درخواست ارائه طرحنامه ()RFP
عنوان طرح:

بررسی اصول آکچوئری
"ریسکهای ادغام صندوقهای بازنشستگی در صندوق سازمان تامین
اجتماعی"

سازمان درخواست کننده:
سازمان تأمین اجتماعی
مصوبه سوم جلسه بیست و نهم شورای معاونین سازمان
گروه پژوهشی:
بیمههای اجتماعی و محاسبات بیمهای
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 بیان و توصیف مسئله
تعدد صندوق های بازنشستگی در ایران ،تغییرات جمعیتی ،باال رفتن امید به زندگی ،عدم نظارت بر سرمایهگذاری
صندوق های بازنشستگی و مزایای بازنشستگی و مواردی از این دست سبب شده تا احتماالً نگاه مسئولین تصمیمگیر
وتصمیمساز بر یکپارچه سازی و ادغام صندوقهای کوچک و احتماال ورشکسته با صندوق بازنشستگی سازمان تأمین
اجتماعی باشد .در انتقال صندوقها ،محاسبات آکچوئری نقش مهمی را در میزان و نحوه تامین اعتبار ایفا میکنند.
صندوق های ادغام شده بایستی ارزیابی صحیحی از دارائیها و تعهدات داشته باشند .شناسایی دارائیها و تعهدات به
نحوی که از منظر اعضای صندوق انتقال یافته ،اعضای صندوق متصدی و حامیان مالی صندوقها عادالنه و منصفاباشد،
از جمله وظایف اکچوئر است.
به عنوان مثال فرض کنید در صندوق انتقال یافته سقف حقوق بازنشستگی وجود نداشته باشد در حالی که در صندوق
متصدی حقوق بازنشستگی دا رای سقف مشخصی است؛ قاعدتاً تفاوت مزایا در انتقال صندوق بایستی مورد توجه قرار
گیرد به نحوی که اعضای صندوقها و حامیان آنها متضرر نشوند .تفاوت دیدگاه صندوقها به مسئله انتقال ،نحوهی
افشای تغییر مزایا ،مبلغ تأمین اعتبار اولیه و  ...چالشها و مسائل زیادی را مطرح میکندکه انتظار میرود پژوهشگر راه
حل قابل دفاعی را ارائه نماید.

 اهمیت و ضرورت پژوهش
تبعات مالی ،حقوقی ،اداری و روانی ادغام صندوقهای بازنشستگی حائز اهمیت فراوانی است .صندوقهای بازنشستگی
قاعدتاً تعهداتی را نسبت به اعضا برای خود ایجاد نمودهاند که اندازهگیری و قیمتگذاری صحیح این تعهدات و مدیریت
ریسک آنها از ملزومات انتقال تعهدات به سازمان تأمین اجتماعی است .همچنین صندوق تأمین اجتماعی قبل از پذیرش
تعهدات صندوق های بازنشستگی و ادغام آنها بایستی ارزیابی صحیحی از تعهدات و ارزش بازاری آنها داشته باشد .نحوهی
ارزیابی تعهدات ،برآورد پارامترهای مهم در ارزیابی ،روش ارزیابی تعهدات و روش ارزیابی داراییها از نکات کلیدی طرح
ادغام است .نظر به اینکه شناسایی و کمی نمودن قیمتگذاری ریسکهای مالی از وظایف عمدهی یک اکچوئر است،
بررسی ادغام صندوقهای بازنشستگی از دید مالی در حیطهی کار اکچوئرهای حرفهای قرار میگیرد.
از منظر اعضای انتقال یافته ،حقوق کسب شده (  )Accrued Rightsو از منظر صندوق متصدی ،تعهدات خدمات
گذشته (  )Past Service Liabilitiesو همچنین تعهدات خدمات آتی (  )Future ServiceLiabilitiesاهمیت
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دارد .بنابر این به منظور تأمین اعتبار مزایای آتی ،دو صندوق مترهای متفاوتی را برای اندازهگیری انتخاب خواهند نمود.
عالوه بر تفاوت در اندازهگیری تعهدات ،نرخ های استفاده شده در دو ارزیابی نیز ممکن است متفاوت باشند .به عنوان مثال
نرخ بازده سرمایهگذاری ممکن است در صندوق انتقال یافته باال و در صندوق متصدی پایین باشد که با فرض یکسان
بودن روش محاسبه تعهدات ،مبالغ تعهدات را از هم متمایز مینماید.
از جمله پارامترهای تأثیرگذار دیگر می توان به تفاوت توزیع سنی در دو صندوق اشاره نمود .این سوال که آیا صندوق
سازمان صندوقی را باید بپذیرد و اینکه در صورت پذیرش صندوق توزیع سنی صندوق انتقال یافته باید چه شرایطی
داشته باشد ،حائز اهمیت است.
بنابراین با توجه به افتراق در :
 .1دیدگاهها
 .2مزایای بازنشستگی
.3

کسورات بازنشستگی

 .4توزیع سنی
.5

نرخهای تأثیرگذار در محاسبات آکچوئری

 .6روش های ارزیابی تعهدات و دارائی ها
در دو صندوق و تاثیر آن ها در تامین مالی انتقال  ،موضوع این پژوهش اهمیت بسیار زیادی دارد.

 اهداف
-

بررسی وضع موجود صندوق سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر روش تأمین اعتبار و نحوهی پرداخت کسورات؛

-

بررسی وضع موجود صندوق متقاضی با تأکید بر روش تأمین اعتبار و نحوهی پرداخت کسورات

-

بررسی و مطالعهی روشهای محاسبه تعهدات آکچوئری در انتقال صندوق از منظر صندوق متصدی؛

-

ارائه دستورالعملی برای محاسبهی نرخهای تأثیرگذار؛

-

ارائهی یک دستورالعمل برای محاسبهی بار مالی تغییر مزایا ،کسورات و قوانین بازنشستگی؛

-

ارائهی معیارهایی به منظور پذیرش یا عدم پذیرش صندوق.
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 محدوده مکانی و زمانی
-

سازمان تأمین اجتماعی سال 1334

 شرح خدمات
-

مطالعهی تطبیقی و تاریخی موضوع در کشورهای دیگر؛

-

بررسی وضعیت موجود در ایران و مقایسهی آن با سایر کشورها؛

-

بررسی مدلهای کاربردی در ایران با توجه به وضع موجود صندوق سازمان؛

-

ارائه دستورالعملهای قابل دفاع از نحوهی ارزیابی تعهدات ،برآورد پارامترهای مهم در ارزیابی و روش به کار
رفته در ارزیابی تعهدات و داراییها؛

-

ارائه پیشنهادات جدید به خبرگان این حوزه وکسب نظرات واعمال تغییرات پیشنهادی.

 خروجیهای موردانتظار
-

ارائه مدل برای ارزیابی تعهدات صندوق سازمان تأمین اجتماعی؛

-

بررسی و محاسبه مدل های سازگار با بازار ()Market Consistent؛

-

نحوهی اعمال تفاوت کسورات در صندوقهای بازنشستگی ادغام شده؛

-

نحوهی اعمال تفاوت مزایای بازنشستگی در صندوقهای بازنشستگی ادغام شده؛

-

نحوهی تأمین اعتبار مالی تعهدات صندوق ( دوره ،روش تقسیط و )...؛

-

نحوهی محاسبهی اندازههای ریسک؛

-

پیادهسازی مدل پیشنهادی بر اساس یک صندوق فرضی؛

-

بررسی چالشهای احتمالی سازمان در فرایند ادغام و بعد از فرایند ادغام در مدل پیاده شده بر اسااس صاندوق
فرضی.

نام و سمت نماینده تام االختیار معاونت/کارفرما :
نام و نام خانوادگی معاون یا باالترین مقام اجرایی حوزه:
تاریخ تکمیل فرم:

نام و امضاء نماینده کارفرما:
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