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 .1بیمه اجباری برای کارمندان شرکتهای نوپای ایرانی
براساسقانونتأمیناجتماعی،رانندگاناسنپ،تپسی(دوشرکتنوپای1خدماتکرایه)وکارکنان9

شرکت نوپای دیگر باید بیمه اجباری خریداری نمایند .این مطلب را محمدحسن زدا ،معاون بیمهای
سازمانتأمیناجتماعیفهرستیازشرکتهاینوپاراکه

سازمانتأمیناجتماعیعنوانکردوافزود«:
هنمودهاست».

شانپوششبیمهایارائهدهند،تهی


بایدبرایکارکنان
اما همچنان بحثهایی بین سازمان تأمین اجتماعی و صاحبان این شرکتها وجود دارد .وی اظهار
هاپیروینکردهوبرنامهالزمبرایارائهبیمهبهرانندگانشاننداشتهباشند،سازمان


اگرشرکت
میدارد«:

تأمیناجتماعیاینقانونرابهاجراخواهدگذاشت».
هاینوپاازلحاظتعدادوتنوع،سهماینشرکتهادراقتصادایران


هایاخیر،باافزایششرکت
طیسال
هاینوپانسبتبهشرکتهایقدیمی،


کهشرکت

زدابراینعقیدهاستکهدرحالی
افزایشیافتهاست.
متفاوت هستند ،به منظور حفظ حقوق کارگران ،قوانین سازمان تأمین اجتماعی نیز باید نسبت به
شرکتهایجدیدونوظهوراعمالگردد.

هایشرکتهای


هایجدیدینسبتبهچگونگیتنظیمفعالیت

گذارانباچالش

درسرتاسرجهان،قانون
نوپاروبروهستندزیرا بسیاری از اینشرکتهادر تعریفی کهدرقاموسکسبوکارآمده ،تناسبی
ندارند.
برای مثال ،شرکت بزرگ جهانی آبر ( )Uberکه رانندگان خود را به صورت خوداشتغالی استخدام
کندمعتقداستکهبهعنوانیکواسطهورابطبینرانندگانوکاربرانعملمیکند.سالگذشته،


می
دادگاهیدرانگلستانعلیهکارکنانآبررأیصادرکردواعالمکردکهرانندگاناینشرکت،ملزمبه
ایامتعطیل،پرداختدرزمانمعطلیوحقالزحمهکمینهبودند.درنوامبر،اینشرکت،

دریافتکرایهدر
نتوانستدربرابراینرأی،ادلهکافیبیاوردودرهفتهگذشته،دادگاهعالیاتحادیهاروپاییاعالمکرد
هایسنتیتنظیممقرراتشودو


دهدوبایدمانندتاکسی

کهشرکتآبر،خدماتحملونقلارائهمی
بنابراین،رانندگاناینشرکتنیزبایدازمزایایکارمندیبرخوردارگردند.
عالوهبرپوششبیمه،رانندگانشرکتهایخدماتکرایهدرایران،اغلبدربارهدرآمدکموکمیسیون

باال شکایت دارند .اما ،هیچیک از این شرکتها ،جزئیاتی درباره قرارداد خود با رانندگان یا نرخ
1. Start-up
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نظامپرداختنیزبابروکراسیاداریگرهخوردهاستوهیچرانندهایتوضیح

کمیسیونمنتشرنکردهاند.

کافیدربارهچگونگیکارکردواقعیآنارائهنمیدهد.

برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع:فایننشالتریبیون،دسامبر2117
نکته:
هایاصلیبیمه،بیمههایاجتماعیهستندکهباهدفایجادرفاهنسبیِعمومیوبرقراری


یکیازشاخه
گرفتهاندونوعیضمانتاقتصادیازسویدولتبرای
عدالتاجتماعیدربینتماماقشارجامعهشکل 
بیمههایاجتماعیتوزیعمجدددرآمدبهنفع
اصوالفلسفه  

شمارمیروند.

افرادشاغلتحتپوششبه 

ریسکهاییمانندناتوانیدرتامینمالیخانواده،بیکاری،

توانندشخصاازعهده 


افرادیاستکهنمی
ازکارافتادگی،حوادثناشیازکار،فوت،بیماریوبازنشستگیبرآیند.
اینموضوعشاملهمهکسبوکارهاینوینیاستکهبهصورتالکترونیکیشکلگرفتهاستاما
ممکناستقوانینپرداختبهبیمههایاجتماعیممکناستباشرایطکسبوکارهاینوینسازگار

درابتدااینکسبوکارهابایدباارائهشفافوضعیتمالیخود،میزانونحوهپرداختهابه

نباشد.
کارکنان،حاشیهسودوسایرمواردموردبررسیدقیقیقرارگیرندوسپسباتوجهبهشرایطاینکسبو
کارها میزان ،نحوه پرداختها ،سهم کارکنان و کارفرما از پرداختها به بیمههای اجتماعی تدوین و
اعمالگردد.

 .2آمازون درصدد ورود به بازار فنآوری بیمه (اینشورتک) است
ممکناستشرکتآمازون1ازطریقیککانالجدیدواردبازاربیمهشود.اینشرکتبزرگتجارت
الکترونیک،برخیخدماتدیجیتالیمرتبطبابیمهارائهمیدهد.

نامههاراآغازنمودهواینمحصولرابه
،اینشرکتارائهانواعبیمه 

پیشترازطریق«پوششآمازون»2

نامههای کاالها ارائه داده است .این بیمهنامه شامل آسیب ناگهانی ،عدم
عنوان مکملی برای ضمانت 
کارکردوسرقتمیشود.بااینمحصول،درهنگامخریدوسایلخانگیمانندماشینلباسشویی،تلفن

میشود
همراه،تبلت،تلویزیون،وسایلآشپزخانهودیگرکاالهایالکترونیکی،ازخریداراندرخواست 
1. Amazon
2. Amazon Protect
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تااگرتمایلدارند،پوششآمازونرانیزبهسبدخریدخوداضافهکنند.
انتظارمیرود،آمازونبهزودیفراترازارائهاینمحصولبرود.اینشرکتدرحالتبلیغاینمحصول

اینخردهفروشآنالیناعالم

در اتحادیه اروپاییبرای افراددارایتجربهبیمهوفنآوریبیمه است .
کردهاستکهدرحالراهاندازیکسبوکارجدیدبودهوطیفجدیدیازخدماتارائهخواهدداد.

راهاندازیکردهاستکه
عالوهبراین،مجلهاینشورنسبیزینس 1اخیراًوبسایتیباعنوان«بیمهآمازون»  2
یکبخشخدماتمالیداردکهدارایکانالبیمهخودرووبیمهسالمتاست.اگرچههیچمحصولی
درآنبهثبتنرسیدهاست.
براین اساس ،شرکتهای بیمه باید نگران باشند .پاتریشا دیویس ،3اکچوار و تحلیلگر خدمات مالی
گلوبالدیتا 4در این زمینه اظهار میدارد« :آمازون دارای وجهه مثبتی برای مرکزیتبخشی به نیازهای

مشتریدرپیشنهادهایخوداست.چیزیکهصنعتبیمهبهویژهبعدازرسوایی،PPIواقعاًبرایآنتالش
ایکهمشتریانراکمکمیکند


گردد؛محصولبیمه
میکند».مسئلهPPIبه«پوششپرداختبیمه» 5
برمی

دهنده،بیمارییاناتوانی،ازدستدادنشغلوغیرهاطمینان


رداختاعتباردرصورتفوتوام
تاازبازپ
حاصل نمایند .در بسیاری از کشورها PPI ،به عنوان سوءفروش شناخته شده و در برخی موارد ،از
ارائهکنندگانخدماتمالیدرخواستشدهاستتاهزینهاینمحصولرابهمشتریانبازگردانند.

شرکتاطالعرسانیدیجیتالاینشورنس 6معتقداستدرپاسخبهورودآمازونبهبازاربیمه،بسیاریاز

شرکتهایبیمهبهجایرقابت،بهآنخواهندپیوست.

برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع:دیجیتالژورنال،دسامبر2117
نکته:
هایجاافتادهدریکصنعتدربرابرورودبازیگرانجدیدوفناوریهای


هاوفناوری

شرکت
مقاومت
نوین،پدیدهجدیدینیستودرهمهجایدنیاودرهمهصنایعرخمیدهد.

هاستکهبیمهگرانقدیمیرا


ایبهصنعت،مدت

هایبیمه

ایواستارتاپ

هایبیمه

بحثورودفناوری
1. Insurance Business
2. Amazon Insurance
3. Patricia Davies
4. Global Data
5. Payment protection insurance
6 Digital Insurance
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آنهابیم اینرادارند کهباورود اینتازهواردان،درصدزیادی از درآمدشاندر
نگرانکرده است  .
معرضخطرقرار بگیرد .نوآوریدرصنعتبیمه،کهباکمکاینشورتکروبهافزایشاست و درطی
یک سال گذشته راهی طوالنی را طی کرده و دیگر ابهامی وجود ندارد که آیا شرکتهای بیمه با
زیراشرکتهایبیمهناچارندبرایازدستندادنمشتریانخود،

اینشورتکتعاملخواهندداشتیاخیر.
اینفناوریهاراپذیرفتهوبهکاربگیرند.

هایارائهکنندهاینخدمات،ادغام


برداریازتوانمندیشرکت

مشدنوبهره
یکراهمناسببرایهمگا
چهشرکتهای


وکارتغییرکردهوچنان

زیرامدلکسب
هاباشرکتهایبیمهیاعامالنفروشاست.


آن
بیمهبخواهنددربرابراینمدل هاوروندهایجدیدمقاومتکنند،قطعابخشزیادیازمشتریانخودرا

ازدستخواهندداد.

 .3چرا بیشتر سیستمهای مدیریت ریسک شرکتی ( 1)ERMکارآمد نیستند
کنند،تنهاآنراثبتمیکند.مدیریتکردنیکفعل


آنهاریسکرامدیریتنمی
پاسخآنسادهاست:
استونهیکاسم،یکفعالیتاستونهیکمورد.تهیهیکفهرستممکناستبرایکسانیکه
عالقمندهستندتامواردمقرراتیرارعایتوعالمتبزنند،کافیباشدامااین،برگشتسرمایهبههمراه
نخواهدداشت.
سیستمهای  ERMتهدیدها را مدیریت نمیکنند
هاواثراتریسکراازطریقشاخصهای


ها،شمابایدبهطورفعال،محرک

بهمنظورمدیریتتهدید
تأخیر و پیشرو 2در نشانهگر ریسک کلیدی 3و در زمان واقعی رصد کنید .سیستمهای گزارشگیری،
درصورتیکه پس از حادثه ،شما را باخبر کنند ،مفید نخواهند بود .به محضاینکه موردی در نقشه

شناسایی4معلومشود،آنریسکنیستبلکهیکحادثهاست.تنهاباجابجاییمدیریتریسکخوداز
ریسک،بهمعنایدفاعفعاالنهدربرابرتهدیدهامحسوبنمیشود.

رویجدولبهثبتابری5
به منظور ایجاد سیستم کارآمد ،شما باید دفتر ثبت ریسک را بردارید و بررسی کنید که چه عواملی
هایتأخیریوپیشرودرنشانهگر


اندوچهشاخص

ترشدنریسکشده

سببوخیم
محرکهاواثرات)

(
)1. Enterprise Risk Management (ERM
2. Lead and lag indicators
)3. Key Risk Indicator (KRI
4.Heat map
5. Cloud register
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هاواثراتمیتوانبهکاربست.بنابراین،شماباید


یدیرابرایرصدتغییراتدراینمحرک
ریسککل
آورینشانهگرهایریسککلیدیاستفادهکنیدوافرادمناسبیرا


ازیکسیستمزمانواقعی،برایجمع
کهفوراًنسبتبهاینتهدیدهاعملمیکنند،راآگاهنمایید.
آنها نشان نمیدهند که چگونه بر اهداف اثر میگذارند
عملکردعمومیثبتاثراتیکریسکبراهداف ،هیچ کمکی بهدستیابی یابهینهسازی آن اهداف
نمیکند  .هدف واقعی مدیریت ریسک ،هدایت هزاران اثر بر پیامد اهداف ،در زمان وقوع است؛ به

عبارتدیگر،یکفعالیتتعاملیودرزمانواقعی.
هدفاصلی مدیریتریسکدرطراحیراهبردیوتاکتیکی،شناساییبهترینرویکردهانسبتبهبازار
زمانیوسرمایهای)بودهاست.اینمسئلهنیازمندمشخصکردنآناستکه

ودرنتیجه،بهبودمنابع(
هاورفتارهابههممرتبطهستندوبریکدیگراثرمیگذارند.اینمسئلهبردوموضوع


چگونهریسک
تأکیددارد .بهمنظوراینکهمدیریتریسکشرکتیکاراییداشتهباشد،بایدریسکورفتارهارابهم
متصلکندوبایدبداندکهچگونهتغییراتدرهرکدام،اثرمیگذارند.

بهمحضاینکه،اینمواردتثبیتشد،بهراحتیمیتوانازآنهابرایرصدمیزانپیشرفتبرایدستیابیبه

هایمحرکهاواثراتریسک


گیریازمسائل،ورودی

هایکاریوگزارش

جریان
اهدافبهرهبرد .
باتجمیعواقعیریسکها،1درصورتیکه

هامیگردد.


هستندواینسبببروزرسانیخودکارریسک
میگردد.
هایذینفعارسال 


آستانهریسکهریکازاهداف،موردتهدیدواقعشود،هشدارهابهطرف
آنها کیفیت تصمیمگیری را بهبود نمیبخشند
،بهمریختههستند(بهنظریهآشوب2مراجعهشود)و
اساساً،سیستمهایپیچیده(مانندجهانکسبوکار) 
در آن ،کمترین تغییرات ،پیامدهای عمدهای بههمراه دارد مانند آب و هوا و برنده جام ملبورن .اما
مدیریت ریسک هرگز درباره پیشبینی آینده نیست .بلکه درباره ارائه پیشنهاد و توصیه درباره اثرات
هایتصمیمهاوآمادگیبرایهرنوعاثرمغایراست.


ممکنپیامد
اما مشکل اینجاست .برای اینکه مدیریت ریسک شرکتی مفید واقع شود ،باید از تجزیه و تحلیل
گویانه،آیندهراپیشبینی


درواقع،تجزیهوتحلیلپیش
بهرهبرداریکند.
پیشگویانه 3وماشینهوشمند  4

1. Real-time aggregation
2. Chaos Theory
3. Predictive Analytics
4. Machine Intelligence
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گیریصحیحنسبتبهفرصتهاوتهدیدهای


کندوتصمیم

هایمبهمرامعینمی

کند،تنهاواقعیت

نمی
گیریآگاهانهایکهباحدسوگمانوفرضیهکامالً


تصمیم
ممکندرسناریویمربوطهراارائهمیدهد.

کندتاتعصبدرتصمیمگیریراکاهشدهدوعواقبیکهمعموالًدر


مچنین،کمکمی
فرقدارد.ه
اوجمشکالتفراموشمیشودرایادآورشود.

روشن است که سیستمهای مدیریت ریسک شرکتی ،ناکارآمدیهای متعدد دیگری نیز دارند مانند
رتبهبندی واحد برای تجمیع ریسکها (جهان خیلی زیبا بود اگر به این سادگی بود!) ،و عدم شمول

مدیریت حوادث در مدیریت ریسک شرکتی برای ایجاد چرخه بازخورد بسته که سبب پیشرفت و
اثربخشیمیگردد.

برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع:انشورنسثاتلیدرشیپ،دسامبر2117
نکته:
برایمدیریتریسکبنگاهتعاریفمختلفیارائهشدهاست؛امّادریکنگاهکلّیمدیریتریسکبنگاه
هایسازمانباهدفکمینهسازی


ریزی،سازماندهی،هدایتوکنترلفعالیت

عبارتاستازفرایندبرنامه
هاکمکمیکندکه

اثراتریسکبرسرمایهودرآمدسازمان.درواقعمدیریتریسکبنگاهبهشرکت
هایپیشرویسازمانراتعیینکنند()Identify؛.2بهطورنظامنداحتمالواثرآن


ریسکوفرصت
.1
هاویافرصتهایمورد


بهطورفعاالنهریسک
هاوفرصتهارادرککنند()Understandو.3


ریسک
نتخابواولویتبندیکنند(.)Select and Prioritize

نظرراا
درسال هایاخیربرخیازعواملمنجربهعطفتوجهاتبهمقولهمدیریتریسکبنگاهشدهاست.در

برخیازکشورهانهادهایناظرصنایعمختلفوهمچنینسرمایهگذارانتمایلدارندکهازنحوهتدوین

ایمدیریتریسکشرکتهاو سازمانهامطلع گردند .در اغلبصنایع،

و اجرای سیاستهاو رویهه
هیئتمدیرهشرکت هاملزمبهبررسیوارائهگزارشازنحوهانجاممدیریتریسکدرسازمانتحت

مدیریت خویش ،هستند .در این میان مؤسسات مالی به طور کلی و شرکتهای بیمه به طور خاص،
هاییهستندکهمیتوانندازمدیریتمؤثرریسکبنگاهبهرهمند


باسازمان
مصداقبرجستهایدررابطه 

شوند.موفقیتوکامیابیایشاندراینزمینهبهایجادتوازنبینافزایشسودومدیریتریسکگره
خوردهاست.
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باتمامایناوصافمدیریتریسکبنگاهدارایمزایاومعایبخاصخوداست.مزایایآنبسیار زیاد
توانبهتمرکزمنابعشرکتبرریسکهاینزولیوصعودی( Downside and Upside


است؛منجملهمی
Risk

 )ofاشاره کرد .مثالی برای ریسکهای صعودی عبارت است از فرصتهای رقابتی و یا مزایای

راهبردیپذیرشریسکهایبیشتردرمواردیکهاشتهایریسکسازماناینفرصترافراهمکند.زیرا

شرکتها با ریسکهای مختلفی مواجه هستند و در چنین شرایطی مدیریت ریسک بنگاه نه تنها این

هابتوانندتصمیماتراهبردیاتخاذوآنهاراپایشکنند،


کندکهمدیرانشرکت

امکانرافراهممی
گذاراننیزاطمینانواعتمادمیدهد.


بلکهبهسرمایه
درمقابلمیتوانمعایبیبرایآنبرشمرد؛مانندصرفزمانبسیارباالبرایاستقرارآن،کهبههزینه

زمانی تعبیر می شود؛ و نیز از آن جایی که موضوعات راهبردی توسط مدیران ارشد سازمان تعیین
میشوند ،اگر فرصتها و تهدیدهای فوقالذکر به درستی درک نشوند ،محتمل است که مدیریت

ریسک بنگاهباعثاتخاذراهبردهاینادرستشود.البتهبرخیصاحبنظرانبراینباورند کهمدیریت
ریسکبنگاهبهجایمدیریتفعاالنه،منفعالنهرفتارمیکند.بهبیاندیگر،براینباورندکهشواهدو

مستنداتی دال بر این که در فرایند مدیریت ریسک بنگاه پیشبینی و تشخیص ریسکهایی که باید
مدیریتشوند،وجودنداردیاحداقلاحتمالآنکماستکهاینموضوعمنجربهانتظارشرکتبرای
ایانجامدهد،میشود.


وقوعخسارتبدونآنکهاقداماتمتقابلوپیشگیرانه

 .4خسارتهای بخش اموال و حوادث ،ذخایر را فرسایش میدهد
اظهارداشتندکهعدماتصالبین

حوادث،تحلیلگرانکردتسوئیس1

درگزارشیدربارهبخشاموالو
پذیریبازده،نشانمیدهدکهذخایردرحالفرسایشاستواین


هایحوادثونیزانعطاف

رکودقیمت
نمودندوازنتایجوخیمدرسالهایآتی


آوریراحفظمی

استکهذخایرسطوحپیشین،سود

درحالی
خبرمیدادند.

گراناتکائیعمومیهمچنانبازدهباالییراگزارشمیدهندوبازدهسهام،2


گرانوبیمه

اریازبیمه
بسی
استکهتمامیشرکتهایتجاری


ایندرحالی
درسالحادثه،2117 3بین 8تا 11درصدبودهاست.
اموالوحوادثموافقهستندکهرشتههایحوادثنیازبهافزایشنرخدارند.

1. Credit Suisse
)2. ROE (return on equity
3. Accident year
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گرانتجاریباخسارتهایحوادثمعمولیبین 8تا 11درصداست.برهمین


سهامبرایبیمه
بازده
تواندمنفیترازآنچهگزارش


گرانکردتسوئیسمعتقدندکهسطحسودآوریواقعیمی

اساس،تحلیل
شده،باشدوبهدلیلآزادسازیذخایر،بهبودیافتهاست.
در گزارش اموال و حوادث کردت سوئیس آمده است« :با وجود آنکه تخمینهای ما کاهش نرخ
تجمیعی 1را  5-11درصد طی  3سال گذشته در رشتههای مسئولیت ،نشان میدهد ،حاشیههای
ها،درسالهای


معنااستکهشرکت
اینبدین

نویسیصنعتوشرکتهابهنسبتحفظشدهاست.


پذیره
حوادثاخیر،کمبودذخیرهداشتهاند».

دهدکهروندهایخسارتحوادثپایینترازنرخ


بررسیمانشانمی
درادامهاینگزارشآمدهاست«:
هادرگذشتهبرایمحاسبهذخایرخوداستفادهمیکردند».


درصدیاستکهشرکت
ساالنهتورم3-4
درآینده،نتایجبخشحوادثمیتواندداراینوسانبیشترینسبتبهگذشتهباشد.

مانندسالهایگذشته،بسیارپایین

سالهایحوادثاخیرنیزاحتمالایجادسطحمازادذخیرهتجمعی2
در 
بودهاست.
ترشدننتایجحوادثدرسالهایاخیرتأکیددارد«:عالوهبر


گزارشکردتسوئیسبرشواهدوخیم
اینواقعیتکهنتایج،بهترازانتظاروفرض 3-4درصدخسارتبوده،تحلیلماازانتهایسال2116
،ضعیفترازانتظاربودهاست.روندیکه

دهدکهکیفیتنتایجپذیرهنویسیسالحادثه2116


نشانمی
درسال2117ادامهداشت».
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
ریانشورنس،دسامبر2117
منبع :
نکته:
صنعتبیمهوبهخصوصبیمههایتجاریمیبایستبرایافزایشکاراییخودمواردزیررادراولویت
برنامههایاستراتژیکخودقراردهند:
-انتظاراتمشتری:مشتریانازشرکتهاشفافیتوتسهیلانجامروندبیمهگریراانتظاردارند.
-رشدتکنولوژی :باپیشرفتتکنولوژیبیمهگرانمیبایستبهدنبالارائهخدماتنوینوبهروزشده
بهمشتریانخودباشند.
1. Cumulative rate
2. Cumulative reserve redundancy
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نحوهیپذیرهنویسی:باپیدایشریسکهایجدیدشرکتهایبیمهمیبایستبرایحفظحاشیه
  -
سود،خودرابهشیوههایجدیدارزیابیریسکمجهزکردهتاباشناساییایننوعریسکهاوارزیابی
دقیقآن،قیتگذاریمنطقیومناسبینیزانجامدهند.

 .5مودیز :تمرکز بر محصوالت مبتنی بر کارمزد ،بخش بیمه زندگی باثباتی برای
سال  2112رقم خواهد زد
1
،پیشبینیصنعتبیمهزندگیجهانرا

باوجوداستمرارفضایپایینبهره،خدماتسرمایهگذاریمودیز


برایسال2118بازنگرینمود.
این شرکت رتبهبندی تشریح میکند که تغییر جهت به سمت محصوالت مبتنی بر کارمزد ،2فشار
میکاهد اما هشدار میدهد که چشمانداز استمرار نرخ پایین بهره،
درآمدها را از نرخهای پایین بهره  
ریسکعمدهایبرایبازارهایبیمهزندگیباقیخواهدگذاشت.

اندازثبات،اصولاقتصادیمطلوبیرانشانمیدهدکهدرنهایتحاکیازرشدمطلوب


بنابراین،چشم
عوایدبیمهزندگیاست.برایسال،2118رشدتولید ناخالصملیبرایکشورهای 2 G-20درصدو
بینیمیشود.


درصدپیش
برایکلجهان3/2
3
ها،دروضعیتسالمبهسرمیبرندو


ترازنامه
،دراینزمینهاظهارمیدارد«:

معاونرئیسمودیز،لورابازر

سطوحتنظیمیقویسرمایهوجودداردامابارشددرخواستبیمهگرانبرایبازدهبیشتر،ماشاهدافزایش

ریسک دارایی هستیم .اما ،توجه دائمی به محصوالت بازنشستگی و محصوالت پسانداز مبتنی بر
تر،فشارهایدرآمدرانسبتبهنرخهای


هایکمتروپایین

کارمزد،مدیریتداراییخالصوضمانت
همچنانپایین،میکاهد».

بر اساس بررسی مودیز ،برای بیمهگران زندگی ،فشار بر سودآوری ،تاحدی متعادل شده است و
اندازبهطورفزایندهایمبتنیبرکارمزدوسرمایهسبکاست.درپاسخبهاینوضعیت،


محصوالتپس
درآمدمحصوالتمبتنیبرکارمزددرحالافزایشاست.
گرانزندگینیزبهطورفزایندهای،مالکینمدیرانداراییهستندواین


کند،بیمه

گزارشمودیزتأکیدمی

1. Moody’s Investors Service
2. Fee-based
3. Laura Barez
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برایبیمهگران زندگی جهان

درحالگسترش استو به عنوانمولدکارمزددرآمدبا سرمایهپایین 1
تریمواجهمینماید.


هایمدیریتداراییبزرگ

هارابهریسک

بااینوجود،شرکت
محسوبمیشود.

بازراظهارمیدارد«:اصالحاتمالیاتیدرجهانوضعیتیمتفاوتدارد.برایمثال،دولتفرانسه،ازیک

مالیات ثابت برای تنظیممقررات بیمه و دیگر محصوالت پسانداز استفاده میکند که برای بیمهگران
کنون،اصالحاتمالیاتپایینترشرکتیوفردیدر

اما،هما

زندگیفرانسه،اعتبارمنفیایجادمیکند.

گنگرهآمریکادرحالبررسیاستوبرایبیمهگرانآمریکاییاعتبارمثبتبههمراهدارد».

کند،عمدهترینریسکیکهبازارهایبیمهزندگیباآنمواجههستند،استمرارفضای


مودیزتشریحمی
نرخپایینبهرهاستودرعینحال،برخ یبازارهاباریسکمتوسطینسبتبهسودآوریمواجههستند

گذاریپایینتریانزدیکبهنرخ


امادردیگربازارهاکهازپیش،بازدهسرمایه
مانندایاالتمتحدهوچین.
بینیمیشود».


نمایند،ریسکبسیارباالییبرایسودآوریآنهاپیش

ضمانتتجربهمی
گردد،روندهایتنظیممقرراتی


اندازباثباتمی

املیکهسببارائهیکچشم
مودیزمیافزاید«:دیگرعو

قابلمدیریتومختلفاست.دربازارهایپیشرفتهمانندایاالتمتحده،ژاپنوانگلستان،تمرکزمقرراتی

هایتنظیممقرراتیجامع


کهدربازارهاینوظهور،تمرکزبرتشکیلچارچوب

درحالی
برمشتریاست.
برایصنعتبیمهمحلیاست».
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
ریانشورنس،دسامبر2117
منبع :
نکته:
عمدهترینریسکیکهبازارهایبیمهزندگیباآنمواجههستند،استمرارفضاینرخپایینبهرهاست.

پساندازمبتنیبرکارمزد،فشارهایدرآمدرانسبت
توجهدائمیبهمحصوالتبازنشستگیومحصوالت 
هایهمچنانپایین،میکاهد.دراینراستاروندجهانینشانمیدهدکه،درآمدمحصوالتمبتنی


بهنرخ
بر کارمزد بخصوص در بخش بیمه های زندگی در حال افزایش است .این تغییر جهت به سمت
محصوالت مبتنی بر کارمزد ،فشار درآمدها را از نرخهای پایین بهره میکاهد .اصالحات مالیاتی در
نیزمیتواندبرایبیمهگرانزندگی،اعتبارمنفییامثبت،باتوجهبهافزایشیاکاهشمالیاتایجاد

جهان
مقرراتیقابلمدیریت مختلفنیز،درآیندهتاثیربسزاییبرصنعتبیمهدارد.در


روندهایتنظیم
کند.
1. Low-capital fee income
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درحالیکهدر

بازارهایپیشرفتهمانندایاالتمتحده،ژاپنوانگلستان،تمرکزمقرراتیبرمشتریاست.
هایتنظیممقرراتیجامعبرایصنعتبیمهمحلیاست.


بازارهاینوظهور،تمرکزبرتشکیلچارچوب

 .6فیچ IFRS 17 :بر رتبهبندی بیمهگران اثر مستقیم نخواهد داشت
میگویدکهاصالحاتدرحسابداریبیمهبهعنواننتیجهآخرین
شرکترتبهبندیخدماتمالیفیچ  1

ویرایش استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی

2

17 ،

 ،IFRSتأثیر مستقیمی بر رتبهبندی بیمهگران

نخواهدداشت.
بندیبیمهگرانبااجرای IFRS 17کهطبقبرنامهازآغازسال 2121شروع


کندکهرتبه

فیچتشریحمی
عنصراقتصادیترازنامههایآنان،تغییرنخواهدنمود».

میشود،تحتتأثیرواقعنخواهدشدزیرا«

هاراشناساییمیکنند


هایبیمه،سود

دهد،تنظیمدرروشیکهشرکت

اما،درعینحالفیچهشدارمی
تریاکمجذبهنشاندهند،چوندرالگویکسبوکارتغییر


گرجذاب

تامحصوالتخاصیرابرایبیمه
تواندبهطورغیرمستقیمودرمیانمدتتحتتأثیرقراردهد.


هایاعتباررامی

کند،پروفایل

ایجادمی
یافزاید« :این انتقال ،به دلیل اینکه بیمهگران باید هر گروه از قراردادها را با اعمال 17
فیچ م 

،IFRS

شناسایی کنندوترازهای فعلیرا امحاکنند ،به طوری کهگویا  IFRS 17هموارهوجود داشتهاست،
چالشهاییبههمراهخواهدداشت.تفاوتروشن،بینایندوسنجشبایددرسهام 3شناساییشودو

ممکناستبستهبهروشانتقال،متفاوتباشد».
گرانیکهسودهاراتحتعملیاتهایحسابداریزودترشناساییکنند،نسبتبهسهاممتضررشده

« 
بیمه
تریدردورهباقیماندهقراردادشناساییخواهندنمود».


وسودهایبسیاربزرگ
کارانهتر از تحت

شرکت رتبهبندی ادامه میدهد« :در مقابل ،اگر هماکنون ،شناسایی سود ،محافظه
استانداردهای 17

 IFRSباشد ،تنظیم انتقال ،سهام را افزایش میدهد و در وضعیت مساوی ،منجر به

ماندهقراردادمیگردد».


تردردورهباقی

هایپایین

سود
بهشدتپیچیدهاستونیازبهتالشوتخصصاکچواریومالیدرداخلصنعتدارد.
اجرای IFRS 17
درنهایتفیچاعالممیکند«:درنتیجه،امکاندارد[]IFRS 17ازلحاظمالیوزمانوتالشمدیریتی،

هایهنگفتاجراییبرایبیمهگرانگردد.همانطورکهدراجرایتوانگریمالی 2شاهد


منجربههزینه
1. Fitch Ratings
2. International Financial Reporting Standards
3. Equity
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آنبودیم».
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
ریانشورنس،دسامبر2117
منبع :
نکته:
 ،IFRS17در سال  2117منتشر شد و از ابتدای  2121در صورتهای مالی سالیانه شرکتها اعمال
خواهد شد که در آن اصولی برای شناسایی ،اندازهگیری ،ارائه و افشای قراردادهای بیمهای به شکل
هدفازایناستاندارد،اطمینانازارائهاطالعاتمرتبطباقرارداهایبیمهای

استانداردارائهشدهاست.
انمیدهدتاتاثیر

ایبهکاربرانصورتهایمالیامک


اطالعاتدرستوکافیازهرقراردادبیمه
است.
ایرابرموقعیتمالی،عملکردمالیوجریاننقدموسساتبیمهایارزیابیکنند.


قراردادهایبیمه
بهرحال تغییر استاندارد گزارشگری فرایند زمانبر و هزینهبری خواهد بود و به طور مستقیم بر رتبهی
ناساییتاثیرقراردادهایبیمهایبروضعیتمالی

اعتباریشرکتهایبیمهتاثیرینداردلیکنباتوجهبهش

رودبهطورغیرمستقیمبررتبهبندیآنتاثیرگذارباشد.


شرکتبیمه،انتظارمی

 .7دیدگاه :خطاب به بیمهگران :دانش دادهها نیازی نیست بسیار پیچیده باشد
جومککندریک1
هامیتوانندارائهدهند،درحالانجاماست.در

هایوسیعیدرزمینهآنچهکالندادههاوعلم 
داده


تالش
اندازهاوخطراتعلمدادهها،اعالمشدکه«علم


اکتبرسالجاریمیالدی،درکنفرانسیدربارهچشم
دادهها،بهعنوانیکخدمات»شناختهشود .زمانآنرسیدهاستکهتجزیهوتحلیلوارائهچشمانداز،

بهصورتآنالینانجامپذیردونیازیبهاستخدامچندیندکترومتخصصبرایتشریحاوضاعنیست.
اینمسئله،پیامدهایجالبیبرایصنعتبیمهبههمراهدارد.درهمینراستا،اخیراًازمایکدووال،2
شنیدمکهعلمدادههارابهعنوان

کیواکس 3ومدیرعاملسابق مانیوالیف 4
رئیسومؤسسگلوبالآی 

فزاینده به

تریندستآوردهایصنعتتاکنونمعرفیمینماید– بهویژهصنعتیکهبهطور


کیازمهم
ی
دووالمیگوید:

گذارانخدماترسانیکند.


بهبیمه
روشهاینوینونوآورانه ،
دنبالدادههااستتابا  

1. Joe McKendrick
2. Mike de Waal
3. Global IQX
4. Manulife
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تلهمتری،1
تصور کنید ،حوزههای بسیاری که امروزه دادهها در آن  ایفای نقش میکنند ،کدامند « :
اینترنتاشیاء ،2پوشیدنیها ،3هوش مصنوعی ،4چتبات ،5هواپیماهای بدونسرنشین »6همگی ابزارهایی

هستند که به بیمهگران کمک میکنند تا همگام با مشتریان بوده و روندهای کسب و کار را بهبود
کدارنددادههااست–دقیقاًبگویم،دادههای

آوریهابهطورمشتر


تنهاچیزیکهتمامیاینفن
ببخشند.
شخصی».
هاارائهمیدهد:

گراندرزمینهمهارتودانشکالن 
داده


وال،چندینتوصیهبهبیمه
دو

درحالیکه مفهوم علم

دادهها داشته باشید .
نترسید .نباید احساس مغلوب شدن نسبت به بزرگی کالن 
دادههاممکناست،عجیبباشد،درواقع،ایندانشبرششگاماستواراست:

 .1برایمشکلیامسئلهچارچوبیایجادنمایید.
هایخامراجمعآوریکنید.


داده
.2
دادههاراپردازشکنید.

.3
بهبررسیدادههابپردازید.

.4
 .5تحلیلعمیقانجامدهید.
 .6نتایجرابهگفتگوبگذارید.
بسیاریچیزهایدیگردرزندگی،علمدادههاهماز

قانون  21-21در اینجا قابل اجرا است .مانند
درصدمهارتموردنیازمیتوان81،

پیرویمیکندوبراساسدووال،با«تنها 21

یکفرض 81-21
درصدازنتایجرابهدستآورد».باتمرکزبر 21درصدالزاماتبرایدستیابیبهنتایجیکهبهدنبالآن

آوریاطالعاتبیشتربراهدافیکهشمانسبتبهدادهها


هایفن

زیشدهواداره
روندها،سادهسا

هستید ،

دارید،تمرکزخواهندنمود».

بر مسئله یا مشکل کسب و کاری که دارید ،با توجه و دقت باال تمرکز کنید .دو وال
هانمیگویند .حجم ارقامبسیارباال است .متغیرهاو روندهای

آنهابیدلیل آنرا کالن 
داده

میگوید« :

شودممکناستبهراحتیشماراازپرسشاولیهایکهبهدنبالپاسخآنهستید،


جدیدیکهایجادمی
1. Telemetry
2. IoT
3.Wearable
4. AI
5. Chatbot
6. Drone

 13روابط عمومي و امور بينالملل پژوهشكده بيمه

[تازههاي بيمه ايران و جهان  /شماره  – 34نيمه دوم آذرماه ]69

گمراهکند.باتمرکزوپیگیریدقیقبرآنچهبهدنبالتعیینآنهستید،باشید.همواره،مواردیراخط
بکشیدوبعدهابهآنهارجوعکنیدوایدههایجدیدخلقنمایید».

به خاطر داشته باشید که هر شرکت متفاوت است و نتایج تا حدزیادی با هم فرق خواهد
دادههادربیمه،متمرکزبرمواردیمانندتعیینحقبیمه،
کاربردهایکالن 

دووالاشارهمیکند«:

کرد.
تمینماید،امابدون

چگونهاینابزاردرطرحهایمختلف،متفاو

کاهشتقلبوبازاریابیهدفاست.
آوری،تحلیلوازآنبراینتیجهگیری


هاراازمنابعمختلفجمع

توجهبهکاربردآن،متخصصین،داده
دربارهاینکهچگونهشرکتقادرخواهدبود،عواملاصلیرابهبودبخشیدهوارزشبرایمشتریانایجاد
کنند،استفادهمیبرند».

دووالمیگوید« :مشتریان میدانندکهبه

فعاالنه مدیریت کنید و ریسکها را کاهش دهید .
اشتراکگذاری دادهها با ریسک همراه است .حتی قویترین شبکهها نیز نسبت به حمالت سایبری و

کهچگونهوباچهکسیمیتوانند


پذیرهستندواینمسئله،مشتریانرانسبتبهاین

ها،آسیب
رخنه  
داده
بیمهگرانیکهاقداماتامنیتسایبریرا
یخودرادرمیانبگذارند،بسیارنگرانمیکند .

اطالعاتشخص
دادهها ،آمادگی بیشتری دارند .دستیابی به مجوزهایی مانند 
به کار میبندند ،در برابر دفع رخنه  

ISO

ممکناستبهشناساییحفرههایامنیتیپیشازهکرها،کمککند».

27001
حریم خصوصی را در باالترین اولویت خود قرار دهید .حریمشخصی ،عاملمهمدیگری
برایکسبوذخیرهدادههایمربوطبهمشتریاناستوبایدبهعنوانمالحظهکلیدیدرهرزمانیکه

خواهندبدانندازدادههایآنان


مشتریانمی
هاجابجامیشوند،درنظرگرفت.دووالاظهارمیدارد«:


داده
برای چه کاری استفاده میشود و میخواهند اطمینان حاصل کنند که از آن ،برای کار دیگری
دهندکهاگربیمهگراناینمسئلهراضمانتکنند،مشتریانآماده


مطالعاتنشانمی
بردارینمیشود.


بهره
تروخدماتبهینهتر،تبادلکنند ».عالوهبراین،توان


هایشخصیخودراباکارمزدپایین

هستندتاداده
نگهداریحریمخصوصیوامنیت،اعتمادبههمراهدارد–داراییکهدرکسبوکاربیمه،بسیارحیاتی
است .وی میافزاید« :اگر اعتماد تثبیت شود ،فرصتها برای هر نوع تعامل و ارتباط قابلتوسعه و
نگهداری،بینهایتخواهدبود».

برداریازدادهها


گرانباتوانمندیخود،راهطوالنیبرایمدیریتوبهره
پیشتر  ،
بیمه
دووالمیگوید :

پیمودهاند.زمانآنرسیدهاستکهگامبعدیرابردارند«.توانخودکارسازیکسبوکاردردفاتر
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معاملهوپشتیبانی،دربسیاریازموارد،بیمهگرانرابهعصردیجیتالپرتابکردهاستوبسیاریازآنان

بر روی پای خود به زمین رسیدهاند .بخش عمدهای از این مسئله ،به دلیل رهبری قوی مدیران ارشد
اطالعات ( ،1)CIOدرک مشترک از آنچه مشتریان هماکنون انتظار دارند و حکم ارائه آن است.
راندهمیشوند.آنهاییکهآنرایکراز

آموزند،بهسمتجلوپیش 


هارامی
گرانیکهکالن 
داده


بیمه
میدانند،ممکناستبهزودیخودرابیرونازمسابقهببینند».

برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع :دیجیتالانشورنس،دسامبر2117
نکته:
هاگفتهمیشودکهاندازهآنفراترازحدی


ایازداده

بهمجموعه
کالندادهیادادههای عظیم )(big data
اهمیتدادههایعظیمبهسایزو

افزارهایمعمولیبتوانآنهاراپردازشیامدیریتکرد.


ستکهبانرم
ا
هاییکهباآنها


هایاشرکت

شودکهببینیمسازمان

مقداردادهنیست،اهمیتکالندادهوقتیمعلوممی
هاوحرکتهای


گیری

توانددرتصمیم

هامی
آنالیزدرستکالن 
داده

هاچهمیکنند.


سروکاردارندباآن
داشتهای نادرست از آنها

استراتژیک یک شرکت تأثیر بسیار بزرگی داشته باشد و همینطور بر
سازمانهاهنوزبرایپیداکردنبهترینروشبهرهوریاز

میتواندیکسازمانرابهمرزنابودیببرد .

هابهخوبیمزیتهایرقابتیحاصلاز


اکثرآن
هاوعلوممرتبطبهنتیجهواحدینرسیدهاند.


کالنداده
تجزیهوتحلیلدادهرامیدانندامافقطتعدادکمیهستندکهارزشواقعیعلمدادهرادرککرده
باشند.

همکاران این شماره:



دکتر فربد خانیزاده -وحیده نورانی -شیما سخایی -لعبا ملکیان -فرامرز خلیقی -سید موسی موسوی مرادی



1. Chief Information Officer
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