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آغاز رتبهبندی اقتصاد ایران توسط مؤسسه رتبهبندی فيچ
فيچ ( )Fitchفعاليتهای منظم خود برای رتبهبندی اقتصاد ایران را از سر گرفته است.
بر اساس اعالم روزنامه ایران ،سخنگوی مؤسسه فيچ نيز این موضوع را تأیيد و از انجام مذاكراتي با مقامات
ایراني پيرامون آن خبر داد .این در حالي است كه وی از بيان زمان انتشار نخستين گزارش رتبهبندی این مؤسسه
از اقتصاد ایران خودداری كرد.
همچنين اكبر كميجاني قائم مقام بانک مركزی نيز در مصاحبه با شبکه بلومبرگ ابراز داشت :بانکهای اروپایي
و آسيایي از جمله بانکهای بزرگ در حال بازگشت به ایران هستند و برخي بانکهای متوسط و كوچک به
فعاليتهای خود در ایران شتاب دادهاند.
گفتني است فيچ یکي از سه موسسه رتبه بندی اعتبار در جهان است.
منبع :مؤسسه فيچ ،آوریل 2102
نكته:
در فضاای پساااتمریم و باا توجااه بااه رقابات جهاااني ميااان شاركتهااای باينالمللااي ،ایااران یکاي از امکااانهااای
سرمایهگذاری مناسب به شمار ميرود .از آنجایيکه یکي از معيارهای تصميمگيری برای شركتهای باينالمللاي
رتبه اعتباری اعالم شده توسط مؤسسات معتبر است ،این اقدام مؤسسه فيچ ميتواند نتایج مثبتي برای كشور در بر
داشته باشد .الزم به بيان است كه اطالع از نموه انجام رتبهبندی و شاخصهای مد نظار مؤسساه فايچ و تاالش در
جهت بهبود آنها به هر چه بهتر شدن رتبه اقتصادی كشور كمک شایاني خواهد كرد .البته نباید از نظر دور داشت
كه این اقدام مؤسسه فيچ همچون تيغ دو لبه است و ممکن است عواقاب ناعادالناهای بارای كشاور در بار داشاته
باشد.

اداره جدید «حمایت مشتری» سازمان نظارت مالي فدرال آلمان ایجاد شد
سازمان نظارت مالي فدرال آلمان ( 0)BaFinپس از اجرای قانون حمایت از سرمایهگذار جزء ،2اجرای قانون
جدید دیگری تمت عنوان حمایت از منابع جمعي مشتریان 3را نيز به صورت قانوني به عنوان اهداف اصلي
نظارتي این سازمان قرار داد.
حمایت جمعي منافع مشتریان بدین معناست كه سازمان نظارت ،مشتریان را به صورت یک كل حمایت مينماید.

1. Federal Financial Supervisory Authority
)2. Retail Investor Protection Act (Kleinanlegerschutzgesetz
3. Collective consumer protection
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در مقابل ،حمایت از منافع یک مشتری به طور فردی ،وظيفه دادرس ،0نهادهای حل اختالف و دادگاهها ميباشد.
براساس این گزارش در آغاز سال  ،2102دپارتمان حمایت مشتری كار خود را با هفت زیرمجموعه آغاز نمود.
با وجود آنکه ،این دپارتمان به عنوان بخشي از مدیریت نظارت اوارق بهادار در فرانکفورت ممسوب ميشود،
تمركز اصلي آن حمایت از سرمایهگذار نيست بلکه تمامي وجوه مرتبط با حمایت از مشتری است كه جزء
وظایف سازمان نظارت مالي فدرال ممسوب ميشود .همچنين ،این بدین معناست كه دپارتمان مذكور به
حمایت از مشتریان بانکها و بيمهشدگان ميپردازد.
یادآور مي شود زیرمجموعه های دپارتمان حمایت مشتری عبارتند از:
 اتاق جلسات حمایت از مشتری و شورای مشورتي مشتریان در قبال بيمهنامهها
 تمليل روند مشتریان و آموزش مشتریان
 مركز واجد صالحيت حمایت از مشتری بانکها در قبال شکایات
 مركز واجد صالحيت حمایت از مشتری بيمه در قبال شکایات
 مركز نظارت بر رعایت قوانين رفتاری ،2در زمينه حمایت از سرمایهگذاران بانکهای خصوصي و خارجي
 مركز نظارت بر رعایت از قوانين رفتاری ،در زمينه حمایت از سپردههای بانکهای خصوصي و خارجي
 مركز نظارت بر تخلفات قانون حمایت از مشتریان ،در زمينه دخالت در ممصوالت
همچنين این دپارتمان ،آموزشهای ویژه درباره انواع مختلف ممصوالت مالي ،ممصوالت بيمهای و خدمات
مالي و نيز ریسکهای مرتبط با آنها به مشتریان ارائه ميدهد .در ماههای اخير ،مشتریان قادر بودهاند تا به
اطالعاتي درباره كاركرد و ریسکهای انواع مهم ممصوالت مالي ،اوراق بهادار ،سرمایهگذاری و ممصوالت
بيمهای دسترسي داشته باشند.
برای دسترسي به منبع این خبر ،اینجا را كليک كنيد.
منبع :سازمان نظارت مالي فدرال آلمان  ،مي 2102
نكته:
بررسي مسائل نظارتي در صنعت بيمه بدون داشتن نگرشي یکپارچه و كلنگر به نتایج متناقضي منجر خواهد شد
كه در نهایت ميتواند به بروز مشکالت ساختاری و كاركردی پرهزینه و بعضاَ بسيار پيچيده بيانجامد .عالوه بر
سطح خرد ميبایست به سطح كالن نيز توجه ویژهای داشت .حمایت منافع مشتریان  -به صورت فردی و یا
جمعي  -یکي از مهمترین وظایف دستگاههای نظارتي است ،كه بهتر است در قالب رویکردی سيستمي ممل
توجه خاص قرار گيرد .صنعت بيمه كشور به خصوص در زمينه نگهداشت منافع جمعي ،نياز بيشتری به بررسي و
1. Ombudsperson
2. Compliance with Rules of Conduct
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تدقيق دارد.

نامگذاری روز «آگاهي بيمهای» در هند با برپایي جشن باشكوه
روز آگاهي بيمهای 0همزمان با روز تأسيس سازمان تنظيم و مقررات و توسعه بيمه هند ( 2)IRDAIتوسط این
سازمان جشن گرفته مي شود.
مسابقه نهایي آزمون «آگاهي بيمهای» در آوریل سال  2102از سوی سازمان تنظيم مقررات هند در قالب یک
جشن بزرگ برگزار شد .پيش از این مسابقه ،پنل تخصصي در رابطه با بهترین سياستهای مربوط به آگاهي
بيمهای ارائه شد .در این پنل ،به بمث در رابطه با رویکرد مشترك شركتها به آگاهي بيمهای از طریق
رسانههای چاپي ،الکترونيکي و اجتماعي با حمایت شركتهای بيمه ،مؤسسات آموزشي ،شوراهای بيمه ،سازمان
نظارتي ،دیگر تنظيممقررات كنندگان و دولت برای رساندن پيام آگاهي بيمهای پرداخته شد.
اعضای این پنل به این اصل معترف بودند كه با تمركز بر موضوع آگاهي بيمهای در فعاليتهای مختلف بيمهای
نظير خرید و نموه بهرمندی از خدمات و كانالهای بيمهای و اینکه چه كارهایي باید انجام داد و اجتناب نمود،
نفوذ بيمه افزایش ميیابد .اعضای پنل موافقت نمودند كه طرحهای بيمههای اجتماعي ساده كه توسط دولت
صورت ميپذیرد و توسط ذینفعان گسترش ميیابد ،ميتواند افراد بيشتری را جذب بيمه كند .در این جشن،
رئيس كل سازمان تنظيم و مقررات و توسعه بيمه هند سخنراني كرد و كتابچههای آموزشي برای مشتریان كه
توسط این سازمان در رابطه با مسائل مختلف بيمهای آماده شده بود ،درميان شركت كنندگان توزیع شد.
برای دسترسي به منبع این خبر ،اینجا را كليک كنيد.
منبع :سازمان تنظيم و مقررات و توسعه بيمه هند  ،آوریل 2102
نكته:
بيمه یک موضوع فوق العاده جالب است ،كه گرچه قدمت بسياری دارد اما اغلب مردم این را نميدانند .به همين
جهت در مورد بيمه كمتر صمبتي به گوش ميرسد و مردم چندان در مورد آن نمياندیشند .بر این اساس روز
بيمه آگاهي كه همزمان با روز تأسيس سازمان تنظيم و مقررات و توسعه بيمه هند است ،توسط این سازمان جشن
گرفته مي شود .در واقع روز بيمه آگاهي ،به افراد جامعه یادآوری ميكند كه زمان مراجعه به بيمهگران و خرید
بيمهنامه متناسب با موضوعات مد نظر آنهاست .اطالعرساني و یادآوری موضوع بيمه از طریق جشني كه در این
روز خاص برگزار ميگردد ،ميتواند یکي از بهترین روشها در افزایش نفوذ بيمه در جامعه باشد .همچنين با
1. Insurance Awareness Day
2. Insurance Regulatory and Development Authority of India

 4روابط عمومي و امور بينالملل پژوهشكده بيمه

[تازههاي بيمه ايران و جهان  /شماره  – 11نيمه اول تير ]95

رویکرد مشترك شركت ها به اطالعرساني از طریق رسانههای چاپي ،الکترونيکي و اجتماعي و با حمایت
شركتهای بيمه و سازمانهای مربوطه ،تاثيرگذاری آن دو چندان خواهد شد.

فرهنگ در خدمات مالي از منظر مقرراتگذاران
رئيس اجرایي سازمان نظارت بر رفتار مالي ( 0)FCAدر سازمان تنظيم مقررات احتياطي انگلستان موضوع
فرهنگ در خدمات مالي از منظر مقرراتگذاران را بسيار حایز اهميت خواند و عنوان سخنراني خود را به آن
اختصاص داد.
وی كه در كنفرانس سيتي ویک  2102سخنراني كرد گفت :همواره بمث قابل تأملي درباره اینکه فرهنگ
چيست وجود داشته است .به نظر من ،فرهنگ ممصول طيف وسيعي از نيروهای جاری است و موقعيت و
اثربخشي مدیریت و حاكميت را با شعار «نگرش از باال» دربرميگيرد .وی افزود شاكله كلي فرهنگ شامل
مباحثي چون :ساختار پاداشدهي و انگيزههایي كه ایجاد ميكند؛ كيفيت و اثربخشي مدیریت ریسک؛ و به همان
اندازه نگرش از باال و آمادگي افراد یک سازمان برای سازگاری و تعهد به این نگر است اما به طور كلي باید
اذعان كرد .فرهنگ مقوله ملموسي نيست و ما به عنوان ناظران ،نمي توانيم وارد شركتي شویم و بگویيم:
«فرهنگ خودتان را به ما نشان دهيد» .اما ما ميتوانيم و باید به شركتها در تمامي عناصری كه به فرهنگ معيني
منتهي ميشود ،كمک كنيم و آنها را متعهد نمایيم و از اینجاست كه ما ميتوانيم تصویری از فرهنگ و
مؤلفههای آن خلق كنيم.
وی همچنين گفت :فرهنگ اثر عمدهای بر پيامدهایي دارد كه برای ما مقرراتگذاران 2مهم است .ارزیابي
شخصي من از سوابق كاری نشان ميدهد كه هيچ مورد نقض احتياطي یا رفتاری در شركتي به وقوع نپيوسته
است كه در ریشههای اصلي آن نقض فرهنگ به عنوان مانيفست حاكميت ،پاداشدهي ،مدیریت ریسک و
نگرش از باال وجود نداشته باشد .بنابراین ،فرهنگ ،بستر پيامدهای نامطلوب را رقم ميزند ...معموالً ما درباره
ریسک اعتبار ،3ریسک بازار ،4ریسک نقدینگي ،5ریسک رفتاری 2در اشکال مختلف آن بمث ميكنيم .شما
ميتوانيد به این فهرست ،ریسک غرور را نيز اضافه كنيد .ریسک رفتاركوركورانه ناشي از غرور .بنابراین ،ما به
عنوان مقرراتگذاران برای شکلدهي و اثرگذاری بر پيامدهای مطلوبتر با اصولي استوار ،چه كاری ميتوانيم
1. Financial Conduct Authority
2. Regulator
3. Credit risk
4. Market risk
5. Liquidity risk
6. Conduct risk
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انجام دهيم .ما نميتوانيم و نباید سعي كنيم فرهنگ شركتها را تعيين كنيم .ما نميتوانيم قوانين و مقرراتي
تنظيم كنيم كه سبب ایجاد فرهنگ گردد .در عوض ،باید بدانيم كه فرهنگ ،ممصول چندوجهي است كه
مقرراتگذاران ميتوانند بر آنها تأثير بگذارند».
اندرو بيلي افزود« :بر عهده ما به عنوان مقرراتگذاران نيست كه فرهنگ را تجویز كنيم كه ممکن است عملي
نشود .شركتها و مدیریت آنها باید فرهنگ مطلوب را بخواهند .اما ما ميتوانيم بسيار اثرگذار باشيم».
وی خاطرنشان كرد« :منشأ عمومي تمامي مسائل ،انگيزههای روردروی شركتهاست كه سبب ایجاد فرهنگ
آنان ميگردد و موفقيت آنها را در قبال پيامدها در پي خواهد داشت .یکي از عناصر مهم تغييرات مقرراتي از
زمان بمران مالي آن بوده است كه ما رویکردی برای تنظيم این انگيزهها با اهداف نفع عمومي و نفع خصوصي
شركتها را اتخاذ نمودیم».
«در پایان ميخواهم نظرات خود را درباره نقش فرهنگ در سطوح وسيعتری بيان كنم .تفاوت اساسي بين نقش
تنظيممقرراتكننده و مدیریت شركتها در آن است كه هدف ما منمصراً در چارچوب نفع عمومي شکل
ميگيرد....در عوض شركتها به مشتریاني كه نفع عمومي را شکل ميدهند ،خدمترساني ميكنند كه البته این
خدمات به معنای عدم استثمار مشتریان باید باشد؛ ارزشي كه انتظار ميرود در فرهنگ شركتها به وجود بياید».
برای دسترسي به منبع این خبر ،اینجا را كليک كنيد.
منبع :سازمان تنظيم مقررات احتياطي انگلستان ،مي 2102
نكته:
ارزش های اخالقي همچون صداقت ،وفای به عهد و عمل به تعهدات ،نوع دوستي و دیگر خواهي ،توجه به حق
الناس و روابط برادرانه وهمکارانه و در نظر گرفتن رضایت الهي و نفع غيرمادی و اخروی و نه نفع شخصي مادی
زودگذر مادی  ،از مهمترین مسائلي است كه مي تواند پدیده عدم تقارن اطالعات و مشکالت ناشي از آن
همچون كژگزیني و كژمنشي در فعاليت های اقتصادی به طور ویژه فعاليت های مالي و سرمایه گذاری همچون
بيمه را به حداقل ممکن برساند .مقيد بودن به ارزش های فوق مي تواند سرمایه اجتماعي را در اقتصاد ملي
افزایش دهد و یکي از فاكتور های موثر در افزایش رتبه های اعتباری و مالي ،تقيد به همين آداب و ارزش
هاست .از سویي دیگر افزایش سرمایه اجتماعي هزینه های عامليت را كاهش مي دهد و در نتيجه ی آن اخذ
وثيقه های بزرگ برای فعاليت های مالي و غيره از منظر سرمایه گذار یا كارآفرین كاهش یافته و در هزینه ی
تمام شده ی كاال و خدمات صرفه جویي مي شود كه گام موثری در افزایش رفاه اقتصادی و نيز ایجاد رونق
كسب و كار خواهد بود.
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ذخيرهسازی مبتني بر اصول ،روشي جایگزین به جای ذخيرهسازی مبتني بر
فرمول
انجمن ناظران ملي آمریکا ( 0)NAICدر روز  01ژوئن تصميمي را اتخاذ نموده است كه بر اساس آن،
ذخيرهسازی مبتني بر اصول ( 2)PBRرا از اول ژانویه سال  2107ميالدی آغاز مينماید .جان هاف ،3رئيس كل
انجمن و مدیر بيمه ميسوری در اظهارنظر خود اعالم كرد« :این یک دستاورد تاریخي برای نظام ایالتي تنظيم
مقررات بيمهای است كه آغازگر نظام جدید ارزشيابي بيمهنامه 4است كه قادر است با ممصوالت بيمه زندگي
جدید و نوآورانه تطبيق پيدا كند و نهایتاً به نفع مشتریان و بيمهگران زندگي باشد .برای ساليان متمادی ،بيمهگران
زندگي و مقرراتگذاران بيمه با نظام منسوخ مبتني بر فرمول 5دست و پنجه نرم نمودهاند كه در رابطه با تقاضای
مشتریان برای ممصوالت جدید بيمه زندگي در چالش بوده است».
تدوین رویکردی مبتني بر اصول در روشهای ذخيرهسازی بيمهگران زندگي ،اولویت اول انجمن ناظران ملي
آمریکا در سالهای اخير بوده است .خزانهدار كل انجمن كه مسئول نظارت بر بيمه دریایي و نيز مسئول اجرای
این طرح بوده است ،در اظهار نظر خود بيان نمود« :این نوآوری در درون نظام ما ،رویکردی مناسب برای
ذخيرهسازی در بيمهنامههای زندگي است كه به بيمهگران زندگي اجازه ميدهد تا از سوابق تجربي خود درزمينه
بيمهنامهها ی خود بهره ببرند .این بازسازی به رقابت بيشتر برای خلق ممصوالت بيمه زندگي مرقوم به صرفه برای
مشتریان كمک خواهد نمود».
برای دسترسي به منبع این خبر ،اینجا را كليک كنيد.
منبع :انجمن ناظران ملي آمریکا ،ژوئن 2102
نكته:
در بااازار بيمااه كشااور ،همااواره اشااکاالت و ایراداتااي بااه آیاايننامااه "نمااوه مماساابات ذخااایر فنااي موسسااات
بيمه" (آئاينناماه شاماره  )55از ساوی نهااد نااظر ،مادیران و كارشناساان صانعت بيماه وارد اسات كاه مغاایر باا
اصولي اسات كاه بار مبناای آن آیاينناماه نگاارش شاده اسات .از جملاه چاالشهاای موجاود آیاينناماه فعلاي
كسااری معنااادار متااوالي ذخااایر فنااي بااا اسااتناد بااه گاازارش سااازمان حسابرسااي و آمااار و اطالعااات بخااش
1. National Association of Insurance Commissioners
2. Principle-based reserving
3. John M. Huff
4. Policy valuation system
5. Formulaic based system
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نظاارت ماالي بيمااه مركازی ج.ا.ا ،.عادم ارائااه روشهاا و مادلهااای اساتاندارد باه منظااور بارآورد ذخاایر فناي،
عادم وجااود سااازوكار الزم جهاات نظااارت باار عاادم كفایات ذخااایر فناي شااركتهااا ،عاادم شاافافيت و صاامت
در آمااار و ارقااام مربااوط بااه ذخااایر فنااي در ترازنامااههااای شااركتهااای بيمااه و مغااایرت در برخااي مااوارد
نساابت بااه اسااتاندارد حسااابداری  25و اسااتاندارهای گزارشااگری بااينالمللااي ماايباشااد كااه باعااث تضااييع
حقوق بيمهگذاران و سهامداران شاركتهاای بيماه مايشاود .باا ایان وجاود ،ایان ساؤال مهام مطارح مايشاود
كه باا توجاه باه شارایط و اقتضاائات كشاور ایاران و شاركتهاای بيماه و چاالشهاای پايشرو ،بارای مماسابه
ذخایر فني از چه رویکارد و ساازوكاری اساتفاده شاود تاا چاالشهاای ذخيارهگياری در صانعت بيماه باه نماو
مطلااوبي كاااهش یابااد )0( :رویکاارد ذخياارهگيااری فرمااولممااور یااا ( )2رویکاارد ذخياارهگيااری اصااولممااور
برای پاسخ به این سوال از طرفي باید باه ایان امار توجاه داشات كاه باا توجاه باه ویژگايهاای منمصار باه فارد
بيمااهنامااههااای زناادگي ،تممياال فرمااولهااا و اسااتانداردهای غيرمنعطااف ماايتوانااد عااالوه باار كاااهش خالقياات
در ارائااه ممصااوالت جدیااد ،برآوردهااای نااادقيقي از مياازان تعهاادات و بااه تبااع آن ذخااایر بيمااههااای زناادگي
را نتيجااه دهااد (كااه در نهایاات ایاان اماار ماايتوانااد تااوانگری شااركتهااای بيمااه را كاااهش دهااد) امااا از طرفااي
دیگاار بایااد توجااه داشات كااه آیااا در حااال حاضاار بااا حركاات بااه ساامت رویکاارد ذخياارهگيااری اصااولممااور
توان نظارتي بيماه مركازی كااهش نمايیاباد و اینکاه شاركت هاای بيماه داخلاي از لماای فناي و مناابع انسااني
توان حركت به سامت ذخيارهگياری اصاول مماور را دارناد و باه عباارتي آیاا باازار بيماههاای زنادگي باه ایان
بلوغ رسيده است
بنابراین ،به نظر مي رسد در بازار نوپای صنعت بيمه زندگي كشور و با توجه به ظرفيت و توان فني شركتهای
بيمه و ابزارهای نظارتي بيمه مركزی ،حركت به سمت رویکرد ذخيرهگيری اصولممور باید به صورت تدریجي
انجام پذیرد؛ به عبارتي در شرایط كنوني باید تلفيقي از دو رویکرد اصولممور و فرمولممور را در فرایند
ذخيرهگيری اتخاذ نمود تا ضمن حفظ توان نظارت بيمه مركزی ،توان رقابتي شركتهای بيمه را افزایش داد و با
بلوغ شركتهای بيمه و بيمه مركزی در آیندهای نزدیک به صورت كامل از رویکرد اصولممور در فرایند
ذخيرهگيری استفاده نمود.
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همكاری مقرراتگذاران چيني و اروپایي برای درك مطلوبتر نظامهای بيمهای
روز  05ژوئن ،سازمان بيمه و مستمری شغلي اروپا ( 0)EIOPAو كميسيون تنظيم و مقررات بيمه چين ()CIRC

2

تفاهمنامهای در بوداپوست مجارستان ،ممل برگزاری جلسه كميته اجرایي انجمن بينالمللي ناظران بيمه
( ،3)IAISبه امضا رساندند .مفاد این تفاهم نامه همکاری بر پایه سه هدف ذیل تنظيم شده است:
 .0ایجاد یک چارچوب عملي برای تبادل اطالعات نظارتي.
 .2بروزرساني هر یک از طرفين درباره مباحث توسعهای در چارچوب تنظيم مقررات و نظارتي در بخش بيمه و
مستمریهای خصوصي.
 .3افزایش درك متقابل نظامهای نظارت بيمه  C-ROSSچين و توانگری مالي  2اروپا.
بر پایه این تفاهمنامه ،طرفين ،برنامههای مشترك كاری ساالنه و گروههای تخصصي ایجاد مينمایند و برای
همایشها و برنامههای مشابه ،تبادل سخنران خواهند داشت.
همچنين ،طرفين تأكيد نمودهاند كه این تفاهمنامه در قبال تبادل اطالعات ممرمانه ،پایه قانوني ندارد.
زیانگ جانبو ،4رئيس كميسيون تنظيم و مقررات بيمه چين ،اظهار داشت CIRC« :و  EIOPAهمواره از یک
رابطه نزدیک بهرهمند شدهاند .امضای این تفاهمنامه ،اعالم چشماندازی برای ارتباطات دوجانبه بيشتر و همکاری
نظارتي در آینده است .ما معتقدیم كه تمت چارچوب این تفاهمنامه ،بيشتر فعاليتها در جهت تسهيل در تبادل
اطالعات و به اشتراكگذاری تجربهها بين ناظران اروپایي و چيني متمركز خواهد بود».
گابریل برناردینو ،5رئيس سازمان بيمه و مستمری شغلي اروپا نيز در همين راستا بيان داشت« :روند مستمر تعميق
روابط بين اروپا و آسيا و افزایش همکاری ،برای نظارتي مؤثر و پوشش كافي برای مشتریان ضروری است.
بنابراین ،این تفاهم نامه گامي مهم در جهت بهبود درك متقابل بين ناظران چيني و اروپایي و حصول اطمينان از
همگرایي نظارتي بهبودیافته در سطح جهان طي زمان خواهد بود».
برای دسترسي به منبع این خبر ،اینجا را كليک كنيد.
منبع :سازمان بيمه و مستمری شغلي اروپا  ،ژوئن 2102
نكته:
با افزایش ادغام بازارهای مالي و رشد شركتهای بيمه اتکایي و بيمه فعال بين المللي یک نياز قوی برای همکاری
متقابل و تبادل اطالعات بين ناظران صنعت بيمه وجود دارد IAIS .تشخيص داده است كه ارتقای همکاری و
1. European Insurance and Occupational Pensions Authority
2. China Insurance Regulatory Commission
3. International Association of Insurance Supervisors
4 Xiang Junbo
5 Gabriel Bernardino
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تبادل اطالعات بين ناظران بيمه نه فقط در اوضاع بمراني بين مرزی بلکه برای بهبود و كارایي و همگرایي فعاليت
های نظارتي مربوط به گروه تمت نظارت در سطح مملي و بين المللي مي شود ،بنابراین به استمکام مالي همه
بخش ها كمک مي كند .توانایي برای تسهيم اطالعات و فراهم نمودن كمک مستلزم یک استاندارد باالیي از
رازداری حرفه ای است .بنابرای حصول اطمينان از ممرمانه ماندن اطالعات و استفاده صرف جهت اعمال نظارت
بسيار حائز اهميت است.

بيانيه كنفرانس آگرس :ایجاد و به اشتراكگذاری منابع اطالعاتي؛ كليد برنامه
جهاني رعایت قانون
خریداران بيمه ،كارگزاران و بيمهگران باید اطالعات بيشتری را به اشتراك بگذارند و مدیران ریسک باید تبدیل
به قطب دادهها در درون سازمانها باشند تا قادر باشند برنامههای بينالمللي مؤثرتر و قانونمندتری ارائه دهند.
این نظریهای بوده است كه شركت كنندگان كنفرانس آگراس 0بر آن تأكيد داشتند.
آگرس ،یکي از انجمنهای مدیریت ریسک اسپانيا است كه به طور ساالنه در اوایل ژوئن كنفرانس خود را
برگزار مينماید .در این گردهمایي ،بسياری از شركتهای بيمه بزرگ اسپانيا توافق كردند كه برنامههای جهاني
رعایت قانون 2نيازمند راهکارهای متناسب است .در عين حال ،این گروه هشدار دادند كه طراحي این نوع
برنامهها بسيار سخت است و در بسياری موارد اقتصادی به نظر نميرسد.
كایتانو راميرز روبيو ،3رئيس اجرائي شركت آگزا در اسپانيا در اظهارنظر خود اعالم نمود« :هيچ راهكار تکسایز
4در بازار وجود ندارد و وجود نخواهد داشت».
همچنين ،كونستانزا گالگوز ،5رئيس اجرائي شركت  QBEدر اسپانيا در این زمينه اظهار داشت« :قانونمدارترین
برنامهها ممکن نيست كارآمدترین و در عين حال ارزانترین راه باشد .اما بههرحال ،بهترین راه همين است و این
موضوعي است كه ما باید برای آن تالش كنيم».
برای دسترسي به منبع این خبر ،اینجا را كليک كنيد.
منبع :كارمشال ریسک یوروپ  ،ژوئن 2102
نكته:

1. AGERS Conference
2. Compliant global program
3. Cayetano Ramírez Rubio
4. One-size-fits-all solution
5. Constanza Gallegos

 11روابط عمومي و امور بينالملل پژوهشكده بيمه

[تازههاي بيمه ايران و جهان  /شماره  – 11نيمه اول تير ]95

برنامه جهاني رعایت قانون ،برنامه ای تجاری ممور است كه در سازمان ها و صنایع تجاری در تمامي بخش ها و
نقاط جغرافيایي قابل اجرا است .طي این برنامه بهترین تجارب و دانش در زمينه فعاليت جهت ارتقا كيفيت و
فعاليت شركت ها به اشتراك گذاشته مي شود .این برنامه ابزاری برای ارجاع و استفاده از اطالعات تهيه كرده و
طي آن تمامي اطالعات و تجارب عملي صنایع در جهت رفع نيازمندی ها ،تطابق با مميط و اجرای استراتژی ها
به اشتراك گذاشته مي شود.

افزایش اوراق بهادار بيمهای و پيچيدگي ارزشيابي
رشد فزاینده اوراق بهادار بيمهای ( 0)ILSناشي از تبادالت خصوصي است كه بيشتر شباهت نزدیکي به كسب و
كار بيمهاتکائي سنتي مانند بيمه اتکائي جمعي 2دارد .اما ارزشيابي قراردادها و ساختارهای اوراق بهادار بيمه ای
بسيار بغرنج به نظر ميرسد.
در حاليكه این روند ،فرصتهایي را برای صندوقهای اوراق بهادار بيمهای ایجاد نموده است ،در عين حال،
سبب ایجاد چالشهایي در ارزشيابي 3شده است .آرون كوخ ،4مدیر و اكچوئر گروه اوراق بهادار بيمهای در
ميلمان ،5اظهار ميدارد« :گسترش بيمه اتکائي جمعي و دیگر ساختارهای جذب ریسک (مانند سندیکاهای
لویدز 2و بيمهگران اتکائي ضامن صندوق )7صندوقها را قادر ساخته است تا طيف وسيعتری از ریسکها را
پذیرهنویسي نمایند و به بازده 5باالتری دسترسي پيدا كنند .اما در عين حال ،چالشهای جدید را سبب شده
است».
در هر حال ،ابهام موجود در مرزهای بين بازارهای سنتي و جایگزین بيمهاتکائي كه سبب ایجاد صندوقهای
اوراق بهادار بيمهای شده است ،پرتفوها را بيشتر شبيه بيمهگران اتکائي سنتي نشان ميدهد كه این مسئله سبب
ایجاد چالشهایي شده است كه معموالً در بازارهای سنتي بيمهاتکائي رخ ميداده است.
كوخ در ادامه ميافزاید« :یکي از این چالشها ،ارزشيابي این ابزارهای عموماً با نقدشوندگي 9پایين ،است».
برخالف اوراق قرضه حوادث  ،01144Aعمدهی قراردادهای اوراق بهادار بيمهای و كسب و كارهای

1. Insurance-linked securities
2. Collateralized reinsurance
3. Valuation
4. Aaron Koch
5. Millman
6. Lloyd's syndicates
7. Fund-sponsored reinsurer
8. Return
9. Illiquid
10. 144A catastrophe bond
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مخاطرهآميز ،0بازار ثانویه 2ندارند و بنابراین نقد نميباشند .براین اساس ،كوخ تشریح ميكند كه برای بيشتر
تراكنشهای خصوصي اوراق بهادار بيمهای ،هيچ نوع قيمت «روز بازار» 3كه فصليبودن ریسک 4را نشان دهد،
وجود ندارد .این بدین معناست كه صندوقهایي كه عالقه مند هستند تا كسب و كار بيمه اتکائي خصوصي را با
ابزارهای ارزشيابي روز بازار( 5مانند اورق قرضه حوادث  )144Aارزشيابي كنند ،باید یک رویکرد ارزشيابي
مبتني بر مدل 2طراحي كنند كه عناصری مانند فصلي بودن ریسک را به ارزشيابي خود بيفزایند.
در حاليكه این فرض به نظر ساده ميرسد ،اما كوخ معتقد است در واقعيت ،برخي معامالت اوراق بهادار
بيمهای ،پيچيدگيهایي مانند پوشش چندخطره 7و منطقهای در رشتههای اموال 5مانند آنچه در قراردادهای سنتي
بيمه اتکائي مشاهده ميشود ،را دارا هستند.
كوخ در ادامه ميافزاید :عالوه بر این ،وجود برخي ریسکهای غيرالگوبرداری شده نيز نياز به منابع امدلسازی
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اصولي را افزایش ميبخشد كه ممکن است برخي سرمایهگذاران اوراق بهادار بيمهای در مقایسه با بيمهگران
اتکائي فاقد آن باشند.
برای دسترسي به منبع این خبر ،اینجا را كليک كنيد.
منبع :آرتميس  ،ژوئن 2102
نكته:
انتشار اوراق بهادار (تبدیل به اوراق بهادر كردن) یکي از روشهای نوظهور مدیریت ریسک و تأمين مالي در
صنعت بيمه ممسوب ميشود .بهادارسازی ریسکهای بيمهای یا تبدیل ریسکهای بيمهای به اوراق بهادار،
ابزاری برای انتقال ریسکهای بيمهای به بازارهای سرمایه و تأمين مالي و از اینرو افزایش ظرفيت بيمهگری و
ورود به كسبوكارهای جدید است كه صنعت بيمه كشور نيز باید از این ظرفيت به نمو مطلوب استفاده نماید.
در این راستا اولين نشست ميز تخصصي در پژوهشکده بيمه با عنوان "طراحي و استقرار نظام عرضه اوراق بهادار
بيمهای" و با هدف بمث و بررسي در خصوص "شيوه تبدیل ریسکهای بيمهای به اوراق بهادار ،معرفي مولفهها
و دالیل اقتصادی آن و همچنين ضرورتها و بسترهای الزم جهت توسعه آن" در حال برگزاری است .خبر
1. Venture
2. Secondary trading element
3. Mark-to-market price
4. Risk seasonality
5. Mark-to-market instrument
6. Mark-to-model valuation approach
7. Multiple perils
8. Specialty
9. Modeling
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پایگاه اطالع رساني آرتيميس( )ARTEMISپيرامون اظهارات رئيس پژوهشکده بيمه در مورد اهداف این ميز
تخصصي و اعالن این واقعيت كه "توجه ایران به اوراق بهادار بيمهای ( )ILSنشاندهنده شناخت و تمایل این
كشور به پيشرفت و آینده نگری در استفاده از اوراق بهادار بيمهای به عنوان یک مکمل بازار بيمه و بيمه اتکائي
است" ،حاكي از اهميت موضوع بهادارسازی ریسکهای بيمهای و همچنين نقش و جایگاه پژوهشکده بيمه
دارد.
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