابراین تمامی مسائل و مشکالت ذکرشده در سیستمهای مزایای معین ،برای صندوقهای
بازنشستگی ایران نیز صدق میکند .از دیگر مشکالت موجود در نظام تأمیناجتماعی ایران عدم
تفکیک بخش حمایت اجتماعی از بخش بیمۀ اجتماعی است بهنحوی که سازمان تأمیناجتماعی
به عنوان بزرگترین سازمان ارائهدهندۀ خدمات تأمیناجتماعی کشور عالوهبر خدمات بیمهای
متحمل بار مالی مضاعف جهت ارائۀ خدمات حمایت اجتماعی است .این درحالی است که وظیفۀ
اصلی این سازمان حفظ و صیانت از اموال اعضاء خود در افق بلندمدت بوده و متولی بخش حمایت
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اجتماعی خود دولت است و منابع این بخش نیز باید از درآمدهای مالیاتی تأمینمالی شود.
با توجه به مسائل و مشکالت صندوقهای بازنشستگی در ایران ،ابتدا در سال  0545قانون جامع
رفاه و تأمیناجتماعی تصویب شد که به موجب مادۀ دو این قانون ،بخش بیمهای(شامل بخش
بیمههای اجتماعی ازجمله بازنشستگی ،بیکاری ،حوادث و سوانح ،ازکارافتادگی و بازماندگان و بخش
بیمههای درمانی -بهداشت و درمان) از بخش حمایتی و توانبخشی(شامل ارائۀ خدمات حمایتی و
توانبخشی و اعطای یارانه و کمکهای مالی به افراد و خانوادههای نیازمند که بهدالیل گوناگون قادر
بهکار نیستند و یا درآمد آنان جوابگوی حداقل زندگی آنان را نمینماید) تفکیک شد و همچنین در

تبصرۀ مادۀ دو بند الف خدمات بیمهای به دو بخش همگانی و تکمیلی تقسیم شد .همچنین وزارت
کار ،تعاون و رفاه اجتماعی در سال  0516سند نظام تأمیناجتماعی چندالیه را با هدف پایدارسازی
قشرکمدرآمد ،مصونسازی صندوقهای بازنشستگی از افزایش بار مالی و اولویتبندی خدمات برای
توانمندسازی اقشار مختلف جامعه منتشر کرد (گرجی پور .)08 :0516 ،این سند بر اساس مادۀ
 72قانون برنامۀ پنجم توسعه به دولت مجوز برقراری و استقرار نظام تأمیناجتماعی چندالیه را با
رعایت حداقل سه الیه شامل «مساعدتهای اجتماعی»« ،بیمههای پایه» و «بیمههای مکمل»
میدهد .از ویژگیهای منحصر بهفرد این برنامه ،متمرکز کردن برنامههای حمایتی بهخصوص برای
فردی از طریق دو راهبرد اساسی «بیمهای» و «حمایتی» تحتحمایت قرار میگیرند ،ضمن آنکه
کمک و حمایتهای مالی دولت بهنفع نیازمندترین خانوارها و
نظام تأمیناجتماعی طراحی شده ،از سه الیه تشکیل

بهصورت متمرکز خواهد بود.

میشود:

 .0مساعدتهای اجتماعی (که از طریق درآمدهای عمومی تأمینمالی میشود)؛
 .7بیمههای پایه (که از طریق مالیات روی کار تأمین میشود)؛
 .5بیمههای مکمل (که نوعی سرمایهگذاری است که توسط بخش خصوصی مدیریت
میشود و از طریق حق بیمههای اختیاری تأمینمالی میشود).
الیۀ اول مربوط به وظیفۀ حمایت اجتماعی دولت از اقشار کمدرآمد بوده و از طریق بودجۀ
عمومی دولت تأمینمالی میشود .الیۀ دوم از نوع طرحهای مزایای معین بوده و تأمینمالی در آن
بهصورت موازنۀ نقدی است .بدین صورت که حقوق افراد بازنشستۀ تحتحمایت صندوق بازنشستگی
از طریق پرداختی افرادی که به صندوق حقبیمه میپردازند ،تأمینمالی میشود .طرح الیۀ سوم از
نوع مشارکت معین و تأمینمالی در آن از نوع اندوختهگذاری کامل( طرحهای بازنشستگی
تأمینمالی شده) است .سرمایۀ افراد در این نوع طرحها بهطور کامل در یک حساب انفرادی
اندوختهگذاری میشود .صندوق بازنشستگی نیز سرمایۀ انباشتشده در این حساب را سرمایهگذاری
کرده و در زمان بازنشستگی اصل مبلغ و بهرۀ تعلق گرفته به آن به فرد بازپرداخت میشود
(گرجیپور .)08 :0516 ،در این نوع از طرحها توازن دقیقی بین میزان پرداختیهای فرد بیمهشده
و دریافتیهای فرد در طول دوران بازنشستگی وجود دارد .در سیستم مشارکت معین در ابتدای
قرارداد یک حساب انفرادی برای فرد بیمهشده ایجاد شده و حقبیمۀ فرد که میزان آن بهطور
اختیاری برعهدۀ بیمهشده است در این حساب انباشته میشود .صندوق بازنشستگی متعهد است
سرمایۀ انباشتشده در این حساب را در طی زمانی که فرد حق بیمه پرداخت میکند ،بهطور
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اقشار آسیبپذیر است .در این الگوی جدید ،افراد به تناسب وضع شغلی ،درآمدی و تواناییهای
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حرفهای سرمایهگذاری کرده و از ارزش آن در مقابل ریسکهای تورمی و بازار محافظت کند .در
زمان بازنشستگی نیز صندوق بازنشستگی میتواند سرمایۀ انباشتشده در حساب فرد را بهطور
کامل یا بهطور اقساط به فرد بازگرداند .نکتۀ مهم در این بین عدم تضمین میزان پرداخت به فرد
در دوران بازنشستگی است .بهطور مشخص در این نوع طرحها تمامی ریسکهای سرمایهگذاری به
فرد منتقل شده و از طرفی صندوق ریسک طول عمر را نیز نمیپذیرد .از محاسن این طرحها توازن
مالی دقیق صندوق بازنشستگی است (معرفی طرحهای بازنشستگی .)0546،همانطور که مطرح
شد ،تمام ریسکهای سرمایهگذاری به فرد بیمهشده منتقل میشود اما این مسئله میتواند
مشکالتی برای فرد در دوران بازنشستگی ایجاد کند ،بهطوری که در صورت مهیا نبودن فضای
سرمایهگذاری مناسب و یا مدیریت غیرحرفهای ممکن است فرد در دوران بازنشستگی با مشکل
عدم اندوختۀ کافی مواجه شود .برای حل این مشکل ایدۀ ایجاد قرارداد اختیار ضمانت برای
صندوقهای بازنشستگی مشارکت معین مطرح شده است .در این قراردادها ،نرخ معینی از بازده
سرمایهگذاری تضمینشده و اختیار ضمانت با استفاده از مدلهای قیمتگذاری اختیار ،قیمتگذاری
میشود .تحقیقات در این زمینه با مقالۀ پنانچی ( )0111شروع شد .پنانچی با استفاده از نظریۀ
مارتینگل پیوسته ضمانتهای پیشنهادی در صندوقهای مشارکت معین اروگوئه و شیلی را
قیمتگذاری کرد .فیشر ( )0111بهوسیلۀ مدل مارتینگل گسسته به ارزیابی ضمانتهای سیستم
بازنشستگی کلمبیا پرداخت .پنانچی متوجه شباهت بین ضمانتهای صندوقهای بازنشستگی و
محصوالت بیمهای دارای اختیار شد که توسط برنن ( )0121قیمتگذاری شده
بودند(امبرکس ) 7111،و بویل ( .)0112همچنین تحقیقات فراوانی برای تعمیم این ساختار به
فرایندهای تصادفی در حالت کلیتر انجام شد(کلمن)7112 ،و (کنسایلیو  .)7101،اما بهدلیل تفاوت
زیاد بین تعهدات در صنعت بیمه و صندوقهای بازنشستگی ،امکان انطباق کامل مدل استفادهشده
در صنعتبیمه برای صندوقهای بازنشستگی وجود نداشت .مطالعات دیگری نیز بر روی طراحی
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ضمانت برای صندوقهای بازنشستگی مزایای معین انجام شد .در این مطالعات تمرکز بیشتر بر روی
راهکار بود تا استفاده از مدلهای قیمتگذاری (اسمتز  .)7117،بیگز ( )7100با استفاده از دادههای
ایالتهای امریکا و با رویکرد قیمتگذاری دارایی به بررسی صندوقهای مزایای معین امریکا پرداخت
و متوجه شد کسری صندوق هر ایالت بهطور متوسط برابر  72درصد تولید ناخالص داخلی آن ایالت
است .زیمبا ( )7112براساس مدل مدیریت دارایی‐ بدهی که کارینو ( )0118برای صنعت بیمه
ارائه داده بود ،یک مدل مشابه برای صندوقهای بازنشستگی طراحی کرد که در آن میزان حق بیمه
و انتخاب سبد سهام مشخص میشد .زیمبا در طراحی محصوالت بیمهای نشان داد میتوان با فرض

وارد کردن اختیار ضمانت در قرارداد و بر اساس مدل دارایی‐ بدهی ،انتخاب سبد سهام بهینه را با
برنامۀ تصادفی

PROMETEIA

مدلبندی کرد (کنسایلیو ،)7116 ،کنسایلیو ( .)7114کنسایلیو

( )7108با استفاده از مدل درخت دو جملهای و مدل مونتکارلو ضمانت طراحیشده برای
صندوقهای بازنشستگی را قیمتگذاری کرد .با بهرهگیری از این مدل همچنین میتوان پرتفوی
بهینه جهت حداقلسازی قیمت اختیار ضمانت را نیز بهدست آورد .رویکرد ما در این مقاله استفاده
از ابزار ضمانت طراحی شده توسط کانسالیو در الیۀ سوم سیستمهای چندالیه است تا بتوان با
استفاده از آن یک نرخ حداقلی از بازده سرمایهگذاری را برای افراد بیمهشده تضمین کرد.
است .بهدلیل گستردگی انواع سرمایهگذاری اعم از سهام ،اوراق مشارکت و حقتقدم و همچنین
محدودیت در پردازش اطالعات فرض شده است سرمایهگذار تنها در صندوقهای سرمایهگذاری
مشترک سرمایهگذاری میکند .همچنین با توجه به گستردگی انواع صندوقهای سرمایهگذاری
مشترک و ارتباط موضوع مقاله با صندوقهای بازنشستگی ،صندوقهایی برای سرمایهگذاری
انتخاب شدهاند که غالب سهام آنها در اختیار صندوقهای بازنشستگی است .با توجه به این
فرضها سه صندوق امینانصار ،امینملت و امینسامان انتخاب گردید .واضح است با افزایش
قدرت پردازش کامپیوتری میتوان عالوهبر افزودن دیگر صندوقها ،هر کدام از سهامها و اوراق
مشارکت را بهصورت مجزا به مدل افزود .همچنین برای تحلیل دادهها و حل مسائل بهینهسازی
از نرمافزار  Rاستفاده شده است.

طرح مدل
در این مدل نرخهای بازگشت سرمایه را با نماد  Rنمایش میدهیم که توسط مجموعۀ
} J  {1, 2,..., J

اندیسگذاری شده و در فاصلۀ زمان متناهی  tکه

} t  T  {1, 2,..., T

مشاهده میشوند .بهعبارت دیگر هر درایه  Rنشاندهندۀ نرخ بازگشت سرمایه در زمان  tو برای
ابزار مالی  jام است که
()1-2

} j {1, 2,..., J

 .این مفهوم در قالب  0-5ارائه شده است.
.

R   Rt1 ,..., RtJ 

T

t 1

فرایند بازگشت سرمایه بر روی فضای احتمال ) (, F , Pتعریف شده که فضای نمونه 

متناهی فرض میشود .از فرمول  1-2میتوان برای نمایش وضعیتهای محتمل بازار در زمانهای
مختلف بر روی یک درخت سناریو استفاده کرد .گرههای درخت سناریو در زمان  tرا با  Ntو
مجموعه تمام گرهها را با

Nt

T

t 0

N

نمایش میدهیم .هر گره  n  Ntمتناظر است با یک عضو
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دادههای مورد استفاده در این مقاله از سایت مرکز پردازش اطالعات مالی ایران استخراج شده
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از  F tیا یک وضعیت محتمل بازار (برای سادگی در ادامۀ مقاله هر جا از گره  n نام بردیم منظور
 Nاست).گرههای در زمان t از تمامی گرهها در زمان  t  1قابل دسترسی
گرهی از مجموعۀ  
نیستند و مسیرهایی از گره صفر به بعضی از گرههای انتهایی از مجموعۀ  Ntوجود دارد که
نشاندهندۀ مسیرهای یکتا دسترسی به یک گره خاص هستند .هر مسیر نشاندهندۀ یک سناریو
است .نمودار  0نمایش ترسیمی مجموعۀ سناریوها یا همان درخت سناریو میباشد .بهطور مثال
برای  07سناریو موجود 7 ،وضعیت در  5 ، t  1وضعیت در  t  2و  6وضعیت در  tوجود
دارد P  n  .نشاندهندۀ تمامی گرهها روی یک مسیر یکتا از گره صفر به گره

) n  N (t

به

استثناء گره صفر و  p  n نشاندهندۀ گرهها روی مسیر منتهی به گره  nبهشرط عدم وجود اتصال

به گره صفر و

) S (n)  N (t

نشاندهندۀ گرهها روی مسیر منتهی به گره  nبهشرط اتصال به

گره صفر میباشد که به این گرهها ،گرههای موفق میگوییم .به هر گره موفق  n  Ntیک وزن

احتمالی qn

اختصاص مییابد .فرض میشود برای هر  nتمام اطالعات مسیر  P  n معلوم باشد.

بدون از دست رفتن اصل مسئله ،هرگاه به اطالعات یک گره اشاره میکنیم شاخص زمان را در نظر
نمیگیریم ،زیرا مقدار هر گره توسط یک مجموعه از  N  t که دارای شاخص زمانی است ،تعیین
میشود.
نمودار :1نمایش ترسيمی مجموعه سناریوها
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اصول اختیار ضمانت
سرمایۀ اولیۀ صندوق بازنشستگی برابر است با  A0  L0  E0که  L0حق بیمۀ اولیۀ پرداختی توسط

بیمهگذار و E0

میتواند سرمایۀ پشتیبان صندوق،کارفرما و یا هر دو باشد ،به عبارتی:

E0  (1   ) A0
L0   A0
  1.

همچنین در این مدل فرض میشود صندوق بازنشستگی بسته است و سرمایۀ اولیۀ A0
پرتفوی با توجه به متغیرهای سرمایهگذاری  x jکه   jJ x j  1سرمایهگذاری میشودx j .

در یک

درصدی از سرمایۀ صندوق است که در ابزار مالی  jام سرمایهگذاری میشود.
ضمانت وابسته به ارزش سرمایۀ اصلی  Anاست که

فرض میکنیم {Rt }tT

) n  N (t

که خانوادهای از فرایندهای تصادفی است ،بهصورت یک بردار J

بعدی ( )1-3تعریف شود:

Rn   Rn1 ,..., RnJ 

()1-3

A

فرایند تصادفی ارزش سرمایۀ }  { Anتوسط فرایند تصادفی نرخ بازگشت سرمایۀ }  {Rnبه طریق
زیر تعیین میشود که

}n  N / {0

An  Ap ( n )e .
RnA

()2-3

RnA   x j Rnj .

()3-3

jJ

A

که )  Ap ( nارزش سرمایه در گره پیشین و  Rnبهعبارتی یک میانگین وزنی از نرخهای بازگشت
سرمایه در گره  nام است.
فرایند تعهدات (بدهیها) نیز همانطور که در  5-3نشان داده شده با یک نرخ تصادفی رشد
میکند با این شرط که در هر
 gکمتر نباشد:
()4-3

گره }n  N / {0

تضمین میشود این نرخ از یک نرخ حداقلی

R  max( R  g ,0)  g.
A
n

L
n

Ln  Lp ( n) exp[ g  max( RnA  g ,0)].

()5-3
پارامتر  نشاندهندۀ تقسیم ریسک نرخهای بازگشت سرمایۀ تصادفی ،بین فرد بیمهشده و صندوق
بازنشستگی بوده و نشان میدهد چه درصدی از نرخ بازگشت سرمایۀ حاصل متعلق به فرد بیمهشده و
چه مقدار متعلق به صندوق بازنشستگی است Lp n  .نیز بیانگر تعهدات در گره پیشین است.

سرمایهگذاری بهینه در طرحهای بازنشستگی ترکیبی با هدف تضمین حداقل مزایا

اگر صندوق بازنشستگی پرداخت یک مقدار مشخص پول را در زمان  Tتضمین کند ،قیمت این
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مدل بهینهسازی
تابع بازده :تابع بازده )  ( An , Lnنشاندهندۀ سنجش عملکرد استراتژی انتخاب پرتفوی در هر گره

انتهایی  nاست An .و Ln

توابعی ضمنی از انتخاب پرتفوی  x jمیباشند .تابع  1-4یکی از کاندیدهای

مختلف بهعنوان تابع بازده است که از آن در این مقاله استفاده شده است.

)( An , Ln )  max( Ln  An ,0

()1-4

همانطور که ذکر شد صندوق بازنشستگی پرداخت یک مقدار مشخص پول را در زمان T

تضمین میکند .قیمت این ضمانت طبق نظریۀ قیمتگذاری اختیارت برابر است با:

qn ( An , Ln ).

()2-4
که با توجه به  1-4داریم:



) nN ( t

qn max( Ln  An ,0).

()3-4

  e rT



 rT

e

) nN ( t

این امید ریاضی با توجه به نرخ بدون ریسک  rتنزیل شده و تحت فرض ریسک-خنثی بهدست
آمده است .هدف ما حداقلسازی قیمت اختیار حداقل ضمانت  3-4است.

قید دو سویه

بازده تجمعی نهایی داراییها )  ( Anو تعهدات )  ( Lnرا به ترتیب با  wnو zn



wn 

نمایش میدهیم:

()1-5

RiA ,

()2-5

g  max( RiA  g ,0) ; n  NT .

) iP ( n



) iP ( n

zn 

عملگر ماکسیممساز در  7-6نشاندهندۀ این نکته است که مسئلۀ ما از نوع برنامهریزی گسستۀ
غیرخطی است .برای ارائۀ راهحل نیاز است مسئله را در قالب یک برنامه ریزی غیرخطی هموار
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بازنویسی کنیم.
قسمت اول عملگر ماکسیمم را میتوان بهصورت تفاضل دو متغیر مثبت در نظر گرفت که تنها
یکی از آنها غیر صفر است .بنابراین برای هر
()3-5
()4-5
()5-5
میتوان نشان داد:

}n  N / {0

معادالت زیر برقرار است:

 R  g    .

n


n

A
n

   0.
 ,   0.
 
n n
 
n
n

max( RnA  g ,0)   n .

()6-5

با استفاده از  6-5عبارت  2-5را بازنویسی میکنیم:

.

()7-5


i



 g ,0)  gT 

) iP ( n

بنابراین داریم:

 g  max( R

A
i

) iP ( n

zn 

An  A0e .
wn

()8-5

Ln  L0e zn   A0e zn .

()9-5


L  
max( Ln  An ,0)  An  max  n ,1  1  A0e wn  max  e wn  zn ,1  1.
 An  






لم  :برای هر

a, b  0

داریم:

.
با توجه به لم باال عبارت
()11-5

10-5

) max(ln a ,ln b

max(a, b)  e

بهصورت زیر بازنویسی میشود.





A0ewn  max  ewn  zn ,1  1  A0e wn emax(ln   zn  wn ,0)  1.

حال عملگر ماکسیمم در عبارت

11-5

را بهصورت تفاضل دو متغیر تصادفی مثبت بازنویسی

میکنیم:

ln   zn  wn  H  H .

n

()12-5

H n H n  0.

()13-5


n

()15-5


n

H , H  0.

()14-5
بنابراین داریم:


n

max( Ln  An ,0)  A0ewn e  1.


H n

حال  15-5را در قیمت اختیار محاسبهشده در  3-4جایگذاری میکنیم:
()22-6
( x1 ,..., xJ )  e rT A0  qn e w e H  1.


) nN ( t

n

n

قضیه :تابع  یک تابع محدب از انتخاب پرتفوی  x jاست که

j J

.

سرمایهگذاری بهینه در طرحهای بازنشستگی ترکیبی با هدف تضمین حداقل مزایا

حال از  8-5و  9-5برای بازنویسی عملگر ماکسیمم استفاده میکنیم .بنابراین داریم:
()10-5
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برهان :طبق کنسایلیو ()2015
با توجه به عبارات بهدست آمده ،بیان ریاضی مسئلۀ بهینهسازی بهصورت زیر است:
Minimize e rT A0  qn e w e H  1.


x ,..., x
) nN ( t

n

n

J

1

s.t.

ln   zn  wn  H n  H n ; n  Nt .

 RnA  g   n   n ; n  N \{0}.
; n  N \{0}.


i



) iP ( n

RiA ; n  N \{0}.

zn  gT 



) iP ( n

wn 

R   Rnj ; n  N \{0}.
jJ

A
n

با توجه به کنسایلیو( )2015میتوان ثابت کرد افزودهشدن قیدهای غیرخطی    0
 
 H n H n  0تأثیری در مقدار بهینۀ تابع هدف بیانشده در مسئلۀ بهینهسازی ندارد و میتوان
 
n n

و

این دو قید را نادیده گرفت.

کاربرد عددی
در این بخش با استفاده از دادههای بهدست آمده از سه صندوق سرمایهگذاری مشترک امینانصار،
امینملت و امینسامان به پیادهسازی مدل پرداخته ،سبد پرتفوی بهینه جهت حداقلسازی قیمت
اختیار ضمانت را بهدست میآوریم .بهعبارت دیگر وزن هریک از سه صندوق سرمایهگذاری یادشده
را در سبد پرتفوی بهینه محاسبه میکنیم .همچنین تأثیر هریک از پارامترهای   ، gو  را بر
مقدار بهینۀ مسئله بررسی میکنیم .در هر بخش با تغییر یکی از سه پارامتر   ، gو  مقدار
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وزن بهینۀ تخصیصیافته به هر صندوق سرمایهگذاری مشترک و همچنین حداقل قیمت اختیار
ضمانت بهدست آمده است .برای حل مسئلۀ بهینهسازی از نرمافزار  Rو پکیج  nloptrاستفاده شده
است.
پارامتر :g

برای بررسی تأثیر این پارامتر بر مقدار بهینۀ مدل دو پارامتر دیگر را برابر با مقادیر زیر در نظر گرفتهایم:

  0.9

   1.0

مقادیر مورد استفاده برای بررسی تأثیر پارامتر  gنیز بهصورت زیر است:

 g1  0.18

 g 2  0.20
 g  0.25
 3

نتایج بهدست آمده از حل مسئلۀ بهینهسازی در جدول زیر خالصه شده است:
جدول ( )1نتایج حاصل از حل مسئله بهينه سازی به تفكيک سه صندوق

7188.584

1.1588277

1.10260000

1.18640621

g1  0.18

8260.666

1.8218888

1.7611486

1.78186

g2  0.20

2852467

1.0417755

1.7111510

1.6062156

g3  0.25

ستونهای دوم ،سوم و چهارم در جدول ( )0نشاندهندۀ وزن هر یک از صندوقهای سرمایهگذاری
در سبد پرتفوی بهینه با توجه به پارامتر حداقل نرخ بازگشت سرمایهاند؛ بهطوری که جمع سطری
ستونهای دوم ،سوم و چهارم برابر با  0میباشد .ستون چهارم نیز بیانگر حداقل قیمت اختیار ضمانت
با توجه به مقدار پارامتر حداقل نرخ بازگشت سرمایه است که بهوسیلۀ سبد پرتفوی بهینه حاصل شده
است .بهعبارت دیگر هر سبد پرتفوی دیگری بهغیر از این سبد پرتفوی بهینه انتخاب شود ،مقدار
قیمت اختیار ضمانت بیش از مقدار بهدست آمده در ستون چهارم جدول ( )0است .همانطور که در
جدول ( )0مشاهده میشود ،قیمت اختیار ضمانت با افزایش مقدار پارامتر  gافزایش یافته و در ضمن
وزن صندوق امینسامان کاهش و وزن صندوق امینانصار افزایش مییابد.
نمودار ( )1نتایج حاصل از حل مسئله بهينه سازی به تفكيک سه صندوق

سرمایهگذاری بهینه در طرحهای بازنشستگی ترکیبی با هدف تضمین حداقل مزایا

قیمت اختیار

امینسامان

امینملت

امینانصار

  0.9,   1
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پارامتر a
پارامتر  بیانگر سهم فرد بیمهشده از مبلغ پرداختی حقبیمه است که همیشه مقادیری بین صفر
و یک اتخاذ میکند .هرچه مقدار پارامتر  به یک نزدیکتر باشد ،سهم فرد بیمهشده از حقبیمه
بیشتر است .برای بررسی تأثیر این پارامتر بر مقدار بهینۀ مدل دو پارامتر دیگر را برابر با مقادیر زیر
در نظر گرفتهایم:
 g  0.18

  1.00

برای بررسی تأثیر پارامتر  نیز سناریو زیر در نظر گرفته شده است:

1  0.8

 2  0.9
  1.0
 3

نتایج بهدست آمده از حل مسئلۀ بهینهسازی در جدول زیر خالصه شده است:
جدول ( )7نتایج حاصل از حل مسئله بهینه سازی
قیمت اختیار ضمانت

امینسامان

امینملت

امینانصار

g  0.18,   1.00

0150.418

1.2581185

1.0456521

1.14056227

1  0.8

7188.551

1.1582608

1.10258425

1.18244148

 2  0.9

07252.26

1.2515257

1.18685877

1.7081686

3  1.0

با توجه به جدول میبینیم با افزایش مقدار پارامتر  قیمت اختیار ضمانت نیز افزایش مییابد.
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نمودار ( )7نتایج حاصل از حل مسئله بهينه سازی به تفكيک سه صندوق

پارامتر 

پارامتر  بیانگر سهم فرد بیمهشده از نرخ بازده تحقق یافته است که مقداری بین صفر و یک
میباشد .این پارامتر به نوعی بیانگر سهم فرد بیمهشده از ریسک طرح است .برای بررسی تأثیر این
پارامتر بر مقدار بهینۀ مدل دو پارامتر دیگر را برابر با مقادیر زیر در نظر گرفتهایم:

برای بررسی تأثیر پارامتر  نیز سناریو زیر در نظر گرفته شده است:

 g  0.18

  0.90

نتایج بهدست آمده از حل مسئلۀ بهینهسازی در جدول زیر خالصه شده است:
جدول ( )7نتایج حاصل از حل مسئله بهينه سازی به تفكيک سه صندوق
قیمت اختیار ضمانت

امینسامان

امینملت

امینانصار

g  0.18,   0.90

7185.75

1.8767114

1.8510486

1.18688272

1  0.8

284.2148

1.8580184

1.5061260

1.081271

 2  0.9

7185.75

1.1568445

1.10265687

1.18682110

 3  1.0

نمودار ( )1نتایج حاصل از حل مسئله بهينه سازی به تفكيک سه سناریو

سرمایهگذاری بهینه در طرحهای بازنشستگی ترکیبی با هدف تضمین حداقل مزایا

1  0.8

 2  0.9
   1.0
 3
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اختیار ضمانت در الیۀ سوم نظام چندالیه
الیۀ سوم نظام تأمیناجتماعی چندالیه از نوع طرحهای بازنشستگی شخصی است .در این الیه
کارفرما یا دولت بهطور معمول هیچ حمایتی از طرح نمیکند و مدیریت طرح در اختیار یک نهاد
مالی مستقل ( شرکت بیمه و یا نهادهای مالی دیگر) است .در این الیه ،افراد خود در بین ابزارهای
ارائهشده برای دوران بازنشستگی دست به انتخابزده و با توجه بهمیزان بهرهمندی در دوران
بازنشستگی حقبیمه پرداخت میکنند .معموالً گزینههای ارائهشده شامل میزان حقوق فرد در
دوران بازنشستگی و میزان حمایت بیمۀ سالمت تکمیلی میباشد .از طرفی در این الیه ریسک طرح
بهطور محسوسی به فرد بیمهشده منتقل میشود .لذا در این الیه اختیار ضمانت از اهمیت باالیی
برخوردار است .زیرا در صورت نبود هیچگونه ضمانتی از طرف صندوق بازنشستگی ،تمایل افراد برای
شرکت در این الیه کم میشود .در این الیه ضریب  با توجه به عدم حمایت از طرح توسط

پیمانکار و دولت ،برابر با  0نظر گرفته میشود .از طرفی میتوان از ضریب  g بهعنوان یکی از
گزینههای انتخابی افراد برای تعیین میزان بهرهمندیشان در دوران بازنشستگی استفاده کرد .بدین
صورت که با افزایش این ضریب سرمایۀ تجمیعشده نیز افزایش یافته و فرد در دوران بازنشستگی
از حمایت بیشتری برخوردار خواهد بود .برای بهینهسازی قیمت اختیار ضمانت مقدار سه پارامتر

نرخ بهره بدون ریسک  ،و  را بهصورت زیر در نظر میگیریم:

 r  0.14

  1.00 
  1.00


همچنین چهار گزینه برای نرخ بازده تضمینی در نظر گرفته که افراد بیمهشده میتوانند به
اختیار یکی از آنها را انتخاب کنند:
 g1  0.18
 g  0.19
 2

 g3  0.20
 g 4  0.21
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با توجه به ماهیت تکمیلی بودن الیۀ سوم حداقل نرخ بازده تضمینی  8درصد از نرخ بهره بدون
ریسک بیشتراست .نرخها بر اساس مجموع نرخ بهرۀ بدون ریسک و صرف ریسک حاصل از
سرمایهگذاری بهدست آمدهاند .نتایج بهینهسازی در جدول ( )6خالصه شده است.

جدول( )1نتایج حاصل از حل مسئله بهينه سازی به تفكيک سه سناریو

قیمت اختیار ضمانت

امینسامان

امینملت

امینانصار

  1,  1

00.6111

1.2561588

1.18208811

1.7086454

g1  0.18

51.51127

1.8414427

1.0007871

1.8124115

g2  0.19

015.011

1.18180508

1.5741117

1.6778471

g3  0.20

0152.277

1.0712588

1.6145028

1.7621188

g4  0.21

بازده در نظر گرفته شده است و افراد میبایست با توجه به گزینۀ انتخابی قیمت اختیار ضمانت را
بپردازند .طبق جدول( )8با افزایش نرخ بازده تضمینشده قیمت اختیار ضمانت نیز افزایش مییابد
که امر معقولی است ،زیرا با افزایش نرخ بازده تضمینشده ،سرمایه انباشتشده فرد برای دوران
بازنشستگی افزایش یافته و برای این بهرهمندی بیشتر مبلغ باالتری نیز توسط صندوق بازنشستگی
تقاضا میشود.

نتیجهگیری
مشکالت صندوقهای بازنشستگی از مسائل مطرح و جاری در اغلب کشورها است .برای حل این
مسائل بهطور معمول دو راهحل وجود دارد .راه اول اصالحات پارامتری از قبیل افزایش سن
بازنشستگی ،حداقل سنوات کاری و ...است .این راه حل بهطور معمول در کوتاهمدت جواب میدهد؛
اما در افق بلندمدت سیستم مجدداً دچار بحران میشود .راه دوم اصالحات ساختاری است .بهطور
مثال تغییر سیستم بازنشستگی از مزایای معین به مشارکت معین یک نوع اصالح ساختاری است.
با توجه به مسائل ذکرشده در مورد صندوقهای بازنشستگی ایران وزارت کار ،تعاون و رفاه
اجتماعی برای برونرفت از این مشکالت به تدوین برنامهای برای تبدیل نظام فعلی بازنشستگی به
نظام چندالیه پرداخته است .هدف این مقاله پیشنهاد یک اختیار ضمانت نرخ بازدۀ سرمایهگذاری
جهت شکلدهی الیههای بیمههای تکمیلی در صندوقهای بازنشستگی است ،بهنحوی که در قالب
سیستم مشارکت معین تعریفشده و ضمانت الزم جهت سودآوری و بهینهسازی مشارکت
بیمهشدگان فراهم شود.
در این مقاله با توجه به برنامۀ وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی و اختیار ضمانت طراحیشده

سرمایهگذاری بهینه در طرحهای بازنشستگی ترکیبی با هدف تضمین حداقل مزایا

طبق جدول ( )8چهار گزینه برای افراد شرکتکننده در الیۀ سوم طرح برای انتخاب حداقل نرخ
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سعی شده است راهحلی برای هموار کردن مسیر تغییر ساختار صندوقهای بازنشستگی به
سیستمهای چندالیه ارائه شود .اجرای نظام چندالیه با توجه به عمق کم بازار سرمایه در کشور
خود میتواند به تشدید مشکالت این حوزه منجر شود .لذا توصیه میشود همراه با اجرای این تغییر
ساختاری ،ابزارهای ضمانت نظیر مدل طراحی شده در این مقاله در کنار نظام چندالیه ،تعبیه شود.
بهطوری که در الیۀ سوم این نظام که از دیدگاه مزایا ،مشارکت معین محسوب میشود ،از ابزار
اختیار ضمانت جهت تضمین حداقلی از نرخ بازده سرمایهگذاری استفاده گردد.
استفاده از ابزار اختیار ضمانت در نظام چندالیه موجب میشود در صورت مساعد نبودن شرایط
بازار سرمایه و کاهش بیش از حد سرمایه فرد بیمهشده ،بتوان حداقلی از سرمایه را برای دوران
بازنشستگی این فرد تضمین کرد .با توجه به وضعیت نه چندان مساعد بازار سرمایه در ایران و حجم
باالی پرتفوی صندوقهای بازنشستگی از این بازار ،اهمیت استفاده از ابزار اختیار ضمانت بیشتر
مشخص
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میشود.
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