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 .1هشدار به بیمهگران ایرانی برای ارزیابی کفایت ذخایر
میرود
هماکنون،صنعتبیمهایران333تریلیونریال(7/23میلیارددالر)درذخایرخودداردکهانتظار 
شود،فزونییابدوایندرحالیاستکهناظربیمهایران


آغازمی
طیسالمالیآتیکهاز21مارس2318
نیزبرتوجهبیشتربهارزیابیکفایتذخیره1تأکیددارد.
دکترعبدالناصرهمتی،رئیسکلبیمهمرکزیج.ا.ایران()CIIکهاینمطلبرااخیراًطییککنفرانس
سابقهایافزایشیافتهاست
پرداختخسارتدرسالمالیجاری،بهطوربی 

مطبوعاتیبیانکرد،افزود:
زیراحوادثعمدهمتعددیدرآنبهوقوعپیوستهاست.

آتشسوزیکهموجبتخریبکاملساختمانتجاریپالسکودرجنوبتهرانشد،زلزله7/2ریشتری
هایعمدهایاستکهدرسالجاری


اد،دوموردازخسارت
دراستانغربیایران،کرمانشاه،روید
میالدی،بازاربیمهایرانراتکاندادهاست.
آتشسوزیفوقدرپالسکو،خسارتاقتصادیبالغبر 15تریلیونریالبههمراهداشتکهدرحدود

433میلیاردریالآنتحتپوششبیمهبود.
هایزلزلهکرمانشاهپرداختهاند


میلیاردریالبرایخسارت
بیمهگرانایرانیتاکنون833
دکترهمتیگفت :
بینیمیشودآخرینارقامبه1/7تریلیونریالبرسد.


کهپیش
ویهمچنینبهحادثهسانچیدر 6ژانویهسالجاریاشارهوازآنبهعنوانیکخسارتبزرگیاد
نمود.تانکرنفتیایرانکهدردریایشرقچینبهسمت کرهجنوبیدرحالحرکتبودبایککشتی
چینیبهگونهایبرخوردنمودکهسببانفجاروکشتهشدنتمامی32خدمهآنشد33.تنازاینخدمه

ایرانیومابقیازکشوربنگالدشبودند.
بیمهگرانایران،مسئولپوشش 33درصدازخسارت 32میلیوندالریسانحهتانکر
دکترهمتیافزود :
دیگربیمهگرایرانیکهپوششبیمهزندگیبالغبر 1میلیاردریالبرایهریکازاعضا

نفتیهستند.
خدمهایرانیبرعهدهدارد،درحالپرداختغرامتبهبازماندگانآنهااست
دیگر آنکه ،قانونگذاران ،صنعت بیمه را از یک قانون بودجه معاف نمودهاند که بر اساس آن از
گذاریشانحفظ


اینمعافیت،آنانراازکاهشدرآمدسرمایه
هایبانکی،بهرهایکسبنشود.

سپر 
ده

1. Reserve adequacy
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گرانمعافمیشوند«زیراسرمایهآنانبهمردمتعلقداردوآنها

دکترهمتیاضافهمیکند :
بیمه

مینماید.

نکهاقراردهند».
درصدازصندوقهایخودرابهعنوانسپردهنقدیدرنزدبا 

بایدحداقل33
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع:ایشااینشورنسریویو،فوریه2318
نکته:
طورکلی
به 
یدهد .
ریسک،دلیلوجودبیمهاستوبدونریسک ،بیمهمفهوموجودیخودراازدستم 
یتهای آنمنوطبهمدیریت بهینه ریسک
یتوان گفت،بیمه بامفهومریسک عجین شدهوادامهفعال 
م 
یمهگری خود ادامه دهند و
یمهای بتوانند به فعالیت ب 
شرکتهای ب 

است .در همین راستا و برای اینکه 
برنامههای
یمهگذاران عمل کنند باید  
بتوانند به تعهدات خود در قبال پوششهای پذیرفته شده و ب 
یمهگری خود،داشتهباشند.نهاد(های)ناظردرکشورهای
یتهای ب 
یسک فعال 

مشخصی برای مدیریت ر
یکند .به این
یمهای م 
یتهایی برای پذیرش ریسک ،در شرکتهای ب 
مختلف ،اقدام به ایجاد محدود 
صورتکهنهادناظربادرنظرگرفتنمعیارهای مشخصی اقدامبهتعیین سقفبرای پذیرش هرریسک
درشرکتهای بیمه است.تعیین این سقف

یکند.این سقفمجازهمانظرفیت نگهداری 
یمهنامه)م 
(ب 
اصوال باید بر اساس سرمایه و ذخایر آزاد ( )Free Reservesشرکت باشد که در ادامه درخصوص
یشود.
ونحوهمحاسبهاشبحثم 

مفهومآن،اهمیت
درشرکتهای بیمه عبارتاستازمیزانی ازریسک ومتناسبباتوانمالی

ظرفیت نگهداری(ذخیره) 
بهعبارتی ظرفیت
یتواند درهررشته،درهربازارودرهرمنطقهقبولکند .
شرکتکهشرکتبیمه م 
یمهنامه)چهمیزان ازارزشموضوعبیمه را
یکند کهشرکتبیمه درهرریسک (ب 
نگهداری مشخصم 
بهشرکتهای واجدشرایط اتکایی کند.درواقعظرفیت

یتواند نزدخودنگهداری وبقیه آنراباید 
م 
حالتها

یآورد که شرکت بیمه بتواند در بدترین 
نگهداری امکانی را برای شرکت بیمه فراهم م 
یمهگذارانراداشتهباشد.
()Worst-case Scenariosنیزتواناییپرداختخسارتبهب 
شرکتهای بیمه ،منجر به این خواهد شد که از تمرکز ریسک در

تعیین ظرفیت نگهداری برای 
یمهای جلوگیری شود .همچنین تعیین این ظرفیت توسط نهاد ناظر ،امکانی را برای
شرکتهای ب 

یتوانند نزدخود
یکند کهبتوانندتوازنمطلوبی رابین میزان ریسکی کهم 
یمهای فراهمم 
شرکتهای ب 

یشود که
نگهداری و میزان ریسکی که باید اتکایی کنند ،برقرار شود .برقراری این توازن باعث م 
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حقبیمه زیادی به علت
یکه  .
شرکتهای بیمه به میزان منابع خود ،ریسک نگهداری کنند؛ بهطور 

شرکتهای بیمه،

واگذاری اتکایی از شرکت خارج نشود و همچنین در صورت بروز حادثه نیز 
خسارتهایهنگفتیرامتحملنشوند.


 .2بیمهگر دولتی ایران در پی فروش بیمه زلزله
،تنهابیمهگردولتیدرایران،درنظرداردتابیمهزلزلهبرایواحدهایمسکونی

شرکتبیمهایران()IIC
صادر نماید .به گزارش وبسایت رسمی این شرکت و به نقل از ایشاانشورنس ریویو ،محمد زاهدنیا،
بیمهنامهزلزلهدرفازاولآزمایشیدرسهاستاناصفهان،
معاونامورفنیشرکتبیمهایران،اظهارداشت :
کرمانویزداز12بهمن(اولفوریه)بهاجرادرآمدهاست.
باتأییدرسمیبیمهمرکزی،ناظررسمیصنعتبیمه،اینپوششدردیگراستانهابهاجراگذاشتهخواهد

شد.
ریشتریدرکرمانشاهوبهعنوانبزرگترینحادثهدردههاخیراتخاذشده

اینتصمیم،پساززلزله7/2
استکهطیآن633نفرجانخودراازدستدادند.
پسازاینزلزله،چندینزمینلرزهمشابهدردیگراستانهابهوقوعپیوستهاستکهدوموردآندرتهران

نیزاحساسشدهامااینزلزلههاهیچگونهتلفاتیدرپینداشتهاست.

تمانهای تحت استاندارد وزارت راه و شهرسازی،
زاهدنیا در ادامه میافزاید :این بیمهنامه ،ساخ 
ساختمانهایبتنی،فلزیوآجریبادارابودن23سالسنونیزاسبابواثاثیه،هزینهاقامتموقتبرای

آوریآوارراپوششمیدهد.


زدهوجمع

شهروندانزلزله
بااشارهبهطریقهتعییننرخحقبیمهبرایاینپوشش،ویگفت:چندین شهرومنطقهدرپنجگروهبر
بندیشدهاندوبرایناساس،نرخحقبیمهتعیینشدهاست.


اساسسطحریسکاحتمالیتقسیم
دکترهمتی ،رئیسکلبیمهمرکزیج.ا.ایران،دراظهارنظرخوداعالمکرد«:درراستایپوششبیمه

هماکنون85،
زلزله،بیمهمرکزیایراندرنظرداردتاصندوقبیمهحوادث طبیعیراتأسیسنماید ».
کهشاملپوششزلزلهنیزمیگردد)ندارند.

درصدازواحدهایمسکونیدرایران،بیمهآتشسوزی(

برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع:ایشااینشورنسریویو،فوریه2318
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نکته:
باوقوعزلزلههای اخیرایراندرکرمانشاهوکرمانوتخریبمنازلمسکونیواحتمالوقوعزلزلههای
دیگر،عدهیزیادیبهفکربیمهکردنمنازلمسکونیدربرابرزلزلههستند،عاقالنهترینراهبرایجبران
خسارتهایمالی ناشیاززلزله،بیمهکردنمنازلمسکونیاست.درایرانبیمهنامهایبهنامبیمهزلزله
وجودنداردوبیمه زلزلهیکی ازخطراتاضافی تحتپوششدربیمه آتشسوزی است.اگرفردی
بیمهآتشسوزیراباپوششزلزلهخریدارینمایدمیتواندازخدماتاینبیمهنامهاستفادهنماید.شاید
اینسوالبرایشماهمپیشآمدهکهچرابیمهایبهصورتبیمهزلزلهوجودندارد؟پیشبینیبرخیاز
بالیای طبیعی ازجملهزلزلهازآرزوهای بشراستواین اتفاقی استبسیار سختوفعالنشدنی ،واز
آنجاییکه زلزلهازجملهریسک های بیمه ناپذیر تلقی می شدتاسالهاپیش جزءپوششهای بیمه ای
نبود،ولی باپیشرفت هایی کهدرصنعتبیمه اتفاقافتادهوبااستفادهازتئوری های احتماالتوقانون
اعدادبزرگوپررنگ شدننقشبیمه های اتکایی و تقسیم ریسک بین بیمه گران،می توانچنین
ریسکهاییرانیزبیمهکرد.باوجوددوگسلبزرگوفعالزاگرسوالبرز،وجوداینخطربرایهمه
مناطقی کهدراین کمربندزلزلههستندهنوزهمامکانپذیر است.باداشتنپوششزلزلههمهخسارت
های واردهبهمکانهای مسکونی وغیر مسکونی وصنعتی بههمراهاسبابولوازمداخلآنهاتحت
پوششمیباشند.

 .3ای.ام.بست گزارش داد :شرایط عملیاتی منطقه منا نامطمئن است
گرانوبیمهگراناتکائیکهدرمنطقهمنا(1)MENAودرفضای


هایآتی،کیفیتاعتباریبیمه

طیسال
عملیاتینامطمئنحضوردارند،بررسیمیگردد.

درفضایتنشهایمستمرژئوپلتیکدر

ام.بست2اعالمکردوافزود:
اینمطلبراشرکترتبهبندیای .

گرانوبیمهگراناتکائیکهدراینمنطقهعملیات


هایسیاسی،مالیواقتصادیبرایبیمه

منطقه،ریسک
هایرشدقابلتوجهیبرای


بااینوجود،منطقهمناهمچنانفرصت
انجاممیدهند،درحالافزایشاست.

گرانوبیمهگراناتکائیبههمراهدارد.


برخیبیمه

1. Middle East and North Africa
2. A.M. Best
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قیمت پایین هیدروکربن 1در سال  2317به طور منفی بر اقتصادهای وابسته به عواید نفت و گاز اثر
ثباتیفزایندهایرادرمنطقهایجادنمود.


گذاشتوبی
در عین حال ،این گزارش نسبت به بازارهای منا خوشبین است .ماهش میستری ، 2مدیر ارشد و
هایذاتیعملیاتدرمنطقه،فرصتهایی


باوجودچالش
بستدراینزمینهمیگوید«:

ام.
تحلیلگرای .

هایپاییننفوذنسبتبهاقتصادهاینوظهوروبازارهایپیشرفتهو


دارنرخ

برایرشدوجودداردکهوام
نیزاستمرارارائهپوششهایاجباریمانندخدماتسالمتودرماناست».

بنابر عقیده این شرکت رتبهبندی ،بازار منا ،همچنان به وضعیت خردهفروشی ادامه میدهد و بخش
شرکتهایبزرگ(عموماً

بیمهراازبازارهایکوچککسبمیکنند.


هایپایه،حق

اعظمیازشرکت
بیمههارابه
درصدازکلحق 

پنجشرکتعمدهدرهرکشور)معموالًبیشتربازاررادردستدارندو53
هابهرقابتمیپردازند.

هایکوچکتر،درباقیماندهحق 
بیمه


اندومابقیشرکت

خوداختصاصداده
فزایشیافتهاستوانتظارمیرود،وضعیت

سالگذشته،سهمبازارشرکتهایبزرگبهتدریجا

طی13
برترآنانطیسالهایآتیبیشترتقویتشود.

دلیلفعالیتهایادغاموتملیک( 3)M&Aبوده


فضایبیمهوبیمهاتکائیدرحالتغییراستواینبه
است .ایوت اسن ،4مدیر ،محقق و نگارنده این گزارش ،اظهار میدارد« :محرک عمده تملیکها،
دسترسیبهبازارمانندصدورگواهیوتوزیعاستوشرکتهایمنطقهبااتحاد،تالشدارندتاپروفایل

ای.ام.بستمعتقداستکهانسجامبازاردرمنطقهمنا ،روندمثبتیرا
کسبوکارخودرابهبودبخشند .
رخیمواردحتیباارائهمشوقها

کندوبسیاریازناظران،فعاالنهازادغامبینشرکتهاودرب


طیمی
برایاینکار،آنراتقویتمینمایند».

گرانوبیمهگراناتکائیدرمنطقهمناایجادنمودهاست.


توجهیبرایبرخیبیمه

نرخپایین،رشدقابل
عالوهبراین،عوایدناشیازمالیاتبرارزشافزوده(،5)VATبههمراهافزایشنسبیقیمتنفت،در
سالجاری،زیرساختالزمبرایبهبودبهرهوریدرمنطقهمناراتأمینخواهدساخت.


1. Hydrocarbon
2. Mahesh Mistry
3. Merger and Acquisition
4. Yvette Essen
5. Value-added Tax

 6روابط عمومي و امور بينالملل پژوهشكده بيمه

[تازههاي بيمه ايران و جهان  /شماره  – 46نيمه اول بهمن ماه ]66

درسال، 2316چندکشوراینمنطقه،کویت،عمان،عربستانسعودی،مصروالجزیره،نرخنفوذبیمه
کمتراز2درصدراتجربهکردندکهنسبتبهمتوسط6/3درصددرسطحجهانونیزنسبتبهبازارهای
بندیمیافزاید:باوجودسطحپاییننرخنفوذو


گزارشاینشرکترتبه
نوظهوربسیارپایینبودهاست.
گرانبرایحفظبیشترریسک،اینشاخصها


وباتغییراتنظارتیوعالقمندیبیمه
نگهداشتحقبیمه1
درسالهایاخیردرحالافزایشاست.

بخشیازعلتنرخپاییننفوذ،حجمپایینپوششبیمهزندگیاستکهبیشتردرکشورهایشورای
شودوبیشترکسانیکهبازاربیمهزندگیاینمنطقهراتشکیلمیدهند،افراد


حوزهخلیجفارسدیدهمی
مهاجرهستند.
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع:ایشااینشورنسریویو،ژانویه2318
نکته:
صنعتبیمه درخاورمیانه وشمالآفریقا معروفبه«منا» ( )MENAبه نسبتجوانوکمتر
توسعهیافته استودرقیاس باکشورهای توسعه یافته اقتصادی نوپاتلقیمیشود..هرچنددر
طی پنجسالگذشته ،منطقه شاهدرشدبیمه بودهاستولی راهدرازی رابرای تبدیل شدنبهکانون
بیمه درجهان پیش رودارد.منطقه منا همازنظرشدتبیمه و همازنظرضریب نفوذکه ازنظر کلی
شاخصهای پذیرفتهشدهبلوغبازاربیمه هستند،پشتسربازارهایدرحالظهوروتوسعهیافتهقرار

دارد.مجموع حقبیمهدرمنطقهمنادرسال 2338درحدود 14میلیارددالربودهکهشامل 3میلیارد
حقبیمه زندگی و  11میلیارد دالردربخش غیر زندگی است و درمقایسه باکشورهای توسعه یافته
بازاربیمه مثلاروپا ( 1/7تریلیون دالر)وآمریکا ( 1/4تریلیون دالر)وژاپن( 675تریلیون دالر)سهم
بسیار کوچکی ازبازاربیمه جهانی رادربردارد.سهمبیمه غیر زندگی  81درصد وسهمبیمه
میباشد.بیمهزندگیدرمنطقهمنادرطولسال،2338بهمیزان
زندگی11درصدطیسال 2338
24درصدرشدیافتهوبیشترکشورهایمنطقهبهاینرشدکمککردهاند.عربستانسعودیکه
یرود ،میزان رشد 81درصدی راثبتکردکهبه دلیل افزایش
هنوزهمپایگاهی کوچک بهشمارم 
1 Premium retention
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یباشد.درسال،2338حق بیمه غیر زندگی درمنطقهمنا ،بهدلیل رشد قوی
شهرتحقبیمه شریعت م 
بخشهایی همچون
درعربستانسعودی واماراتبهمیزان  31درصد رشدکرد.بیمه اجباری  
خودرووبهداشتبهتقویترشددراینبازارهاادامهدادند.
تا سال  ،2338سه بازار بزرگ بیمه از نظر مجموع حق بیمه در خاورمیانه و شمال آفریقا عبارتند از:
اماراتمتحدهعربی،عربستانسعودی،مصرواینمنطقهتنهادربردارنده3/3درصدازکلحق
درحالیکهمصردر

میباشد.اماراتمتحدهعربیدرمنطقۀخاورمیانهپیشتازلیستاست
بیمهدرجهان 
آخرینرتبهقراردارد .مطالعه های انجام شدهمبیناینحقیقتاستکهسطحپایین آموزش ،اطالع
رسانینسبتبهخدماتبیمه،باالبودنسهممخارجمصرفینسبتمخارجسرمایهگذاریوپساندازاز

مقرراتبازدارندهبرسرراهسرمایهگذارانداخلیوخارجیوایجاداطمینانبرایجذبمنابع

درآمد ،
مالی بیشتر ،موانع قانون ی و یا ساختاری بازدارنده در بخش های مختلف اقتصادی و کندی روند
تمرکززداییوآزادسازیهایاقتصادیو همگیازجملهعواملاجتماعیواقتصادیهستندکهتوسعه
کمتر بخش بیمه را در گروه کشورهای منا نسبت به سایر  کشورها و مناطق مورد مقایسه  به خوبی
توضیحمیدهند.
جمهوریاسالمیایرانبا43هزارو561میلیاردریالحقبیمهتولیدیدرسال 1387رتبهسومحقبیمه
تولیدیدرمنطقهمنا(کشورهایخاورمیانهوشمالآفریقا)رابهدستآورد.دربررسیشاخصحقبیمه
سرانهدرمنطقهمنا،صنعتبیمهایرانبا 51دالرحقبیمهسرانهفاصلهزیادیبامیانگینمنطقهمنایعنی
شایانذکراستبراساسسندچشمانداز،ایراندر

 118دالرداردودرجایگاهیازدهمایستادهاست .
پایانافقچشماندازبایدرتبهاولکشورهایمنادرصنعتبیمهباشدوضریبنفوذیباالتر ازمیانگین

جهانیاینشاخصرااحرازکندکهبرایدستیابیبهاینهدفراهبردیبایدساالنهبیشاز 43درصد
رشدرادرصنعتبیمهکشوربهدستآورد.

 .4نقش بیمهگران در تغییرات آب و هوایی در پژوهشی جدید از انجمن ژنو
صنعتبیمهبهطورعمدهبهتوانانعطافاجتماعی-اقتصادینسبتبهتغییراتآبوهواییوکمکبه
بهنقشخودبهعنوانمتخصصمدیریتریسکوسرمایهگذار،مشارکت

انتقالبهاقتصادکمکربن 1


1. Low-carbon economy
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عنوانشدهاستومیافزاید:بااینوجودبرخی

دارد.اینمطلبدرگزارشپژوهشیجدیدانجمنژنو1
موانعبرایافزایشاینمشارکتوجوددارد.
عکسالعملبهعنوانمدیران

گزارش 2اینانجمنجهانیباعنوانتغییراتآبوهواییوصنعتبیمه:
مدیراجرائیازشرکتهایبیمهوبیمهاتکائیفعالجهان

ریسکوسرمایهگذاربراساسمصاحبهبا62

تهیه شده است و دیدگاه هایی در رابطه با نقش صنعت بیمه در سازگاری با تغییرات آب و هوایی و
هاارائهمیدهد.


کاهشخسارت
اینمطالعهتأییدمیکند،تغییرات

رابطهاظهارمیدارد:

آناماریادوهالستر،3دبیرکلانجمنژنو،دراین 
کنندههواهستندونهسیاستگذار،موضوعیاستکه


گراننهآلوده

آبوهوایی،باوجودآنکهبیمه
شرکتکنندگان این مطالعه ،به

مسیر خود را به اتاق هیئتهای عامل صنعت بیمه باز کرده است .
برنامههایخوددرسهحوزهکسبوکاراشارهنمودند:اوالً،ازمنظرتعهداتیکهصنعت،محصوالتو

کارهایانتقالریسکویژهارائهدهدکهقادرباشدازعهدهپیامدهایمالیتغییراتآبوهوایی


راه
کهبیمهگرانبهطورفزایندهمالحظاتتغییراتآبوهواییرا


گذاری،جائی
برآید؛ثانیاًازمنظرسرمایه
کهشرکتهااثراتکربنی

گذاریخودپیوندمیزنند؛ثالثاً،ازمنظرعملیاتی،جائی


بهراهبردهایسرمایه
خودراکاهشمیدهند».

اما،برایتوسعهمشارکتصنعتبیمهدررابطهباسازگاریوکاهشخسارتهایتغییراتآبوهوایی

موانعبیرونیوجوددارد.
برای مثال ،هماکنون ،گسترش راهکارهای مؤثر انتقال ریسک به دلیل دسترسی محدود به اطالعات
ریسکوفقدانمشوقبرایپذیرشبیمهبهدلیلکمکهایدولتیپسازحادثه،بامانعروبرواست.
عالوهبراین،افزایشسرمایهگذاریسبز 4باموانعیمانندظرفیتمحدودبازارهایمرتبطبرایتطبیقبا

تخصیص پرتفوهای بزرگ ،نیاز به طبقهبندی دقیق و معین دارایی و سیاستهای آب و هوایی و
هاینظارتیازهمگسیخته،رودرواست.


چارچوب
عالوه بر این ،مدیران شرکتکننده نشان دادند که انعطافپذیری آب و هوایی و زیرساخت عمده
ایجادمینماید.

غیرکربی،فرصتیاستکهچالشهایخاصیبرایصنعتبیمه

1. Geneva Association
تغییرات آب و هوایی و صنعت بیمه :عکسالعمل به عنوان مدیران ریسک و سرمایهگذار
3. Anna Maria D'Hulster
4. Green investment

 6روابط عمومي و امور بينالملل پژوهشكده بيمه

[تازههاي بيمه ايران و جهان  /شماره  – 46نيمه اول بهمن ماه ]66

هایریسکبهمنظورارزیابیطرحهایزیرساختیازطریقچرخهحیاتیخود


هایبیمهبهداده

شرکت
نیاز دارند – یعنی از طراحی و ساخت تا عملیات و نگهداری .عالوه بر این ،آنان به یک چارچوب
مقرراتیوسیاسیباثبات،یکخطویژهومستحکمازفرصتهاویکبازارکارآمدنیازمندند.


تنظیم
دکترمریمگلناراچی 1مدیربرنامهتحقیقاتیحوادثفاجعهشدیدوریسکآبوهوایی،دراینزمینه
ناکارآمدینسبتبهلحاظتغییراتآبوهواییبهعنوانیکیازباالترینریسکهای

اظهارمیدارد«:

بالقوهاجتماعی-اقتصادینسبتبهجامعه،شناساییشدهاست.ایجادانعطافنسبتبهتغییراتآبو
هوایی نیازمند مدیریت فعاالنه ریسک و راهبردهای سازگاری است و انتقال به اقتصاد کمکربن ،به
همآهنگی دولتها و بخش خصوصی دارد .صنعت بیمه نقش عمدهای در ایجاد انعطاف و تقویت

یراتآبوهواییرالحاظمینماید».

گذرگاههایاقتصادیوکارآفرینانهاستکهتغی

انجمنژنوسهپیشنهادبرایافزایشمشارکتصنعتبیمهنسبتبهتغییراتآبوهواییارائهمیدهدکه

عبارتنداز:
سهامداران ثالث مانند دولتها ،سیاستگذاران ،سازمانهای تعیین استاندارد و
پیشنهاد اول  :
بخشها ،با همآهنگی بیشتری با هم کار کنند تا موانع کلیدی افزایش
مقرراتکنندگان در  


تنظیم
گراننسبتبهسازگاریباآبوهواوکاهشخسارتهایآنراازمیانبردارند.


مشارکتبیمه
صنعتبیمهبایدبهنهادینهکردنتغییراتآبوهواییبهعنوانیکمسئلهاصلیکسبو

پیشنهاددوم:
شارکترابرایایجادانعطافمالینسبتبهریسکهایآبوهواییوحمایتازانتقال

کاربپردازدوم
هاوسهامدارانکلیدیدیگر،افزایشدهد.


کربنباهمکاریبادولت

بهاقتصادکم
هاوصنعتبیمهبایدبهبررسیراههاییبرایحمایت ازانعطافآبو هواییو


دولت
پیشنهادسوم :
نویسیوسرمایهگذاری


غیرکربنیازطریقکارکردهایمدیریتریسکصنعت،پذیره
زیرساختمهم
بپردازد.
این پژوهش بر مبنای مصاحبه با مدیران عامل ،مدیران ارشد ریسک ،مدیران ارشد سرمایهگذاری و
گروبیمهگراتکائیجهانبادارابودن 4/7تریلیوندالر


شرکتبیمه
مدیرانارشدپذیرهنویسیاز 21

داراییوحجمحقبیمهایبالغبر553میلیارددالردرسال2316انجامپذیرفتهاست.

برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
1. Maryam Golnarachi
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منبع:اکسپریم،فوریه2318
نکته:
هایفسیلیبهعنواناصلیترینمنبعآلودگیمحیطزیستوابستهشده


هاستزندگیبشربهسوخت

قرن
استکهحاصلآنفرسایشخاک،کاهشتنوعزیستی،آلودگیآب،خاک،هواو...است.
اقتصادکمکربنازراههایپیشنهادیبرایکاهشتهدیداتمذکوراستکههنوزبسیاریازکشورها

بهاقتصادیگفتهمیشود

نسبتبهآنبیتوجههستند.اقتصادکمکربن(یااقتصادباسوختفسیلیکم)

راتولیدمیکند.

گازهایگلخانهای»

کهکمترین«
گلخانهایبین 4تا 12درصدتا

ریزیهایانجامگرفته،ایراندرصددکاهشانتشارگازهای 
وطبقبرنامه 

سال2333است.
راهبردملیطرحتغییراقلیمکشورنیزازجملهمباحثیاستکهایراندرحالدریافتنظراتکارشناسی
دستگاههادربارهآناستتانقشهراهبرنامهششمتاهشتمتوسعهکشورنیزدراینزمینهمشخصشود.

هادربرنامههایپنجسالهخودچهارسرفصلرابرایکاهشانتشار


ردی،دستگاه
براساساینبرنامهراهب
گازهایگلخانه ای،مدیریتمنابعآب،دستیابیبهراهکارهاییمرتبطباکشاورزیوامنیتغذایی،تنوع

کنندوالبتهامیدمیرودبخشبهداشتنیزبتواندبهاینسرفصلهااضافه


زیستیومنابعطبیعیدنبالمی
شود..
نزدیکبه 233کشورقراردادآبوهواییکهبههدفکاهشگرمایجهانیبه 1.5درجهسیلیوسو
تعهدپذیریدراجرایاقداماتیبرایپیشبردایناهدافدرکنفرانسپاریسصورتگرفتراسرلوحه
فعالیتهایپنجسالهشانقراردادند.تاجاییکهمدیرعاملبیمهفدرالیبااشارهبهنقشصنعتبیمهدر
پیشبرداهدافتوافقتغییراتآبوهواییمیگوید:یکیازبخشهایپررنگتوافقتغییراتآبو
هوایی پاریس شناسایی و قبول نقش صنعت بیمه در راه حل مسایل اقلیمی جهانی است .وظیفه بیمه
مدیریتریسکوتالشبرایحمایتازابعادمختلفزندگیاستوبهنظرمیآیددراینتوافقاین
وظیفهبهخوبیبازتابیافتهاست.
،ازطریقسرمایهگذاریپایداروازطریق

شرکتهایبیمهنیزدرحمایتازانتقالبه«جهانکمکربن»

بیمهکردنانرژیتجدیدپذیروخانهباانرژیکارآمدنقشحیاتیدارند.بیمهگراندرحالحاضردر
هاوسایرصنایعبهدنبالسیاستگذاریباهدفکاهشتأثیرآبوهواهستند.


ردولت
کنا
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درپشتیبانیازاینتوافق،کشورهاییکهاینتوافقنامهراامضاکردندمتعهدشدندتابیشتررویفنآوری

انرژیهای تجدیدپذیر ،مانند انرژی خورشیدی و نیروی باد ،و انرژی هستهای که سوختهای کربنی

دربیانیهایکهقبلازتوافقپاریسمنتشرشد)ABI(،اعالم

سوزانند،سرمایهگذاریکنند.


سنتینمی
ازاینشروعبهسرمایهگذاریباسیاستهایمسوولجهتاستفادهاز


کردکهصنعتبیمهبریتانیاپیش
انرژیهایتجدیدپذیرجدیدکردهاست.

تحققهدفافزایشدوبرابریسرمایهگذاریسبزبه84میلیارددالردرپایان

جامعهبینالمللیبیمهنیزبا
سال2315توانستهدفگذاریافزایشاینسرمایهگذاریتاسقف423میلیوندالربرایسال 2020

منعقدکند.ازاینرودرمرحلهبعدیانتظارمیرودتاباارائهچارچوبیازتماممنابعرشتههایبیمهایو
تغییررویهمدیریتمنابعدربیمهبتواندبهجدیدترینهدفسرمایهگذارایسبزتاپنجسالهآیندهدست
یابد.

طبق گزارش شرکت مالی انرژی نوین بلومبرگ ،سرمایه گذاری در بخش انرژی های پاک در سال
2314باافزایش12درصدیبه343میلیارددالررسید.ازاینروباپیشبینیافزایشسرمایهگذاریبیش
تردراینزمینهنیازبههمکاریشرکتهایبیمهبرایکمکبهنقلوانتقاالتمالیهمچونهمکاری
اینصنعتدرتأمینمالیصنعتسوختفسیلیدرگذشتهبیشازپیشاحساسمیشود.

شرکتهایبیمهایچونشرکتبیمهمونیخکهبهافزایشسرمایهگذاریدربخشهایزیرساختی،
انرژیهایتجدیدپذیروتکنولوژیهایروزتا 1.5میلیارددالرتاپایانسالمالی 2313کمککرده
استدرنظرداردتادرپیاینتوافقبامدیریتمنابعدرسرمایهگذاری 8.7میلیارددالریتاچندسال
آیندهنقشداشتهباشد.

 .5پژوهشهای جدید حاکی از اعتماد فزاینده به اوراق بهادار بیمهای است
بهطورفزایندهایافزایشیافته

دهدکهاعتمادبهاوراقبهاداربیمهای(1)ILS

پژوهشهایجدیدنشانمی

وتوسطمالکینداراییهاینهادیکه حتیپس از یک طوفان عمده،همچناندارای سرمایه هستند،

گذاریمیگردد.


سرمایه
تخصیصدهنده دارایی نهادی 1نسبت به دومین اوراق بهادار بیمهای خود توسط شرکت

 133
کلیرپاثانالسس 2مصاحبه شدند .این مصاحبهها پس از فصل طوفانها که از سال  1132تاکنون

1. Insurance-Linked Securities
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بودهودرطوفانهاینوع 4و 5کهموجبرانشزمیندرایاالتمتحدهومنطقهآمریکایی

بی 
سابقه

فصلطوفانهادرسال2317بدونزانشزمیندراینکشوراماباشدت

پورتوریکو،انجامپذیرفتهاست.
ونوسانباالخاتمهیافت.
درک لومن ،3رئیس و مدیر مشاوران سکوارو ،4با اشاره به این واقعیت که وجود دادههای فراوان از
ب،میگوید«:برایهمهمهماستتادرککنند

طبیعتوتوانبالقوهومخربطوفانهادرمنطقهکارائی

سازیازآنهادارید،میتوانیدبهطورمطلوبی


هایمطلوبومدل

هاییکهداده

کهاگرشمابهریسک
قیمتانتقالریسکراتثبیتکنید».
باوجودآنکهریسکآبوهوایایاالتمتحده،برتخصیصسرمایهگذاراننهادیموردبررسی(84

دهندگاناظهارداشتندکهنسبتبهآنها،سرمایهگذاریوجود


درصدازپاسخ
درصد)،افزودهاستاما83
خواهدداشتو 37درصدنیزاعالمکردندکهممکناستبهدنبالافزایشتخصیصدرسال2318
کائیشدهآبو
گرانریسکبیمهبازدهبیشترینسبتبهریسکبیمهات 


بینیکهبیمه

بااینپیش
باشند.
درمقایسهباسرمایهگذارانبازارسرمایه،ارائهخواهندداد،بسیاریاز

هواییایاالتمتحدهدرسال2318
طرحهای مستمری و دیگر مالکین دارایی نسبت به فرصتها ،بیشتر جذب شدهاند و به اوراق بهادار

ایبرایکسبسودبیشتررغبتنشانمیدهند.


بیمه
ای،توانبالقوهبرایسرمایهگذارانجدیدیکهوارداینسطحدارایی


اعتمادبهاوراقبهاداربیمه
باوجود
میشوند،ساکنیاحتیوجودندارد،زیرا 73درصدازشرکتکنندگاناینپیمایش،کهاوارقبهادار

ماهآتی،امکانسرمایهگذاریرویآنهاوجود ندارد.اینمسئله،با

بیمهایندارندمعتقدندکهطی 12

یافتههای پیمایش همخوانی دارد؛ اوراق بهادار بیمهای مشمول پرتفو ،به طور متوسط فراتر از  2یا 3

دهدکهاینسطحازدارایی،ازمالکینداراییحاضردربخشهایباالتر


رودوایننشانمی

درصدنمی
داراییتحتمدیریت،حفاظتمینماید.

،سالیباسابقهبرایبخشاوراقبهاداربیمهایاعالم

ازنشانهاعتمادبیشتربهایناوراقاینکهسال2317
اینمطلبراای.او.ان5درگزارشاخیرخودمنتشرنمود.دراینگزارشهمچنینآمدهاست

شدهاست.
1. Institutional asset allocator
2. Clear path Analysis
3. Dirk Lohmann
4. Secquaero Advisors
5. AON

 13روابط عمومي و امور بينالملل پژوهشكده بيمه

[تازههاي بيمه ايران و جهان  /شماره  – 46نيمه اول بهمن ماه ]66

مختلف صادرشدهاستکهبه

اوراققرضهحوادثفاجعهبارتوسط 31حامی 1

کهطیسال 35،2317
میلیارددالررانشانمیدهدورکوردجدیدیدربازاراوراقبهادار

طورترکیبیظرفیتیبالغبر 13/7
بیمهایرابهثبترساندهاست.

براساساینگزارش،رکوردقبلیساالنهصدور8/38،میلیارددالربودکهدرسال2337بهثبترسید.
ظرفیتکلاوراققرضهحوادثفاجعهبارفعالدربازارکهبهاوراققرضه

درروزآخردسامبر،2317
میلیارددالررسیددرحالیکهکلسرمایه

نیزشناختهمیشود،به 25/7

حوادثفاجعهباررویریسک 2

جایگزینبهرکوردیبالغبر81میلیارددستیافت.
بیمهایازتوانمحرکهخودکهازسال2317کسب
،انتظارمیرودآنچهبازاراوراقبهادار 

درسال2318
بینیمیشودکهحامیانفعلی،ظرفیتسررسیدراتمدیدنمودهوحامیان


کردهاست،راحفظکندوپیش
جدیدوسرمایهگذارانجدیدینیزوارداینبخششوند.

برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاواینجاراکلیکنمایید.
منبع:مجلهبرمودا،فوریه2318
نکته:
درکشورماتعاملبینبانکوبازارسرمایهبیشترازبیمهوبازارسرمایهاستوصنعتبیمههنوزنتوانسته
یتهای بازار سرمایه و انتشار اوراق بهادار بیمه ،اوراق بهادار بیمه اتکایی
آنطور که باید از ظرف 

سالهاست
اوراقبهادارحوادثفاجعهآمیز استفادهکند.امادرکشورهای بابازارمالی قوی  

ینالمللی ،
ب 
داشتهاندوانواع
یمهیی  
کهبااستفادهازظرفیت بازارسرمایه ،رشدبسیار خوبی دربخشاوراقبهاداری ب 
محصوالتدرزیرمجموعهاوراقبهاداربیمهدرحالمعاملهاست.
یتوان
یکپارچهترازقدیمشدهتاجاییکهدربرخیمواردبهسختیم 

امروزهبازارهایمالیدردنیابسیار
مطرحشدهاندکهدر

بازارهای بانکوبیمه وسرمایه راازیکدیگر جداکردودراین راستاابزارهایی 
تواماندرچندبازارشدهاند.برایناساسازآنجاکه

یشوندوباعثرشد
بیشازیکبازارمالیمعاملهم 
شرکتهای خارجی بزرگ جهان در ارتباط است ،باید

صنعت بیمه داخلی کشور با بیمه اتکایی 
یهگذاری
یمهیی ،جایگزین خروج ارز از کشور شود و به نوعی سرما 
یهگذاری در اوراق بهادار ب 
سرما 
ازنمونههای مشهور

یشود.یکی 
جنبههای مالی محسوبم 
همزماندراوراقبهادار،بیمه اتکایی وسایر  
1 Sponsor
2 Catastrophe bonds on-risk
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یمهییپوشش
ینههایبسیارسنگینب 
وادثفاجعهآمیزاستکهبهمددآنهز 

دراینزمینه،اوراققرضهح
یمهیینیزقابلیت خریدوفروشدربورسوبازارهایمالیرادارد،نوعی
دادهشدهاست.اوراقبهادارب 
یسکهای حوادثطبیعی ازجملهتوفانو

یسکهای خاصمانندر

استکهمجموعهیی ازر

ابزار مالی 
یمهگر بهشخصیانهادثالثپول
درموردمعاوضهحوادثفاجعهآمیزمالی،ب 

یدهند.
گردبادراانتقالم 
رادرقبالپرداختهایمعینبپذیرد.در

یپردازدتاریسکمالییکحادثهطبیعیمانندتوفانفلوریدا
م 
صورتی کهحادثهرخدهدوشرایط تعیین شدهمحققشود،شخصونهادثالثمسوولریسک مالی
موردقراردادخواهدبود.
یکننداماباچندطرفمعاملهکهریسک
قرضهحوادثفاجعهآمیزنیزازرویکردیمشابهپیرویم 

اوراق
یپذیرد.
یکنند،م 
یهگذاریم 
حادثهفاجعهآمیزراازطریقابزارمالیاوراقبهادارسازیشدهسرما 

یهگذاران کل یا بخشی از اصل پول
در صورتی که حادثه فاجعهآمیز به وقوع بپیوندد ،سرما 
آنهابهرهیی رابهشکلپرداختسود

یدهند امااگراین اتفاقنیفتد ،
یهگذاری شدهراازدستم 
سرما 
دورهیی ودرزمانسررسید اوراققرضهدریافت خواهندکردونیز بازدهاصلپولسرمایهرادرزمان

یکنند.
سررسیداوراقدریافتم 
اقتصاد مقاومتی یعنی استفاده حداکثری از توان داخلی در جایی منفعتی که این استفاده به جامعه
یمهااتفاقیکهافتادهبوداینبودکهامکاناتکاییدر
یرساندبیشازضرروزیانشباشد.درزمانتحر 
م 
خارجبهشدتمحدودشدهبودلذاصنعتبیمهمجبورشدهبودکهباالی11درصدازاتکاییرادرداخل

یتوانستدرصورتوقوعیکفاجعه،کلصنعتبیمهراورشکستهکند.برای
تامینکندکهایناتفاقم 
روشنشدنبحثسونامیسال2311ژاپنرادرنظربگیریدکهخساراتباالییبهکشورژاپنواردکرد.
دولت ژاپن خسارات ناشی از زلزله و سونامی بزرگ این کشور را  331میلیارد دالر اعالم کرد .این
خسارات که4برابرتوفان کاترینا در ایاالت متحدهبرآوردشده،تولید ناخالصداخلی درژاپنرابه
2.75تریلیونینکاهشداد.
ییاشدرونمرزهایکشورخودقراردادهوسعیدرخودکفاییبیمه
حالاگردولتژاپنهمبیمهاتکا 
یشد؟ هر چند از لحاظ آماری احتمال وقوع
ییاش داشت چه زیانی را باید به تنهایی متحمل م 
اتکا 
حوادثیبااینشدتپاییناستامابایددرنظرداشتدرصورتوقوع،ضربهسختیبهبدنهبیمهکشور
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یشود.یا مورداخیر پتروشیمی بوعلی
یدهاند ،واردم 
یمهگذارانی کهبهامید دریافت خسارتبیمه خر 
وب 
کهزیانیحدود63میلیونیورورابهصنعتبیمهواردکرد.
یتواند باشد.امااگراوراقبهادار
ییای درراستای اقتصادمقاومتی نم 
یتوان بیان کرد ،هرخودکفا 
لذام 
یتواندرشرایطعادیازپتانسیلخارجازصنعتبیمهبهبهترینشکل
یمهییدرکشورفعالباشدهمم 
ب 
یتواند با
یمها ،صنعت بیمه م 
استفاده کرد و از خروج ارز جلوگیری کرد ،هم در شرایطی نظیر تحر 
ینههایکمتریبهفعالیتعادیخودادامهدهد.
هز 

 .6واحد پولی رمزگذاریشده تحت پوشش بیمهگران
گذاریشده ،1بیمهگران فرصتی برای ارائه پوشش نسبت به سرقت این پول

با افزایش شهرت پول رمز
دیجیتالییافتهاند.

گرانایننوعبیمهراارائهمیدهندکهعبارتند


درحالحاضر،تعدادمعدودیازبیمه
بهگزارشرویترز،
امادیگرشرکتهایبیمهبهدنبالپوششسرقت

ازاکسلکاتلین،2چاب3ومیتسوسومیتومواینشورنس.4
راکهبینطرفهای

هاییهستندکهواحدهایپولیدیجیتالیمانندبیتکوین 5واثریوم 6


برایشرکت
شود،رامدیریتمیکنند.


ناشناختهمعاملهمی
اند،ظهوراینمحصوالتبیمهایکهبه


کهاینمحصوالت،توجهکمتریرابهخودجذبنموده

درحالی
شدهپیوندخوردهاست،گامیمهمدرسطوحباالبرایصنعتمحسوبمیشود.


گذاری

دنیایپولرمز
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع:اینشورنسایشانیوز،فوریه2318
نکته:
انجامکسبوکاردراینترنت– حتی برقراری حضور ایمن آنالین -می تواند بسیار پر هزینه باشد.اما
طبقنظرکارشناسانبیمه،هزینهفقدانپوششبیمهدربرابرحوادثمجازیمیتواندحتیگرانترباشد.

1. Cryptocurrency
2. XL Catlin
3. Chubb
4. Mitsui Sumitomo Insurance
5. Bitcoin
6. Ethereum
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بیمهسایبریدوسالگذشتهدرایرانمطرحشدهاستکهالبتهدرموثربودنآنهنوزتردیدوجوددارد.
وعدهاییکمحصولاضافیباقیمتتورمی.
یبینند 
سازمانهام 

بعضیآنرایکضرورتبرای
یتوان گفت
در حالحاضردرایران ،پوششخاصی بهصورتجامعدراین حوزهارائهنشدهکهالبتهم 
عمدهعلتآننبوداطالعاتودانشفنیکافیدراینزمینهاست.
یتوان دربخشخساراتمالی ،سرقتاطالعاتصنعتی و
یمهای درفضای سایبری م 
پوششهای ب 

عمده 
یشود:
فردیدانستکهبه3دستهتقسیمم 
یمهای شخص ثالث مانند اخاذی در فضای سایبری و کالهبرداری در زمان انتقال پول
 -1پوشش ب 
الکترونیکی
شدنکارتهای اعتباری

یستمها ودزدیده 
-2پوششبیمه مسئولیت شخصثالثمانندویروسی شدنس 
وتجاری
شرکتهای

 -3بیمه استثنائات مانند کالهبرداری از سوی شرکت ارائه دهنده خدمات الکترونیک .
یکنند:
یمهایسایبریمعموالبرایدریافتاطالعاتطیمراحلذیلاقدامم 
پوششب 
 تعییننوعپوششدرخواستیوسختافزاریومیزانآمادگیکاربرانوپشتیبانان

نرمافزاری
یستمهای 
 دریافتاطالعاتکاملس  مراحلزمانبندیپوششبیمهای تعیینحقبیمهبهصورتتوافقی -نگارشمتنحقوقیوامضاطرفین

 .7یارگیری غولهای بیمه و فنآوری برای تحول در بازار سالمت و درمان جهان
همپیوستهاندتاشرکت خدمات

وجیپیمورگانچیس  3
به

شایرهثوی 2

شرکتهایآمازون،1برک

اندازیکنندکهاینسببخواهدشدتاارزشسهمشرکتهایعمدهسالمتوبیمه


درمانیجدیدیراه
آمریکابهشدتباکاهشروبروشود.
این شرکت غیرانتفاعی با هدف بهرهگیری از توان فنآوری به منظور ارائه خدمات درمانی سادهتر،
ترراهاندازیشدهاست.
تروباهزینهمنصفانه 


تروشفاف

باکیفیت
1. Amazon
2. Berkshire Hathaway
3. JPMorgan Chase & Co
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بینی هایی وجود دارد که آمازون نیز تالش کند تا وارد بازارهای خارجی شده و منابع
همچنین ،پیش 
1
،تحلیلگربیمهشرکت

وسیع،دادههایمشتریانوشهرتخودراتبدیلبهسرمایهنماید.دانیلکریپس


میگوید« :آمازون ممکن است به دنبال فرامرزها باشد .در اواخیر سال  ،2317آمازون
گلوبال دیتا  2
متخصصینبیمه ایرادرلندناستخدامکردتاگروهجدیدیراتشکیلدهندکهبهدنبالایجادتحولدر

بازارهایبیمهانگلستان،آلمان،فرانسه،ایتالیاواسپانیاباشند».

ترینشرکتبیمهدولتیدرجهاناستوجیپیمورگان،


وی،نیزسومینوبزرگ

شرکتبرکشایرهث
ترینخردهفروشاینترنتیدر جهان محسوب

بزرگترینبانکدر ایاالتمتحدهوآمازون نیزبزرگ

میشود.

هااعالمکردهاندآمدهاستکهآنانمتعهدبهتجهیزطرحخدمات


ایمشترکیکهاینشرکت
در  
بیانیه
ترینمسائلپیشرویجامعهامروز»هستند.


بزرگ
درمانیخودبهمتخصصینخبرهبهمنظوررفع«
باوجودآنکه،هیچنوعاشارهایبهورودبهبازارهایخارجینشدهاستاماکریپسمعتقد استکه

چطور دیگر نامهای تجاری بزرگ مانند اپل ،3گامهای کوچکی در بخش خدمات سالمت در فرای
مرزهابرداشتهاند.

ویهمچنیناشارهمیکندکهچگونهیکشرکتفنآوری،شریکشرکتوایتلتی4درانگلستانشده

زندگیارائهمیدهد.

استوباتخفیفویژه،ساعتهایهوشمندبرایمشتریانبیمهسالمتو

افزارجدیدبهبیمارانآمریکاییاجازهمیدهدتا

اینشرکتازاینهمفراتررفتهوهماکنونبایکنرم

هماکنون12،بیمارستاندرایاالتمتحده
پروندهپزشکیالکترونیکیخودرارویتلفنهایخودببینند .

طرفقراردادبااینشرکتهستند.
اینمیتواندهشداریبراییکحرکتبالقوهدرفضایدرمانوسالمتباشد».

کریپسمعتقداست«:
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع:اکچواری،ژانویه2318
نکته:
ازابتدایدهه13میالدی،فناوریاطالعاتنقشبسیارموثریدرصنایعبخودتخصیصدادهاست.این
نقش با گذشت زمان توسعه پیدا کرده و به یکی از نقش های کلیدی در صنایع تبدیل شده است.
1. Danielle Cripps
2. Global Data
3. Apple
4. Vitality
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بطوریکه امروزه صنعتی را بدون بکارگیری فناوری اطالعات نمی توان تصور کرد .اهمیت و نقش
فناوریاطالعاتدربخشخدماتوکسبوکارهایمبتنیبرارائهخدماتنقشبیشتریرادارااست.
شرکتهایبیمهبعنوانبازیگراناصلیصنعتبرایتولیدمحصوالتبیمهایوارائهخدماتبهبیمه
گذارانخود،هموارهودرکلزنجیرهارزشخوددرحالجمعآوری،دستهبندیوپردازشدادههای
عملیاتیومرتبطهستند .ارزش های ایجاد شده توسط صنعت بیمه ،بواسطه تحلیل داده ها و استخراج
اطالعات شکل گرفته و بیمه گران همواره تصمیم گیری های خود را بر مبناینتایجحاصلشدهاتخاذ
میکنند.بطوریکهکیفیتعملکردومزیترقابتیشرکتهایبیمهارتباطمستقیمباتوانمندیآنهادر
حوزهمدیریتفناوریاطالعاتدارد.ازاینروفناوریاطالعاتومدیریتمناسبآننقشراهبردیدر
ایجادوارائهخدماتبیمهایدارد.
ازاینروصنعتبیمهدراصلبرپایهعلمودانشمرتبطبادادهها،آمار،اطالعاتوعلوموفناوریهای
مرتبط با آن بنا شده است و بنابراین ،ارتباط با فنآوری اطالعات برای آن بسیار سهل است اما
محافظهکاریصنعتبیمه،آنرادراینمقولهبسیارعقبنگهداشتهاست.

امروزهبیشاز 13رویکرددردنیابرایصنعتبیمهوجودداردکهحداقل 5موردرامیتواندرایران
توسعهداد؛اماشرطوالزامورودایدههایمبتنیبروبوهمچنینتولیدارزشافزودهبرایبیمهگذاران،

ایجادزیرساختفناوریاطالعاتدرصنعتبیمه است.

 .8زندگیبخشی به بیمه زندگی
شرکتهایبیمهزندگیتحتفشارهستند.الگویکسبوکارسنتیآنان،بهوخامتگراییدهاست.از

هایبیمهگرانزندگیایاالتمتحدهبهنرخمتوسطساالنه 4درصدرسیده

تاکنون،حق 
بیمه

سال 2314
استوبازدهسهاماینصنعتنیزایستابودهونرخپایینبهرهنیزبازدهرابهمراتبکاهشدادهاست.
هامیکاهد،


هایآنانازهزینه

باوجودآنکهتالش
قعیتهایجدید،سازگارشوند.
بیمهگرانبایدبااینوا 

هاوهزینههایتوزیعکه


هاینمایندگی

کارمزد
هایمضاعفرنجمیبرند.


امابسیاریهمچنانازهزینه
گرمعمولیرادربرمیگیرد،ازسال 2313تاکنون،به نرخ


هایعملیاتییکبیمه

درصدازکلهزینه
 63
نامههارابر
درصدازکلفروشبیمه 

ورینمایندگیهاکهبیشاز13

متوسط5درصدرسیدهاست .
بهره
عهدهدارند،سقوطکردهاست.
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بدترازهمهاینکهبیمهگرانزندگیقادرنیستندمشتریانخودراحفظکنند.نمرهخالصارتقابخشی1

برایبیمهگرانزندگیایاالتمتحده4/5درصدگزارششدهاست.اینآماربراساسپیمایش2شرکت

بِین3باعنوانرفتارووفاداریمشتریبهبیمه:ویرایشجهانی2317ازمشتریانبیمه23کشورجهانتهیه
شدهاست.
گرانتالشمیکنندتااینمشکالتراازسرراهخودبردارند،گسترشاستفاده


هاییکهبیمه

یکیازراه
اماآناندراینموضوعبسیاردیرعملکردهاند.

تحلیلدادههااست.

هایدیجیتالیوتجزیهو


ازکانال
هایسنتیروبروهستندوازگذشتهدرفنآوری


بروسیستم

هایبطیءوهزینه

گرانزندگیباروند

بیمه
،بیمهگران 3/2درصدازعوایدساالنهخود
گذارینمودهاند.درسال 2316


اطالعاتبسیارناچیزسرمایه
اندکهنسبتبهبانکها( 6/8درصد)،کمترازنصفگزارششده


آوریاطالعاتنموده

راصرففن
است.
برایمحققکردنچالشهایبازار،

اندکهدیجیتال،تنهاراهحلاست.


گرانپیشروبهایننتیجهرسیده

بیمه
آنانچارهایجزتحولبنیادیندرالگویکسبوکارخودندارند.

تمامیبیمهگرانبایدریسکرامحاسبهومدیریتکنندو

بیمهزندگی،ریشهدرعلوماکچوئرالدارد.
اینبخشضرورتکارآنهااست.امااینمشیِمهارریسکمیتوانددرکلیکشرکت،نفوذنمایدو
هاییباحرکتآهسته،بسیارمحتاطودرونگراگردد.مدیراناجرائی


گیریسازمان

اینمنجربهشکل
ایکهتوسطشرکتبین،پیمایششدند،بهشرکتهایمتبوعخودنسبتاًنمرهکمیدررابطهباخلق


بیمه
وحفظفضاییباانتظاراتباالمیدهند.

اندکهاغلبهزینهها


اندازهاییروشنآغازکرده
بسیاریازشرکتها،سفرانقالبیخودراباایجادچشم

آوریها

آنانازاینپساندازها،برایسرمایهگذاریدر 
فن

درصدطیسهسالکاهشمیدهند.

راتا25
ترمینماید،بهره


وریراارتقاوحاشیهسودرامطلوب

واستعدادیابیکهتجربهمشتریانرابهبود،بهره
هایمشتریکهنیازمنداستردادازادارهایبهادارهدیگروازدفتریبه


آناننسبتبهتراکنش
میبرند.

یوچاپیدرپوشههایمخصوصدارد،نگاهیمنتقدانه

دفتردیگرکهدراکثرموارد،نیازبهاسنادنوشتار
پیداکردهاند.

®1. Net Promoter Score
.2رفتارووفاداریمشتریبهبیمه:ویرایشجهانی2317
3. Bain & Company
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اینچالشها

گرانزندگیپیشرودرنظرداردتاباصداقت،چالشهایخودراارزیابیکند.


یکیازبیمه
وریایستاوکمبودعمدهدرفنآوری.


کاهشرشدفروشناخالصوعواید،بهره
عبارتنداز:
اینشرکتاستانداردخودرااینگونهتعریفنمود:هدف،افزایشدرآمدتاحدود 43درصدطیپنج
برایدستیابیبهاینهدف،هزینههایعملیاتیراتا 23درصدکاهشداد.رسیدنبهاین

سالآینده .
اهدافبلندپروازانهنیازمندچیزیبیشازکسبوکاربهسبکمعمولبودکهمعموالًریشهدرروندهای
االنهبودجهبندیاستانداردداشت.

س
این شرکت الگوی خود که مبتنی بر کارکاردهایی مانند پذیرهنویسی ،بازاریابی و فروش بود ،را به
ساختاریمبتنیبرواحدهایکسبوکارکهبرمشتریتمرکزداشتند،تغییرجهتداد.کارکنانبخش

کهاینهمکارینزدیکتر

توسعهفنآوریراازسطحشرکتیبهواحدهایکسبوکارمنتقلکرد– 

آوریراتقویتمینماید.


دربخشفن
شرکت مذبور ،بررسی گستردهای نسبت به ابزارهای استعدادیابی انجام داد و انتظارات بهرهوری را
درصدازپستهایشرکتیرابااستعدادهایجدید(چه

افزایشداد.درانتهایاینروند،نزدیکبه 43
ازداخلیابهصورتبرونسپاری)پرنمود.

اینشرکتبهسیستمبازاریابیوتوزیعخودکهطیسالیاندرازبسیارپیچیدهوناکارآمدشدهبودند،
هایفروشکهچندیننامتجاریوکانالراحمایتمیکردند،روی


حملهبردوبههمپوشانیسازمان
آورد.
هایخودهزینهنمیکند.دریافت


هبهطورمنطقینسبتبهنمایندگی
سپس،شرکتمذکوردریافتک
هایهنگفتیبرایاستخدام،آموزشوحمایتازنمایندگیهاییکهگاهبرایارسالآنانبه


کههزینه
رسیدنمایندگیهابیشاز


بهنظرمی
هایدورافتادهبایدبسیارهزینهمیکرد.

سمینارهایفروشدرمحل
دیدارمدیرانفروشیابههاواییبروند،بهابزارهایینیازداشتندتابهآنهاکمککندتاسازندهتر

آنکهبه
دردنیایدیجیتالعملنمایند.
کردمدیریتفروش،شرکت،هزینههایناخالصعملیاتیدرتوزیعراتا35


باانسجاموکاهشهزینه
ایازاینپساندازهاراصرفنظاممدیریتروابطمشتریپیشرفتهو


درصدکاهشدادوسهمعمده
دیگرابزارهایدیجیتالینمود.
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اکنون،واحد هایراهبردیکسبوکارمتمرکزبرمشتری،قادرهستندتابهسرعتمحصوالتجدیدرا

توسعهوراهاندازینمایند.برایمثال،اخیراًاینشرکتیکبرنامهنوآورانهپساندازبراینسلهزاره

تدارکدیدهاست.
تصمیماتبهسرعتاتخاذمیشوندو

همچنین،اینشرکت،تغییریدرفرهنگخودمشاهدهکردهاست.
دارکاهشسردرگمیوپیچیدگیهابودهاست.باوجودآنکههمچنانچندینمورددرسیاهه


اینوام
زندگیکهباچالشهایبیرونیو

برنامهتحولوجودداردامااینشرکتنشاندادهاستکهبیمهگران 

هاییکارآمدوعملگراتبدیلکنندکهتمرکزآنبر


توانندخودرابهبنگاه

درونیمواجههستند،می
بهبودتجربهمشتریاست.
برایدسترسیبهمنبعخبر،اینجاراکلیکنمایید.
منبع:فوربیز،ژانویه2318
نکته:
درمیان همهرشتههای بیمه ای ،بیمهزندگیوسرمایه گذاری درهمهکشورهای توسعهیافته بسیار پر
رنگبودهوازجایگاهویژهایهمبرخورداراستواینمهمباعثشدهتابرایارایهبهترینبیمهزندگی
و سرمایه گذاری با مزایای بیمه زندگی و شرایط بهینه راهکارهایی ارایه گردد .شاخه بیمه زندگی و
ازگستردهترین

نامههاراداردکهبهعنوانیکی 
یهگذاری سهم 53درصدی ازبین همهانواعبیمه  
سرما 
یمهاییاست.
شاخههایب 
در کشورهای اروپایی ،آمریکایی ،چین و ژاپن ،والدین فقط تا 23سال برای فرزندان شان قلک بیمه
زندگیراپرمیکنند وازآنپسدفترچهبیمهزندگیوسرمایه گذاری فرزندانشانرابدستآنهامی
دهند.دربسیاری ازکشورهای عربی درکنارصدورشناسنامهبهاجباردولت،برای نوزادانهم حساب
بیمهزندگیافتتاحمیکنند.هرکاناداییبطورمتوسط5بیمهزندگیهرژاپنی5بیمهزندگیوهرهندی2
بیمهزندگیدارد.
ینهمه ،شرایط بیمه زندگی و سرمایه گذاری و
در ایران با توجه به جمعیت  83میلیونی کشور و با ا 
مزایای بیمهزندگیتنها 13تا 23درصدافرادبیمهزندگیوسرمایه گذاری دارندکهتقریبا می توان
گفتکمتراز3درصدجمعیتکشوراست.
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شاید دالیل این موضوععدمآشنایی کافی بابیمهزندگیویا عدماحساسنیاز بهبیمهزندگیدربین
مردمویا کمکاری شرکتهای بیمه درراهترویج این مهمازجملهمواردبدانیم.ناگفتهنماندکهدر
یمهای کشور مخصوصا بیمه زندگی و
تالشهایی بسیاری در جهت گسترش فرهنگ ب 
سالهای اخیر  

سرمایهگذاریوتفهیممزایایبیمهزندگیوسرمایهگذاریانجامگرفتهاست.
یهگذاریبحثاعتمادسازیدرپذیرفتنشرایطبیمهنامهاصلبسیارمهمی
درخریدبیمهزندگیوسرما 
استکهبایدازطرفشرکتهایانجامشودتاانتخاببهترینبیمهزندگیانجامگردد.


 23روابط عمومي و امور بينالملل پژوهشكده بيمه

