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گزارشدهي بر اساس توانگري مالي  2ارقام جديدي براي رشتههاي مختلف
بيمهاي ارائه داد
براياولينباراززمانراهاندازينظامنظارتيجديديعنيتووانگريموالي2دراولژانويوه،2116سوازمان
هايخودراازارقامگزارششدهدرتكتكسطوحبيمهاعوالم

نظارتماليفدرالآلمان ( 1)BaFin
يافته
نمود .
ارزشيابياز«گزارشگيريروزآغازين»2واولينگزارشسهماههنشانميدهدكهبجزبرخياسوتننائاتدر
بيمهاموالوحوادث،تماميبيمهگرانقادربودهاندتاپوششكافيبرايملزومواتسورمايهتووانگريموالي
جديدارائهدهند.اما،درسهماههاول،2116بهدليلفضايسختبازارسرمايه،بهويژهدربخش

(3)SCR
مالحظهايروبهوخامتگذاشتهبود 


بهطورقابل
بيمهزندگي،ضرايبSCR
باچاپاينچكيدهوجرئيات،سازمان

مديركلاجرائي،BaFinفرانكگراند1دراينزمينهاظهارداشت«:
نظارتماليفدرالآلمانتوجهشايستهايبهاصلشفافيتداشتهاستكهدربطنتووانگريموالي2نهفتوه
انتشارمروريبرطبقههاياصليبيموهپويشازافشوايدادههواي

است».آقايگراندافزودازنظرBaFin
خاصعملياتيدرسال2117اهميتويژهايداشتهاست .
از1ژانويه،2116تمامي41كسبوكاربخشبيمهقادربودهاندتاپوششملزوماتسرمايهتوانگريمالي
رسد.طيسهماههاول،اينرقمبهطور


درصدمي
راگزارشدهند.نسبتاينملزوماتدركلبخشبه243
بهرهبردهاند .

بيمهگرانزندگيازتعديلنواسانات5وسنجهگذار6
معنادارينامناسببود.تقريباًنيمياز 
بيمهگرانالزماستتاصوندوقهوايخوودرانسوبتبوهملزوموات
پيروماده49قانوننظارتبيمهآلمان ،7
سرمايهتوانگريماليدرحدمناسبيحفظكنند .
برايدسترسيبهمنبعاينخبر،اينجاراكليككنيد.
منبع:سازماننظارتماليفدرالآلمان،آگوست2116


)Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Federal Financial Supervisory Authority

1

Day 1 reporting

2

Solvency capital requirement

3

Frank Grund

4

Volatility adjustment

5

Transitional measure

6

Versicherungsaufsichtsgesetz – VAG

7
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نكته:
شودكهدرآنبهشفافسازياطالعاتتوجه


،سيستمتوانگريماليجديديمحسوبمي
توانگريمالي2
ويژه ايشدهاست.برايناساسودرراستايتوجهبهاصلشفافيت،اولينگزارشتوانگريمالي2توسط

زمينهايبراي انتشارگزارشتوانگري
تواندپيش 

سازماننظارتماليفدرالآلمان منتشرشدهاستومي
مالي 2درسال  2117باشد.دراينصورتتمامبازيگرانبازاراينفرصتراخواهندداشتتابااثرات
نظامجديدرويبيمههايعمر،اموال،حوادث،درمانوبيمهاتكاييآشناشوند .

ميباشد،نوساناتشديد
درگزارشايندورهكهبراساسضرايبالزامات سرمايهتوانگريمالي (  )SCR
مشاهدهشدهكهبهدليلتغييراتفضايكسبوكاربازاراستبهوضوحنشانميدهدكهمقايسهتنهابر

اساس اين ضرايب بايد با احتياط صورت پذيرد .نكته قابل توجه در گزارش اين است كه بجز برخي
ودهاندتاپوششكافيبراي SCRجديدارائه
استننائاتدربيمهاموالوحوادث،تماميبيمهگرانقادرب 

دهند .



نتايج آزمون فشار بر صنعت بيمه زندگي اعالم شد
درروز19آگوست،سازمانتنظيممقرراتاحتياطياستراليا (1)APRAنتايجاوليهآزمونجامعفشار2خود
رادرصنعتبيمهزندگيكهدرسال2115بهانجامرساندهبود،اعالمنمود .
گران،بيمهگراناتكوائيومتخصصوينريسوكمختلوفراشوامل

اينآزمونفشارشاملمجموعهايازبيمه
موردبررسيقرارگرفتهاند .

ميشودكهطييكدورهسهسالهتحتسناريوينامطلوب3

پارامترهاياقتصادياينسناريويفرضيبرپايهيكركوداقتصاديدرچينبودهاستكوهسوببافوتدر
رشدجهانيوركوداقتصاديدراسترالياوافت5درصديدرتوليدناخالصملي()GDPوبيكاريتاحود
 11درصدشدهبود.اثراينسناريوبرسطوحتعهداتبهويژهدربخشبيمهدرآمدازكارافتادگي1ونواتواني
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Australian Prudential Regulation Authority

1

Comprehensive stress test

2

Adverse scenario

3

Disability income insurance

4
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كاملودائمي(1)TPDوسطوحداراييباافتاقتصاديشديددرقيمتهايبيمهامووالوسوهام2وبوازده
اوراققرضهدولتي3وافزايشدرگسترشاعتبارموردبررسيقرارگرفتهاست .
بدوناينكهاجازهاقداممديريتيدرپاسخبهاينسناريودادهشود،بيمهگورانخسوارتهواييعمودهوافوت

گران،راهكارهايويژهكاهشخسوارتكوه
جديدرسرمايهخودراتجربهنمودند.اما،بهمحضاينكهبيمه 
شاملقيمتگذاريمجدد،1كاهشياتعليقسودسهام5وتزريقسرمايه6ميشد،رادرعملكردخودلحوا 
كردند،سرمايهبهسطحپيشازآزمونفشاربازگشت .
جيافسامرهيز7عضوسازمانتنظيممقرراتاحتياطياسوتراليادرايونبوارهاظهوارداشوت«:آزموونفشوار
دغدغه هابهويژهدربخشبيمهدرآمدازكارافتادگيراروشننمودونيازبهتوجهبهاينمشكالتدرآينده
نزديكراخاطرنشانكرد.ايننتايجانتظاراتدرراستايپيشرفتمستمردرقابليوتهوايآزموونفشواردر
صنعتبيمهزندگيراتقويتمينمايد ».

سازمانتنظيممقرراتاحتياطياستراليا،سازمانيدولتياستكهبرصنعتخودماتمواليماننودبانوكهوا،
ها،شركتهايبيمهعموميوبيمهاتكائي،بيمهزندگي،بيموهگورانخصوصوي
هاياعتباري،تعاوني 

اتحاديه
سالمتوصنعتمستمريبازنشسوتگينظوارتدارد.هوماكنوون،ايونسوازمان،بور5/1تريليووندارايوي
هايمستمريبازنشستگينظارتمينمايد.


گزارانواعضايصندوق

گذاران،بيمه

سپرده
برايدسترسيبهمنبعاينخبر،اينجاراكليككنيد .
منبع:سازمانتنظيممقرراتاحتياطياستراليا 
نكته:
گرنيازداردكهيكدامنهوسيعيازپيامدهايممكنراكهميتوانندبروضعيتماليفعليوآتي


يكبيمه
اوتأثيرگذارباشندرادرنظربگيرد.آزمونهايفشارازابزارهايضروريمديريتريسكبراي

موردانتظار
گرانانعطافپذيريماليكافيبراي


بخشدكهآيابيمه

گرانوناظرانهستندوبهآنهاايناطمينانرامي

بيمه
ميتوانندتحتسناريوهايمختلفرخدهندرادارندياخير.امروزهدربازارهاي
جذبزيانهايممكنكه 
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)Total and Permanent Disablement (TPD
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Equity

2

Government bond

3

Repricing

4

Dividend

5

Capital injection
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Geoff Summerhayes
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ماليوخصوصادرصنعتبيمهبهكارگيريآزمونفشاروواكاويشرايطماليومتغييرهاياثرگذارجهاني
بسيار مورد تاكيد است .بنابراين ،با توجه به شرايط كمثبات منطقه و متغيرهاي مختلف موثر در جريان
تعهداتآتيوجريانوروديشركتهايبيمه،نيازبهانجامآزمونفشارخصوصاًدربيمههايباتعهدات

هاواتخاذتصميماتمناسبوبههنگامبرايجلوگيرياززيانبيشتر،به


وافشاينتايجاينآزمون
بلندمدت
احساسميشود .

شدت

نرخ بيمه در اروپا و جهان در حال افت مجدد است
نرخبيمههايبازرگانيدرحالكاهشاستامانرخافت1بهآهستگيحركتميكنود.بوراسواسگوزارش
مارش،2اينرونددربازارهاياروپاوانگلستانبيشترنمودداشتهاست .
درحاليكهمتوسطهزينهبيمهدرسيزدهمينسهماههخود،كاهشداشتهاست،نرخافتطيششماههاول
2116بهكنديحركتميكند.نرختجديدقراردادتركيبي3درجهاننيزدرسهماههآخر2115پوايينبووده
استكهاينرشدِپايين،ازسهماههچهارم2112آغازشدهبود .
براساسآمارمارش،الگويمشابهينيزدرنرخبيمهاموالدرجهانظهورپيداكردهاست.درسهماههدوم
،2116ايننرختا1/5درصدودرسهماههاول5/6درصدكاهشداشتهاست.نرخافتنيزنسبتبوه7/6
درسهماههچهارمسالگذشتهميالدي،پايينبودهاست .
نرختعهداتماليوحرفهايدرجهاننيزدرسهماههدومسالجاريمويالدي،كمتوراز3/1درصودبووده
استكهنسبتبهسهماههسومسالگذشتهميالدي1/6،درصدافتشديدداشتهاست .
اننرخهادرحدود5درصدثابتماندهاست.اماايونرونوداز4/5درصوددر

طينهماهگذشته،درانگلست
سهماههسومسال2115كاهشيافتهاست.براساسگزارشمارش،خروجانگلستانازاتحاديهاروپوانيوز
بربازاراثرخواهدگذاشت .
درمنطقهآسيااقيانوسيهنيزنرخمتوسطتجديدقرارداد،يكافت3/1درصديطيسوهماهوهاخيورتجربوه
نمودهاست.بازهماينروندكاهشنسبتبه9/4درصدخوددرسهماههدومسال2115بودهاست .
درآمريكايالتيننيزنرخافتبه2/9درصددرسهماههدومنسبتبه5/5درصددرسوهماهوهاولسوال
جاريميالديرسيد .
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Rate of decline

1

Marsh

2

Global composite renewal rate
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فاجعهباربيمهشدهدرنيمهاول،2116نسبتبهمدتمشوابه

براساسهمينگزارش،خسارتهايحوادث

سالگذشته،از19ميلياردبه27ميليارددالررسيدهاست.درصورتيكهاينروندافزايشخسوارتاداموه
گراننرخهاراواكاويمجددنمايند .


پيداكند،ممكناستبرخيبيمه
برايدسترسيبهمنبعاينخبر،اينجاراكليككنيد .
منبع:كامرشالريسكيوروپ،آگوست 2116
نكته:
ايجادرقابتوحضوردرفضايرقابتيازاصليترينويژگيمحيطفعاليدرصنايعامروزي است .الزمه
رقابتدربازارپرتالطمامروزيحداكنريسازيمنافعمشتريانباكاهشهزينههاوقيمتهاودرعين
حالارايهخدماتباكيفيتميباشد.شركتهايبيمهنيزازاينامرمستننينبودهودائمادرحالرقابت
برسرارايهخدماتبهمشتريوجذبآنهستند.صنعتبيمهارايهدهندهخدمتاستوايفايتعهدات
درآنباخساراتايجادشدهرابطهايتنگاتنگدارد.كاهشپيدرپيقيمتهادرراستايجذبمشتري

بدوناحتساباحتمالتغييرريسكوافزايشخساراتيكيازعمدهترينداليلورشكستگيشركتهاي
بيمهدرسرتاسردنياميباشد.

اكچوارها به كشورهاي  G20هشدار دادند
مؤسسهودانشكدهاكچواري()IFoAطيبيانيهمشتركيبامؤسسهتوسعهفرامورزي1بوهكشوورهايعضوو
G20هشداردادتايارانهسوختهايفسيليراكاهشدهند.دراينبيانيهازايونكشوورهاخواسوتهشوده
استبراساستعهداتخوددركنفرانستغييراتآبوهوايي()COP21درسال،2115محودودهزمواني
مشخصيبرايحذفاينيارانههااعالمكنند .

بدوناينيارانههوا،رقابوتبيشوتري

نيكوآسپينال،2رئيسهيئتمنابعومحيطزيستIFoAاظهارداشت«:
برايسرمايهگذاريدربخشمنابعانورژيتجديدپوذيروجوودخواهودداشوت.مسوئلهايكوهمواعاجزانوه
خواهيماتفاقبيفتدتاازعواقبفاجعهبارتغييراتآبوهواييدرآيندهپيشگيرينماييم ».


مي
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Overseas Development Institute

1

Nico Aspinall

2
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براساسنظر،IFoAيارانههايسوختهايفسيليبهعنوانمانعيبرايسورمايهگوذاريدربخوشانورژي
تجديد پذيربودهاست.آسپينالدرادامهبوااشوارهبوهريسوكآبوهووابوهعنووان«يكويازعمودهتورين
ريسكهايفعليونسلهايآينده»ميافزايد«:مامعتقديمكهبزرگترينشانساثرگذاريمعناداربرمديريت
ريسكآبوهواآنستكهماهمگيبهعنوانيكجامعهجهانيباهمدستبهدسوتدهويموازانتشوار
گازهايگلخانهايپيشگيرينماييم ».

برايدسترسيبهمنبعاينخبر،اينجاراكليككنيد .
منبع:اكچواري،آگوست 2116
نكته :
آژانسبينالملليانرژي،ايرانرابزرگترينكشوريارانهدهندهدرجهانبرايسوختهايفسيلي معرفي

كرد.باتوجهبهاينكهتوليدانرژيومصرفآندوسومميزانانتشارگازهايگلخانهايجهانراشامل
ميشودبايدگفتكهبخشانرژيبرايمقابلهباتغييراتاقليمينقشكليديدارد.امروزهعواملبسياري
از جمله گسترش فزاينده نياز به انرژي ،محدوديت منابع فسيلي ،فاجعه آلودگي زيست محيطي ناشي از
سوختموادفسيلي،گرمشدنهواواثرگلخانهاي،لزومتعادلپخشگازهايآاليندهسببتوجهبهانرژي
هايتجديدپذيرطبيعيشدهاست.استفادهازانرژيهايتجديدپذيرموجبكاهشمصرففرآوردههاي
نفتيواشتغالزاييشدهوميزانآاليندگيمحيطزيسترانيزكاهشميدهد.



گزارشي كوتاه از همايش آسيايي اوراق بهادار بيمهاي آرتيميس
اولينكنفرانسآسيايياوراقبهاداربيمهايآرتيميس1درجوالي2116درشهرسنگاپورباشركتبويشاز
171هيئتازسرتاسرجهانباهدفبررسياوراقبهاداربيمهايبرگزارشد.بازارنوظهووربيموهاتكوائيو
اوراقبهاداربيمهايآسيادرنظربسياري،بخشيبارشدبالقوهباالمحسوبميشودوسونگاپوربوهعنووان
قطبتجارتبيمهاتكائيدرآسياشناختهميشود.اينهمايشتوسطشششركتبزرگجهوانيحمايوت
شدهاست .

Artemis ILS Asia 2016
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اولينسخنرانيبهبررسيبيمهاتكائيدرآسياوگسترشاوراقبهواداربيموهايدرايونمنطقوهمويپوردازد.
ليكسينزنگ،1رئيساجرائيآلفاكتمَنِجِرز،2دراينسخنراني،تشريحميكندكهآسياتقريباً%7ازسوقف
بيمهاتكائيجهانراخريداريمي نمايدكهنسبتبهبازارهايپيشرفتهجهانرقمبسياريپايينياسوت.وي
درادامهميافزايد«:ريسكدامنه3وتمركزبرريسكدامنهدرتعيينحقبيمههزينهبيمهاتكائيبسياريمهم
است ».ويهمچنيندرانتهايسخنرانيخودابرازاميداورينمودكهفضاياوراقبهاداربيموهايدرآسويا
گسترشبيشتريپيداكندوسطحنفوذبيمهاتكائيافزايشيافتهوريسكدامنهرشدداشتهباشد .
سخنرانانديگرنيزبهاهميترشداوراقبهاداربيمهايواستفادهازقابليتهوايآندرصونعتبيموهآسويا
تأكيدنمودند.همايشبعديآرتيميسدرحوزهاوراقبهاداربيمهايدرجووالي2117دركشوورسونگاپور
خواهدبود .
اوليناوراققرضهحوادثفاجعهباردرآسيادرسال1997ارائهشدوازآنزموانتواكنوونايونقوارهدر
صنعتاوراقبهاداربيمهايمشاركتداشتهاست .

برايدسترسيبهمنبعاينخبر،اينجاراكليككنيد .
منبع:آرتيميس،آگوست 2116
نكته:
حجمكوچكبازاربيمهاتكاييوتمركزبرريسكحوادثفاجعهآميزدرآسيا،بهاينمعناستكهدرحال
حاضر به دليل ارزان بودن بازار بيمه اتكايي سنتي ،واگذاركنندگان نيازي به استفاده از  ILSو قبول
كنند.بااينوجود،براساسچشماندازهاييكهبرايآسياتعيين


هايآناحساسنمي
پيچيدگيهاوزحمت

شدهاستدرآيندهريسكدامنهبسياربزرگخواهدشدودرنتيجههزينهبازاراتكاييسنتيافزايشخواهد
هاميشود .

روداينموضوعسببايجادفرصتهايبيشتربرايافزايشظرفيتILS


يافتوانتظارمي
برايبيمهگرانآسياييضرورياستكهباساختاروطرزعملكردILSآشناشوندوسعيكنندازطريقآن

بابازارسرمايهارتباطبرقراركنند.زيرازمانيكهموضوعرشدريسكدنبالهتحققيابد،ناشرانومتصديان
يسرمايهايايجادكنند .

توانندبرايآنهاظرفيتها

 ILS
مي


 8روابط عمومي و امور بينالملل پژوهشكده بيمه

Lixin Zeng

1

Alphacat Managers Ltd.

2

Tail risk

3

[تازههاي بيمه ايران و جهان  /شماره  – 51نيمه اول شهريور ]51



شركتهاي فنآوري بيمه ،رهبران جديد فنآوري مالي هستند
دهدكهتأمينماليآغازگرانفنآوريبيمه،1ازبخشبيمهفراتررفتهاست .


هانشانمي

تحليل
گري،خسارتها،توزيعو


جديدبيمه
هاييميگرددكهسكوهاي2


آوريبيمهشاملشركت

تاكنون،بخشفن
كارگزاريايجادنمودهونيزمحصوالتبهبوديافتهخاصومبتنيبرتجربهمشتريارائهميدهند.براسواس

گزارشفصوليKPMG3وسويبوياينسوايت1بواعنووان«نوبضفونآوريموالي»،5ايونشوركتهوا17
سرمايهگذاريمخاطرهآميز6درسالجاريميالديداشتهاندكوهدرمجمووعيوكميليوارددالرتخموينزده
موردسرمايهگذاريدرمدتمشابهآندرسال2115بهمبلو كول2/5ميليوارددالرقابول

ميشودكهبا71
مقايسهاست .
اينموضوععالرغماينواقعيتاستكهبخشفنآوريماليدراياالتمتحدهبهطوركلطويسوهماهوه
ردتراكنشكمترينكسبوكارراتجربهنمودهاستكهباسهماهاولآنبا131تراكنشقابول

دومبا97مو
مقايسهاست.بهطورجهانينيزتأمينماليآغازگرانفنآورانماليتا51درصددرسوهماهوهدومكواهش
يافتسرمايهگذاريدرآسيااست .


داشتهاستواينمسئله،نتيجه
اظهارميداردكهچندعاملسببظهوورفونآوريمواليشوده

گريپالتكين7رئيسمديريتبيمهKPMG
استيكيوجودبازارنرموديگرينقدينگيبيمهگرانبرايسورمايهگوذارياسوت.بوههمويندليول«،هور

شركت،هرچندوقتيكبار،اينامتحانراميكندوزمانيكههزينهتغييرراتشخيصميدهندوبازدهاي
كنند،ازادامهراهميايستد ».


نيزكسبنمي
آوريبيمهنيزتوسطبيمهگرانسونتيحمايوتمويشوود.زيوراآنوانصوندوقسورمايه

روندرشدبخشفن
آوريبيمهايجادنمودهاند .


گذاريدرتوليدكنندگانفن

برايسرمايه
مخاطرهآميز4
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روندديگريكهدراينگزارشبهآناشارهشدهاست،آنستكهبرخيبيمهگورانماننودآويووا،1آليوانز2و
متاليف،3فنآوريماليوديگرشركتهايفنآوريرادردپارتمانهاينوآوريخودشركتميدهندتوا
مشتريانبيشتريدريكمحيططبيعيمشاركتنمايند.ايندپارتمانهاباهدفسكوهايآنالينوموبايلو
نامهوپرداختخسارتايجادشدهاند .

جهتبهبودمديريت 
بيمه
درحاليكهصنعتبيمه،بسيارآهستهتغييرميكند،بيمهگرانبهطورفزايندهايدرحالتوسوعهنووآوريدر
آوريهابرايسوليقههوايمختلوف
وديگرفن 

زمينهفرگشاشناسي،1قابلحملها،5اينترتاشياء،6بالكچين7
مشتريانهستند.پالتكينميافزايد«:منپيشبينيميكنمكهفعاليتمتنابهيدرفضايرشتهاموالوحوادث
صورتپذيردبهدليلوجوداينوجهكهبايديانوآوريايجادكرديامرگ ».
برايدسترسيبهمنبعاينخبر،اينجاراكليككنيد .
منبع:انشورنسنتوركينگ،آگوست 2116
نكته:
فناوريماليرشتهايدركسبوكاراستكهاساسآناستفادهازنرمافزاربرايفراهمكردنخودماتموالي
است.شركتهايفناوريماليعمومااستارتاپهاييهستندكهباهدفاصالحسيستمهوايمواليفعلويدر
فينتكصنعتينوظهوروپرازنوآورياسوتكوهازادغوامصونعت
شركتهاوموسساتبهوجودميآيند .
دادههوايعظويم،
كهنماليوفناورياطالعاتنوينشكلگرفتهاست .موضوعاتداغاينصونعتشوامل 
اجتماعي،زيرساختهايمبتنيبوررايوانش

امنيت،شبكههاي

ريسك،

پيشبينيوتحليل،پرداخت،مديريت
كسبوكارهانيزمزايايمختلفيراازبسترهاي
ميشود .
سرمايهگذاريگروهيوتسهيالتبدونعامل 

ابري،

تكدريافتميكنند ازجمله:فعاليتدرخارجازمرزهايكشورخوود/دسترسويآسوانوشوفافبوه


فين
/ارائهخودمات

اطالعات/ايجادبسترهايمشتريپسندوافزايشفروش/پيداكردنسرمايهگذارانحرفهاي
بهتربهمشتريان.
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براساسگزارشبرترينهايبازارهايفناوريماليمنتشرشودهتوسوطادارهتجوارتبوينالمللويوزارت

شركتهايبرترفناوريماليدرحوزهبيمهوسالمتدرسال2115بهشرحزيور

بازرگانياياالتمتحده،
موويباشووندCollective Health (San /Oscar(Newy York)/ ZhongAn(Shanghai):
)Knip (Zurich)/(Gurgaon, India)Policy bazaar/Mateoكوهفوراهمآوردنبيموههواي
ديجيتالنوآورانهبهمنظوردرككليوتجزيهوتحليلبيمهنامه،تعرفههاوخدماتموجودبصورتآسوان
بيمهگريخودكار،
دادههايبزرگبرايكمكبهطراحيمحصول ،
فنآوري 
وسريعبرايكاربران،استفادهاز 
شركتهايبرترفناوريمالي

پرداختخودكارخسارت،بازاريابيدقيقومديريتريسكازجملهخدمات
ميباشد .
درحوزهبيمه 
ازآنجاكهدسترسيبهبازارهايجهانيبهسببوجوداينترنت،بسيارآسانشدهومدلهاينوينكسوبو
شركتها

نهچنداندورشاهدارائهراهكارهاوخدمات
آيندهاي 
رونقگيريهستند،اميداستدر 
كاردرحال 
بينالملليبهخصوصدرصنعتنوظهورفينتكباشيم.
وكارآفرينانخالقايرانيدرعرصه 



رشد بيمه اتكائي در آسيا در گرو اجراي اصالحات در تنظيم مقررات
براساسگزارششركترتبهبنديفيچ،باتمركزبيمهگرانمستقيمبرراهكارهايمديريتريسكوتقاضاي
آنان،اقداماتمختلفتنظيممقرراتدرمنطقهآسيا،ميتواندبهطورغيرمستقيمبرتقاضايبيشتردربخش
بيمهاتكائيبيفزايد.ناظرانوتنظيممقرراتكنندگانآسياييدررونداجرايطيفيازاقداماتبهمنظورتغيير
درفضايكسبوكاردرمنطقهخودهستند .
روندتغييراتقانونيدراندونزي،ويتناموهندبيشتربهسمتحفظگرايوي1مشوتريحركوتموينمايودو
تالشهايينيزبرايافزايشدرصديازكسبوكاربيمهتوسطبيمهگراناتكائيمحليانجامپذيرفتهاست.
بيمه گراناتكائيمحليهموارهدرتوانمنديخودبرايبهبودموديريتوكنتورلريسوكبوهمنظوورحفوظ
افزايشحجمآتيحقبيمهها،دچارچالشهستند .

همچنين،فيچانتظارداردتارقابتباورودچندبيمهگرمحليدرچينطي2116-2115افزايشيابد.فاصله

هااقتصاديناشيازحوادثفاجعهبارطبيعيطيسال2115بهبود


شدهوكلخسارت
بينخسارتهايبيمه
يافتهاستامااينشركترتبهبنديمعتقداستكههمچناناينفاصلهپرنشدهاست.بسوياريازبازارهواي
Protectionism
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آسياييداراينفوذبيمهپايينهستندكهاينبهصوورتبوالقوه،رشوديقوويدركسوبوكوارمحسووب
ميشود.دراينميانميتوانبهبازارهايدستنخوردهاندونزي،چينوهنداشارهنمود.درسال،2115كل
خسارتهايبيمهشدهدرآسيابه19درصدنسبتبهكلخسارتهاياقتصاديدرمنطقهرسيد.ايونرقوم
درسال11،2111درصدگزارششدهاست .
برايدسترسيبهمنبعاينخبر،اينجاراكليككنيد .
منبع:رويترز،آگوست 2116
نكته:
باتوجهبهشكافقابلمالحظهوزيادخسارتهايپرداختيتوسطبيمهگراناتكاييوكلخسارتهاي
اقتصادي وقوع يافته ناشي از خطرات طبيعي ،در سالهاي  ،2115به نظر مي رسد مازاد تقاضاي پوشش
ريسكخطراتفاجعهآميزطبيعيبيشاز 41درصدكلتقاضايپوششريسكخطراتمذكورباشد.لذا
ورودسرمايهگذارانبالقوهبيمهايدراينعرصهميتواندتاحدزياديشكافمذكورراپرنمايد.
ازسوييديگركمبودعرضهمذكوردرزمينهجبرانخطراتفاجعهآميزميتواندمانعازبهبودشرايطبيمه
نامههايخطراتفاجعهآميزطبيعيشودواينموضوعمغايربااصولحفاظتازحقوقمشتريوبيمه
گذارخواهدشد.
بهنظرميرسدكمبودسرمايهموجوددربازاراتكاييخطراتفاجعهآميزطبيعي،ازجملهعللپايينبودن
ضريبنفوذاينرشتهدرچينبهشماررود.
مبادالتبينالمللي؛ واگذاريبهاتكاييچينوقبوليازاتكاييچيندررشتهخطراتفاجعهآميزطبيعي،
ميتواندكمكشايانيدرتوزيعبينالملليريسكخطراتفاجعهآميزطبيعيبهشماررود .

مسئله اوراق بهادار بيمهاي يك سرمايهگذاري مسئوالنه است
راهكارهايسرمايهگذاريمسئوالنه1رشدسريعيدرسالهاياخيرداشتهاست.يكيازگزارشهوا،تخموين
درصد)ازداراييهايداخلمرزهاياياالتمتحوده،درسورمايهگوذاريهواي

زدهاستكه6/6تريليون(14

Responsible investment
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مسئوالنهبهكارگرفتهميشود.رابرتهاوي1والكسبرنهارت2ازشركتمرسر3معتقدندسورمايهگوذاراني

)بيشترتمايلنشانميدهند .

گذاريمسئوالنههستندبهاوراقبهاداربيمهاي(ILS


وربهسرمايه
كهمجب
اوراقبهاداربيمهايميتواندهرنوعيازابزارمالي1باشدكهازطريقآنبازدهاصلمبل 5وپرداخوتبهوره
ايكهازقبلپيشبينيشدهاست،متصلباشدمانندطوفان،زلزلوهيواهورحادثوهايبوا


بهيكوضعيتبيمه
گذارانبازارسرمايهكمكمينمايدتادربازاريشركتنمايندكه


ميزانواثرمشخص.اينابزارهابهسرمايه
بهطورسنتيبرايشركتهايبيموهوبيموهاتكوائيذخيورهسوازينموودهاسوت.درايونوضوعيت،يوك
سرمايهگذاردراوارقبهاداربيمهايتبديلبهارائهكنندهبيمهشدهوحوقبيموهبوهعنووانجبوران6دريافوت
نمايد.طيفوسيعيازابزارهاوجوددارداماشايدمشهورترينآنهااوارققرضهحوادثفاجعهبار7باشد .


مي
گرباشدامافرصتهاي

شايدبهنظربرسدكهنفعاجتماعياوارققرضهحوادثفاجعهباردرحفظيكبيمه
سرمايهگذاريمسئوالنهدرنوآوريدراوارقبهاداربيمهاينهفتهاستكهدرنهايتسببافوزايشضوريب
اشارهميشود :

گردد.دراينجا،بهبرخيازنمونههاينوآوريدراستفادهازILS

نفوذبيمه 
مي

انجامميپوذيرد

 برنامهمازادتجميعيخسارتبيمهاتكائي4كهتوسطشركتظرفيتريسكآفريقا9ازارائهبيمهقحطيپارامتريك(11بهعبارتديگرميتنويبورشواخص)11بورايكشوورهايمسوتقل
آفريقاييبهمنظورتقويتبودجهامدادرسانيحمايتمينمايد.

 برنامههايعمدهبيمهاتكائيمانندCCRIFوPCRAFIپوششپارامتريك12برايطوفوان،زلزلوهوبارشهايشديد،بهترتيببرايكشورهايجزيرهايكوچكدردريوايكارائيوبواقيوانوسآرام
ارائهميدهند.


 53روابط عمومي و امور بينالملل پژوهشكده بيمه

Robert Howie

1

Alex Bernhardt

2

Mercer

3

Financial instrument

4

Principal

5

Compensation

6

Catastrophe bond

7

Aggregate Excess of Loss

8

African Risk Capacity Ltd.

9

Parametric drought insurance

10

Index-based

11

Parametric protection

12

[تازههاي بيمه ايران و جهان  /شماره  – 51نيمه اول شهريور ]51

 تراكنشهاياوراقبهادارحوادثفاجعهبارمالتيكتمكزيك،1پوشوشپارامتريوكبورايطوفوان،زلزلهبهسوازمانحووادثغيرمترقبوهمكزيوك()FONDENبوهمنظوورحمايوتازفعاليوتهواي
ميدهد.
امدادرسانيارائه 
باحمايتدولتيكهبرايجوامعكمدرآمددرسطحجهانارائهميشود

 برنامههايوسيعبيمهخرد2كهدرآنازنوآوريپوششهايپارامتريكدربرابرريسكهايخاصباحقبيمههاينواچيزارائوه
ميشود.

دهقرارگيرد؛ريسكهاييكهبوراسواس

هاميتوانندبرايانتقالريسكمورداستفا

همچنين،اينگونهنوآوري
سوابقوبهدليلاندازهوپيچيدگيشانبهسختيتوسطبازاراستانداردبيمهميشوند.يافتنراههواييبوراي
انتقالاينگونهريسكهابرايثباتمالي3مؤسساتعمومي،شهروندانوكسبوكارهابسيارمفيودومهوم
است .
برايدسترسيبهمنبعاينخبر،اينجاراكليككنيد .
منبع:انشورنسلينكد،آگوست 2116
نكته:
مواردمطروحهنشاندهندهتوسعهابزارهايماليدرحوزهILSاست.ازآنجاكهابزارهايسونتيILSموفوق
بوده اند،سايرنيازهايماليجانبياينابزارهايمعمولنيزخودتبديلبهيكابوزارجديودILSشودهانودو
تنوع،گستردگيودرنتيجهتوسعهILSهارادربرداشتهاند.ايراننيزبايدباتوجهبهنيازهاابزارهوايموالي
هايبيمهاياستفادهنمايد .


هاوظرفيت

ايتوسعهفعاليت
بيمهراطراحيكند،تاازاينظرفيتبازارماليبر


توسعه مدل ريسك به رشد انتقال ريسك حوادث فاجعهبار كمك مينمايد
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1
هايبيمهريسكهوايحووادث


،صندوق
بهمنظورتوسعهدسترسيوقابليتهايراهكارهايپارامتريكبيمه

فاجعهبار2واوراققرضهحوادثفاجعهبار3درمناطقنوظهورونيزباهدفبهبودتوانارتجاعيجهواندر
برابرحوادث،الگوپردازيريسك1بايدگسترشيافت .
براساسگزراشروابطعموميپژوهشكدهبيمهومركزتوسعهآمريكا،درپيسخنانسالگذشوتهرهبوران
رجهانازطريقراهكارهايبيمهوبيمه

جهانوسازمانهايجهاني،برنيازبهبهبودتوانارتجاعيحوادثد
اتكائيتأكيدشد .
بيمهگراتكائياياوانبنفيلد،5طيگزارشخودنشاندادكهخساراتمربوطبهحووادثطبيعوينيموهاول
سال2116به94ميليارددالررسيدكهصنعتبيمهوبيمهاتكائيتنها31ميلياردآنراپرداختنمود.ايون
بدينمعناستكه64ميليارددالرازكلخساراتناشيازحوادثطبيعيدرششماهوهاول2116توسوط
هيچنوعبيمهايپوششدادهنشدهبودندواينبايدتوسطدولتهاودرنهايتماليواتدهنودگانپرداخوت
شود .
باتأكيدبرفاصلهوسيعجهاني(تفاوتبينخساراتاقتصاديوبيموهشودهپوسازحادثوه)،مركوزتوسوعه
آمريكااعالمكردكهدرسال،2115بيشازهزارموردخساراتمربوطبهحوادثطبيعي111،ميليارددالر
خسارتثبتشدهاستكهتنها31درصدآنبيمهشدهبود .
همچنيندراينگزارشآمدهاست،مناطقنوظهورمانندبخشهاييازآسياوآفريقاكوهبسوياردرمعور



باشندوبنابراين،زمانيكهحادثهرخ


بصورتخطرناكيداراينرخنفوذبيمهپايينمي
وادثطبيعيهستند،

ح
كنندكهدربسياريمواقع،زمانبروناكوافي


هايخارجيوداخلياعتمادمي
ميدهدآنهابركمكهايدولت
است .
بهمنظورتالشبرايبهبودتوانارتجاعيدربازارهايرشديافتهونوظهورودرسوايهايونپويشبينويكوه
تغييراتآبوهواييبرشدتوتناوبحوادثطبيعيفاجعهبوارمويافزايود،صوندوقهوايبيموهريسوك
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Parametric insurance solution
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Catastrophe risk
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Catastrophe bond
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Risk modeling
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AON Benfield
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كارهايبيمهپارامتريكواوراققرضهحوادثفاجعهباربهعنوانرويكردهاييمطمئن


بار،راه

حوادثفاجعه
كارگرفتهميشوند .


وتوانارتجاعيدرجهانشناختهشدهوبه
وپراهميتبهمنظورافزايشپوشش
طوورحهوواييماننوودظرفيووتريسووكآفريقووا(،1)ACRامكانوواتبيمووهريسووكحوووادثفاجعووهبوواردريوواي
هاييازصندوقهوايبيموه

وصندوقبيمهحوادثفاجعهبارتركيه( 3)TCIP
نمونه

كارائيب(2)CCRIF SPC
هايبيمهاتكائيسنتيوجايگزينوبوهمنظووربهبوودتووان


ازسرمايهوقابليت
حوادثفاجعهبارهستندكه
پذيردربرابرحوادثطبيعيبهكارگرفتهميشوند .


ارتجاعيمناطقآسيب
برايدسترسيبهمنبعاينخبر،اينجاراكليككنيد .
منبع:آرتيميس،آگوست 2116
نكته:
،يكيازمعزلهايموجوودبورايدولوتهواي

بيمهشده
تفاوتبينخساراتاقتصاديواردشدهوخسارات 
مختلفدنياست.بويژهدرمناطقنوظهورينظيربخشهاييازآسياوآفريقاكهبسوياردرمعور

حووادث

طبيعيهستندوضريبنفوذبيمهشانپاييناست،اينموضوعفشوارمواليبيشوتريبوهدولوتهواتحميول
مينمايد.لذابهمنظورافزايشتواندولتهابرايجبرانهزينههايناشويازحووادثفاجعوهبواركوهقابول
پيشبينينبودهوميتوانندخساراتباالييبهبارآورند،صندوقهايبيمهريسكهايحوادثفاجعهبوارو
اوراققرضهحوادثفاجعهبارميتوانندراهكارهاييمفيدوعملياتيباشند.كشورايراننيزهمهسالهمواجوه
باحوادثمتنوعومتعددباشدتخساراتباالستوبوههمويندليولدرردهكشوورهايپورحادثوهقورار
گيرد.بهدليلماهيتايننوعخساراتكهنهميتوانآنرابهيكگروهواگذارنمودونهميتوانتمامي

مي
هزينههايآنراجبرانكرد؛اليحهتأسيسصندوقبيمههمگانيحوادثطبيعيدرمجلوستصوويبشوده
استتازيانديدگان،دولت،بيمه،سازمانهايحمايتيوكمكهايداخليوخارجيبوهطوورمشوتركدر
جبرانخساراتحوادثطبيعيسهيمشوند.



ايران و نروژ تفاهمنامه همكاري پوشش بيمهاي امضا كردند
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بر اساسامضاءيادداشت تفاهمهمكاري ميان صندوقضمانتصادراتايران باشركتضمانتصادرات
يمهاي مشتركدركشورثالث،همكاري اتكايي ،تبادل
نروژ (موسسه ) GIEKدوطرفدرزمينه پوششب 
يكنند.
اطالعاتاعتباريتجاريهمكاريم 
به گزارش روابط عمومي پژوهشكده بيمه و به نقل از روابط عمومي صندوق ضمانت صادرات ايران،
يادداشت تفاهمهمكاري ميان صندوقضمانتصادرات ايران باشركتضمانتصادرات نروژ،توسط
سيدكمال سيدعلي رئيس هيات مديره ومديرعامل صندوقضمانتصادرات ايران ) (EGFIو "استيل"
مشاورومدير كلحقوقي صندوق ضمانتصادراتنروژ(موسسه  )GIEKبه امضاءرسيد .امضاء اين
ميتواندنقشموثريدرتسهيلوتوسعهروابطتجاريدوكشورايفاكند.
ي 
يادداشتتفاهمهمكار 
برپايهاينگزارش،باامضاياينياداشتتفاهم،طرفيندرزمينهتبادلاطالعاتاقتصادي،تجاري،بانكي
وتوسعهپوششهاي بيمه بهتوافقرسيدندوطرفين ابرازاميدواري كردنداين همكاري هاازطريق بيمه
مشتركواتكاييدردوكشوروكشورثالث،اعتبارسنجيتجاروبانكها،جلوگيريازبروزخسارتوكمك
بهوصولمطالباتتوسعهيابد .
منبع:ايرنا 
نكته:
يكيازعوامليكههموارهموجباتنگرانيصادركنندگانرافراهمميآورد،وجود ريسكهوايسياسويو
تجاريدرروندصادراتآنهاميباشد،چراكهتحققهريكازاين ريسكهاموجبعدموصولوجهكاال
وخدماتصادرهازسويآنهاميگردد.عدموصولبموقع مطالباتازخريدارانخارجيدراغلباوقوات
صادركنندهرادرتنگنايماليقراردادهو درنتيجهباعوثنواتوانيدرايفوايتعهوداتمواليويبوهاعتبوار
دهندگانداخليوگواهي اوقواتمنجوربوهورشكسوتگيكامولمويگوردد.بمنظوورتوامينامنيوتموالي
صادركنندگان ايرانيودرنتيجهتوسعهموثرصادراتغيرنفتيكشور،صندوقضومانتصوادراتتاسويس
گرديدهاست.درشرايطكنونيپسازتحريمهابايدبيشازگذشتهبهمبادلهدانشوتجربهدرحووزهبوين
الملليبپردازيموروابطخودراگسترشدهيم .شرايطفعليموقعيتيخووبوفرصوتمناسوبيدراختيوار
ايرانگذاشتهوايرانمي تواندباترسيمجايگواهخوودبورايتبوديلشودنايورانبوهقطوببيموهايمنطقوه
برنامهريزيكند .
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