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رشد ارزيابان خسارت مستقل در بازار اسپانيا
مديران ريسك اسپانيا درباره فقدان حمايت از طرف بيمهگران زماني كه شركتشان دچار خسارتهاي
بزرگ ميشوند و خدمات پرداخت خسارت مطلوبتري را از پذيرهنويسان طلب ميكنند ،شكايت
نمودهاند.
اين شكايت طي سميناري يك روزه كه توسط انجمن مديريت ريسك اسپانيا برگزار شده بود ،اعالم
شد .همچنين ،در اين اظهارنظر مديران ريسك آمده است كه ارزيابان خسارت 6نيز گاهي اوقات به نفع
بيمهگران گام برميدارند زيرا هزينه آنان را شركت بيمه پرداخت مينمايد.
در نتيجه ،استفاده از ارزيابان خسارت مستقل در بازار اسپانيا رشد داشته است .در برخي موارد ديده شده
است كه شركتهاي بيمه ،نظر ارزياب خسارت را وتو ميكنند.
اين مباحث در همايش يك روزه كه در اگرا برگزار شد ،مطرح شد و مباحث ديگري مانند مديريت
خسارت و روند پرداخت خسارت نيز مورد گفتگو قرار گرفت.
مانوال گاروت 2رئيس مديريت ريسك گروه بيمه ساختمان  OHLاظهار ميدارد« :زمان امضاي قرارداد،
(بيمهگران) حتي ما را براي شام هم دعوت ميكنند اما زمان ادعاي خسارت ،هيچكس به داد مشتري
نميرسد".
ديويد گونزالس ،3مدير بخش ريسك و بيمه شركت ساسير 4در اين زمينه تبيين ميكند« :اين مسئله كه
مشتري مركز توجه راهبردهاي بيمه گر در مراحل فروش باشد ،تبديل به يك روند شده است اما در زمان
وجود ادعاي خسارت ،توجه به سمت نفع شركتها متمركز مي شود».
در انتهاي اين سمينار ،اگوستو پرز 5رئيس كل اگرا 1اعالم نمود كه از نظر وي ،مشاركت ارزيابان
خسارت مستقل حق مشتريان است و اين مسئله نبايد بيمهگران را نگران كند.
براي دسترسي به منبع خبر اينجا را كليك كنيد.
منبع :كامرشال ريسك يوروپ ،اكتبر 2161

1. Loss adjuster
2. Manuel Garrote
3. David Gonzalez
4. Sacyr
5. Augusto Perez
6. Igrea
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نکته:
بيمه خدمتي است كه با پرداخت خسارت تكميل ميشود .هرچند در بسياري از موارد خسارتي اتفاق
نميافتد اما در هنگام بروز خسارت ،نحوه ارزيابي و محاسبه آن كليديترين فرآيند خدمات بيمهاي
است .در اين ميان وجود ارزيابان خسارت مستقل خيال بيمهگذاران را از نحوه ارزيابي و محاسبات
صحيح خسارت مطمئن ميسازد .چنين اطميناني خود نيازمند يك پيش زمينه اصلي است؛ ارزيابان
خسارت نبايد به طور مستقيم وابسته به بيمهگران باشند .به عبارتي ارزيابي مستقل زماني معني پيدا ميكند
كه نحوه انتخاب ارزياب خسارت يا در يك فرايند مشاركتي توسط دو طرف بيمهگر و بيمهگذار صورت
پذيرد و يا نهاد ناظر نقشي را در اين زمينه ايفاء كند .تنها با چنين روندي است كه بيمهگذاران از حفظ
منافع حقه خويش اطمينان پيدا ميكنند.

انفجار موشك فضاپيما خسارت  691ميليون دالري به بار آورد
خسارت بيمه ناشي از انفجار ماهواره عاموس  1كه پيش از پرتاب در فلسطين اشغالي ،منفجر شد 691
ميليون دالر تخمين زده شده است .بر اساس گزارش آرتيميس ،انتظار ميرود ،بيمهگران مستقيم و
بيمهگران اتكائي تا آخر ماه جاري كل مبلغ فوق را پرداخت نمايند .پرداختها داراي پوشش اختالل در
كسب و كار يا خسارت به عوايد نبوده و تنها كل مبلغ ماهواره منفجر شده بايد پرداخت شود.
براي دسترسي به منبع خبر اينجا را كليك كنيد.
منبع :آرتيميس ،نوامبر 2161
نکته:
بيمه هاي ماهواره يك شاخه تخصصي از بيمه هاي هوايي هستند كه از سال  6915اولين بار توسط بازار
بيمه لويدز لندن طراحي شد و از سال  2111حدود  21شركت بيمه در سراسر جهان به صورت مستقيم و
ساير شركت ها از طريق انعقاد قرار دادهاي اتكايي اين پوشش بيمه اي را ارائه مي دهند .
اين نوع بيمه ،پوشش دهنده سه نوع ريسك اصلي است  .ريسك راه اندازي ماهواره  ،ريسك قرار
نگرفتن ماهواره در مدار مناسب و ريسك خسارت وارد شده به اشخاص ثالث ناشي از ماهواره يا وسيله
پرتاب كننده آن .
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صندوقهاي حوادث ،ظرفيت متنابهي از اوراق بهادار بيمهاي در سال 6161
ارائه دادند
صندوقها و مؤسسات حوادث طبيعي ،عمده ظرفيت اوراق بهادار بيمهاي را تأمين ميكنند .اين
درحالياستكه صندوقهاي پوشش ريسك 6نيز سهم بازار را در دورههاي اخير افزايش دادهاند .در عين
حال ،تركيب جغرافيايي سرمايهگذاران در سال  2161نسبت به سال گذشته بسيار باال بوده است.
بر اساس گزارش اياوان بنفيلد ،2كه كارگزار بيمه اتكائي شركت واسطهگر اياوان 3ميباشد ،طي
دوازده ماه گذشته ،سطح ظرفيت اوراق بهادار بيمهاي در سال  2161از  47درصد در سال گذشته ميالدي
به  57درصد افزايش يافته است.
پس از طيف صندوقهاي حوادث طبيعي اختصاصي ،4سرمايهگذاران نهادي ، 5عمدهترين سهم ظرفيت
اوراق بهادار بيمهاي در سال  2161را با رقم  21درصد به خود اختصاص دادند .البته اين رقم نسبت به
سال گذشته  62درصد كاهش داشته است .در هر حال ،كل سرمايهگذاران نهادي و صندوقهاي حوادث
طبيعي اختصاصي ظرفيت بسيار بااليي در فضاي اوراق بهادار بيمهاي در سال جاري ميالدي ايجاد نموده
است كه به  77درصد رسيد كه تنها  2درصد نسبت به سال  2165كمتر بوده است.
بر اساس اين گزارش« ،ادامه كاهش نرخها سبب كاهش كل ظرفيت به دست آمده از نهادها به  21درصد
شده است».
براي دسترسي به منبع خبر اينجا را كليك كنيد.
منبع :اياوان بنفيلد ،نوامبر 2161
نکته:
با توجه به روند افزايشي حوادث فاجعه آميز در جهان و هم زمان با نياز به پوشش بيمه اي اين حوادث و
تحميل زيان هاي شديد به شركت هاي بيمه و بيمه اتكايي و همچنين كمبود ظرفيت بيمه اي براي پوشش
تمام اين حوادث ،اوراق بهادار مرتبط با بيمه طراحي گرديد كه يكي از انواع كارآمد و معروف آن
اوراق بالياي طبيعي مي باشند .اين اوراق عالوه بر ارتباط صنعت بيمه با بازار سرمايه و گسترش ظرفيت
1. Hedge funds
2. AON Benfield
3. AON
4. Dedicated catastrophe fund
5. Institutional investor
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بيمه اتكايي در صنعت بيمه به نوعي ابزاري براي تامين مالي و گسترش ذخيره سرمايه اي شركتهاي بيمه
مي باشد .با توجه به اينكه كشور ما نيز جزء كشورهاي بالخيز به لحاظ وقوع حوادث فاجعه آميز مي باشد
و همچنين با توجه به محدوديت دسترسي به بيمه هاي اتكايي خارجي به نظر مي رسد انتشار اين اوراق
مي تواند ظرفيت بيمه اي كشور را تا حد زيادي گسترش دهد.
پروفسور لوبژه استاد و رئيس بخش اقتصاد دانشگاه ژنو كه متخصص بحث اوراق بهادار سازي
ريسكهاي بيمهاي است و به عنوان سخنران در بيست و سومين همايش ملي و نهمين همايش بين المللي
بيمه و توسعه حضور داشت ،معتقد است اوراق قرضه حوادث فاجعه آميز نمونه مطلوبي است كه مي
تواند ارتباط بين نظريههاي اقتصادي و بخش عمليات اقتصاد را نشان دهد .از نظر ايشان اوراق
بهادارسازي ،فضا را براي ورود جديتر به بازارهاي مالي فراهم ميكند و اين امر بهترين گزينه جهت
كمك به صنعت بيمه كشورهاست.

متخصصين اعالم كردند :آينده صنعت در ميان بيمه اتکائي و اوارق بهادار
بيمهاي است
چالشها و موانع فراوان پيشروي بيمهگران مستقيم و اتكائي جهان بدين معناست كه نيازهاي بازار با
سرعت بيشتري نسبت به قبل در حال تغيير است و آينده صنعت جايي ميان الگوي سنتي و جايگزينهاي
مدرنتر خواهد بود.
اين سخن جان چارمن ،6رئيس شركت بيمهگران و اتكائي برمودايي ،اندورنس اسپشالتي هولدينگ 2است
كه در همايش بيمه ملي كانادا مطرح شد .وي بر نياز به نوآوري و تكامل بازار بيمه مستقيم و اتكائي به
منظور تحقق نيازهاي فزاينده كشورها تأكيد نمود.
وي ميافزايد« :فكر مي كنم نظر بنده براي آينده صنعت اين باشد كه ما قادر نخواهيم بود تا بيمهگر و
بيمهگر اتكائي سنتي باقي بمانيم .ما بايد راهي براي تكامل هر چه سريعتر آن نسبت به آنچه طي  411سال
گذشته انجام داده ايم ،پيدا كنيم».
سرمايهگذار اوراق بهادار بيمهاي به طور فزايندهاي به دنبال دسترسي به كسب و كار مرتبط با بيمه و
اتكائي به صورت مستقيم است تا بتواند از چرخه ريسك ،بيشترين و بهترين بازده ،تنوع و كاركرد را
1. John Charman
2. Endurance Specialty Holdings Ltd.
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بهرهبرداري نمايد.
در عين حال ،با افزايش خطوط خاكستري ميان سرمايه سنتي و جايگزين ،عمده شركتهاي بيمه و
اتكائي جهان به نوعي با اوراق بهادار بيمهاي كار ميكنند مانند بيمهاتكائي وثيقهاي ،6كسب و كار
واگذاري ،2اوارق قرضه حوادث ،و اوراق سايدكار حمايتي 3غيره.
وي در ادامه يادآور شد كه دليل اينكه راهكار فوري و نهايي ،اوراق بهادار بيمهاي نيست و چيزي ميان
اوراق بهادار بيمهاي و بيمه اتكائي سنتي است ،به علت رابطه طوالني مدت بيمهگران اتكائي با
شركتهاي بيمه واگذارنده و نيز معناي بالقوه در عبارات قراردادهاست.4
چارمن در ادامه اينطور شرح ميكند كه «نميخواهم نقد كنم اما از منظر پوشش ،بازار سرمايه جايگزين
تمايل دارد گاهي سياه باشد و گاه سفيد كه اين مسئله مشكلساز خواهد شد اما اين موضوع در بازار
سنتي وجود ندارد».
تنها در دورههاي اخير است كه اوراق بهادار بيمهاي ،نيرويي تأثيرگذار در فضاي بيمه و اتكائي پيدا نموده
است اما با ادامه رشد آن و دسترسي مستقيم به ريسك ،بيشتر مورد استقبال قرار گرفته و به عنوان يك
سطح دارايي 5پذيرفته شده است.
تنها زمان به ما نشان خواهد داد كه بيمه اتكائي و اوراق بهادار بيمهاي كداميك بهتر عمل خواهند نمود.
براي دسترسي به منبع خبر اينجا را كليك كنيد.
منبع :آرتيميس ،نوامبر 2161
نکته:
بهطور كلي نميتوان بين بيمه اتكايي سنتي و استفاده از اوراق بهادار بيمهاي براي انتقال ريسك شركتهاي
بيمه يكي را انتخاب كرد و بر ديگري ارجحيت داد .اين دو ابزارهايي براي انتقال ريسك شركتهاي بيمه
هستند كه نه تنها هيچ كدام بر ديگري برتري ندارد بلكه هر دو آنها در جاي خود مفيد و كاربردي
هستند .در مواردي كه هدف انتقال ريسكهايي است كه بهطور نامتعارف و فاجعهآميز بزرگ نيستند،
بهتر است از بيمه هاي اتكايي استفاده شود و شركتهاي بيمه درگير فرآيند پيچيده انتشار اوراق بهادار

1. Collateralized reinsurance
2. Retrocessional business
3. Sidecar
4. Contractual wordings
5. Asset class
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نشوند .اما در جايي كه هدف انتقال ريسك بزرگي مانند ريسك حوادث فاجعهآميز است ،استفاده از
اوراق بهادار راه حل بهتري است زيرا عالوه بر اينكه ريسك بزرگ را از داخل صنعت بيمه به بيرون
انتقال ميدهد ،ريسك نكول طرف قرارداد اتكايي در هنگام وقوع چنين حادثهاي را نيز ندارد .همچنين
در مواردي كه به دليل بزرگي ريسك هيچ شركت اتكايي حاضر به قبول آن نيست ،انتشار اوراق بهادار
بيمهاي و انتقال ريسك به بازار سرمايه ميتواند يك راه حل جايگزين باشد .بنابراين ميتوان گفت در
حالت كلي هيچ كدام از اين ابزارها بر ديگري ارجحيت ندارد و هركدام در جاي خود ميتواند مفيد
واقع شود.

شركتهاي نفتي درباره ريسك آب و هوا سکوت كردهاند
شركت بزرگ نفتي ،به سرمايهگذاران نسبت به اثرات وسايل نقليه الكترونيكي و انرژيهاي تجديدپذير
بر كسب و كار آنان ،شفافيت نشان نميدهند .بر اساس گزارش اينفلوانس مپ ،6شركتهاي بزرگ نفتي
مانند  ،BPشل 2و توتال 3يا سكوت كردهاند يا درباره اثرات انرژيهاي تجديدپذير شفاف عمل نميكنند.
در اين تحليل ،شركتهاي اكسان ،4آكسيدنتال 5و شِوران 1به دليل عدم شفافيت ،عدم تمايل و البي منفي
عليه سياست آب و هوايي ،نمرات بسيار نامطلوبي را كسب نمودند.
رئيس بخش مديريت سرمايهگذاري ،مريم امي 7در اين رابطه اظهار داشت« :ما معتقديم كه شركتهاي
بزرگ نفت و گاز ميتوانند نقش مثبت و راهگشايي در انتقال به اقتصاد كم كربن 8داشته باشند .به همين
دليل ،ما بايد بتوانيم به طور جمعي در رابطه با چالشهاي تحقق اهداف جهاني آب و هوايي كار كنيم».
اين گزارش نشان ميدهد كه شركتهاي نفتي به طور اغراقآميزي به نياز آتي به محصوالت پتروشيمي
در صنعت حمل و نقل جادهاي اشاره مينمايند .اين صنعت بيش از  35درصد از درآمد خالص اين
شركتها را دربر ميگيرد.
بر اساس طرح آب و هوايي نفت و گاز كه در آن رؤساي اجرايي  61شركت بزرگ نفت و گاز با هم به

1. influenceMap
2. Shell
3. Total
4. Exxon
5. Occidental
6. Chevron
7. Meryam Omi
8. Low carbon economy
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همكاري در زمينه كاهش گازهاي گلخانهاي ميپردازند ،متعهد شدهاند تا در زمينه فنآوري كم كربن
سرمايهگذاري نمايند.
اما برخي از اعضا عليه اين نوع تالشها براي اجراي مقررات مبتني بر علم و قيمتگذاري كربن البي
منفي انجام دادهاند.
براي دسترسي به منبع خبر اينجا را كليك كنيد.
منبع :اكچوئري ،نوامبر 2161
نکته:
درآمدهاي عملياتي و جريان نقدينگي حاصل از شركتهاي نفتي تا حد زيادي تحت تاثير شرايط آب و
هوايي ميباشد .دماي هوا در برخي موارد گرمتر و در برخي موارد سردتر از حد نرمال مي شود كه اين
امر منجر به نوسان در مصرف برق و گاز طبيعي نسبت به حد نرمال ميشود و اين موضوع به دليل
واريانس تقاضاي مصرفكننده براي انرژي بوده و در شرايط مختلف آب و هوايي مطرح مي شود.
از طرفي اين نوسانات دمايي غالباً منجر به نرخ باالي مصرف شاخصهاي انرژي شده كه پيامد آن سهم
باالي بخش انرژي در انتشار گازهاي گلخانهاي ،از يكسو و وابستگي اقتصاد برخي از كشورها به نفت و
گاز ،از سوي ديگر ،اولويت بااليي را در تدوين استراتژيها و سياستهاي كاهش انتشار ،تطبيق و
اقدامات اجرايي در قبال پديده تغيير آب و هوايي به بخش انرژي داده است.
براي تدوين استراتژي ملي بايستي ابتدا موانع موجود بررسي شده ،سپس قوانين الزم در بخش
قانونگذاري براي رفع اين موانع تهيه شوند كه عمده استراتژيهاي بخش انرژي به رفع موانع در استفاده
كارآمد از نهادههاي انرژي ،تكنولوژيهاي نوين در شبكه توليد و مصرف نهادههاي انرژي معطوف
ميگردد.

طرحهاي بازنشستگي با مزاياي معين ،جريان نقدي منفي ايجاد ميكند
صندوق هاي بازنشستگي با مزاياي معين 6كه در واقع مزايا تجارت ميكنند ،سبب شدهاند تا  57درصد از
طرحها دچار جريان نقدي 2منفي شود .اين رقم در سال گذشته ميالدي 51 ،درصد بوده است كه اين
افزايش  61درصدي در پرداختها به دليل آن است كه افراد از آوريل  2165آزادانهتر از مزاياي
1. Defined-benefit pension scheme
2. Cash flow
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بازنشستگي بهرهمند ميشوند.
ديگر عامل ،كاهش  65درصدي در مزاياي كسب شده به دليل پايان طرح بوده است كه درنهايت سبب
كاهش متعلقات 6در آينده ميگردد.
هايمنز رابرتسون ،2رئيس مشاوره شركت جان هچت ،3اظهار ميدارد 57« :درصد از طرحهاي بازنشستگي
با مزاياي معين در وضعيتي هستند كه نياز دارند تا به عنوان اولويت خود درآمدزايي داشته باشند .در
صورتي كه نتوانند راهكارهاي درآمدزايي را به روشني به كار بندند ،در ريسكي واقعي دچار ميشوند كه
بايد دارايي بفروشند تا بتوانند پرداختهاي مستمري بازنشستگي خود را به انجام برسانند .و زماني كه
صندوق مجبور به فروش دارايي در اين ركود بازار شوند ،خود را گرفتار گرداب خواهند نمود زيرا سهم
بااليي از دارايي پايه 4آنان بايد براي پرداخت مزايا فروخته شود .در نهايت ،باقيمانده صندوق نيز قادر به
برگشت پس از بهبود بازار نخواهد بود».
بنابراين ،اهميت طرحريزي براي جريان نقدي بسيار حائذ اهميت است.
براي دسترسي به منبع خبر اينجا را كليك كنيد.
منبع :اكچواري ،نوامبر 2161
نکته:
برنامههاي مزاياي معين عموماً در يكي از سه دسته "سنتي" " ،پيوندي "5يا "مختلط "1طبقهبندي
ميشوند .طرح مزاياي معين سنتي ،برنامه مزاياي معين است كه مزاياي آن بهواسطه يك فرمول به
دستمزد يا حقوق اعضا ،مدت خدمت و ساير عوامل مرتبط ميشود .طرحهاي مزاياي معين پيوندي؛ يك
نوع برنامه مزاياي معين است كه مزاياي آن بسته به نرخ بازدهي دارد كه به مشاركتها تعلق ميگيرد .اين
نرخ بازده توسط قوانين برنامه تعيين ميشود و مستقل از بازدهي واقعي هر يك از داراييهاي پشتيبان

7

(شامل ثابت ،شاخصدار بر اساس يك بازار مبنا ،بر اساس رشد حقوق و مزايا و )...است و يا بر مبناي
بازده احتمالي هر يك از داراييهاي پشتيبان و بازده حداقل تضمين شده كه توسط قوانين برنامه مشخص

1. Accrual
2. Hymans Robertson
3. John Hatchett
4. Base asset
5. Hybrid
6. Mixed
7. Supporting Assets

 5روابط عمومي و امور بينالملل پژوهشكده بيمه

[تازههاي بيمه ايران و جهان  /شماره  – 02نيمه اول آذر ]59

ميشود ،محاسبه ميگردد و همچنين طرحهاي مزاياي معين مختلط نوعي برنامه مزاياي معين است كه دو
جزء مجزاي مشاركت معين و مزاياي معين دارد ،اما بخشي از يك برنامه محسوب ميگردند.

تحليلهاي جديد بر عوامل رشد بازارهاي نوظهور متمركز شدهاند
در سال  ،2161رشد بازارهاي نوظهور به طور عمده نسبت به متوسط بين سالهاي  2111تا  2165كاهش
داشته است .بر اساس گزارش  ،PwCعواملي مانند اقتصادي متنوع ،سرمايهگذاري در زيرساختها و
مهارتها و كنترل سطوح وام ،عوامل كليدي رشد در اين بازارها اعالم شده است .سرمايهگذاري،
آموزش و ثبات اقتصاد كالن در رشد بازارهاي نوظهور نيز بسيار حياتي بوده است.
اين گزارش كه به تحليل پنج عامل رشد كليدي در بازارهاي نوظهور ميپردازد ،اين عوامل را نسبت به
رشد سرانه توليد ناخالص ملي واقعي از سال  2111ارزيابي مينمايد.
جان هاكسورث ،6كارشناس ارشد اقتصادي  PwCدر اينباره اظهار ميدارد« :شرايط نامطلوب جهاني،
كاهش سرعت اقتصاد چين و ركود عمده در قيمتهاي كاال 2از سال  2164به كاهش رشد در بازارهاي
نوظهور را در سالهاي اخير سبب شده است .با اين پيشبيني كه قيمت كاال نسبت به سطح ميانه سال
 2164كاهش داشته باشد و نرخ رشد اقتصاد چين به ركود خود ادامه دهد ،رشد بازارهاي نوظهور مقهور
وضعيت فعلي خود تا پنج سال آتي خواهد بود .تجربهاي كه طي  65سال اول قرن حاضر وجود نداشته
است».
نتايج كلي گزارش  PwCبه شرح ذيل است:
 سرانه اوليه توليد ناخالص ملي :رابطه منفي معناداري ميان سطوح اوليه درآمد متوسط در يك اقتصاد و
رشد سرانه توليد ناخالص ملي وجود دارد.
 سرمايهگذاري :سرمايه براي سرمايهگذاري به عنوان سهمي از توليد ناخالص ملي ،يكي از عوامل
عمده رشد از سال  2111بوده است.
 آموزش :آموزش مقطع متوسطه نيز يكي از عوامل رشد بوده است.
 وام دولتي :در اين بررسي ،رابطه منفي ميان وام دولت و رشد يافت شد اما اثر آن نسبت به ديگر
متغيرها كمتر بوده است.
1. John Hawksworth
2. Commodity price
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 صادرات محصول :تقاضاي عمده و قيمتهاي باالي كاال در  65سال گذشته اثر مثبتي بر رشد در
بازارهاي نوظهور داشته است.
براي دسترسي به منبع خبر اينجا را كليك كنيد.
منبع :پيدابليوسي ،نوامبر 2161
نکته:
كشورهاي داراي اقتصاد نوظهور هماكنون 41درصد كل ذخاير ارزي جهان را در اختيار دارند .از
اقتصادهاي نوظهور بهطور مشخص ميتوان به چين ،هند ،برزيل ،روسيه و آفريقاي جنوبي اشاره كرد كه
به رقباي اصلي كشورهاي غربي و ژاپن تبديل شدهاند .بازارهاي نوظهور به وسيله رشد باالي اقتصادي و
بهبود ساختهاي قانوني و فيزيكي ،نقش عمدهاي را در اقتصاد جهاني بازي ميكنند .رشد ضعيف
اقتصادي در اغلب بازارهاي نوظهور به طور همزمان ميتواند رشد جهاني را تحت تاثير قرار دهد و
همچنين موجب نگرانيهايي نسبت به تحقق اهداف برنامههايجهاني همچون كاهش فقر و رفاه عمومي
گردد .رشد در بازارهاي نوظهور توسط عوامل متعددي تعيين ميگردد اما سرمايهگذاري ،آموزش و
ثبات در اقتصاد كالن از مهمترين عوامل به شمار ميآيند .با نگاه به آينده ميتوان گفت كه رشد
بلندمدت در بازارهاي نوظهور وابسته به تنوعبخشي ،افزايش سرمايهگذاري در زيرساختها و آموزش
مردم با مهارتهاي موردنياز در اقتصاد رقابتي جهان امروز است كه ميبايست مورد توجه قرار گيرد.

ضرورت مدلسازي براي ريسكهاي سايبري
شركتها با مدلسازي 6ميتوانند به درك بهتر ريسك سايبري 2خود و توليد بيمه سايبري اثربخش و
برنامههاي مديريت ريسك نائل آيند .بر پايه تحقيق مديريت ريسك مارش ،3ريسك سايبري در ميان
ريسكهاي مهم شناسايي شده است .شركتها با ريسكهاي سايبري ديرينه مانند نقض اطالعات،4
سرقت سايبري 5و ريسك شهرت 1همواره با چالش روبرو بودهاند .و بسياري از سازمانها با ريسكهاي
نوظهور مانند اخاذي سايبري ،7بدافزارها جاسوسي 6و توقف در كسب و كار 2در نتيجه ازكارافتادن
1. Modeling
2. Cyber risk
3. Marsh
4. Data breach
5. Cyber theft
6. Reputational risk
7. Cyber extortion
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فنآوريها دست و پنجه نرم ميكنند.
عموماً ،بروز رويدادهاي سايبري براي هر كسب و كاري غيرقابل اجتناب است .بنابراين ،مدلسازي و
نقشهبرداري از ريسكهاي سايبري خاص به منظور كاهش آنها ،بسيار حائز اهميت است.
مت الن ،3مدير مشاور ريسك مارش معتقد است كه روند مدلسازي ريسك سايبري داراي اشكاالت
مختلف است اما اغلب شامل طراحي سناريو 4ميگردد .با خلق يك سناريو از يك رويداد احتمالي ،يك
شركت ميتواند ببيند چطور يك ريسك ميتواند شكل بگيرد و بر سازمان اثر بگذارد .در عوض ،اين
مدلها اطالعات ارزشمندي ارائه ميدهند مانند هزينه بالقوه يك رويداد سايبري كه نياز به ارائه
راهكارهاي مديريت ريسك سايبري را ميطلبد.
مدلسازي ميتواند افق هايي را براي شركت ها روشن سازد كه به آنها در تصميم به خريد بيمه مناسب
كمك كند مانند داشتن يك رويكرد كلينگر 5به ريسكهاي سايبري در كل برنامه بيمه يك شركت.
باب پاريسي ،1مدير محصوالت سايبري مارش پيشنهاد ميدهد ،با وجود آنكه بيمهگران اموال و حوادث
حاضر به ارائه پوشش براي برخي ريسكهاي سايبري هستند ،سه شكل از پوشش ،هماهنگي كامل با هم
دارند« .بازارهاي بيمه سايبري به گسترش و بهبود گزينههاي انتقال ريسك پيشروي شركتها كمك
مينمايد مانند برخي موارد كه مستقيماً به خسارت و بيمه مسئوليت مرتبط هستند».
براي دسترسي به منبع خبر اينجا را كليك كنيد.
منبع :مارش ،نوامبر 2161
نکته:
يكي از وظايف اساسي مديرت ريسك شركتهايي كه با ريسكهاي بزرگ و پيچيده مواجه هستند،
مدلسازي ريسك آن شركت است تا از خسارتها و آسيبهاي احتمالي در آينده باخبر شده و راهكار
مناسب براي مديريت آن ريسكها اتخاذ نمايند .ريسكهاي سايبري از اين دسته از ريسكها هستند كه
هر ساله خسارات زيادي را متوجه شركتها و سازمانها كرده است و اين روند رو به افزايش است.
مدلسازي اين ريسك ها به دليل نوپا بودنشان و گستره وقوعشان به طور مطلوب اتفاق نيافتاده است.
1. Ransomware
2. Business interruption
3. Mat Allen
4. Scenario planning
5. Holistic
6. Bob Parisi
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مدلسازي اين ريسكها با ايجاد نگرش و بينش عميق مديريت نسبت به ريسكهايي كه شركت را
تهديد مي كند و همچنين اثرات اقتصادي كه بر كسب و كار شركت در بازار رقابتي امروزي ميگذارد،
مديران را تشويق به اتخاذ يك رويكرد سيستمانيك براي افزايش استحكام ريسك پذيري در حد
مطلوب و در ادامه تحت پوشش بيمهاي قراردادن برخي از اين ريسكها ميكند .خوشبختانه شركتهاي
مطرح بيمه اي در دنيا با ورود به اين حوزه و تحت پوشش قرار دادن اين ريسكها گامهاي مهمي
برداشتهاند .در ايران نيز مطالعات اوليه در اين زمينه انجام شده است و از يك طرف شركتها و
سازمانهايي كه با اين ريسكها مواجه هستند به دنبال مديريت هرچه بهتر آن برآمدهاند و از طرف ديگر
شركتهاي بيمه نيز به اين صحنه ورود پيدا كردهاند و اميدواريم در آيندهاي نزديك شاهد ارائه
بيمهنامههاي مناسب در اين زمينه از طرف شركتهاي بيمه باشيم.

احتمال عدم افزايش حق بيمه شخص ثالث در سال 91
رئيسكل بيمه مركزي با بيان اينكه درخواست ما از قوه قضاييه اين است كهه نهرخ بيمهه شهخصثالهث در
سال  91افزايش نيابد ،گفت :اگر هم قرار باشد افزايشي اعمال شود ،بسيار جزئي خواهد بود.
عبدالناصر همتي در خصوص تعيين نرخ بيمه شخص ثالث در سال  91گفت :تغيير در نرخ بيمهه شهخص ثالهث
بستگي به تشخيص قوه قضاييه دارد؛ ولي با توجه به اينكه نرخ تورم اكنون خيلي پايين است ،به نظهر نمهيرسهد
افزايشي در اين زمينه داشته باشيم.
رئيسكل بيمه مركزي افزود :درخواست ما از قوه قضاييه اين است كه نرخ بيمه شهخص ثالهث در سهال آينهده
افزايش نيابد و اجازه داده شود تا صنعت بيمه بتواند خود را در رشته شخص ثالث احيا كند.
وي تصريح كرد :اگر تصميم قوهقضاييه بر افزايش نرخ بيمه شخص ثالث باشد كه مورد احترام مها اسهت ،طبهق
قانون جديد بيمه نيازي نيست كه در  5سال آينده مردم الحاقيه تهيه نمايند ،چراكه صندوق خسارتههاي بهدني
مابهالتفاوت خسارتهاي بيمه را پرداخت خواهد كرد.
منبع :خبرگزاري مهر
نکته:
بر اساس قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه ،به منظور
حمايت از زيان ديدگان حوادث ناشي از وسايل نقليه ،خسارت هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت
شرايطي از جمله فقدان يا انقضاي بيمه نامه ،بطالن قرارداد بيمه ،شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه ،كسري
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پوشش بيمه نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه قابل پرداخت نباشد توسط صندوق مستقلي به نام "صندوق
تامين خسارتهاي بدني" جبران مي شود .صندوق مجاز است موجودي نقدي مازاد خود را نزد بانكهاي
دولتي سپرده گذاري و يا اوراق بهادار بدون خطر (ريسك) خريداري كند مشروط بر آنكه سرمايهگذاريهاي
مذكور به نحوي برنامه ريزي شود كه همواره امكان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
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