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گزارش بيزينس مانيتور اينترنشنال از ريسك در ايران در سه ماهه دوم سال 6102
بيزينس مانيتور اينترنشنال كه مركزي معتبر و مستقل براي ارائه گزارشها و تحليل درباره تمامي صنايع و
بازارهاي مالي در جهان ميباشد ،گزارش ريسك در ايران در سه ماهه دوم سال  6102را منتشر نمود .چكيده
گزارش با اين عبارت آغاز ميگردد كه توافق با كشورهاي  5+0درباره برنامه هستهاي ايران ،سبب برداشته شدن
تمامي تحريمهاي ايران شده است .با اين وجود ،فشار بر ريال ايران ،بر قوت خود باقي خواهد ماند.
مطابق اين پيش بيني ،كاهش قيمت نفت سبب خواهد شد تا دولت مخارج و سرمايهگذاريهاي خود را در
بخش زيرساخت كشور در سال  6102كاهش دهد و اين سبب گسترش مصرف خصوصي 0و سرمايهگذاري
ثابت 6ميگردد.
عمدهترين تغييرات در پيشبينيهاي واقعي مربوط به رشد توليد ناخالص ملي ( )GDPاست .پيشبيني اوليه
بيزينس مانيتور اينترنشنال از رشد توليد ناخالص ملي نياز به اصالح دارد و پيشبيني ميگردد كه اقتصاد0/3 ،
درصد رشد در سال  6105و  3/0درصد رشد در سال  6102داشته باشد.
اين گزارش همچنين به پيشبيني اقتصادي همراه با تحليل  ،SWOT3شاخص ريسك اقتصادي ،رشد اقتصادي،
مخارج و مصرف خصوصي ،سرمايهگذاري ثابت و صادرات ،سياستهاي مالي و وام دولتي پرداخته است.
بنا بر اين گزارش ،وضعيت مالي ايران به دليل توافق هستهاي و قيمت پايين نفت ،ايستا و رو به پيشرفت خواهد
بود .اين گزارش همچنين ،كاهش مالي 4درصدي توليد ناخالص ملي در سال  6102-01را برآورد نموده است
كه با آزادسازي داراييهاي بلوكهشده ،جاي نگراني نيست .بررسي وضعيت ساختار مالي ،بخش بانكي،
سياستگذاري مالي ،پيشبينيهاي ارزي اقتصاد ايران تا سال  ،6165شاخصهاي كالن اقتصادي ،سياست،
ريسك عملياتي ،4مسائل تجاري ايران و غيره از ديگر مواردي است كه در اين گزارش بدان اشاره شده است.
آدرس منبع اينترنتي:
http://store.bmiresearch.com/iran-country-risk-report.html

منبع :ماركت ريسرچ ،ژانويه 6102

نکته:
ل مهم اقتصادي همچون قيمت نفت يا
شرايط پسا تحريم ميبايست با در نظر گرفتن وضعيت ديگر عوام ِ
آزادسازي داراييهاي مسدود شده مالحظه گردد .اين درست است كه وضعيت جديد نويد رشد اقتصادي
مناسب و آيندهاي بهتر براي اقتصاد و زيربخشهاي مختلف آن از جمله بيمه را ميدهد و اميد است با آزادسازي
داراييهاي بلوكه شده تا حدي نگراني كاهش دوباره توليد ناخالص ملي مرتفع گردد اما در واقع اين مطلب
نميبايست موجب خوشبيني سادهانگارانه شود.
1. Private consumption
2. Fixed investment
)3. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT
4. Operational risk
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بازي دفاعي به بيمهگران اتکائي جهان كمك ميكند تا انعطاف خود را در شرايط
منفي اعتبار حفظ نمايند
شركت رتبهبندي اس اند پي ( 0)S&Pدر گزارش بيمه اتكائي ساالنه خود به شرح و پيشبينيهاي وضعيت اين
صنعت پرداخته است .در اين گزارش آمده است :شرايط اعتبار 6بيمهگران اتكائي جهان منفي است؛ بنابراين،
رقابت شديد بوده ،سرمايه جايگزين 3به رشد خود ادامه داده ،قيمتها افت نموده و درآمدها تحت فشار است و
در اين شرايط شاهد ادغام 4شركت ها خواهيم بود.
بيمهگران اتكائي جهان به دنبال راهكارهايي براي گزينهها و استراتژي هايي هستند تا با سيل چالشها كنار بيايند.
شركت رتبهبندي اس اند پي ،پيشنهاد ميدهد كه رفتارهاي دفاعي كه پيشتر توسط صنعت بيمه اتكائي اتخاذ شده
است ،ميتواند قدرت انعطافپذيري اين بخش را در اين شرايط حفظ نمايد.
در بيشتر كسب و كارها در مناطق مختلف جهان ،قيمتها به افت خود ادامه ميدهند .گزارشهاي كارگزاران و
صنعت نشان ميدهد كه در جهان قيمتگذاري براي بيشتر رشتههاي اموال و حوادث 5داراي مازاد خسارت 2تا
 61درصد كاهش داشته است .اما نشانههايي از ثبات قيمت وجود دارد و نرخ افت قيمت در رشتههاي اموال و
حوادث با شدت كمتر از انتظاري همراه خواهد بود كه بين  5تا  01درصد قابل پيش بيني است .اين گزارش
تأكيد نموده است كه در سال  ،6104ما افت  05تا  65درصدي را در اين مورد تجربه نمودهايم.
علي رغم اين كاهش نرخ ها ،بيمهگران اتكائي به ما نشان دادهاند كه در بيشتر مواقع ،قيمت ها به قدر كافي
مناسب هستند تا برگشت سرمايه آنان را تأمين نمايد .اما ،درآمد مورد انتظار در مقايسه با سابقه عملكرد قوي
گذشته ،پايين است .در اين گزارش آمده است ،در چنين شرايطي ،بايد تمامي شركتها را توانمند سازيم تا
سطوح سرمايه را در محيط قيمت فعلي حفظ نمايند.
متن كامل اين گزارش از آدرس اينترنتي ذيل قابل دسترس است:
https://www.spratings.com/documents/20184/86966/Global+Reinsurance+Highlights+2015/e
9e94c98-f750-4df8-be0a-9b52f73c9978

منبع :شركت رتبهبندي  ،S&Pژانويه6102 ،

نکته:
به تبع وضعيت اقتصادي جهان ،شركتهاي بيمه مجبور به كاهش قيمت محصوالت بيمهاي خود تا  61درصد
شدهاند .در اين شرايط شركتهاي بيمه اتكايي ميتوانند با اتخاذ سياستهاي تدافعي و محافظه كارانه تا
1. Standard & Poor’s Ratings
2. Credit
3. Alternative capital
4. Consolidation
5. Property and Casualty
6. Excess of loss
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حدودي اين وضعيت را پشت سر بگذارند .الزم به ذكر است در ايران نيز شركتهاي بيمه بايد در شرايط ركود
اقتصادي با كاهش هزينههاي سربار خود و ديگر هزينهها محصوالت خود را با قيمت كمتري عرضه كنند تا
كشور بتواند سربلند از اين وضعيت خارج شود از سوي ديگر تدوين ،تصحيح و تكميل قوانين و آييننامههاي
الزم جهت ادغام شركتهاي بيمه در ايران ميبايست مورد توجه قرار گيرد .همچنين بهتر است بررسي آثار و
عواقب افت قيمت در بيمههاي اتكايي در سطح جهاني در صنعت بيمه كشور مورد تدقيق و تعمق قرار گيرد .بايد
خاطرنشان ساخت الزامات سرمايه كافي ازمباحث جدي جهت داشتن تداوم فعاليت و رقابتپذيري در اين بخش
از صنعت است كه نيازمند قوانين پيچيدهتري در وضعيت كنوني كشور ميباشد.

رويترز گزارش مي دهد :صنعت جهاني بيمه ،قرباني اخير ركود قيمت نفت
صنعت بيمه ،با لغو و به تأخير افتادن پروژههاي انرژي كه سبب كاهش نرخ حق بيمه و درآمد در بازاري شلوغ
شده است ،به آخرين قرباني افت قيمت نفت مبدل گشته است.
به گزارش رويترز ،بيمهگران پيشبيني ميكنند كه درآمد بيمه هاي انرژي تا  61درصد يا بيشتر كاهش يابد كه
اين مسئله سبب فشار بر برخي شركتهايبيمه براي خروج از بخش انرژي صنعت گردد .اين در حالي است كه
پيش از اين پيشتر نرخ بسيار پايين بهره ،بسياري از شركتهاي جديد را با اميد برگشت سرمايه بهتر وارد بازار
نموده بود.
همچنين در شرايطي كه بسياري از شركتهاي فعال در بخش انرژي ،بيمهنامههاي خود را در نيمه اول سال
تمديد ميكنند ،اثرات منفي قيمت پايين نفت كه در دهههاي اخير بيسابقه بوده است ،توسط بيمهگران و
بيمهگران اتكائي بيشتر احساس ميشود.
طي  08ماه گذشته قيمتهاي نفت خام تا  11درصد و در حدود بشكهاي  35دالر كاهش داشته است .اين
موضوع سبب شده است تا پنج شركت بزرگ نفتي جهان از افت شديد سود طي روزها اخير خبر دهند.
چالشهاي بيمه

در شرايطي كه شركتهاي نفتي به لغو يا به تعويق انداختن پروژههاي خود ادامه ميدهند ،سرمايهگذاري در بيمه
انرژي همچنان ادامه دارد .شايد به اين اميد كه بازار به وضعيت پيشين خود باز گردد.
بر اساس گزارش يك منبع موثق در صنعت ،در نتيجه اين وضعيت ،كل سرمايه در دسترس براي بيمهي
ريسكهاي باالدستي 0طي سال گذشته در حدود  01درصد به ارزش  1ميليارد دالر افزايش داشته است .اين
ريسكها شامل  3111سكوي دريايي در جهان و تأمين تجهيزاتي مانند تجهيزات حفاري ميگردد.
عالوه بر اين 2 ،ميليارد دالر نيز براي پوشش پروژههاي پايين دستي 6مانند پااليشگاهها و تجهيزات پردازش،
تخمين زده شده است.

1. Upstream risks
2. Downstream
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اما ،شركتهاي انرژي پذيرفتهاند كه قيمتها ممكن است براي مدتي پايين بماند و بنابراين طرحهاي خود را به
نسبت كاهش دادهاند .به گزارش شركت مشاوره انرژي ريستاد ،بر اساس تخمينها ،انتظار ميرود،
سرمايهگذاري جهاني در بخش نفت و گاز تا پايينترين حد خود طي شش سال گذشته تا سال  6102يعني 566
ميليارد دالر برسد .اين كاهش پس از يك افت  66درصدي تا  595ميليارد دالر در سال  6105تجربه خواهد شد.
سيمون ويليامز از اتحاديه بينالمللي بيمه دريايي ،براي ماههاي آينده دوراني سخت را پيشبيني مينمايد.
وي كه رئيس بخش بيمه دريا و انرژي است اظهار ميدارد :فعاليت پايين نشاندهنده افت شديد در حق بيمه پايه
در مقايسه با سال  6105بوده است و پيشبيني ميشود كه اين رقم تا  61درصد برسد.
منبع :رويترز ،فوريه 6102

نکته:
با ورود شركت هاي متعدد به حوزه انرژي در سالهاي اخير به نظر ميرسد بيمه گران براي مقابله با چالشهاي
جديد با آزمون بسيارسختي رو به رو هستند و مطابق اظهارات برخي بيمهگران حوزه انرژي انتظار اين است كه
كاهش نرخ فعلي به وضعيت خود ادامه دهد و در اين شرايط بحراني به نظر ميرسد به زودي شاهد رقابت شديد
در قيمتگذاريها باشيم.

اجراي مقررات جديد اتحاديه اروپايي درباره سوءاستفاده بازار در سال 6102
به گزارش سازمان نظارت مالي اتريش ( ،)FMAقانون سوءاستفاده بازار در رابطه با تجارت ابزار مالي داخل
مرزهاي اتحاديه اروپايي در سال  6102به طور كامل اجرا ميگردد.
با اجراي اين قانون از  3جوالي  ،6102دستورالعمل سوءاستفاده بازار ،جاي خود را به مقررات سوءاستفاده بازار
ميدهد .اين اصالحيه پس از بحران مالي سال  6111اجرايي شد .در اين مقررات بر ابزارهاي تحريمي به عنوان
اهرم فشار ،تأكيد بيشتري شده است و مواردي مانند فعاليتهاي مربوط به سهمها ،مشتقات 0مرتبط ،ابزارهاي
وام ،شفافسازي بازار ،اوراق بهادار ،گزارشدهي ،سوء استفاده در تراكنشها و تجارتهاي داراي تناوب باال
در اين مقررات گنجانده شده است.
آدرس منبع اينترنتي:
https://www.fma.gv.at/en/about-the-fma/media/press-releases/press-releases-detail/article/dasneue-marktmissbrauchsrecht-der-europaeischen-union-tritt-2016-in-kraft.html

منبع ،FMA :ژانويه6102 ،

نکته:
استفاده از تجربه بحران مالي سال  6111-6118جهت قانونگذاري يا اصالح قوانين و رويههاي موجود در زمينه
سوء استفاده بازار ،امكاني است كه تاريخ روندهاي اقتصادي  -مالي تقريباَ به رايگان براي كشور ما به جاي
1. Derivatives
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گذاشته است .جهت پيشگيري و كاهش ريسك در اين زمينهها ،بهتر است تجربيات جهاني و راهكارهاي مقابله
با اين وضعيت مد نظر قرار گيرد.

نتايج اولين آزمون استرس 0در صندوقهاي بازنشستگي اتحاديه اروپا
سازمان صندوقهاي بازنشستگي و بيمه اروپايي ،6نتايج آزمون سنجش استرس صندوقهاي بازنشستگي اتحاديه
اروپا را اعالم نمود.
اهداف اجرايي اين آزمون ،ارائه تصويري جامع از وضعيت صندوقهاي بازنشستگي اروپاي ناهمگون ،آزمايش
توان انعطاف مزاياي معين ( 3)DBو طرحهاي بازنشستگي چندي وجهي 4در برابر سناريوهاي مغاير بازار و
افزايش اميد به زندگي ،شناسايي آسيبپذيري طرحهاي مشاركت معين ( 5)DCو روشن كردن جاهايي كه نياز
به نظارت بيشتري دارد ،اعالم شده است 01 .كشور در منطقه اروپا با بيش از  511ميليون يورو دارايي مورد
بررسي قرار گرفتهاند .به منظور مقايسه نتايج آزمون استرس متنوع ،اين سازمان از روششناسي ارزشيابي ثابت
داراييها و تعهدات بازار 2استفاده برده است .در عين حال ،اين سازمان از ارزيابي مبتني بر ترازنامه كشوري
( 1)NBSنيز بهره گرفته است .متن كامل اين گزارش از آدرس اينترنتي ذيل قابل دسترس است:
https://eiopa.europa.eu/Publications/Surveys/2016-01-26 %20Presentation %20for %20the

%20press %20conference %20.pdf
منبع ،EIOPA :ژانويه6102 ،

نکته:
با توجه به عدم بهكارگيري نيروهاي متخصص و خبره آكچوئري ،عدم محاسبه دقيق تعهدات آتي صندوقهاي
بازنشستگي ،نوسانات متغير اقتصادي مؤثر در تعهدات آتي اين صندوقها و حركت جمعيت كشور به سمت
سالمندي به نظر ميرسد بايد بهكارگيري آزمون استرس تعهدات صندوقهاي بازنشستگي مورد ارزيابي قرار
گيرد و استراتژيهاي سرمايهگذاري متناسب با اين تعهدات اتخاذ شود تا اين صندوقهاي دچار كسري نشوند .به
خاطر داشته باشيم كه اخيرا ريس سازمان مديريت وبرنامه ريزي از سه بحران در كشور خبردادكه چالش منابع
صندوقهاي بزرگ بازنشستگي يكي از آنها بود.

«مقرراتگذاري» از منظر شان مك گاورن ،8مديرارشد ريسك لويدز لندن
1. Stress Test
2. EIOPA
3. Defined benefit
4. Hybrid pension scheme
5. Defined contribution
6. Market consistent valuation for assets and liabilities
7. National Balance Sheet
8. Sean McGovern
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شروع سال  ،6102آغاز اجراي توانگري مالي 06را به همراه داشته است .مقرراتي كه اتحاديه اروپا را ملزم
مينمايد تا ميزان سرمايهاي كه بيمهگران براي ريسك عملياتي ،6سرمايهگذاري و پذيرهنويسي 3كنار ميگذارند
را كنترل نمايد .چارچوب تنظيمي وسيعي در حال اجرا است .كار زيادي نياز است تا آن استانداردها اجرا شود.
همچنين ،تالشهايي براي تقابل تنظيمي بين تنظيمكنندگان قوانين و مقررات اياالت متحده و اروپا در جريان
است.
مدير ارشد ريسك لويدز لندن طي مصاحبه اي پيرامون موضوع تنظيم به اظهارنظر پرداخته است كه چكيده آن
به شرح زير است:
 تنظيم به عنوان يك اصل و ريسك مهم براي بخش ،مطرح است .چالشي كه ما به عنوان بيمهگر و بيمهگر
اتكائي بينالمللي با آن مواجهيم و طي كسب و كاري كه در سطح جهان انجام ميدهيم ،شاهد آن بودهايم،
آنست كه سطح تغييرات و اصالحات و مسئوليت تنظيمي در حال افزايش است .همچنين ،سطح همگرايي
ملزومات و استانداردهاي تنظيمي در حال كاهش ميباشد.
منظور من از اين مسئله در وضعيت پس از بحران مالي آنست كه ما هم اكنون شاهد سطح بيسابقهاي از
اصالحات تنظيمي خدمات مالي در تمامي اقتصادها و نيز اقتصادهاي نوظهور هستيم .صنعت ميكوشد تا با پيامد
تغييرات عمده در تنظيم احتياطي و نيز اجراي تنظيم كنار بيايد.
 در اينجا ،ما عليه اصل نظارت قوي در بخش خدمات مالي و بيمه استدالل نميكنيم .اينكه حق بيمهشدگان
محفوظ بماند ،مسئلهي مهمي است و بايد از آن اطمينان حاصل شود .آنچه من در اينجا مطرح ميكنم آنست كه
بيمه اموال و حوادث با تغييرات اساسي بسياري دست و پنجه نرم ميكند.
از منظر ما ،پاندول خيلي با سرعت در حال حركت است و در برخي وضعيتها تنظيم خطر ايجاد برخي
پيامدهاي ناخواستهاي شده است كه ميتواند به منافع مشتريان آسيب وارد كند.
 به طور روشن ،هزينه تنظيم در نهايت ،هزينهاي است كه به كسب و كار برميگردد و در نهايت قيمتي است
كه روي محصوالت تحميل ميشود؛ مانند تمامي هزينههاي ديگر كسب و كار .بيشترين دغدغه ،چارچوب
تنظيمي است كه طي شش هفت سال گذشته يعني از زمان بحران مالي ايجاد شده است .آيا وضعيت ايجاد شده
به بخش بيمه كمك مينمايد تا به طور مؤثر با نوآوري نسبت به نيازهاي متغيير براي مشتريان پاسخ دهد يا اين
وضعيت مانع از نوآوري ميگردد؟ فكر كنم بسياري در صنعت هستند كه اظهار ميكنند كه توان آنان براي
پاسخ نوآورانه و سريع به دنياي ريسك پويا و در حال تغيير ،كامالً منفي است.
 در برخي مواقع ،ارتباط بين ناظران اتحاديه اروپا و اياالت متحده تا حدي پرتنش بوده است .براي اين
صنعت ،مهم است كه كسب و كارهاي بينالمللي كه توسط لويدز و براي كسب و كارهاي آمريكايي كه به طور

1. Solvency II
2. Operational risk
3. Underwriting
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بين المللي عمل مي نمايند ،يك گفتگوي تنظيمي بين دو بازار بزرگ جهان همواره وجود داشته باشد تا درك و
احترام متقابل براي هر دو نظام تنظيمي به وجود آيد.
از نقطه نظر بنده ،مهم آنست كه اين موضوع بتواند مسئلهي طوالني مدتي كه لويدز براي آن بسيار تالش نموده
است را حل و فصل كند ،يعني حذف ملزومات تضمين اضافي بيمه اتكائي( 0الزام  011درصد) براي بيمهگران
اتكائي اروپايي كه در اياالت متحده بايد اين تضمين اضافي را بپردازند.
پيامدي كه ما بايد با تمام توان براي آن تالش كنيم آن است كه يك سطح منصفانه از روابط بين بازار اياالت
متحده و بازار اروپا به وجود آيد .اين به نفع هر دو طرف در دو سوي اقيانوس آتالنتيك خواهد بود
نكته :همزمان با اجراي استاندارد توانگري مالي 6قوانين و مقررات تنظيمي دستخوش تغييرات اساسي شده است
كه الزمه شرايط كنوني جهاني است .صنعت بيمه ايران نيز پس از اجراي نظارت مالي طي سالهاي اخير و در
راستاي تعامل بيشتر با شركتهاي بيمه خارجي پس از رفع تحريمها بايد قوانين و مقررات تنظيمي خود را
همزمان با تعريف استاندارد توانگري مالي صنعت بيمه ايران تغيير اساسي دهد.
آدرس منبع اينترنتي:
http://www.carriermanagement.com/news/2016/01/27/150403.htm

منبع :كَرير منجمنت ،ژانويه 6102

نکته:
در نظر داشتن مقررات توانگري دو براي تدوين قوانين داخلي از اهميت زيادي برخوردار است؛ چه در زمينه
پيشرو بودن اين قوانين و مقررات و استفاده از آن و چه در زمينه سهولت اتصال و ارتباط با بازارهاي جهاني با
توجه به داشتن زيرساخت قانوني مشترك يا نزديك در آينده .يكي از سؤاالت جدي كه در زمينه مقررات-
گذاريِ بيشتر مطرح ميشود اين است كه سطح بهينه هزينههاي مقرراتگذاري كجاست و آيا به نوآوري و توان
رقابتي لطمه و صدمه وارد نميآورد؟

مقررات جديد براي سرمايهگذاري جمعي 6مبتني بر اوراق بهادار
كميسيون خدمات مالي 3كره جنوبي كه نقش قانونگذار مالي در اين كشور را بازي ميكند ،در وبسايت رسمي
خود اعالم نمود كه در اجراي حكم خدمات سرمايهگذاري مالي و قانون بازارهاي سرمايه اصالحاتي به انجام
رسانده است .اين مقررات درباره شركتهاي است كه اوراق بهادار ارائه و به فروش ميرسانند .در اين حكم
آمده است كه شركتهاي تازه كار و كوچك و متوسط 4كه كمتر از هفت سال عمليات انجام ميدهند و

1. Reinsurance collateral
2. Crowdfunding
3. Financial Services Commission
4. SME
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شركتهاي سرمايهگذاري و شركتهاي كوچك و متوسطي كه به توسعه فنآوري و پروژههاي فرهنگي
ميپردازند اجازه ارائه و فروش اوراق بهادار از طريق سرمايهگذاري جمعي را دارند .كمترين سرمايه مورد نياز
 511ميليون وان كره است تا به عنوان كارگزار تأمين مالي جمعي ارائه شود .كارگزار نبايد بيش از  111مليون
وان كره از طريق سرمايهگذاري جمعي بدست آورد .به سرمايهگذاران فردي كه عالقمند به فروش اوراق بهادار
بر اساس سرمايهگذاري جمعي هستند نيز بر اساس تجربه سرمايهگذاري 0و ظرفيت جذب ريسك 6مورد بررسي
و اجازه فعاليت داده ميشود.
آدرس منبع اينترنتي:
http://www.fsc.go.kr/downManager?bbsid=BBS0048&no=102161

منبع :كميسيون خدمات مالي كره جنوبي ،ژانويه 6102

نکته:
تبديل سرمايهگذاري خرد به تجمعي تجربهاي است كه يكي از داليل اجراي آن ميتواند هدفمند كردن
سرمايهگذاري باشد از سوي ديگر اين اقدام ميتواند هدف مديريت شوكهاي بازار را نيز دربرگيرد.
الگوگيري از اين طرح اساساً نيازمند بررسي اقتضائات است.

مقررات ماليات جديد سازمان همکاري و توسعه اقتصادي اروپا ( 3)OECDتهديدي
4
براي شركتهاي كپتيو
مقرارت مالياتي جديد سازمان همكاري و توسعه اقتصادي اروپايي سبب ايجاد خطر و حتي حذف برخي
شركتهاي كپتيو شده است .اورس نوكوم ،5رئيس بخش راهبردي شركت سوئيس ري اظهار داشت :در
حاليكه توانگري مالي 6بسياري از مالكين شركتهاي كپتيو را درگير خود نموده است ،برنامه جديد اين
سازمان تهديد تنظيمي عمدهاي براي شركتهاي كپتيو محسوب ميشود.
اين مسئله به ويژه براي شركتهاي كپتيوي كه به عنوان ابزار مديريت ريسك استفاده نميشوند ،بيشتر صدق
مينمايد .در نتيجه اين طرح ،تعداد كل شركتهاي كپتيو به شدت كاهش خواهد داشت .اين طرح سازمان بيش
از دو سال گذشته طي كنفرانس  G20برنامهريزي شده و راهكارهاي مقدماتي آن براي جلوگيري از فرار مالياتي
تدوين شد.

1. Investment expertise
2. Risk absorbing capacity
3. Organization for Economic Cooperation and Development
4. Captives
5. Urs Neukomm
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بر اساس اسناد سازمان توسعه و همكاري اقتصادي ،قوانين مالياتي كشوري ،همواره براي شركتهاي چندمليتي،
جريان حركت سرمايه و توسعه اقتصاد ديجيتالي كافي نيست .اين مشكل ،فاصله و عدمتطابقي ايجاد مينمايد كه
سبب ايجاد عدم اخذ ماليات مضاعف 0و عدالت و يكپارچكي نظام مالياتي را زير سؤال ميبرد.
آدرس منبع اينترنتي:
http://www.commercialriskeurope.com/cre/4891/81/OECD-tax-rules-pose-biggest-threat-tocaptives-says-expert/

منبع :كامرشال ريسك يوروپ ،فوريه 6102

نکته:
مقررات مالياتي جديد از جمله متغيرهايي است كه اغلب از خارج از صنعت بيمه به آن تحميل ميشود.
چگونگي تصميمگيري در اين زمينه ميبايست توسط نهاد ناظر مورد ديدباني و پايش دقيق قرار گرفته و
همكاريهاي ميان متخصصان صنعت و تصميمگيران حوزه مالياتي بيش از پيش انجام شود .اثرات مقررات
مالياتي جديد بر صنعت بيمه ميبايست با رويكردي آيندهپژوهانه مورد بررسي و تحقيق قرار گيرد.

معرفي مؤسسه سوادآموزي بيمه

6

مؤسسه سوادآموزي بيمه توسط توني استوئر 3تأسيس شده است .اين مؤسسه با هدف آموزش دانش پايه بيمه به
عموم مردم ،تالش دارد تا در عرصه فرهنگسازي بيمه عمل نمايد .هيئت مشاوران اين مؤسسه متشكل از  9نفر
متخصص در زمينه بيمه و رشتههاي مرتبط ميباشد .همچنين ،اين مؤسسه به نمايندگيهاي بيمه در سرتاسر جهان
مدال كيفيت بيمه ارائه ميدهد .بسياري از اين نمايندگان در وبسايت اين موسسه فهرست شدهاند.
پايهگذار اين مؤسسه خود از نويسندگان شناخته شده در زمينه اطالعات بيمه است .برخي از كتابهاي ايشان
مانند پرسشها و پاسخها درباره بيمه زندگي ،4رمزهاي بيمه زندگي 5و غيره در پايگاه اطالعرساني اينترنتي اين
مؤسسه در معرض ديد عموم قرار گرفته است .برخي از آزمونهاي سوادآموزي در اين پايگاه اطالعرساني قابل
دسترس است.
منبع :وبسايت موسسه سوادآموزي بيمه http://insuranceliteracy.org

نکته:
آموزش بيمه (عمومي و تخصصي) يكي از حوزههايي است كه در ايران نياز به توجه بيشتري دارد .لذا نهادهاي
بيمهاي بايد هر يك به سهم خود با طرحريزي سيستمهايي پويا بحث آموزش موثر بيمهاي را جامه عمل بپوشانند.
1. Double non-taxation
2. Insurance Literacy Institute
3. Tony Steuer
4. Questions and Answers on Life Insurance: The Life Insurance Toolbook
5. Secrets of the Life Insurance Industry Revealed
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از سوي ديگر حمايت از نهادها و تشكلهايي كه "صرفاً" در جهت نشر و استعالي فرهنگ بيمهاي تالش
مينمايند ميتواند به عنوان يكي از راهكارهاي حمايت از بيمهگر و بيمهگذار مد نظر قرار گيرد.
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