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ميز تخصصي مشترك فنآوري مالي راهاندازي شد
ميز تخصصي فنآوري مالي ،1دپارتمان جديدي براي مشاوره و گفتگو در زمينه صنعت فنآوري مالي است.
هدف از اين ميز تخصصي ارائه تصوير بهتر از چالشهاي تنظيم و مقررات و نظارتي مرتبط با نوآوري مالي
است .اولين جلسه اين ميز تخصصي در روز  19جوالي  2316تشكيل شد و هماهنگيهاي آن را سازمان تنظيم
بازار مالي فرانسه ( 2)AMFو سازمان نظارت احتياطي و حل اختالفات ( 3)ACPRانجام ميدهند .اين جلسه با
حضور وزير اقتصاد ،صنعت و امور ديجيتال فرانسه برگزار شد .از اهداف ديگر اين ميز تخصصي ،مشاهده و
پيگيري توسعهها و پيشرفتها ،مذاكره ،ارائه پيشنهادات ،شناسايي چالشهاي مرتباط با توسعه فنآوري مالي از
منظر فرصتها و نيز ريسكهاي بالقوه اعالم شده است.
رئيس كل سازمان تنظيم بازار مالي فرانسه ،جرارد راميك 1در اين زمينه اظهار داشت« :گام سريع در عبور به
دنياي ديجيتال در خدمات مالي ،تغييرات ريشهاي در چارچوب مراجع ما را ميطلبد .به عنوان ناظر ،ما ميتوانيم
شاهد بسياري از مزاياي قابليت پيگيري 5و شفافيت 6باشيم .ما ميخواهيم به نوآوران كمك كنيم تا توانمندي
الزم براي راهاندازي كسب و كار در محيطي امن را به دست بياورند تا بتوانند متولي رشد باشند .همچنين ،از
سرمايهگذاران خرد كه نياز دارند تا درباره محصوالت و خدمات جديد اطمينان حاصل كنند ،حمايت
مينماييم».
اين ميز تخصصي متشكل از  31عضو متخصص است كه براي دو سال تعيين شده و عضويت آنها قابل تجديد
ميباشد.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :سازمان تنظيم بازار مالي فرانسه ( ،) AMFجوالي 2316
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نكته:
در همه صنايع ،تشكيل انجمنهاي علمي و تخصصي ،راه فعاليت در آن حوزه تخصصي را هموارتر ميكند.
در واقع ،يكي از عناصر اصلي و زير بنايي در هر صنعتي ،مفهوم ”انجمن علمي“ و وجود روابط و تعاملهاي
فكري و تخصصي در بين اعضاي اين انجمنها و نيز بين انجمنهاي علمي و حرفهاي در سطح دنياست .وجود
اجتماع علمي و تخصصي و همكاريهاي رشتهاي و بين رشتهاي ،عالوه بر آشنايي با تحوالت و دستاوردهاي
جديد و تدوين معيارهاي ارزيابي قوت و ضعف كار علمي ،امكان نظارت بر اعمال و اجراي هنجارها و ضوابط
و جلوگيري از انحرافات و انباشت و پيشرفت در محيط علمي و حرفهاي را فراهم ميكند .يكي از ويژگيهاي
مهم اين انجمنها ،فراهم شدن امكان ايجاد ارتباط بين دستاندركاران حوزه مربوطه است .تشكيل چنين
انجمنهايي راه را براي پيشبرد اهداف توليدكنندگاني كه در بخش تخصصي فعاليت ميكنند باز كرده و آنها را
در تصميمگيريها و تصميمسازيها حمايت مي كند.
در صنعت مالي و بيمه هم در سراسر دنيا انجمنهاي علمي ،حرفهاي و تخصصي زيادي وجود دارند كه امري
اجتناب ناپذير است .اين كار ميتواند منجر به ايجاد فضايي براي برقراري ارتباط دائم و تعامل مطلوب بين
خبرگان و فعاالن اين حوزه شود .همچنين ميتوانند از طريق برگزاري كارگاه هاي آموزشي تخصصي ،در
ارتقاي سواد بيمهاي فعاالن صنعت نيز نقش مهمي ايفا كنند.

نظرخواهي درباره اجراي بخشنامه توزيع محصوالت بيمه
بخشنامه توزيع بيمه ( ،1)IDDنقطه عطف مهمي براي ارتقاي حمايت از مشتري در اروپا محسوب ميشود
كه مستقيماً مرتبط با توزيع محصوالت بيمهاي است .سازمان بيمه و مستمري بازنشستگي شغلي اروپا
( ،2)EIOPAسند مشورتي خود را در رابطه با اجراي فني بخشنامه توزيع بيمه ،به كميسيون اروپايي 3ارائه داد.
در پيشنويس اين سند مشورتي سه هدف تعيين شده است:
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اول ،حصول اطمينان از چرخه محصول ،محصوالت بيمه بايد نيازهاي مشتريان را برآورده نمايند و بنابراين
بايد از سوءفروش 1پيشگيري يا كاسته شود.
دوم ،حصول اطمينان از اينكه پرداخت شخص ثالث مانند كارمزد 2اثر مخرب بر كيفيت خدمات به مشتريان
نداشته باشد.
سوم ،حصول اطمينان از اينكه بيمهگران و واسطهگران بيمه ،محصوالت متناسب (در صورت پيشنهاد فروش)
يا فراخور (در صورت عدم پيشنهاد فروش) را به تك تك مشتريان ارائه مي دهند.
در اين سند مشورتي ،اين سازمان ،از تمامي افراد و نهادهاي عالقمند خواسته است تا بازخوردهاي خود را در
زمينه سياستگذاريها در زمينههاي ذيل را ارائه دهند:
-

رصد و مديريت حاكميتي بر محصوالت بيمه

-

برنامهريزي براي پيشگيري و مديريت اختالف سليقهها ميان توزيعكنندگان و مشتريان به ويژه

محصوالت سرمايهگذاري مبتني بر بيمه ()IBIP

3

-

تخصيص شرايط كارمزدهايي كه توسط توليدكنندگان به توزيعكنندگان ارائه ميشود.

-

تخصيص اطالعاتي كه توزيعكنندگان بايد از مشتريان دريافت نمايند تا تناسب محصوالت

سرمايهگذاري مبتني بر بيمه را شناسايي ،ارزيابي و گزارش گيري نمايند.
سازمان بيمه و مستمري بازنشستگي شغلي اروپا ،توصيه فني خود را در فوريه  2317تسليم كميسيون اروپايي
خواهد نمود .ضرباالجل دريافت پيشنهادات و نظرات تا  3اكتبر سال جاري ميالدي اعالم شده است.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :سازمان بيمه و مستمري بازنشستگي شغلي اروپا ،جوالي 2316
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نكته:
آنچه كه جزء اهداف اصلي اين سند محسوب ميشود اين است كه محصوالت بيمهاي بايد منطبق بر نياز مشتري
ارائه شوند و در گذر زمان نيازهاي مشتريان در حال تغيير است .اين امر مستلزم اين است كه عالوهبر طراحي و
ارائه محصوالت متناسب با نيازهاي مشتريان ،اين محصوالت بايد توسط واسطهگران حرفهاي و متخصص ارائه
شوند .چالشي كه در حال حاضر در حوزههاي مختلف بيمهاي صنعت بيمه كشور با آن روبرو است .بنابراين بايد
عالوهبر پويايي در واكاوي محصوالت مورد نياز ،با تربيت نيروي انساني متخصص و استفاده از بهترين كانالهاي
توزيع محصوالت بيمهاي را در اختيار مشتريان قرار داد.

معرفي فدراسيون جهاني واسطهگران بيمه
فدراسيون جهاني واسطهگران بيمه ( ،1)WFIIنماينده كارگزاران و نمايندگيها بيمه از ميان بيش از 133
انجمن ملي در سرتاسر جهان (بيش از  03كشور) ميباشد .اين فدراسيون در ژانويه  1999در واشنگتون ،اياالت
متحده كار خود را آغاز نمود و نماينده  133هزار واسطهگر حرفهاي در بخش بيمه از سرتاسر جهان بوده است.
اين سازمان غيرانتفاعي ،مدافع منافع واسطهگران مؤسسات بينالمللي است و براي تعميق درك نقش كارگزاران
و نمايندگيها بيمه در تجارت جهاني تالش مينمايد .اين فدراسيون توسط سازمانهاي جهاني و مؤثر مانند
 WTO ،IAIS ،FATF ،OECDو سازمان ملل متحد رسماً شناخته شده است.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :فدراسيون جهاني واسطهگران بيمه
نكته:
فدراسيون جهاني واسطه گران بيمه با هدف گسترش نقش واسطه گران بيمه اي در اقتصاد تشكيل يافته است .اين
سازمان به دنبال استفاده از روش هاي مختلف در راستاي ايجاد نوآوري و توسعه فعاليت هاي واسطه گران است.
همچنين اين سازمان با تقويت مهارت هاي واسطه گران بيمه اي ،آنها را آماده فعاليت در سططح بطين المللطي مطي
كند .در صنعت بيمه بهعنوان يك بخش اثرگذار در اقتصاد هر كشور ،وجود اين چنطين سطاختاري بسطيار مهطم و
World Federation of Insurance Intermediaries
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ضروري بهنظر مي رسد .چرا كه اين صنعت ،متفاوت از ساير بخشهاي اقتصادي ،نه تنها بطهعنطوان يطك فعاليطت
اقتصادي اثرگذار شناخته ميشود بلكه بهعنوان پوششدهنده مخاطرات مختلف موجود در جامعه ،نقشي مهم در
بهبود وضعيت فعلي و آتي ذينفعان خود داشته و با پذيرش ريسكهاي متنوع امكان حركتهاي پرشتاب جامعه
در بخشهاي گوناگون اقتصادي و اجتماعي را فراهم ميسازد.

چارچوب پيشنهادي براي استاندارد نمودن سند اطالعات محصوالت بيمه و
مشتريان
فدراسيون بيمه و بيمه اتكائي اروپا يا همان انشورنس يوروپ ،1چارچوب پيشنهادي خود را براي سند اطالعات
محصوالت بيمهاي ( 2)IPIDدرباره محصوالت بيمه غيرزندگي تدوين و ارائه نمود .اين سازمان ،كار خود را در
حمايت و در راستاي برنامه سازمان بيمه و مستمري بازنشستگي شغلي اروپا و كميسيون اروپايي انجام داده است.
 ،IPIDبخش ضروري بخشنامه توزيع بيمه محسوب ميشود كه مشتريان را از اطالعات مورد نياز درباره
محصوالت غيرزندگي پيش از خاتمه قرارداد آگاه ميسازد .اين بخشنامه درخواست دارد تا  IPIDروي كاغذ
يا يك وسيله بادوام ارائه شود.
پيشنهاد انشورنس يوروپ ،با هدف ارائه راهكاري مشتريپسند بوده كه درهر دو حالت كاغذي و ديجيتال انجام
ميشود .براي مثال ،استفاده از آيكونهايي كه توجه مشتري را به بخشهاي مختلف براي شناسايي سريع
اطالعات جذب و سند را ساده و خواندن آن را آسان مينمايد .اين پيشنهاد تمامي ملزومات اطالعات تحت
بخشنامه فوق را دارا ميباشد و تالش دارد تا از يك رويكردي ديجيتال-پسند 3و در راستاي تكميل روند
روبهرشد ديجيتالسازي خدمات مالي بهره ببرد.
انشورنس يوروپ يا فدراسيون بيمه و بيمه اتكائي اروپا ،نماينده  31كشور عضو اروپا است و دفتر آن در براسل
بوده و نماينده تمامي انواع عملياتهاي بيمه و بيمههاي اتكائي كه توسط شركتها ،تعاونيها و بنگاههاي
كوچك و متوسط اروپايي انجام ميپذيرد ،است .همچنين ،اين سازمان ،نماينده تقريباً  %95درآمد حق بيمه اين
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شركتها ميباشد .درآمد حاصل از حق بيمه بيمهگران اروپايي  1173ميليارد يورو است و يك ميليون نفر در
اين شركتها مشغول به كار هستند و  9633ميليارد يورو نيز در اقتصاد كالن سرمايهگذاري مي نمايند.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :انشورنس يوروپ ،جوالي 2316
نكته:
فدراسيون بيمه و بيمه اتكايي اروپا به منظور استاندارد نمودن سند اطالعات محصوالت بيمهاي ،اقدام به پيشنهاد
چارچوبي مشخص براي محصوالت بيمه غير زندگي نموده است .چارچوب پيشنهادي مذكور ،صرفا جهت ارائه
خالصهاي از پوشش هاي اصلي و استثنائات بوده و بر اساس نيازهاي فردي اشخاص طراحي نشده است .يكي از
برجسته ترين ويژگيهاي اين چارچوب پيشنهادي آن است كه در هر دو حالت كاغذي و ديجيتال ارائه ميشود
و از اين جهت براي مشتريان ديجيتال دوست بسيار جذاب خواهد بود .عالوه بر اين استفاده كردن از آيكونهاي
متفاوت در چارچوب پيشنهادي مذكور باعث ميشود كه خواندن سند اطالعاتي آسان و تكميل آن ساده باشد.
اين اقدام يكي از گامهاي مهمي است كه امروزه در جهت توسعه خدمات مالي ميبايست انجام شد؛ چراكه نياز
به ديجيتال سازي ارائه اين خدمات است در شرايط كنوني جوامع بيش از پيش احساس ميشود.

خروج انگلستان از اتحاديه اروپايي تبعات سنگيني براي بيمهگران زندگي آمريكا
به همراه داشته است
به گزارش فيچ ،1رأي انگلستان براي خروج 2از اتحاديه اروپا ( ،)EUاز منظر بيمهگران زندگي اياالت متحده
منفي تلقي ميشود زيرا اين مسئله سبب افزايش عدماطمينان اقتصادي و احتمال اثرگذاري بر سياستگذاري
مالي در اياالت متحده منجر گردد.
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اثر قريبالوقوع بر نرخهاي بهره و بيثباتي بازار مالي ،فضاي عملياتي را بيش از پيش براي بيمهگران زندگي
آمريكايي پرچالشتر نموده است .البته فيچ ،پيشبيني اثرات فوري بر رتبهبندي بيمهگران زندگي آمريكايي را
پيشبيني نكرده است.
عالوه بر اين ،افزايش بيثباتي در بازار مالي براي بيمهگران زندگي كه با ريسك بازارهاي سهام 1از طريق
حساب سرمايه گذاري در سبد سهام عادي  2و اوراق سرمايه گذاري مستمري متغير 3و كسب و كارهاي مديريت
دارايي مواجه هستند ،اثرات منفي بيشتري را به همراه دارد.
بيشتر بيمهگران زندگي اياالت متحده ،مستقيماً درگير ريسك بازاراهاي بيمه در انگلستان و اروپا نيستند .اما
براي شركتهايي كه مستقيماً ،تحت تأثير اين ريسكها هستند ،اين تنها سهم كوچكي از بازار كسب و كار آنها
را دربر ميگيرد .بنابراين ،انتظار ميرود با وخيمتر شدن اوضاع در عملكرد مالي بيمهگران آمريكايي و
شركتهاي تابع آنها در انگلستان و اروپا ،بر رتبهبنديها اثر بگذارد .رتبهبندي بيمهگران زندگي اياالت متحده
كه مالكيت كامل آن زير نظر بيمهگران اروپايي است و داراي چشمانداز رتبهبندي باثبات 1را دارا هستند ،نسبت
به سناريو مغاير خروج انگلستان ،بيشتر آسيبپذير خواهند بود.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :شركت رتبه بندي فيچ ،جوالي 2316
نكته:
با شروع مذاكرات اتحاديه اروپا و انگلستان درمورد چگونگي نوع رابطه پس از خروج انگلستان از اين
اتحاديه ،عواقب و چالش ها و فرصت هاي مبهمي در انتظار واحدهاي تجاري و اقتصادي كه با انگلستان رابطه
تنگاتنگ دارند مي باشد .تاريخ دقيق جدايي از اتحاديه اروپا مشخص نيست ليكن با انتخاب نخست وزير جديد
انگلستان اين روند به زودي آغاز خواهد شد .واحدهاي اقتصادي آمريكايي از فعاليت خود در انگلستان به عنوان
سنگ بنايي براي تجارت با ساير كشورهاي اتحاديه اروپا استفاده مي كنند .حال آنكه جدايي انگلستان از اتحاديه
اروپا تجارت و سرمايه گذاري شركت هاي آمريكايي در اين كشور را تحت تاثير خود قرار مي دهد .بسياري از
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بيمه گران آمريكايي فعال در انگلستان ،به بيمه گران اتكايي اتحاديه اروپا (مانند مونيخ ري ،هانوفر ري و
سوييس ري) وابسته اند و ضربات مالي وارده به اين بيمه گران اتكايي ،تمايل آنها را درتقبل ميزان تعهدات مالي
كاهش مي دهد.

بيمهگران در پوشش ريسك آب و هوايي از صندوقهاي بازنشستگي عقبترند
تحقيقات نشان ميدهد ،صنعت بيمه جهان ،قادر نيست با صندوقهاي بازنشستگي 1دربرابر حفاظت از پرتفوي
خود نسبت به ريسك آب و هوايي ،2همگام حركت نمايد و اين مسئله سبب ميشود تا ميلياردها دالر در معرض
عدم ثبات مالي قرار گيرند.
اين بررسي توسط  AODPو بر روي  116بيمهگر از سرتاسر جهان با  15/3تريليون دالر دارايي و نيز مقايسه
با  321صندوق مستمري بازنشستگي با  15/9تريليون سرمايهگذاري ،انجام پذيرفت .يافتههاي اين مطالعه نشان
ميدهد كه يك درصد از بيمهگران ،به ارزيابي ريسك داراييهاي بلوكهشده 3در سرمايهگذاري ميپردازند؛ در
حاليكه شش درصد از صندوقهاي بازنشستگي ،اين ارزيابي را در پرتفوي خود لحاظ ميكنند.
تنها  5درصد از بيمهگران در سرتاسر جهان ،پرتفوي مربوط به انتشار كربن 1را ميسنجند در حاليكه 13
درصد صندوقهاي بازنشستگي اين سنجش را به طور مستمر انجام ميدهند.
كمتر از  13شركت بيمه ( 0درصد) كارمنداني دارند كه ريسك آب و هوايي را به روند سرمايهگذاري اضافه
مي نمايند در مقابل 16 ،درصد از صندوقهاي بازنشستگي اين برنامه را دارند.
همچنين ،اين مطالعه نشان ميدهد كه  3درصد از بيمهگران سياستي دارند كه بر مبناي آن شركتهاي
سرمايهپذير 5را در ريسك آب و هوايي دخيل كنند ،در حاليكه اين رقم در صندوقهاي بازنشستگي  15درصد
ميباشد.
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جوليان پولتر 1رئيس اجرايي  AODPدر اظهارنظر خود اعالم كرد« :تغييرات آب و هوايي يك تهديد
دوچندان براي صنعت بيمه محسوب ميشود و شركتها با هزينههاي انباشته 2به دليل ادعاهاي خسارت مربوط
به اثرات تغييرات آب و هوايي روبرو هستند».
وي ميافزايد« :بيمهگران ،متخصص در مديريت ريسك هستند اما در حاليكه ممكن است دركي از اثرات
تغييرات آب و هوايي بر بيمهگري خود داشته باشند ،اما نميتوانند اين معما را در بخش سرمايهگذاري حل
كنند ».آنها با اين كار ،ميلياردها دالر را در سرمايهگذاري از دست ميدهند« .زيرا با ناتواني در حفظ پرتفوي
خود ،ظرفيت طوالني مدت خود را براي پوشش خسارتهاي آتي ،و نيز بيمهنامههاي مشتريان را به خطر
مياندازند و يك شكست سيستميك را رقم ميزنند كه اثرات فاجعهبار آن كل اقتصاد را دربر خواهد گرفت».
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :اكچواري ،جوالي 2316
نكته:
تغيير اقليمي ،جوامع محلي را در معرض چالشها و هزينههايي مانند حفاظت از جان انسانها و داراييها در برابر
شرايط سخت اقليمي و ديگر ريسكهاي مربوطه قرار ميدهد .دامنه اين ريسك شامل طوفانهاي شديد و
مداوم ،سيلها ،خشكساليها و ساير بالياي طبيعي تا باال آمدن سطح درياها ،از بين رفتن محصوالت و كمبود
آب مي شود.
بيش از  %02قلمرو ايران در منطقه خشك و نيمه خشك قرار گرفته است و ميزان بارندگي ساالنه آن به مراتب از
متوسط بارش در دنيا پايينتر ميباشد .در نتيجه تغييرات آب و هوايي ،معضل خشكسالي ميتواند بطور جدي
بخشهاي وسيعي از كشور را در سالهاي آتي در بر بگيرد و باال آمدن سطح آب درياها به مناطق ساحلي ايران
خسارات مهمي را تحميل نمايد .همچنين اثرات تغيير آب و هوا بر روي سوختهاي كربني براي ايران به عنوان
يكي از كشورهاي عضو اوپك مهم است .شركتهاي بيمه بايد توجه ويژهاي به تغييرات اقليمي داشته باشند و
تشخيص بدهند كه اين مسئله اصليترين تهديد براي آنان است .تغييرات آب وهوايي تهديدي بلندمدت براي
بيمهگران به شمار ميرود اما همراه آن ،چالشهاي قيمتگذاري ،موانع قانونگذاري عوايدي سرمايهگزاري،
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درخواست براي پرداخت غرامت ،معضالتي هستند كه هميشه در صنعت بيمه وجود داشتهاند و روي درآمدها
تاثير ميگذارند .تحقيقات جديد نشان ميدهد كه اكثر بيمهگران براي مقابله با تهديدهاي ناشي از تغييرات آب
و هوايي از آمادگي الزم برخوردار نيستند.

بيمهگران غيرزندگي بيشترين آزادسازي ذخاير را در  03سال گذشته تجربه
كردند.
بر اساس گزارش سازمان تنظيم مقررات احتياطي انگلستان ( ،1)PRAدر سال  ،2315آزادساري ذخاير مالي
توسط بيمهگران غيرزندگي به باالترين حد خود در  33سال گذشته رسيد.
اين گزارش كه خطاب به مديران اجرايي شركتهاي بيمه انگلستان تنظيم شده است ،اظهار ميدارد كه اين
رقم بر اساس درصد ذخيرههاي محاسبه شده از بازدههاي نظارتي توسط  PRAارائه شده است.
كريس مولدر ،2مدير بيمه عمومي اين سازمان ،اظهار داشت« :بي شك ،اين موضوع اين پرسش را مطرح
مينمايد كه آيا اين آزادسازي ذخاير ،پايدار هست».
با اعالم اينكه هنوز دليل وجود اين روند مشخص نيست PRA ،به امكان وجود چند علت اشاره نمود :تخليه
يكباره ذخاير اضافي از سال گذشته توسط بيمهگران؛ حركت بر اساس بهترين تخمين؛ فشار براي حفظ سطح
سودآوري؛ و شتاب براي گزارشگيري و تسويه حساب ادعاهاي خسارت.
اين نهاد ناظر همچنين اعالم نمود« :همچنين ،ما انتظار داريم تا بيمهگران درك نمايند كه چه ميزان اعتبار به
خاطر اين روند ،به كار گرفته شده است – با تأكيد بر اينكه تمامي اينها ممكن است مزاياي پيشبيني شده را
دربر نداشته باشد».
در بدترين وضعيت ،نهاد ناظر انگلستان پيشبيني ميكند كه تورم خسارتها به  5درصد در سال برسد اما
براي دستيابي ذخاير به ارزش دفتري  3بيمهگران ،پذيرش درست است تعهد يعني بر عهده گرفت هم درست
است  -2 1درصدي نياز است.
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مولدر در ادامه ميافزايد « :اين بدين معناست كه اگر روند آتي در واقع در راستاي تورم گذشته است ،نياز
است تا ذخاير دفتري به باالتر از  25درصد از پذيرش فعلي برسد .ما انتظار داريم تا بيمهگران اثرات طيفهاي
مختلف پذيرشهاي تورمي را لحاظ نمايند تا هيئتهاي مديره شركتها حساسيتهاي اين شرايط را درك
نمايند».
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :اكچواري ،جوالي 2316
نكته:
بايد توجه داشت كه رويكرد ذخيرهگيري كه بر مبناي بهترين تخمين انجام ميشود اين امكان را به شركتهاي
بيمه ميدهد كه آزادسازي ذخاير خود را با انعطاف بيشتري انجام دهند .از اينرو عوامل غيرفني از قبيل فشار
براي حفظ سطح سودآوري و شتاب براي گزارشگيري و تسويه حساب ادعاهاي خسارت ميتواند در اين
تصميمات موثر باشد كه ميتواند تبعات مالي قابل توجهي را در آينده اين شركتها داشته باشد .در كشور ما نيز
كسريهاي متوالي و دورهاي ذخاير نشان ميدهد كه چالشهايي در حوزه ذخيرهگيري شركتهاي بيمه وجود
دارد كه نيازمند اصالح روند فعلي و نظارت دقيق تر است.

مسئوليت شركتي ،كليد اعتماد سرمايهگذار
به گفته انجمن مستمري بازنشستگي و پساندازهاي عمر ( ،2)PLSAطرحهاي بازنشستگي و سرمايهگذاران
بايد درك كنند كه چطور شركتهايي كه در آنها سرمايهگذاري مينمايند نيروي كار خود را مديريت
مينمايند.
بر اساس راهنماي  ،PLSAداشتن اين اطالعات «عنصري حياتي» براي درك عملكرد شركتها طي زمان
توسط سرمايهگذاران است .اين انجمن اعالم نمود كه متأسفانه هماكنون بسياري از گزارشهاي ساالنه
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شركتها ،از اشاره به نقش كارمندان شركتها در دستيابي به عملكرد خود در گذشته و آينده چشمپوشي
ميكنند و اطالعات ناچيزي درباره اينكه چطور كارمندان مديريت ،توسعه و يا ارزشيابي ميشوند ،ارائه ميدهند.
اين انجمن به طرحهاي بازنشستگي پيشنهاد ميدهد تا شركتهاي سرمايهپذير ،1چند معيار سنجش استاندارد
را براي ارزيابي داشته باشند مانند :تنوع جنستي ،نوع استخدام ،عملكرد كارمندان ،سرمايهگذاري در آموزش و
توسعه و نسبتهاي پرداخت.
 PLSAاعالم نمود كه گزارشگيري و ثبت اين نوع معيارها در برخي موارد رسماً الزامي است و برخي
سازمانهاي نظارتي و تنظيمي اعالم نمودهاند كه اين مسئله به خودي خود ،بار سنگيني به همراه دارد .همچنين،
اين انجمن ،عالوه بر بررسي گزارشهاي ساالنه به بررسي آنالين اطالعات شركت ها از منظر فرهنگ و
عملكردها ،مالقاتهاي رودررو ،رأيگيري و ديدار عمومي اشاره نمود.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :اكچواري ،جوالي 2316
نكته:
امروزه مديريت منابع انساني مهمترين بخش يك سطازمان را تشطكيل مطيدهطد .شطركتهاي توانمنطد مسطير توسطعه
خويش را در توسعه و بهبود منابع انساني جستجو ميكنند ،چرا كه در نهايت ايطن انسطانها هسطتند كطه امطور را بطه
نتيجه مي رسانند .عالوه بر آن نوآوري مهمترين عنصر رقابتي شركتهاي بازرگاني شده است و ايطن مهطم تنهطا بطه
دست منابع انساني اتفاق مي افتد .شركتهاي بيمه نيز در ايطن مقولطه جهطاني مسطتثني نيسطتند و بايطد بتواننطد نگطاهي
متفاوت با آنچه در گذشته نسبت به منابع انساني داشتهاند ،كسب كنند .تشكيل واحدهاي مسطتقل مطديريت منطابع
انساني كه مستقيما زير نظر مدير عامل فعاليت داشته باشد اولين قدم در ايطن زمينطه اسطت .پطس از آن ايطن واحطد
ميتواند برنامه هاي منسجم و منظمي را در نظر بگير و بر اساس آن برنامهها كيفيت منابع انساني ارزيابي گردد .بر
اين اساس سرمايهگذاران نيز مي تواننطد ارزيطابي صطحيحي از وضطعيت شطركتهاي بيمطه اشطته باشطند و متغيرهطاي
اثرگذار بر تصميمگيري آنها مختص موارد مالي نباشد.

Investee company
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ارائه طرح پژوهشي "ماليات در صنعت بيمه تحليل اقتصادي مالي و مطالعه تطبيقي
آن در كشورهاي منتخب"
طرح تحقيقاتي " ماليات در صنعت بيمه  ،تحليل اقتصادي مالي و مطالعه تطبيقي آن در كشورهاي منتخب"
توسط پژوهشكده بيمه انجام و در شوراي مديران بيمه مركزي ج.ا.ا ارائه شد.
به گزارش روابط عمومي پژوهشكده بيمه نتايج اين طرح پژوهشي كه توسط گروه پژوهشي مطالعات اقتصادي و
مالي بيمه در بازه زماني بهار  1395انجام شده است ،با توجه به آمار موجود در صنعت بيمه و بانطك مركطزي بطه
بررسي سهم ماليات و عوارض قانوني شخص ثالث پرداختي صنعت بيمه از كل درآمدهاي مالياتي وصول شده و
عوارض شخص ثالث كشور در مقايسه با سهم ارزش افزوده صنعت بيمه از توليد ناخالص داخلي طي سال هطاي
1307تا 1392پرداخته شده است.
بر پايه اين گزارش با احتساب عوارض قانوني شخص ثالث پرداختي توسط صطنعت از سطال  1307تطا سطال1392
نسبت كل پرداختي ماليات و عوارض شخص ثالث به كل درآمد مالياتي كشور و عوارض شخص ثالث همطواره
با روندي فزآينده بيش از سهم ارزش افزوده صطنعت از توليطد ناخطالص داخلطي بطوده اسطت .در سطال  00ميطزان
پرداخت قانوني صنعت نسبت به كل درآمد مالياتي و عوارض شخص ثالث 1.1برابر سهم ارزش افطزوده صطنعت
از توليد ناخالص داخلي مي باشد در بازه زماني 07-92كمترين مقدار مي باشد .مقدار متناظر مذكور در سطال 92
به بيشينه مقدار خود ميرسد كه بيش از  13برابر سهم ارزش افزوده صنعت بيمه از توليد ناخالص داخلي اسطت .بطا
توجه به اينكه حدود  53درصد پورتفوي صنعت بيمه را بيمه هاي اجباري شخص ثالث تشكيل مطي دهطد ،مقطدار
عوارض شخص ثالث ،مبلغ قابل توجهي مي باشد
اين گزارش مي افزايد عالوه بر تحليل آماري فوق ،اين پژوهش رفتار مالياتي صنعت در ميان كشورهاي منتخطب
عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه را و همين طور برخي كشورهاي غير عضو اين سازمان را مورد بررسي
قرار مي دهد .به بيان ديگر ابتدا صنعت بيمه را در موقعيت ديگر مؤسسات مالي قرار ميدهد تطا چطارچوبي بطراي
قضاوت ماليات گذاري مناسب در صنعت را ارائه دهد .در بخش بعدي ،ماهيت نظارت بر صطنعت و رابططه آن بطا
مالياتگذاري مورد كنكاش قرار ميگيرد .چندين مورد مسائل مربوط به مالياتگذاري عمطومي كطه در صطنعت
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بيمه رواج دارد ،ارائه ميگردد .بخشهاي آتي ،به جزئيطات بيشطتر مسطائل ماليطاتگطذاري خطاص بطه ترتيطب در
بيمههاي اموال و حوادث ،اتكائي 1و بيمه زندگي با اشاره كوتاهي بر مالياتگذاري بيمهگذاران ميپردازد.
به طور خالصه مهمترين پيشنهاد اجرايي اين گزارش اين است كطه نطرخ ماليطات بطر سطود شطركت هطا در بخطش
شخص ثالث تحت عنوان عوارض شخص ثالث بيشتر از 23درصد گردد .در عطوض عطوارض قطانوني حطق بيمطه
شخص ثالث به كلي حذف گردد.
داليل و شواهد تأييد كننده پيشنهاد فوق بدين شرح ميباشند:


تغيير سود شركتهاي بيمه از سال  92به سال91

 كاهش حق بيمه شخص ثالث براي بيمه گذاران و افزايش سطح رفاه آنها


خنثي شدن كاهش درآمد بخش عمومي در نتيجه كاهش عوارض قانوني شخص ثالث با افزايش
پايه مالياتي شخص ثالث(سود شركت هاي بيمه در رشته شخص ثالث)

 افزايش تقاضاي پوشش اجباري شخص ثالث در كل كشور
 همگرايي و مطابقت سهم ماليات و عوارض پرداختي صنعت از كل ماليات و عوارض كشور


كاهش بار تورمي ناشي از افزايش حق بيمه هاي شخص ثالث



كاهش زياندهي شركت هاي بيمه در رشته شخص ثالث به علت ضريب خسارت باالي اين رشته

 افزايش سطح رفاه طبقات پايين كشور و افزايش عدالت اجتماعي
منبع :سايت پژوهشكده بيمه

نكته:
نططرخ ماليططاتي در صططورتي بهينططه خواهططد بططود كططه درآمططد ناشططي از اخططذ ماليططات مططانع از افططزايش پايططه ماليططاتي
نگططردد .بططه عبططارت ديگططر در صططورت افططزايش پايططه ماليططاتي ،درآمططد سططازمان ماليططاتي نيططز افططزايش خواهططد
يافططت .بططه عبططارت ديگططر هططر دو طططرف ايططن بططازي؛ مططودني ماليططاتي و سططازمان ماليططاتي هططر دو در وضططعيت
بهتططري نسططبت بططه حالططت قبططل از اخططذ ماليططات بططا نططرخ غيططر بهينططه خواهططد بططود .در حططالتي كططه اخططذ عططوارض
شخص ثالث ازحق بيمطه هطاي شطخص ثالطث تطا حطد زيطادي مطانع از افطزيش ضطريب نفطوذ بيمطه شطخص ثالطث
Rei nsur ance
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مي شود ،تغييطر مبنطاي ماليطاتي ضطروري بطه نظطر مطي رسطد .از سطويي ديگطر تطوازني بطين سطهم صطنعت بيمطه از
كططل درآمططد ماليططاتي و عططوارض پرداختططي شططخص ثالططث و سططهم ارزش افططزوده صططنعت بيمططه از توليططد
ناخططالص داخلططي وجططود نططدارد .شططكاف مططذكور آنقططدر عميططق اسططت كططه ميتططوان بططا اطمينططان يكططي از موانططع
توسعه صنعت بيمه و افزايش قيمت تمام شده اين نوع از خدمات مالي در نظر گرفت.
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