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بررسي ورود به بازار بيمه زندگي ايران از منظر شركت آكسْكو
تأييد برجام ( 1)JCPOAبين ايران و پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل و آلملان و اتحاديله اروپلا در 16
ژانويه سال جاري ميالدي ،به تحريمهاي ايران خاتمه داد .تحريمهاي اتحاديه اروپايي در رابطه با خدمات ملالي،
بانكي و بيمه برداشته شده است اما برخي تحريمهاي اياالت متحده بر قوت خود باقي ماند و پرداخت با دالر نيلز
با ايران تحريم است و اين مسئله بر تصميم بيمهگران اتكائي بر افزايش ظرفيت بازار ايران اثر گذاشته است.
مشاركت خارجي در شركتهاي بيمه خصوصي در حال حاضر در ايران  21درصد بوده و تا  49درصد با مجلوز
شوراي عالي بيمه و شوراي وزيران قاب افزايش ميباشد .در سلال  ،2111شلركت هلاي بيمله خلارجي بلا اجلازه
كابينه قادر بودند تا دفاتر ارتباطي در ايران و در مناطق آزاد تجاري اين كشلور تأسلين نماينلد .در ايلران بيسلت
شركت خصوصي ،يك شركت بيمه مستقيم ،شركت بيمه ايران و يك بيمهگر اتكائي ،بيمه مركزي وجلود دارد.
از منظر اندازه بازار ،ايران رتبه  11را داراست و بعد از اسلووني قرار دارد .در اين كشور ،نفوذ بيمه زندگي پايين
و  1/19درصد برآورد شده و در رده  121در جهان قرار دارد .در حالي كه اسلووني در زمينه نفوذ بيمه زندگي با
رقم  1/1درصد رتبه  48را در جهان دارا ميباشد .رشد بازار بيمه زندگي عمده است و افزايشلي  41/1درصلدي
در سال  2114و  44/24درصدي در سال گذشته تجربه نموده است.
شركت آكسكو ،2تأمين كننده اطالعات بازار بيمه جهان است كله در زمينله تحقيلق و چلاال اطالعلات  11سلال
تجربه كسب نموده است.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :شركت آكسكو ،آگوست 2116
نكته:
تحلیل ارائه شده ،تصویر ترغیبکنندهای از بازار بیمه زندگی ایررا بررای مررهایهگراارا ارار ی ترمری
نمی کند؛ در حالیکه هطالعات انجام شده بر روی ظرفیت بازار بیمه کشور بهویژه در حروزه زنردگی ،بیران ر
و ود فضای فوقالعادهای برای رقابت داالی و اار ی در این حوزه هیباشد .در این رابطه ،بیمه هرکزی به
کمک مندیکای بیمه گرا بایستی تصویری درمت از بازار کشور ارائه نموده و در کنار آ  ،همان ونه کره در
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گزارش نیز اشاره شده امت ،هقررات نحوه حضور بیمهگرا اار ی در بازار بیمه در تطابق با قوانین داالی
را هرچه مریعتر با رویکرد تومعهای و در هت رفع هوانع حضور ،تنظی و اعالم نماید.
از موی دی ر ،عدم تومعه بیمه های زندگی یکی از هشکالت مااتاری صنعت بیمه کشور امت که تامیس
شرکتهای بیمه تخصصی زندگی و تفکیک فعالیت بیمهگری عمر و غیر عمر در شرکتهرای بیمره ،دو راه
حل اصلی برای رفع این هشکل اواهد بود .در حال حاضر ،این دو برناهه بهعنوا اولویت بیمه هرکزی ج.ا.ا
نیز هورد تاکید قرار گرفته امت.

بيمهگران اتكائي از هر دو طرف ترازنامه خود تحت فشار هستند
بيمه گران اتكائي جهان از هر دو بخش دارايي و تعهداتشان در ترازنامه خلود دچلار چلالش شلدهانلد .بلر اسلا
گزارش  ،1 S&Pقيمتهاي پايين در بازار بيمه حوادث فاجعهبار و خاص بر درآمد بيمهگري اثر گذاشلته اسلت.
سرمايه ناشي از منابع جايگزين تبدي به يك روند شده است و هماكنون به يك رقيلب برجسلته نسلبت بله بيمله
اتكائي سنتي تبدي شده است .عالوهبراين ،نرخ پايين بهره و عدماطمينان باال در بازارهاي جهاني سهام 2و اعتبلار
بر بازده سرمايهگذاري تأثير گذاشته است.
در عين حال S&P ،اظهار ميدارد كه بخش بيمه اتكائي در مجموع داراي چارچوب ملديريت ريسلك شلركتي
( 3)ERMقوي است كه سبب شده است با وجود بازده پايين و بر اسا

انتخاب دقيق ريسك  ،صلدور بيملهنامله

محافظهكارانه و تخصيص دارايي سرمايه گذاري به عملكرد مطلوب خود ادامله دهلد .در ايلن گلزارش همچنلين
آمده است« :بيمهگران اتكائي بايد تمركز ريسك ناشي از منابع مختلف را مديريت كنند و براي سناريوهاي فشار
كه معموالً در سطوح اعتمادي زياد شك ميگيرد ،آمادگي داشته باشند .در اين وضعيت ،بيمهگران اتكائي بايلد
بيشتر بر برونيابي آماري 4تكيه كنند تا دادههاي تجربي .1بنابراين مدلسازي در انتخاب ريسك براي بيملهگلران
اتكائي بسيار حائز اهميت است».
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در عين حال S&P ،اشاره مي نمايد كه اين چارچوبها و تكنيكهاي جديد در حوادثي مانند طوفلان كاترينلا،1
ريتا 2و ويلما 3آزمايش نشدهاند« .اين مسئله باقي ميماند كه تا چه حد ايلن چلارچوبهلا آملادگي رويلارويي بلا
اينگونه حوادث را در آينده خواهند داشت».
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :اكچواري ،آگوست 2116
نكته:
ميزان خسارتهاي فاجعهآميز هر سال اصليترين عاملي است كه بر سود بيمهگري شركتهاي بيمه اتكايي تاثير
ميگذارد .يكي از راهكارهاي كاهش و كنترل ريسك ،اجلراي عمليلات انتقلال ريسلك از طريلق قلراردادهلاي
اتكايي است .استفاده از بيمه اتكايي به شركت بيمه اجازه ميدهد تا بخشي از ريسك را از ترازنامه خلود خلار
كند .از آنجايي كه مسئوليت نهايي در مقاب دارندگان بيمهنامه هنوز با شركت بيمله اسلت ،بيشلتر محلاكم ،بيمله
اتكايي را به عنوان ابزاري براي مديريت ريسك كه الزامات قانوني مازاد (بر سهم نگهداري) را كاهش ميدهد،
ميشناسند .شركتهاي بيمهاي كه خوب اداره ميشوند ،ريسكها را مطابق با تلوان ملالي خلود مليپذيرنلد .املا
ريسك ها ممكن است در معرض حوادث كم وقوع مانند زلزله ،سي  ،طوفان و  ...باشد .نگاه داشتن سرمايه كافي
توسط شركتهاي بيمه براي اينگونه حوادث نادر ،از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست يا عمليلات بيملهاي را
بسيار گران ميسازد .انتقال پرتفوي حوادث فاجعهآميز به بيمهگران اتكايي يك راه ملوثر بلراي كنتلرل حلوادث
نادر است .بيمهگران اتكايي تامين حوادث فاجعهآميز را از طريق عمليتر و اقتصلاديتلر نسلبت بله شلركتهلاي
بيمه ،ارائه ميدهند .آنها به دلي اين كله در تلامين حلوادث فاجعلهآميلز سراسلر دنيلا شلركت مليكننلد ،از نظلر
جغرافيايي تنوع ريسك بهتري دارند.

تقاضا براي اكچوئر ،باالترين رشد خود را در بخش بيمه تجربه كرده است
طي  12ماه گذشته ،تعداد مشاغلي كه اكچوارها ميتوانند به انجام برسانند افزايش بسياري در بخلش بيمله داشلته
است .بر اسا

گزارش اچافجي و وِيْكِنسيسافت ،4نرخگلذاري و اكچلواري ،مشلاغلي بلودهانلد كله بيشلترين
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آگهي تبليغاتي را به خود اختصاص دادهاند كه به عبارتي نيمي از ك مشاغ مالي ثبت آگهيشده در بخش بيمه
را در بر ميگيرد .اين گزارش بلر اسلا

تحليللي از تبليغلات اسلتخدامي در انگلسلتان و ويللز 1بلين تلاري هلاي

آگوست  2114و جوالي  2116ميباشد.
در ادامه اين گزارش آمده است ،با وجود آنكه پذيرهنويسي بين ماههاي آگوست  2111و جوالي  2116بيشترين
تبليغ يعني  164آگهي را به خود اختصاص داده است اما آگهي استخدام اكچوار در نسبت ساالنه خلود بيشلترين
رقم را دارا بوده است.
در سالِ منتهي به جوالي ،2116آگهي استخدام اكچوار  8درصد افزايش داشته است اما صدور بيمهنامه  3درصد
كاهش يافته است .در بخش بيمه زندگي ،اكچواري به عنوان يك تخصصي مالي ،بيشترين آگهي تبليغي را با 27
درصد افزايش در مدت مشابه به خود اختصاص داده اسلت .در بخلش شلركتهلاي غيرزنلدگي ،پلذيرهنويسلي
بيشترين آگهي تبليغي را طي  12ماه گذشته تجربه نموده است .شلركت اسلتخدامي  HFGدليل اصللي تغييلر در
تقاضا براي اكچوارها در بخشهاي زندگي و غيرزندگي را افزايش فعاليتهاي ادغام و تمليك 2اعالم ميكند.
بر پايه اين گزارش ،طي  24ماه گذشته ،استخدام در بخش بيمه مثبت بوده است.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :اكچواري ،آگوست 2116
نكته:
آنچه كه گزارش حاضر نشان ميدهد اين است كه در حال حاضر تقاضا براي به كارگيري و استخدام آكچوئرها
و استفاده از اين تخصص در حال افزايش است .امروزه ،محاسبه هزينه پذيرش ريسك ،محاسبه و تحلي نرخهاي
محصوالت بيمهاي ،تدوين آييننامه و دستورالعم هاي رشتههاي بيمهاي ،محاسبه قيمت منصفانه براي محصول
بيمهاي جديد ،تعيين ذخاير حقبيمه و خسارت ،محاسبه توانگري مالي شركت بيمه ،ارزيابي مالي ريسك و
مديريت برنامههايي نظير سيستم تأمين اجتماعي و درمان ازجمله مهم ترين وظايف آكچوئرها در شركتهاي
بيمه محسوب ميشود .بنابراين ،ضمن تاكيد بر اين موضوع كه آكچوئرها بايد از لحاظ فني خود را تقويت كنند،
از طرف نهاد ناظر بيمهاي و شركتهاي بيمه نيز بايد توجه ويژهاي به اين حرفه شود.
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اوراق قرضه حوادث فاجعهبار با اعتبار خسارتهاي بيمههاي اتكائي همسو است
اعتبار صنعت اوراق قرضه حوادث فاجعهبار 1به پرداخت خسارت آن است كه  S&Pدر گزارش اخير خود آن را
ستوده است .بر اسا

گزارش اين شركت رتبهبندي ،از  12خسارت تحلي شده ،هلي نلوع شلواهدي بلر اينكله

اوارق قرضه حوادث فاجعهبار قادر نبودهاند يا آمادگي پرداخت خسارتها را نداشتهاند ،وجود ندارد .تنهلا يلك
مللورد ادعللاي خسللارت وجللود داشللته اسللت كلله پرداخللت آن بلله طللول انجاميللده و آن هللم بلله خللاطر بيمللهگللر
بيمهاتكائيشده 2بوده است نه واحد صدور اوراق قرضه حوادث فاجعهبار.
بيمهگران اتكائي سنتي همواره اين پرسش را مطرح نمودهاند آيا اوراق قرضه قاب اعتماد هستند يا خير .بحثي كه
اين گروه مطرح مينمايند آنست كه رابطه آنان با خريداران ،سبب برتري آنان در رقابت با صادركنندگان اوراق
قرضه حوادث فاجعهبار ميگردد.
اين گزارش مي افزايد« :كيفيت وثيقه 3و محاسبه خسارت از پيشتعيينشده ،4به خريداران پوشش ،ايلن احسلا
آرامش را انتقال ميدهد كه صادركنندگان اوراق قرضه حوادث فاجعهبار توان و آمادگي الزم را براي پرداخلت
خسارتها را دارند .پرداخت بهموقع ،شباهت كام با عملكرد بيمهگران اتكائي سنتي دارد».
شركت رتبهبندي  S&Pدر ادامه اظهار ميدارد« :اوراق قرضه حوادث فاجعهبار ،منبعي متنوع از پوشلش را بلراي
انتقال ريسك حوادث به بازارهاي سرمايه را ايجاد مينمايد و بنابراين توان صنعت براي تحم خسارتهلا را در
حوادث مهم آينده تقويت ميكند».
به زودي S&P ،گزارش اهم پيشبينيهاي بيمه اتكائي جهان را به چاال ميرساند.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :كامرشال ريسك يوروال ،سپتامبر 2116
نكته:
اوراق حوادث فاجعهبار ،راهحلي است براي اوراقبهادارسازي خسارات در صنعت بيمه .در ايران سابقه بيمه
حوادث فاجعهبار وجود دارد .نمونه اخير آن ،آتشسوزي پتروشيمي ماهشهر دانست .در اين حادثه ،كنسرسيومي
از شركتهاي بيمه به رهبري شركت بيمه ايران ،اقدام به پوشش خسارت براي پتروشيمي ماهشهر كرده بودند.
اما ،راهح استفاده از اوراق قرضه حوادث فاجعهبار در اين مورد ميتوانست بار مسئوليت كمتري را بر روي
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شركتهاي بيمه تشكي دهنده اين كنسرسيوم بگذارد .در ايران تجربه استفاده از اوراقبهادار خوب بوده است.
به لحاظ اسالمي نيز دانشمندان و اقتصاددانان ايراني ،توانستهاند بهخوبي از پن ارائه ابزارهاي جديد مرتفعكننده
نيازهاي روز برآيند .به اين ترتيب ،به نظر ميرسد در حال حاضر ،ديگر ارائه پوشش بيمهاي براي حواث
فاجعهآميز ،مشك الينحلي براي شركتهاي بيمهاي محسوب نشود.

مؤسسه بيمه چارتر كمبيمهگي در زنان را برطرف ميكند
صنعت بيمه ،كميته اي جديد را با هدف افزايش دسترسي زنان به محصوالت بيمه و بهبود سطح پوشلش ريسلك
آنان تأسين نمود .اين طرح كه با رهبري مؤسسه بيمه چارتر ( 1)CIIارائه شده است ،مديران ارشلد شلركتهلاي
بيمه را دور هم جمع نموده است تا كميتهاي با عنوان تأمين بيمه آتي زنان ( 2)IWFتشكي دهد .اينگا بي  3ملدير
عام لويدز به عنوان حامي اصلي و باربارا مري 4و سيان فيشر 1به عنوان رؤساي اجرايي اين كميته تعيين شدهاند.
خانم فيشر توضيح مي دهد كه ايلن كميتله ،نيازهلاي مختللف زنلان را در زمينله بيمله نسلبت بله ملردان شناسلايي
مينمايد .وي اظهار ميدارد« :در جامعه امروز ،زنان با طيف متفاوتي از ريسكها نسبت به ملردان مواجله هسلتند
مانند ريسكهاي مختلف سالمت ،اميد به زندگي فزاينده و نقش آنان به عنلوان سرپرسلت و واللدين شلاغ  .بله
عبارت ديگر ،ما بايد براي بيمه زنان ،طرحي نو داشته باشيم».
يكي از مأموريت هاي اين كميته درك بهتر ريسك هايي است كه زنان منحصراً در زملان كنلوني و در آينلده بلا
آنها مواجه ميشوند ،ميباشد .خانم فيشر اظهار ميدارد كه صنعت بيمه بايد راههايي براي حمايت و بررسي ايلن
ريسك پيدا كند .وي تبيين ميكند « :اين يك مسئله جنسليتي نيسلتب بلكله يلك ريسلك در جامعله اسلت و ملا
عالقمنديم تا مردان و نيز زنانمان را در اين موضوع درگير كنيم تا بتوانيم بر آن فائق آييم».
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :كامرشال ريسك يوروال ،سپتامبر 2116
نكته:
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غالباً در جوامع ،زنان در مقاب خطرات متفاوتي به نسبت ملردان قلرار مليگيرنلد و كمتلر بله خريلد محصلوالت
بيمهاي مانند بيمه عمر و  ...اقدام مينمايند IWF .برنامله اي در جهلت تلرويج و بهبلود نقلش بيمله در ارتبلا بلا
ريسك و زنان است .اين نوع بيمه ميتواند نقش اجتماعي و اقتصادي حياتي را در رابطه با ريسكهايي كه زنلان
با آن روبرو هستند ،ايفا نمايد .لذا اين يك فرصت بسيار خوبي براي صنعت بيمه به منظور كشف راههلاي جديلد
براي خدمترساني بهتر در خصوص نيازهاي زنان است IWF .به دنبلال اهلدافي هلم چلونب درك ريسلكهلاي
شخصي و حرفه اي زنان ،ارائه راهح هاي بيمهاي جديد و بهبود يافته براي ريسك هاي زنان از جمله اسلتفاده از
بيمه به منظور ارتقاي مديريت در خصوص كسب و كار زنان ،بهبود مشخصات زنان خصوصلاً بلا افلزايش تعلداد
زنان در سطوح ارشد و افزايش نقش آنان در كسب و كارهاي مختلف و  .....ميباشد.

ريسك عدم توانگري به بازارهاي پيشرفته نيز سرايت كرد
عدم توانگري 1در بازارهاي پيشرفته در سالهاي  2116و  2117يكنواخت باقي خواهد ماند .اين پيشبيني شركت
بيمه اعتباري آتراديو  2ميباشد كه در پيشبيني خود براي سالهاي  2116و  2117اعالم نموده است .با اعالم
نتايج رفراندوم خرو انگلستان از اتحاديه اروپايي ،توليد ناخالص ملي ( )GDPو نيز تقاضا در بازار جهاني دچار
چالش شده است .آتراديو

پيشبيني ميكند كه عدم توانگري در بازارهاي پيشرفته در سالهاي  2116و

 ،2117ضعيفترين عملكرد خود را از سال  2119تجربه خواهند نمود و صفر درصد بهبود خواهند يافت.
بر اسا

مدل پيشبيني عدم توانگري آتراديو  ،عدم توانگري مالي در بيشتر بازارهاي پيشرفته در سال جاري

هي نوع بهبودي نخواهد داشت .بر اين اسا  ،پيشبيني ميشود تا در سال  ،2117عدم توانگري نيز بهبود
ناچيزي بههمراه داشته يا بدون بهبود باقي بماند كه اين مسئله با چرخه ضعيف كسب و كار هماهنگ است.
به دلي كاهش قيمتها ،كشورهاي غني از كاال 3مانند استراليا و نروژ طي سالهاي  2116و  2117دچار چالش
خواهند شد .در حاليكه هر دو كشور تالش ميكنند تا به اقتصاد خود تنوع ببخشند و نيز با كاهش ارزش
واحدهاي پولي و آزادسازي سياستهاي پولي ،انتظار ميرود طي سال  2116ورشكستگي در استراليا  8درصد و
در نروژ  2درصد افزايش پيدا كند.
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همچنين پيشبيني ميشود ،در سال  ،2116عدم توانگري در اياالت متحده 3 ،درصد افزايش پيدا كند كه اين
روند كاهنده كه از سال  2111مشهود بوده است ،را كُندتر ميكند .شركتهاي بخش انرژي يك عدم توانگري
كلي 1را تجربه ميكنند و بر سود كلي شركت تكيه نمودهاند .محدود كردن چرخه ذخيره فدرال 2نيز سبب ايجاد
چالش در فضاي كسب و كار شده و وامهاي تجاري را گرانتر نموده است.
منطقه اروپا ،دچار افت اقتصادي شده اما انتظار ميرود بهبود از سطوح باال آغاز شود.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :آتراديو  ،آگوست 2116
نكته:
شركت آتراديو

مجموعه اي است كه در اكثر كشورهاي دنيا به ارائه خدمات بيمه اعتباري و همچنين خدمات

مربو به ضمانت و پرداخت ديون مي پردازد و به طور مداوم گزارشهاي مهمي در اين خصوص منتشر ميكند.
طي سالهاي اخير عدم توانگري يكي از ريسكهاي مهم صنعت بيمه بوده است كه پن از بحرانهاي مالي اخير
در اروپا و آمريكا مورد توجه بيشتري قرار گرفته است .استاندارد توانگري  2نيز كه صنعت بيمه را با تحولي
عظيم روبرو كرده است ،توجه ويژهاي به اين ريسك دارد به طوري كه در سالهاي گذشته عدم توانگري مالي
بهبود مناسبي پيدا كرده است .همانگونه كه گزارش نيز اشاره كرده است طبق پيش بيني شركت آتراديو

به

دلي خرو انگلستان از اتحاديه اروپا و چرخه ضعيف كسب و كار در كشورهاي مورد مطالعه ،بهبود عدم
توانگري طي سالهاي  2116و  2117متوقف خواهد شد .لذا الزم است در اين خصوص سياستها و اقدامات
الزم از سوي اين كشورها اتخاذ گردد .در ايران نيز برخي از شركتها با خطر جدي ريسك عدم توانگري
مواجه هستند د ر اين خصوص از سوي بيمه مركزي .ا.ا به عنوان نهاد ناظر اقدامات اساسي از جمله اصالح
آيين نامه توانگري در حال انجام است .با اين وجود الزم است اين اصالحات شتاب بيشتري به خود بگيرد و
شركتهاي بيمه نيز همزمان با اصالح ساختارهاي خود گام مهمي در اين جهت بردارند.

اوراق بهادار بيمهاي گزينهاي جايگزين براي سرمايهگزاران آسيايي
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نوسانات بخشهاي اقتصادي و مالي ،سرمايه گذاران آسيايي را مجبور كرده اسلت تلا بله منظلور افلزايش بلازده،
بيرون از بازارهاي سنتي را جستجو كنند و سطوح دارايي جايگزين را انتخاب نمايند .يكي از سطوح دارايلي كله
ميتواند پرتفو را بهبود ببخشد و در سطح آسيا گسترش يابد ،اوراق بهادار بيمهاي ( 1)ILSاست.
داني راتي 2از شركت كپيتال پارتنرز 3در اين زمينه اظهار مليدارد « :بلا وجلود جديلد بلودن ايلن ايلده در آسليا،
راهكارهاي مرتبط با بيمه در اياالت متحده و اروپا متداول است و عنصري كليدي در تأمين سرمايه توسط LTG
مي باشد».
دو زيرمجموعه اصلي فضاي اوراق بهادار بيمهاي ،اوراق قرضه حوادث فاجعهبار 4و بازار بيمله اتكلائي وثيقلهاي

1

است كه هر دو به طور محدود در آسيا به كار گرفته ميشوند .زيرا در اين قلاره ،محلدوديتهلاي ملدلسلازي و
ديگر چالشهاي مشابه وجود دارد.
براي يك سرمايه گذار آسيايي كه به دنبال كسب بازده مطلوب خلار از بلازار سلنتي اسلت ،سلاختارهاي اوراق
بهادار بيمهاي مانند اوراق قرضه حوادث فاجعهبار ميتواند بسيار مناسب باشد زيرا تا حد زيادي از نواسانات بازار
مالي به دور است و نيز حق بيمه ريسك مبتني بر حدوث هر واقعه فاجعهبار طبيعي است.
راتي در ادامه تبيين ميكند كه «بيشتر پرتفوها از اوراق بهادار بيمهاي به ويژه در بحران سال  2118بهره بردهاند».
براي دسترسي به منابع اصلي اين خبر ،اينجا و اينجا را كليك كنيد.
منبع :كپيتال پارتنرز ،آگوست 2116
نكته:
اوراق بهادار بيمهاي از ابزارهاي مالي هستند كه ريسكهاي بيمه شده توسط شركتهاي بيمه را به بازارهاي
سرمايه منتق ميكنند  .در اين روش بيمهگر به جاي انتقال ريسك مورد تعهد خود به يك بيمهگر اتكايي در
داخ صنعت بيمه ،اين ريسك را به بازارهاي سرمايه وسيعتر انتقال ميدهد .اوراق بهادار بيمهاي را ميتوان با دو
روش طبقهبندي نمود :روش اول طبقهبندي اوراق بهادار بر اسا

نوع ريسك (ريسكهاي اموال ،حوادث و

زندگي) است .با استفاده از اين روش اوراق بهادار به دو دسته اوراق بهادار بيمهاي زندگي و اوراق بهادار بيمهاي
غير زندگي تقسيم بندي ميشود .در روش دوم با توجه به ريسك حوادث فاجعهآميز و ريسك حوادث غير
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فاجعهآميز طبقه بندي ميشوند  .انتشار اين اوراق با توجه به ويژگيهاي آن به نحو موثري ميتواند در توسعه
بازار بيمه و سرمايه مفيد باشد .اوراق بهادار بيمهاي عالوه بر استفاده توسط بيمهگران اتكايي ميتواند توسط
بيمهگران مستقيم و شركتهاي بيمه نيز مورد استفاده قرار گيرد .

بيمه اتكائي در آستانه سودآوري است
با افزايش نسبتهاي تركيبي 1و نيز پيشبيني وجلود خسلارتهلاي متوسلط ناشلي از حلوادث طبيعلي فاجعلهبلار،
شركت هاي بيمه اتكائي در آستانه سودآوري هستند .پن از چندين سلال كلاهش نلرخ در بخلش بيمله اتكلائي،
برخي رشتههاي كسب و كار به ويژه حوادث فاجعهبار ،شاهد كاهش نرخها به دلي وقوع متوسط حوادث هستند
و در واقع ،اين نرخها به ميزان آزادسازي ذخيرهها كه با هدف دستيابي به بازده سودآور انجام ميپذيرد ،كلاهش
يافتهاند.
بر اسا

مقالهاي تنظيم شده از يك ميزگرد در بولمبرگ ،2مانفرد سايتز 3از شركت وارن بافلت 4اظهلار مليدارد

كه نسبت مركب بخش بيمه اتكائي اموال و حوادث ( )P&Cبه صد درصد نزديك شده است».
در عين حال ،شركت رتبهبندي  S&Pدر گزارش اخير خود اعالم نموده است كه «سودآوري بيمهگلران اتكلائي
به زودي به كمتر از هزينه سرمايهشان 1سقو خواهد كرد و تا زمانيكه چرخه بيمهگري و سرمايهگلذاري بلازده
نداشته باشد ،به قوت خود باقي خواهد ماند ».اين موضوع ،پيامي روشن براي اعتبار اين بخش بله هملراه خواهلد
داشت.
ماتيا

وبر ،6مدير ارشد پذيرهنويسي در شركت سوئين ري ،در اين رابطه اضافه مي كنلد« :تلا زملانيكله نتلايج

عملكرد بيمهگران اتكائي بهگونه اي تنظيم شود كه مزاياي آزادسازي ذخاير را كنار بگذارند و سطح معملولي از
خسارتهاي حوادث فاجعهبار را لحاظ كنند ،سودها قاب توجه نخواهد بود».
باز هم عرضه سرمايه 1به دلي مسائلي كه شركت هاي بيمه و بيمه اتكائي و به طور كلي بازار جهاني با آن روبلرو
هستند ،مورد انتقاد قرار گرفته اسلت و بللومبرگ« ،هجلوم صلندوق پوشلش ريسلك »2را مقصلر اصللي كلاهش
قيمتها ميداند .بنابراين ،سالي با خسارتهاي معمول ميتواند صنعت را به خسارت بكشاند.
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البته ،با وجود جذابيت سرتيتر بلومبرگ ،امروزه و در واقع صندوقهاي پوشش ريسك ،عام جزئي در بيمههاي
اتكائي هستند .زيرا صندوقهاي كاهش ريسكي كه تحت حمايت بيمهگران اتكائي هستند ،معموالً ريسلكهلاي
رخدادهاي نادر 3خار از حوادث و اموال را پذيرهنويسي مينمايند و صندوقهاي سرمايهگذاري متص به بيمه

4

نيز تا حد زيادي توسط صندوقهاي بازنشستگي ،1دفاتر خانواده 6و سرمايه مؤسسات 7حمايت ميشوند.
سرمايه مازاد ،نرخ پايين ،كاهش ذخاير ،نسلبت مخلار بلاال ،بلازده سلرمايه پلايين ،رقابلت فراينلده ،اخلتالل در
الگوهاي كسب و كار ،راهكارهاي بازار سرمايه ،و فنآوري بيمه ،تهديدهاي واقعي هستند كه بيمهگلران اتكلائي
جهان با آنها مواجهند.
ساده انگاري است كه ك بازار بيمه اتكائي را به دلي صندوق پوشش ريسك مورد انتقاد قرار داد .اوارق بهلادار
بيمه اي و ورود بازارهاي سرمايه به عنوان كاتاليزور در بازار بيمه اتكائي عم مينمايند و منتظلر پاسل از طلرف
بازار سنتي هستند.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :آرتيمين ،سپتامبر 2116
نكته:
نسبت يا ضريب تركيبي ،مورد پذيرشترين معيار سودآوري بيمهگري شركتهاي بيمه و بيمه اتكايي است .ايلن
نسبت ،تركيب نسبت خسارت و هزينههاي سربار اداري ،عملياتي و كارمزد 8بوده و هرچه ميزان آن كمتلر باشلد،
بهتر است .عنصر ديگر سودآوري ،درآمد سرمايهگذاري 9استب اما از آنجايي كله بيشلتر پوتفوهلا ،اكثلرا اوراق
قرضه هستند ،اين درآمد در سياست نرخ بهره صفر ،دير كاهش مييابد.
نسبت مركب از منابع مختلفي ميتواند در دستر

قرار گيرد .با ايلن كله معملوال ارقلام مربلو بله ايلن نسلبت از

صورتهاي درآمد فصلي هر شركت به دست ميآيد ،املا بله طلور خالصله از منلابع مختللف ديگلري هلم قابل
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دسترسي هستند كه از آن جمله ميتوان به كارگزاران و دالالن سهام شركتها اشاره كرد .ضمن اينكه بررسلي
اين شاخصها به صورت شش ماهه بهتر از فصلي است.

اهم مطالب گزارش جديد سيگما (سپتامبر )6102
 بازارهاي بيمه اتكائي و بيمه در حال تغيير ناگهاني هستند .بيمهگران در سرتاسر جهان به طور فزاينلدهايدر مديريت سرمايه و ريسك ،پيشرفت نموده انلد .انسلجام ،تنظليم مقلررات تلوانگري ملالي و گسلترش
مديريت ريسك شركتي ،عام ايجاد روندي متمركز براي خريد بيمه و بيمه اتكائي شده است و ايجلاد
توانمندي براي رشد و همكاري گروهي براي پوشش انواع ريسكها را سبب گشته است.
 برنامه هاي راهبردي بيمه اتكائي در ارائه پوشش ريسك مطلوبتر ،كمك به بيمهگران براي بهينهسازيساختارهاي سرمايهشان به منظور بهبود بازده سرمايه و كاهش هزينههاي سرمايه به طور مناسبي طراحلي
شدهاند .بهطورفزايندهاي ،بيمهاتكائي به راهبردها و طرحهاي رشد طوالني مدت بيمهگران گره خلورده
است .شرايط چالشبرانگيز مانند ادغام و تمليك ،تغييلرات در نظلامهلاي تنظيملي يلا جابجلايي بازارهلا
نيازمند راهكارهاي خاص در موقعيت خود ميباشد.
 راه كارهاي انتقال ريسك و پوشش ساختارسازي شده به نوعي طراحي شدهاند تا بهلرهوري برناملههلايبيمه و بيمه اتكائي را به حداكثر برساند .اين كار با تركيب ريسكهاي مختلف و راهكارهاي بهموابسته
صورت مي پذيرد .به عنوان بخشي از روند مديريت ريسك شلركتي منسلجم ،انتقلال ريسلك بيشلتر بلر
توزيع مشترك تمامي ريسكها تمركز دارد .مسئله ديگر آنست كله ظرفيلتهلاي جلايگزين نيلز ملورد
استقاده قرار ميگيرد تا ظرفيت حوادث فاجعهبار افزايش يابد.
 برنامه هاي بيمه اتكائي مبتني بر امور مالي شركتي ،مالحظات مديريت سرمايه را مدنظر خود دارد .هزينهسرمايه و بهرهوري سرمايه به طور فزايندهاي در فضاي مستمر كمبازده و با رشد پايين ،اهميت دارد .البته
بيمه اتكائي مي تواند ترازنامه سرمايه را جايگزين نمايد و سودآوري را به حلداكثر برسلاند .راهكارهلاي
مالي شركتي شام پوششهاي غيرزندگي ناظر به گذشته 1و تبدي به پول كردن 2بيمه زندگي جاري 3با
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هدف آزادسازي سرمايه محصور 1و تبدي به پول كردن جريانهاي نقدي آتي در تجارتهاي طوالني،
ميگردد.
 همچنين بيمهگران اتكائي با ايجاد مشاركت هاي طوالني مدت تالش دارند تا اهداف راهبلردي و رشلدبيمهگر واگذارنده را تأمين نمايند .در بخش بيمه زندگي ،قراردادهاي بيمه اتكلائي مليتواننلد بلا هلدف
كمك به بيمهگر براي تأمين مالي هزينههاي باالي استحصال و جريلان نقلدي منفلي ملرتبط بلا رشلد در
تجارت هاي جديد معطوف شوند .در بخش غيرزندگي ،حمايت از رشد از طريق بيمهاتكائي بيشتر بايلد
متمركز بر آزادسازي منعطف سرمايه مورد تقاضلا و بهبلود بهلرهوري سلرمايه باشلد .شلركتهلاي بيمله
واگزاركننده 2نيز ميتوانند از تخصص فني بيمهگر اتكائي و بازار بهرهمند شود.
 بيمهگران ميتوانند از بيمه اتكائي به عنوان سرمايه جلايگزين اسلتفاده نماينلد و تلوانگري ملالي خلود رامديريت كنند .بيمه گران اتكائي قادر هستند تا اجلازه دسترسلي بله ترازنامله را در هزينلههلايي كمتلر از
هزينههاي سرمايه ايجاد نم ايند زيرا پرتفلوي آنلان در طيلف وسليعي از منلاطق جغرافيلايي و ريسلكهلا
گسترده شده است .همچنين ،بيمه اتكائي نبايد تمامي ريسكهاي سهام سرمايه( 3مانند ريسك دارايي و
عملياتي) را قبول كنند .به عبارت ديگر ،هزينههاي سرمايه ميتواند پايينتر از سرمايه سلنتي باشلد .بيمله
اتكائي بيشتر از سرمايه سنتي قابليت انعطاف دارد.
 استفاده از ساختاري متناسب به عنوان ابزاري براي دستيابي به اهداف مالي و راهبردي بلند مدت شركتياغلب يك روند چندين ساله است .موفقيت با انسجام ميان تمامي طرفين مانند بيمهگر ،بيمهگلر اتكلائي،
كارگزار و ناظر حاص ميشود .چند عام سبب ايجاد يك قرارداد موفق راهبردي بيمه اتكائي ميشود:
اهداف معين ،ضمانت ارشد اجرايي 4از طرف واگزارنده ،تليم تجلاري مجلرب ،ظرفيلت ريسلك بلاال،
رابطه تجاري طوالنيمدت و استفاده از بهترين عملكردهلا در حسلابداري ،ماليلات و تبعيلت از تنظليم و
مقررات .ارتبا شفاف ميان تمامي ذينفعان در اهداف ،گزينهها و نتلايج آتلي ،اصل مهلم و ضلروري
است كه بايد از ابتدا رعايت شود.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :سوئين ري ،سپتامبر 2116
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نكته:
بازار بيمه بين المللي در چندسال اخير پيشرفت زيادي داشته است كه اين موضوع با عدم ارتبا صنعت بيمه
داخلي با بازار بين المللي به علت تحريم هاي سالهاي گذشته متقارن گشته است .در دوران پسابرجام با امكان
گشايش اقتصادي و ارتباطي با دنياي خار  ،صنعت بيمه كشور بايد در راستاي به روزسازي دانش فني و
تجهيزات و امكانات خود با حداكثر توان حركت نمايد .با بهبود دانش فني موجود و همچنين ارتقاي سرمايه
انساني ،امكان حضور و رقابت در بازار بين المللي تسهي گشته و شرايط توسعه صنعت بيمه كشور مهيا ميگردد.

طرح توسعه نظام بيمهاي كشور توسط پژوهشكده بيمه تهيه و ارائه شد
"طرح توسعه نظام بيمهاي كشور" در قالب برنامه عملياتي پيشنهادي توسط پژوهشكده بيمه تهيه و به بيمه مركزي
ارائه شد.
ريين پژوهشكده بيمه ضمن اعالم مطلب باال پيرامون اين طرح و تالش كارگروههاي مختلف براي دسلتيابي بله
آن گفت :در پي تعريف هشت ابرپروژه براي توسعه نظام اقتصادي كشور در وزارت اقتصلاد و پيگيلري شلخص
وزير ،پروژهاي با عنوان "طرح توسعه نظام بيمهاي كشور" ذي ابرپروژهي "بهبود محيط كسب وكار (بسترسازي
و توانمندسازي اقتصاد مردمي)" با هدف توسعه و ايجاد تحلول در بيملههلاي بازرگلاني كشلور تعريلف شلد .در
ارتبا با اين محور ،شوراي راهبري طرح متشك از ريلين و اعضلاي هيلات عامل بيمله مركلزي .ا.ا ،ريلين
پژوهشكده بيمه ،دو تن از مشاوران عالي وزير امور اقتصادي و دارايي و نخبگان دانشگاهي و صنعت بيمه تشكي
و سازمان تهيه و تدوين طرح توسعه نظام بيمه كشور طراحي و اعالم شد .وي افزود :براسا

اين سازمان ،تشكي

پنج كارگروه در صنعت بيمه در سال  1394تعريف گرديد كه اين كارگروهها شام كارگروه ساختار و كاركرد
ن هاد ناظر ،كارگروه اصول و ساختار محتوايي نظارت ،كارگروه راهكارهاي توسعه صنعت بيمه كشور ،كارگروه
تدوين پيشنوين قوانين و مقررات و كارگروه تدوين برنامه عملياتي بودند.
دكتر امير صفري خاطر نشان كرد ،تهيه طرح مزبور توسط  3كارگروه اول به همراه مطالعات گسترده از سال قب
آغاز شد و مقرر گرديد نتايج اين سه گروه در دو كارگروه تدوين قلوانين و مقلررات و تلدوين برنامله عمليلاتي
نهايي شده و نتايج اين مطالعات جهت تاييد نهايي به شوراي راهبري ارائه شود .بلدين منظلور هلر سله كلارگروه
بهصورت موازي ،جلسات كارگروههلاي تخصصلي را برگلزار نمودنلد كله در ايلن جلسلات برحسلب محتلواي
كارگروه ،از برجسته ترين متخصصان مربوطه در حوزه صنعت و دانشگاه دعوت شد .پلن از برگلزاري جلسلات
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متعدد ،مباحث اولويتدار هر كارگروه بهصورت سوال و مساله و پروژه مطالعاتي تعيين و تعريف گرديد .در اين
ارتبا خالءهاي مقرراتي صنعت بيمه كشور مورد بررسي قرار گرفت و اصول انجمن بينالمللي نلاظران بيملهاي
( )IAISو حوزه هاي گوناگوني از قبي بازنگري در وظايف نهاد ناظر ،موضوعات مرتبط با بازر بيمه و انحصار و
رقابت در صنعت بيمه ،تعامالت بازار بيمه با بلازار سلرمايه ،ماليلات و علوارض بلر صلنعت بيمله ،گسلترش بلازار
شركتهاي بيمه داخلي به بازارهاي منطقهاي ،محيط كسب و كار صنعت بيمه ،تخصصيسازي فعاليت بيمهگري
و محدوده بيمه هاي بازرگاني و اجتماعي و تقريباً تمامي ابعاد مهم مرتبط با حوزه بيمه مورد توجله قلرار گرفلت.
ريين پژوهشكده بيمه گفت :پن از تعيين سواالت محوري ،مطالعات پشتيبان توسط گروههاي كارشناسي انجام
و نتايج آنها در اختيار كارگروه هاي مربوطه قرار گرفت و در جلسات مختلف به بحث گذاشته شد .در كنار ايلن
مطالعات ،از مرور اسناد طرح توسعه صنعت بيمه در كشورهاي انگلين ،امريكاي التين و كارائيب ،چين ،تايلنلد
و امريكاي شمالي و همچنين مطالعه اسناد و قوانين باالدستي نظير سلند چشلمانلداز  ،1414سياسلتهلاي اقتصلاد
مقاومتي ابالغي مقام معظم رهبري ،احكام برنامه توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي پنجم ،برنامه ملليِ مردملي
كردن اقتصاد ،برنامه استراتژيك بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران ،قلانون حمايلت و تشلويق سلرمايهگلذاري
خارجي و قانون مالياتهاي مستقيم نيز بهره گرفته شده است.
دكتر صفري در ادامه افزود :در نهايت ،پيشنوين برنامه عمليلاتي طلرح توسلعه نظلام بيملهاي كشلور تهيله و در
اختيار كارگروه تدوين برنامه قرار گرفت .به گفته وي اين برنامه كه با توجه به نظرات نخبگان و رويكرد سياست
گذاران تهيه شده است كامالً اجرايي است و بر اسا

شرايط موجود و واقعي صنعت و فضاي اقتصلادي كشلور

تدوين شده است .وي افزود طرح موصوف ،شام اقدامات مرحله بندي شده مشخص با زمانبندي معلين اسلت و
داراي قابليت اندازه گيري و ارزيابي است .اين برنامه پن از برگزاري جلسلات متعلدد و بررسلي يلك بله يلك
برنامهها و اقدامات ،نتيجه نهايي از سوي پژوهشكده بيمه در اختيار بيمه مركزي جمهوري اسالمي قرار گرفت.
نكته:
در پي تعريف هشت ابرپروژه براي توسلعه نظلام اقتصلادي كشلور در وزارت اقتصلاد و پيگيلري شلخص وزيلر،
پروژهاي با عنوان "طرح توسعه نظام بيمهاي كشور" ذي ابرپروژهي "بهبلود محليط كسلب وكلار (بسترسلازي و
توانمندسازي اقتصاد مردمي)" با هدف توسعه و ايجاد تحول در بيمههاي بازرگاني كشور تعريف شد .بلر هملين
اسا

تشكي پنج كارگروه در صنعت بيمه در سال  1394تعريف گرديد كه ايلن كلارگروههلا شلام كلارگروه

ساختار و كاركرد نهاد ناظر ،كارگروه اصول و ساختار محتوايي نظارت ،كلارگروه راهكارهلاي توسلعه صلنعت
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بيمه كشور(،جهت تهيه طرح) ،كارگروه تدوين پيشنوين قوانين و مقررات و كارگروه تدوين برنامله عمليلاتي
(جهت تدوين قوانين و مقررات و نهايي نمودن طرح) بودند.در اين طرح ،تقريباً تمامي ابعاد مهم مرتبط با حلوزه
بيمه مورد توجه قرار گرفت و كليه اسناد طلرح توسلعه صلنعت بيمله در كشلورهاي انگللين ،امريكلاي التلين و
كارائيب ،چين ،تايلند و امريكاي شمالي و همچنين مطالعه اسناد و قوانين باالدستي نظير سلند چشلمانلداز ،1414
بررسي گرديدند .نهايتا ،پن از برگزاري جلسات متعدد و بررسي يك به يك برنامهها و اقلدامات ،نتيجله نهلايي
اين برنامه از سوي پژوهشكده بيمه در اختيار بيمه مركزي جمهوري اسالمي قرار گرفت.
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