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سيگما:
طرح كمربند و جاده و اثرات آن بر بيمههاي تجاري
سوئيس ري در آخرين نشريه تخصصي خود ،سيگما ،به ارزيابي فرصتهاي بلندمدت بيمهگران تجاري
چين كه از طرحي موسوم به كمربند و جاده ( 0)B&Rنشأت ميگيرد ،پرداخت .يافتههاي ارزيابي مذكور
به شرح ذيل آمده است:
 هدف از طرح كمربند و جاده بهبود ارتباطات در چين و منطقه اروپا-آسياست تا از طريق آن شبكهاياز تأسيسات زيرساختي و بهبود مسيرهاي تجاري قديمي و جديد پرداخته شود.
 كل فرصت زيرساختي در كشورهايي كه در اين طرح شركت مينمايند در حدود  22تريليون دالرطي سالهاي  2205تا  2232خواهد بود.
 حق بيمه بالقوه از سازه پروژههاي زيرساخت در حدود  7ميليارد دالر تخمين زده شده است كه 5/5ميليارد دالر آن سهم بيمهگران چيني خواهد بود.
 بيشتر تقاضا براي بخش بيمه مهندسي و اموال و در ردههاي بعدي مسئوليت و دريايي است. تجارت فزاينده از طريق اين طرح ميتواند  0/5ميليارد دالر در بخش حق بيمههاي باربري عموميبراي شركتهاي بيمه چيني بين سالهاي  2232-2205به همراه داشته باشد.
 كشورهاي حاضر در اين طرح ،ريسكهاي سياسي ،اقتصادي و اجتماعي جديدي براي شركتهاييكه در طراحي و اجراي پروژههاي زيرساخت و ديگر پروژهها درگير هستند ،ايجاد مينمايند .بيمهگران
بايد ريسك ها را درك نمايند و محصوالتي مناسب براي مشتريان خود در اين بازارها ارائه دهند مانند
محصوالت «همه در يكي».2
 بازارهاي طرح كمربند و جاده از حضور بيمهگران چيني از منظر ظرفيت بيمهگري و تخصص فنيبهبوديافته بهره ميبرد.
براي دسترسي به كل اين گزارش اينجا را كليك كنيد.
منبع :سوئيس ري ،اكتبر 2206

1. Belt & Road
2. All-in-One
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نكته:
طرح كمربند و جاده ،مشتمل بر كشورهاي قارههاي آسيا و اروپا بوده كه كشورها با استفاده از اجراي
اين طرح ميتوانند به برقراري ارتباطات بين المللي در زمينه هاي مختلف ،ارتقاي سطح همكاري در
زمينه تجارت و سرمايه گذاري و پيشبرد همكاري در صنايع توليد بپردازند.
الزم به ذكر است كه اگر چين در شرايط ركود اقتصاد جهاني ،با استفاده از توانايي توليد و ساخت خود،
در كشورهاي ديگر سرمايه گذاري كند و از صنعتي شدن و مدرنيزاسيون كشورهاي مسير جاده ابريشم و
ساخت تاسيسات زيربنايي آن ها پشتيباني كند ،رشد اقتصاد جهان را بهبود خواهد بخشيد.
ساخت تاسيسات زيربنايي ،از جمله راه ها بين كشورها ،بخشي مهم از طرح كمربند و جاده است و
سازمان هاي بين المللي ،از جمله سازمان ملل نيز از اجراي اين طرح استقبال كرده و همكاري مالي در
بانك سرمايهگذاري آسيا در زيرساختها و صندوق راه ابريشم به طور پي در پي تعميق يافته است.
اجراي طرح كمربند و جاده نشان مي دهد كه چين مايل است سودهاي توسعه خود را با كشورهاي
همسايه و جهان به اشتراك بگذارد .عالوه بر اين ،با اجراي اين طرح ،بهره مندي مشترك از منابع و
همكاري با منافع مشترك تحقق مييابد .علت استقبال و پيشتيباني گسترش كشورها از اين طرح آن است
كه اين كشورها با فرصتهاي توسعه ناشي از اجراي اين طرح آشنا هستند و به دنبال تقويت ارتباطات
بين چين و كشورهاي مختلف و تقويت ايجاد تاسيسات زيربنايي بين كشورها ،فرصتها و مزاياي بيشتري
به دست خواهد آمد و عالوه بر موارد نام برده شده ،شركتهاي بيمه چيني و همچنين شركتهاي بيمه
ساير كشورها (كه در اين طرح مشاركت دارند) سودهاي هنگفتي را از آن خود ميكنند.

رشد حق بيمه خودرو در روسيه كاهش يافت
گزارشها نشان ميدهد ،رشد حق بيمه اجباري شخص ثالث خودرو ( 0)MTPLتا اواسط سال 2206
كاهش خواهد يافت .فيچ در گزارش خود يادآور ميشود كه اين روند كاهش به وضعيت خود ادامه
داده و وخيمتر خواهد شد.
بر اساس اين گزارش ،كفايت ذخاير ،0ريسك عمده در رابطه با كاهش تعداد بيمهگران در اين بخش
ميباشد .زيرا تنظيم مقررات براي حق بيمهها و خسارتها بسيار سختگيرانه شده است و ناظر به طور
1. Compulsory motor third-party liability
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فزايندهاي شركتهاي بيمهاي كه از وضعيتهاي داراي نسبت خسارت باال اجتناب ميكنند را مجازات
ميكند.
بيمه اجباري شخص ثالث خودرو ،سريع ترين رشد را در بخش بيمه غيرزندگي روسيه در نيمه اول سال
 2206به همراه داشته است .وزن اين بيمه در حق بيمههاي پايه به  22/5درصد در سال  2205نسبت به
مدت مشابه سال  2202يعني  07/2درصد افزايش از خود نشان داده است و در نيمه اول سال  2206به
 22/7درصد رسيد و اين درحالي است كه در مدت مشابه سال گذشته  22/2درصد گزارش شده بود .با
حذف بيمه اجباري خودرو ،حق بيمههاي پايه تا  7درصد كاسته خواهند شد.
به دو علت حقبيمههاي اجباري خودرو در روسيه افزايش يافته است :يكي به دليل افزايش تعرفه توسط
ناظر در سه ماهه چهارم سال  2202و نيز سه ماهه دوم سال  .2205بنابراين ،رشد به دليل افزايش حق بيمه
متوسط نسبت به هر بيمهنامه بوده است حتي اگر تعداد بيمهنامههاي صادره كاهش يافته باشد .اين مسئله
سبب كاهش نفوذ در بازار فعلي و نيز كاهش ناگهاني خريد خودروهاي جديد در روسيه شده است .با
توجه به شرط زماني يك سال براي هر بيمهنامه شخصثالث اجباري خودرو ،انتظار ميرود رشد متوسط
حقبيمه نسبت به هر بيمهنامه در نيمه دوم سال  2206كامالً مشهود باشد.
تعرفه پايه و نيز سقف تعهدات پرداخت خسارتها از سهماهه چهارم سال  2202و خسارتهاي مربوط به
جراحتها از سهماهه دوم  2205افزايش يافته است.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :فيچ ،اكتبر 2206
نكته:
بازار بيمه روسيه انتظار رشد پيوسته و يكنواختي را براي بازيگران بزرگ و متوسط داشت ولي در عمل
حقبيمه ناخالص بين  00تا  22بازيگر برتر كاهش يافت و بازيگران كوچك توانستند سهم خود را در
بازار حفظ كنند .علت اين امر احتماالً كاهش  8درصدي فروش بيمه اجباري شخص ثالث اتومبيل توسط
 00تا  22بازيگر برتر بوده است كه عمدتاً به صورت تخصصي بيمه اتومبيل ارائه ميكردند.

1. Reserving adequacy

 4روابط عمومي و امور بينالملل پژوهشكده بيمه

[تازههاي بيمه ايران و جهان  /شماره  – 91نيمه اول آبان ]19

بيمهگران هلندي جا براي مانور كافي ندارند
شركتهاي بيمه هلندي نيمه دوم سال  2206را بهگونهاي تجربه كردند كه هيچ نوع پيشرفتي در رتبهبندي
آنها حاصل نشد .شركتهاي آخميا ،0اگون 2و دلتا لويد ،3براي نيمه اول سال  ،2206آمار كليدي خود را
اعالم نمودند كه كمتر از پيشبيني رتبهبندي  S&Pدر سال  2206بوده است كه اين نشان از نزول ماليم
نسبت به ثبات آتي اعتبار در بازار بيمه هلند است.
فرصت هاي محدود براي رشد طبيعي ،به همراه نرخ پايين بهره و بازده پايين سبب ايجاد هجمهاي براي
اشتراك مساعي كه معموالً به صورت ادغام و تمليك صورت ميپذيرد و نيز كاهش قيمتها در ميان
بيمهگران هلندي شده است.
سه شركت از ميان شش شركت فعال بازار بيمه هلند ،آينده باثباتي خواهند داشت .همزمان با درخواست
ادغام شركت بيمه ملي هلند ( 2)NNاز دلتا لويد S&P ،اعتبار  NNرا در گزارش كرديت واچ 5خود
منفي ارزيابي نمود.
همچنين ،در اين گزارش آمده است كه پرتفوي ريسك بيمهگران هلند نيز طي زمان وخيم خواهد شد.
بر اساس نظر  ،S&Pبازار بيمه هلند يك بازار بالغ و اشباعشده است و در نتيجه ،توان بالقوهي محدودي
براي رشد طبيعي دارد .فقدان رشد طبيعي و رقابت شديد در ميان فعاالن بازار ،سبب فرسايش توان حفظ
وضعيت رقابتي را به همراه دارد.
براي دسترسي به منبع اين خبر و اصل گزارش ،اينجا را كليك كنيد.
منبع ،S&P :اكتبر 2206
نكته:
يكي از مباحث مهم در حوزه استراتژي شركتها ،رشد شركتها مي باشد كه به طرق مختلف ممكن
است صورت گيرد؛ اما در سالهاي اخير به مقوله "ادغام و تمليك" توجه روزافزوني شده است؛ به گونه
اي كه بنگاه هاي اقتصادي در راستاي توسعه بازار و افزايش هم افزايي ،اقدام به تحصيل شركتهاي
هدف و تجديد ساختار داراييها و بدهيهاي خود در قالب فرآيند ادغام و تمليك مينمايند.
1. Achmea
2. Aegon
3. Delta Lloyd
4. Nationale-Nederlanden Insurance company
5. CreditWatch
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ادغام زماني صورت ميگيرد كه دو شركت با هم تركيب و شركت جديدي را شكل دهند .در واقع
ادغام ،عملياتي است كه در آن دو بنگاه با توافق يكديگر با هم تركيب شده و عمليات كاري خود را
ادغام ميكنند .در اين فرآيند شركتها از طريق در اختيار گرفتن مالكيت شركت ديگر ،آن را تحت
كنترل در ميآورند.
تمليك به مفهوم در اختيار گرفتن مالكيت يك شركت توسط شركت ديگر عنوان ميشود به صورتيكه
شركت خريدار ،بزرگتر از شركت مورد نظر است .به عبارت ديگر اقدامي است كه در پي آن يك
شركت ،درصد قابل توجهي از سهام شركت ديگر را خريده و كنترل مديريتي شركت را به عهده
ميگيرد.
قابل توجه است كه در بسياري از موارد ،بازار به حدي از رشد و بلوغ رسيده است كه ديگر امكاني براي
رشد طبيعي شركت وجود نداشته و شركتها ناگزير به استفاده از روش ادغام و تمليك ،در راستاي
گسترش و ترقي شركت ،ميشوند.

مارش نسبت به تجارت الكترونيكي بيمه دريايي هشدار داد
رشد اسناد تجاري الكترونيكي در صنعت بيمه دريايي ،سبب كاهش ريسك تقلب شده اما تهديد براي
ريسكهاي سايبري جديد را در پي داشته است .بر اساس گزارش مارش با عنوان «تغيير از
صورتحسابهاي كاغذي به الكترونيكي در باربري كشتي» ،اين مسئله سبب ايجاد فاصله در پوشش
بيمه شده است .همچنين ،اين گزارش به ريسكهاي عمده در استفاده از اسناد تجاري الكترونيكي جديد
در بخش دريايي ميپردازد .صورتحسابهاي باربري كشتي ( 0)BOLسند قانوني بين باربر كاال و حامل
آن با اشاره به جزئياتي مانند نوع ،مقدار و مقصد محموله ميباشد .اين صورتحسابها به عنوان رسيد
حمل كاال هنگاميكه كاال در مقصد تحويل داده ميشوند ،محسوب ميشوند.
بنابراين ،نگرانيهايي در ريسكهاي سايبري وجود دارد كه به صورت سنتي در بيمههاي دريايي پوشش
داده نميشده است.
بر اساس اين گزارش ،مارش هشدار ميدهد كه هكرها ميتوانند حساب كاربري ايميل نمايندگان و
حاملهاي كشتي را مورد هدف قرار دهند و آدرسهاي ايميل تغييريافته ،برگشت ايميل ،پيوستهاي
1. Bills of Lading
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دستكاريشده ،وبسايتهاي جعلي شركت يا حتي صورت حساب الكترونيكي باربري كشتي ()eBOL
ايجاد نمايند .همچنين eBOL ،ممكن است در خطر تباني داخلي قرار گيرد و فردي كه قادر به دسترسي
به سيستم است ،به طور قانوني صورتحساب صادر نمايد.
ديگر ريسكها شامل شناسايي نادرست نرمافزار فرد متقلب از فرد مورد معامله و الگوريتمهاي
رمزنگاري است كه ميتواند معيوب و به منظور جعل هويت استفاده شود.
ديگر چالش براي مديران ريسك در رابطه با  ،eBOLفقدان پذيرش عمومي در ميان شركتهاي تجاري
بينالمللي است.
بر اساس گزارش مارش ،هماكنون eBOL ،معادل كاغذي  BOLمحسوب ميشود كه بر اساس
كنوانسيون رتردام 0در سازمان ملل قانوني است اما تنها سه كشور از  22كشور اين كنوانسيون را تأييد
نمودهاند.
اين گزارش ميافزايد« :به طور سطحيeBOL ،ها روشي امنتر نسبت به معادل كاغذي آن براي تجارت
محسوب ميشوند .رمزنگاري ،امضاي ديجيتالي و مسيرهاي مميزي به عنوان روشهاي ضد تقلب در اين
زمينه بكار گرفته ميشوند .با وجود اين پيشرفتها ،در اين موارد ،احتياط توصيه ميشود .هيچ نوع
راهكاري  022درصد مدعي عدمآسيبپذيري نيست».
بايد در نظر داشت كه تقلب جزء مواردي است كه تحت مقررات كلوپ پي اند آي 2پوشش داده
ميشود.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :كامرشال ريسك يوروپ ،اكتبر 2206
نكته:
در حمل و نقل كاالها اسناد متفاوتي مانند قرار داد حمل  ،بيمه نامه  ،گواهي نامه  ،رسيد دريافت كاال و
راه نامه در حمل و نقل دريايي استفاده مي شود  .به نظر مي رسد از بين اين اسناد بارنامه مهمترين سند اين
مجموعه اسناد است  .بارنامه كاغذي قرن ها است كه توسط تجار استفاده مي شود و در اين مدت علي
رغم مزاياي بسيار مشكالتي را هم در فرايند حمل و نقل ايجاد كرده است  .يكي از اين مشكالت كندي
در فرايند حمل كاال است  .در صورت ادامه حيات بارنامه هاي كاغذي بسياري از امتيازاتي كه امروزه با
1. Rotterdam Rules
2. International Group P&I Clubs
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پيشرفت فن آوري در كشتي سازي و دريانوردي حاصل شده بي ثمر مي شود  .اين مشكالت و مشكالت
ديگر سبب تالش هاي بين المللي براي جايگزيني اين سند با سندي شد كه چنين موانعي را به حداقل
ممكن مي رساند.
بارنامه هاي الكترونيكي در حمل و نقل دريايي مي تواند بخش زيادي از معايب مربوط به بارنامه هاي
كاغذي را از بين ببرد مهمترين اين موارد عبارتند از
هزينه پايين؛سرعت انتقال باال (مي توان آنرا بالفاصله به هر نقطه از جهان انتقال داد)؛هر گونه اصالحيه در بارنامه به سرعت انجام مي شود؛يك سيستم الكترونيكي در مقايسه با معادل كاغذي آن مي تواند از امنيت بيشتري برخوردار باشد؛اما درعين حال اين نوع از بارنامه ها با معايبي هم روبرو هستند كه از مهمترين آنها بحث انتقال است  .در
واقع اينكه بتوان نسخه اصلي بارنامه را از ديگر نسخ آن به گونه اي تميز داد كه دارنده بارنامه الكترونيكي
قادر به تكثير نسخه الكترونيك و انتقال آن و ايجاد چند مدعي كاالي حمل نباشد  ،منحصر به فرد بودن
بارنامه در فرايند انتقال آن را به كانون توجه تبديل كرده است .اگر قرار باشد بارنامه هاي الكترونيكي با
پست الكترونيكي به دست دارنده برسد امكان وجود چند دارنده و اختالف بر سر اين موضوع به وجود
مي آيد براي حل اين مشكل از سامانه هايي خاص براي انتقال بارنامه هاي الكترونيكي استفاده مي شود .
اما اين نوع از سامانه ها نيز همچنان با نواقصي روبر هستند كه از مهمترين آنها مي توان به خطرات
سايبري اشاره كرد.

چرا بيمه طي  02سال آينده بزرگتر و نامرئي خواهد شد
بهتر است شما تصويري از بيمه در ذهن خود حفظ كنيد زيرا كودكاني كه امروز متولد ميشوند اولين
نسلي خواهند بود كه نخواهند دانست كه بيمه چيست .اين به خاطر آن نيست كه بيمه موضوع ناچيزي
خواهد بود بلكه در  22سال آينده ،بيمه بسيار متفاوت خواهد بود.
اين مطلب را باب كامينز ،0رئيس بيمه شركت ساپ گلوبال 0در سخنراني كليدي خود در كنفرانسي در
سانفرانسيسكو اعالم نمود« :بيمه بسيار بزرگ خواهد شد زيرا ريسكهاي بسيار بيشتري وجود خواهد
داشت».
1. Bob Cummins

 8روابط عمومي و امور بينالملل پژوهشكده بيمه

[تازههاي بيمه ايران و جهان  /شماره  – 91نيمه اول آبان ]19

كامينز به تحوالت تكنولوژي اشاره مينمايد و پيشبيني ميكند كه فروشندگان خرد ممكن است تنها
زماني بيمه بفروشند كه همراه با ديگر خدمات بستهبندي شده باشد.
شركت خدمات امنيتي ايديتي 2و استيت فارم ،3شركت بيمهگر آمريكايي ،هماكنون براي حراست و
حفاظت از مشتريان در برابر سرقت ،سيل ،آتشسوزي و غيره با همكاري هم بيمه صادر مينمايند .بسته
پوششي مشابهي نيز در وبسايت هر دو شركت تبليغ شده است كه با يك نرمافزار ( )Appواحد كنترل
ميشود.
كامينز در ادامه اظهار ميدارد« :شركت بيمه در آينده ممكن است به مشتري بگويد« :خب ما نسبت به
پوشش سرقت مطمئن هستيم اما اگر از شما سرقت شود و نتوانيم سارق را پيدا كنيم ،تا  222هزار دالر به
شما پرداخت خواهيم نمود».
اين نوع سياليت در صنعت كه در آن سازمانهاي مختلف با هم براي ارائه محصولي بهتر مشاركت
مينمايند تا اينكه هر يك جداگانه عمل نمايند ،در حال حاضر در حال وقوع است .نرمافزارهايي كه
هماكنون در دسترس شركتهاي بيمه است ميتواند سوابق دادههاي مشتريان را با اعالم نظر كارشناسي
ارائه دهد.
رونالد بلوچ 2از شركت ساپ در اين رابطه اظهار ميدارد« :اين اطالعات بسيار حياتي و مرتبط هستند زيرا
زماني كه او (مشتري) با ما تماس ميگيرد ،پيشتر ،چند مقايسه انجام داده است .و اگر ما پيش از آن و
زودتر از اينكه مشتري آغاز كند ،بتوانيم با وي صحبت كنيم ميتوانيم در باره قيمت و خدمات ارزش
افزوده به وي گوشزد كنيم».
اين تركيب دادههاي مختلف براي تحليل پيشگويانه 5كه اولويتهاي بعدي مشتري را تعيين ميكند،
بسياري حياتي است .كارگزاران ،نمايندگان و مشاوران مالي ميتوانند از طريق اين اطالعات براي
دستيابي به مشتريان بيشتر بهره ببرند تا اينكه منتظر تماس مشتري بمانند.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :فوربيز ،اكتبر 2206
1. SAP Global
2. ADT Security Services
3. State Farm
4. Ronald Bolouch
5. Predictive analytics
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نكته:
امروزه پيام اصلي براي هر سازمان خدماتي ،اقتصادي و تجاري تالش و كوشش براي دگرگوني در كليه
زمينههاي كاري اعم از ارائه كاال و خدمات روش هاي جمع آوري و توزيع سيستم حمل و نقل و باال
بردن سطح احترام به مشتريان يا مشتري مداري است .فرد و جامعه به منظور رفع نيازمندي هاي خود هر
روزه در مقابل دادو ستد و مبادله كاال ها و خدمات قرار مي گيرد به سبب اين فعل و انفعاالت رشته هاي
بازارياب در ميان پديده هاي اقتصادي از اهميت خاصي بر خوردار شده است .از طرفي ديگر جامعه رو به
توسعه ايران نيز هم اكنون نيازمند محصوالت جديد بيمهاي و نيز تغيير روشهاي بيمهگري ميباشد.
بنابراين ،شركت هاي بيمه به ناچار بايد به سمت ارائه محصوالتي نو و با روشهايي نوين حركت كنند و
نيازهاي متنوع مشتريان را مرتفع سازند.

ديوارهاي بلند ،هشدارهاي بيشتر و كمبود آب در گزارش جهاني ريسك 0202
از محيط زيست تا امنيت بينالمللي و انقالب صنعتي چهارم ،يازدهمين گزارش ريسكهاي جهاني
 ،02206شامل ريسك هايي است كه در دو دهه آتي تكامل يافته و با يكديگر تعامل خواهند داشت .سال
 ،2206نقطه عطف جدايي از يافتههاي گذشته است ،زيرا ريسكهايي كه در دهه گذشته نسبت به آنها
هشدار داده شده بود ،هماكنون در اشكالي جديد و گاه با روشهاي غيرقابلانتظار ظهور ميكنند و به
مردم ،مؤسسات و اقتصادها آسيب ميرسانند.
شواهد نشان ميدهد كه روابط ميان ريسكها بسيار قويتر از پيش شده است .براي مثال تغييرات آب و
هوايي و مهاجرت ناخواسته يا امنيت بينالمللي اغلب با اثرات عمده و غيرقابلپيشبيني همراه شدهاند .از
نقطهنظر بيشتر ين اثرگذاري ،ناتواني در كاهش تغييرات آب و هوايي و سازگاري با آن ،اولين ريسك
جهاني شناخته شده است .از لحاظ احتمال وقوع ،مهاجرت ناخواسته در مقياس بزرگ در صدر فهرست
ريسك ها قرار دارد و اين مورد اخير ،از منظر اثرگذاري و احتمال وقوع در حال افزايش است .حمالت
سايبري نيز هماكنون بزرگترين ريسك در انجام كسب و كار در آمريكاي شمالي محسوب ميشود.
هشدارهاي آب و هوايي نسبت به افزايش  0درجهاي گرمايش زمين نسبت به پيش از انقالب صنعتي،
كوچ اجباري  62ميليون نفر معادل بيست و چهارمين شهر جهان و خسارت  225ميليارد دالر به اقتصاد
1. The Global Risks Report 2016
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جهاني به دليل جرائم فضاي مجازي كه بيشتر از درآمد ملي برخي كشورهاست ،مواردي است كه در اين
گزارش آمده است .همچنين ،اين گزارش از تمامي كشورها خواسته است تا يك برنامه منعطف 0داشته
باشند و نمونههاي عملي براي انجام آن را شناسايي كنند.
همچنين در اين گزارش به نتايج پيمايشي از  752متخصص و تصميمگيرنده در نشست جهاني اقتصاد از
جوامع مختلف اشاره شده است .پيمايشِ درك ريسكهاي جهاني از پرسششوندگان مي خواهد تا 22
ريسك جهاني در ردههاي مختلف اجتماعي ،فنآوري ،اقتصادي ،محيط زيستي و جغرافياي سياسي طي
يك افق  02ساله در نظر بگيرند و هر يك از اين ريسكها را بر اساس احتمال وقوع و اثرگذاري آنها
ارزشگذاري نمايند.
براي دسترسي به كل گزارش اينجا منبع اين خبر اينجا را كليك كنيد.
منبع :نشست جهاني اقتصاد2206 ،
نكته:
يكي از اثرات تغيير آب و هوا تاثير در وضعيت اقتصادي -اجتماعي است كه از اثرات آن افزايش
هزينههاي اقتصادي -اجتماعي ،كاهش درصد توليد ناخالص داخلي كشورها و آسيبهاي اقتصادي ناشي
از بالياي طبيعي است كه منجر به مشكالت زيستمحيطي مانند بيخانمان شدن و مهاجرت انسانها،
كمبود غذا ،آب آشاميدني ،سوخت و مسائل بهداشتي ،تشديد تخريب منابع طبيعي و حيات وحش
ميشود .تغييرات آب و هوايي دليل بحرانهاي مرتبط با آب است كه ميتواند باعث نزاع و تشديد
مهاجرتهاي اجباري گردد .افزايش جابجايي جمعيت در جهان موجب تنش بين كشورها با ديدگاههاي
متفاوت شده است كه ميتواند بر روابط تجاري بين آنها تاثير گذاشته و به اقتصاد آسيب برساند.
چالشهاي اقتصادي و زيستمحيطي نيازمند تغييرات ساختاري و سرمايهگذاريهاي استراتژيك هستند.
در شرايطي كه جهان با كمبود منابع و فشار در بودجههاي عمومي روبرو است و از طرف ديگر تغييرات
آب و هوايي در حال افزايش است ،تنها راه براي طي موفقيتآميز اين مسير همكاري بين دولتها،
كسب و كارها ،كارشناسان حقوقي ،دانشمندان و بخشهاي مالي است.

1. Resilience Imperative
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افزايش خسارتهاي خودرو در اياالت متحده افزايش قيمت حقبيمهها را بهمراه
داشته است
طي دو سال گذشته ،هزينه خسارت مسافر دربستي 0در اياالت متحده به شدت افزايش يافته است و
شركتهاي بيمه خودرو در اين كشور روزانه خسارتهاي پرهزينهتري را تجربه مينمايند.
بر اساس گزارش مؤسسه اطالعات بيمه« :2افزايش هشداردهندهاي در گزارش تصادفات و ادعاهاي
خسارت ديده ميشود .اين مسئله به همراه هزينه خسارتها سبب افزايش فراوان در كل هزينه خسارت
شده است ».بر اين اساس ،در سهماهه اول سالهاي  2202و  ،2206ادعاهاي خسارت تصادم تا 2/6
افزايش داشته است در حالي كه شدت تصادم تا  8/2درصد افزايش از خود نشان داده است .بهبود
اقتصادي سبب شده است تا خودروهاي بيشتري در جادههاي اياالت متحده قرار بگيرند و اين تعداد
حكايت از افزايش استخدام در اين كشور نيز دارد .تصادفات منجر به مرگ در اياالت متحده نيز افزايش
يافته است .در سال  35 ،2205هزار نفر در تصادفات جادهاي جان باختهاند ،كه يك افزايش  7/2درصدي
نسبت به مدت مشابه سال  2202را به همراه داشته است .آخرين آمار مشابه با اين شدت بين سالهاي
 0265و  0266بوده است كه يك افزايش  8/0درصدي را نشان ميداد.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :مؤسسه اطالعات بيمه ،اكتبر 2206
نكته:
در سرتاسر جهان حوادث ترافيكي يك مشكل عمده است .بيمهگران ميتوانند با تاكيد بر حق بيمه و
خسارت پرداختي سعي در تاثير بر بيمهگذاران نموده و با عملكرد مناسبخود ،سبب كاهش حوادث
جادهاي گردند .در واقع ميتوان اينطور برداشت كرد كه شركتها بيمه خودرو در اياالت متحده با انجام
اقدامي منطقي در پي افزايش هشداردهنده گزارشات تصادفات در اين كشور ،حق بيمهها را افزايش
دادند تا از برقراري معادله اساسي بيمه (پوشش همه هزينه هاي پيش بيني شده و همچنين كسب سطح
معيني از سود بيمهگري) اطمينان حاصل نمايند .اقدام ايشان ميتواند تاثيرات مثبتي را نيز بر كاهش
حوادث رانندگي بههمراه داشته باشد.

1. Private-passenger
2. Insurance Information Institute
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ريسكهاي سايبري و اوراق بهادار بيمهاي
با انباشته شدن ريسكهاي سايبري ،صنعت بيمه به دنبال جايگزيني است تا ظرفيت مالي مناسبي براي
خريدان ارائه دهد .آيا بازارهاي سرمايه قادر به حمايت هستند؟
در پاسخ ،گزارش ريسك اند انشورنس 0ادعا ميكند كه بله ميتوانند .هماكنون ،براي تدوين ابزاري
مانند اوراق قرضه حوادث كه قادر باشد سطحي اضافي از پوشش نسبت به تهديدهاي سايبري ايجاد
نمايد ،مسابقهاي در ميان بيمهگران و مشاوران مالي آنان برقرار است.
صندوقهاي بازنشستگي و ديگر سرمايهگذاران نهادي عالقه فراواني نسبت به اوراق بهاردار بيمهاي
( )ILSاز خود نشان دادهاند .شرايط براي ظهور يك بازار جديد كامالً مهياست و اين مسئله در آينده به
شركتها و مؤسسات دولتي كه بيشتر در معرض حوادث سايبري هستند ،نيز خواهد رسيد.
اما توسعه بازار اوارق قرضه براي انتقال ريسكهاي سايبري داراي مشكالتي است كه بر تجارت در
صنعت بيمه اثر ميگذارد .ريسكهاي سايبري تفاوتهاي اساسي با حوادث طبيعي دارند كه معموالً
مركز توجه اوارق بهادار بيمهاي بوده است .بنابراين ،پيش از ايجاد يك سطح دارايي 2جديد تالش بسيار
زيادي نياز است.
بن بروكس ،3معاون رئيس بازارهاي سرمايه در  ،RMSيك شركت مدلسازي ريسك اظهار ميدارد:
«فكر نميكنم كه اين چنين مسئلهاي به اين زودي حاصل شود؛ اما اين موضوع تكامل طبيعي بازار است».
يكي از عمدهترين چالشهاي ريسكهاي سايبري ،غيرقابلپيشبيني بودن آنهاست و اينكه همواره در
حال رخ دادن هستند و همين مسئله در خسارتهايي كه ايجاد ميكنند ،نيز نمايان است.
مايكل كار ،2مدير راهبردي تكنولوژي در آرگو گروپ 5چنين تبيين مينمايد« :ميزان پوششها در حال
گسترش است .امروزه ،قراردادهاي بيمه داراي پوششي وسيعتر از پنج سال گذشته است .براي مثال،
پوشش حريم خصوصي تنها مربوط به نوع امنيتي مانند هك و يا بدافزار 6مربوط نميشود بلكه به هر نوع
تجاوز به حريم خصوصي محسوب ميگردد .در حوزههاي بيمه وقفه در كسب و كار ،7هماكنون

1. Risk & Insurance
2. Asset
3. Ben Brooks
4. Michael Carr
5. Argo Group
6. Malware
7. Business interruption
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بيمهنامهها ،خسارتهاي ناشي از ناكارآمدي نرمافزار شخص ثالث يا حتي ناكارآمدي در اداره فنآوري
اطالعات شركت بيمهگزار را نيز پوشش ميدهد».
شركتها از پوششهاي بيمهاي براي پوشش شبكهها ،ساختارهاي فيزيكي و چرخه عرضه در برابر
حمالت سايبري بهره مي برند اما آنان در معرض تعهدات شخص ثالث نيز قرار دارند كه بايد منبع عمده
خسارت ناشي از ريسكهاي سايبري است.
غيرقابلپيشبيني بودن خطر ،بسياري از سرمايهگذاراني كه به دنبال سرمايهگذاري در اوراق بهادار بيمهاي
هستند را دچار هراس نموده است .ريسكهاي مسئوليت با رخدادهاي نادر 0وخيمترين وضعيت را براي
مديران دارايي ايجاد مينمايد.
بنابراين ،اولين چالشي كه مؤسسات بيمه واگذارنده 2و مشاوران آنان نياز دارند تا پيش از آتكه بازار
اوارق بهادار بيمهاي شكل بگيرد ،بر آن غلبه نمايند ،توسعه روشهاي قابل اطمينان براي اندزهگيري،
تدوين و الگوسازي ريسكهاي سايبري است تا سرمايهگذاران احساس آرامش بيشتري نمايند.
براي دسترسي به منبع اين خبر ،اينجا را كليك كنيد.
منبع :ريسك اند انشورنس ،اكتبر 2206
نكته:
تفاوت عمده ريسكهاي سايبري با ريسكهايي مانند طوفان يا سيل ،كه درحال حاضر به بازار سرمايه
منتقل ميشوند ،وجود عامل انساني در آنها است .هكرها از تجربيات خود استفاده ميكنند و حمالت
جديد را براساس آنها انجام ميدهند .همچنين وجود انگيزههاي متفاوت در پشت اينگونه حمالت باعث
پيچيدگي بيشتر آنها شده است .چنين عواملي باعث ايجاد مشكالت و ابهامات زيادي در مدلسازي چنين
حمالت و ريسكهايي و درنتيجه پيشبيني آنها شده است .بهطوري كه درحال حاضر هيچ روش
استانداردي براي تعيين كميت و كيفيت يك حمله سايبري وجود ندارد .از طرفي بازار سرمايه رغبتي به
پذيرفتن ريسكس كه مدل آن به خوبي و بهطور واضح مشخص نيست و نميتوان آن را پيشبيني كرد،
ندارد و بنابراين تمايل بازار رباي اوراق بهادار ريسكهاي سايبري به اندازه ساير اوراق بهادار بيمهاي
نيست.

1. Long tail
2. Cedant
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اولين قدم براي حل اين مشكل ،يافتن روشهاي قابل اطمينان براي مدلسازي و اندازهگيري اينگونه
ريسكهاست كه در اين راه ميتوان از روشهاي تحليل دادههاي عظيم 0استفاده كرد.
عالوهبراين ،بسياري از سرمايهگذاران بر اين باورند كه ريسكهاي سايبري ،برخالف حوادث طبيعي،
داراي همبستگي بااليي با ديگر اوراق بهادار مانند سهام و اوراق قرضه هستند ولي با اين وجود اين اوراق
ميتوانند از اين جهت كه با اوراق بهادار حوادث فاجعهآميز همبستگي پاييني دارند ،مورد توجه
سرمايهگذاران اوراق حوادث فاجعهآميز قرار گيرند.
اگر چنين اوراقي منتشر شوند ،شركتهاي خصوصي كوچك هم قادر خواهند شد بهمنظور حفاظت
بيشتر از بازار سرمايه بهرهبرداري كنند .مانند روشي كه هماكنون شركتها براي بهرهبرداري از اوراق
حوادث طبيعي استفاده ميكنند.

شوراي عالي بيمه دومين آييننامه اجرايي قانون جديد بيمه شخص ثالث را
تدوين كرد
“پيش نويس آيين نامه اجرايي و حق بيمه مربوط به بيمه نامه حوادث راننده مسبب حادثه موضوع ماده 3
قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 0325
“با پيشنهاد بيمه مركزي در جلسه  25مهرماه شوراي عالي بيمه كه به رياست دكتر همتي برگزار شد،
مطرح و به تاييد شورا رسيد.

در اين جلسه مقرر گرديد پيش نويس مذكور پس از تصويب در هيئت وزيران براي اجرا به شركت هاي
بيمه و نهاد هاي مرتبط ابالغ شود.
الزم به ذكر است ،قانون جديد بيمه شخص ثالث در جلسه علني  22ارديبهشت ماه مجلس شوراي
اسالمي تصويب و در تاريخ  22ارديبهشت به تاييد شوراي نگهبان رسيده و رييس جمهوري  07خرداد
آن را براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابالغ كرد.
همچنين براساس ماده 62اين قانون ،تمام آييننامههاي اجرائي اين قانون جز در مواردي كه به نحو
ديگري مقرر شده است ،بايد ظرف مدت يكسال از تاريخ ابالغ آن توسط بيمه مركزي و شورايعالي
بيمه تهيه و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأتوزيران براي اجرا به نهادهاي مرتبط
ابالغ شود.
منبع :بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران
1. Big data
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نكته:
مطالعات پژوهشكده بيمه در خصوص «بازنگري شرايط عمومي بيمه اتومبيل (حوادث راننده) و ارائه
پيشنهادات اصالحي» و « مطالعه عوامل ريسك و فاكتورهاي موثر بر محاسبه حقبيمه در رشته بيمه
اتومبيل» كه در سال  0323انجام شدهاند حاكي از آن است كه صنعت بيمه با دريافت حقبيمه متناسب با
ريسك افراد مي تواند نقش مهمي در اجراي مقررات راهنمايي و رانندگي و كاهش تخلفات و به تبع آن
كاهش تصادفات رانندگي داشته باشد و به همين علت توجه دقيق به فاكتورهاي مؤثر بر حقبيمه جهت
تعيين حقبيمه متناسب با ريسك بسيار حائز اهميت است .تعيين حقبيمه به صورت تخصصي نيازمند
وجود دادهها و اطالعات قابل اعتماد و مهارت اكچوئري ميباشد .ايجاد سيستمي كه در آن بين حقبيمه
و ريسك تناسب وجود داشته باشد موجب افزايش مسئوليتپذيري افراد در كاهش تصادفات جادهاي
خواهد شد .با توجه به اينكه در تبصره  0ماده  08قانون بيمه شخص ثالث مصوب 0325مقرر شده است
حداكثر تا پايان برنامه پنجساله ششم توسعه امكان صدور بيمهنامه شخص ثالث براساس ويژگيهاي
«راننده» فراهم شود انتظار ميرود كه ويژگيهاي مربوط به راننده در تدوين آييننامههاي اجرايي و
حقبيمه مربوط به بيمهنامه حوادث راننده (موضوع ماده  3همان قانون) نيز مورد توجه قرار گيرد .همچنين
با توجه به متفاوت بودن ماهيت بيمه حوادث راننده از بيمه شخص ثالث (ماهيت بيمه نامه حوادث راننده
پوشش حادثه و بيمه نامه شخص ثالث ماهيت پوشش مسئوليت مدني دارد) و نبود شرايط عمومي مستقل
براي بيمه حوادث راننده در ايران تدوين شرايط عمومي مستقل و قابل درك براي عموم بيمهگذاران
امري ضروري بنظر ميرسد.
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