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ییا جایای     91-میو  یینیده کویید   در برابیر  تواننید   ، راهکارهایی را پیشنهاد داده است که میی در یک گزارش تحلیلی لویدز لندن

که کل شبکه برق جهان  دیگر، یک حمله سایبری جهانی یا یک طوجان خورشیدی ییتی، مانند یک پاندم 9هقوی سیاسیستماتیک 

 . د کنندیوری بیشتری ایاا تابکند،  میرا خاموش 

و کنید   را ارائیه میی   پوشش بلندمدت پی  از روییداد  یک ابزار با پشتوانه دولتی که )  ریکاور ریراهکارهای چارچوب لویدز شامل 

با پشتوانه دولتیی بیرای    ابزاریک )  بلک سوان ری، (ای بدهد بیمهپوشش های پاندمی یینده  و نیز ریسک 91-د علیه کویدتوان می

خسارتی کیه مشیتریان را در برابیر    النف  غیر یک محصول عدم)  استارت ریو ( های سیستماتیک یینده ریسکبیمه کردن در برابر 

 . دنباش می( دهد پوشش می 91-های یتی کوید مو 

النف ، مطیابق   های عدم نامه که برخی بیمه به دلیل ینو  91-بحران کوید سببکند که به  در گزارش منتشرشده، لویدز تصدیق می

های مشتریان، لویدز با مدیران و  اولویتبرای شناسایی . خراب شده استنگرش مشتریان به بیمه  ات مشتریان عمل نکردند،انتظار

 ،، زناییره تیامی   جروشیی، اتومبییل   متخصصان صنای  کلیدی جهان، از جملیه گردشیگری، خیدمات سیومت و داروسیازی، خیرده      

هایی که با ریسک جزاینده مواجه هسیتند، بیه    ی  تحقیق مشخص شده شرکتدر ا. ونقل، انرژی و عمران مصاحبه کرده است حمل

زیرا  ؛کننده است دهنده روندی نگران ای  موضوع، نشان. در مراحل ابتدایی ای  کار هستندهم اند و سایری   گری روی یورده خودبیمه

 .ه استهم وجود داشت 91-تی قبل از بحران کویددانند که ای  نگرش ح بیمه را غیرپاسخگو به نیازهایشان می ،بسیاری از مشتریان

ها  ای هستند، مستلزم همکاری با دولت های مشتریان که نیازمند پوشش بیمه برخی از ریسکنشان داده است که  91-بحران کوید

در حال حاضر  هایی که اما ای  ریسک. هستندیورتر  ایااد جهانی قدرتمندتر و تاب و گذاری ریسک اشتراک بهجهت در سطح جهان 

 . باشد میشان دشوار  سازی بینی و مدل مقیاس بسیار بزرگی دارند و پیشمواجه است،  ها جهان با ین

                                                 
 
بینیی و نیادر و همینیی  تماییل انسیان بیه ییاجت  توضییحاتی          پییش  است که به اثرات شدید ناشی از برخی از رویدادهای غیرقابل ای استعاره، ظریه قوی سیاهن  

نسییم   .مطیر  شید   کتیاب قیوی سییاه   در کتابی تحیت عنیوان    ،نسیم نقوال طالبتوسط  ۰۰۲ ای  نظریه در سال . پردازد ساده و دم دستی برای ای  رویدادها می

  :هستند زیر سه ویژگیدارای  اه پدیدهای  . عمول کسی انتظار وقوع ینها را نداردطور م به رخدادهای بسیار نادر و مهمی اشاره دارد که به ،در ای  کتاب طالب

 .با احتمال وقوعی بسیار ناچیز ولی بسیار جناالی و تأثیرگذار ،بینی و بسیار دورتر از میانگی  پیشامدهایی به شدّت نادر، غیرقابل پیش .9

احتمال وقیوع چنیی  رخیدادهایی را     بدی  معنی که حتی اگر بتوان. ستبینی ا غیرقابل پیش یلک طور به ی،نادر و اثرگذار پیامدهای وقوع چنی  پیشامدهای . 

 .بینی کنید پیش در مقادیر بسیار ناچیز تخمی  بزنید هرگز قادر نخواهید بود پیامدها و عواقب ناشی از وقوعِ ینها را در یک ساختار منظم علّت و معلولی

هیای خراجیی، غیرمنصیفانه و غیرمنطقیی      داوری شود که عیوام در میورد ینهیا دچیار پییش      ها در شرایط طبیعی باعث میاحتمال وقوع پایی  و عدم مشاهده ین . 

 .ها در طول تاریخ تأثیر بسیار شگرجی بر جوام  بشری و نحوه زندگی ینها گذاشته است ای  رده از پدیده .شوند
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. شیکار کیرده اسیت   های سیسیتماتیکی در ایی  مقییاس را ی    ریسکانتقال  جهتهای ساختارهای موجود  ، محدودیتپاندمی حاضر

ها، برای ایااد ابزارهای جدیدی که  تریان و نیز میان صنعت بیمه جهان و دولتگران، کارگزاران و مش بنابرای ، همکاری نزدیک بیمه

 .، ضرورت داردکندای ارائه  های سیستمی حمایت بیمه در برابر ریسک وظرجیتی کاریمد ترکیب سرمایه بیمه را با 

 :تر مشتریان را پوشش دهد دمدتمدت تا بلن توانند نیازهای کوتاه برای تسری  ای  جرایند، سه راهکار پیشنهاد شده که می

پ   جوری تواند امکان بازیابی کند و می ارائه می را یک ابزار مالی با پشتیبانی دولت که پوشش پ  از رویداد: ریکاور ری -

ها  حق بیمه. های کوچک و متوسط ارائه کند را برای سازمان 91-، از جمله پاندمی کویدالنف  غیرخسارتی های عدم از زیان

تزریق وجوه تااری و تواند روشی کاریمد برای  ای  ابزار می. ها را جبران کنند شوند تا هزینه بلندمدت دریاجت می لدر طو

ایی  چیارچوب در هیر    . دولتی به اقتصاد بوده و امکان بازتوانی را برای مشتریانی با قدرت استقراض پیایی  جیراهم کنید   

 .باشد می اجراقابل از صنعت متعهد است،  کاجی و به حمایت کشوری که دولت ین دارای مناب 

جهیت روییدادهای سیسیتمی یینیده از طرییق       ،غیرخسیارتی النف   عدمتااری بیمه اتکایی برای پوشش : بلک سوان ری -

 .دارای تضمی  دولتی برای پرداخت استدر صورت کم بودن وجوه صندوق، کاسه شده صنعت، که  سرمایه یک

گران، جهت پشتیبانی از بازگشیت بیه کیار     کاسه کردن ظرجیت ریسک میان بیمه یک ساختاری تااری برای: استارت ری -

النفی    میدت بیه پانیدمی حاضیر، پوشیش عیدم       استارت، به عنوان واکنشی کوتیاه  ری. های کوچک و متوسط است شرکت

در  ای  راهکار در حال حاضر توسط بسیاری از شرکای بازار لویدز. کند ارائه می 91-یینده کوید برای مو غیرخسارتی را 

 . شود های کوچک و متوسط انگلستان اجرا می شرکت به صورت پایلوت در حال توسعه بوده و

در سرعت و مقیاس مورد نیاز برای کمیک بیه مشیتریان و     ،ای  ابتکارات

نیازمند همکاری نزدیک میان صنعت بیمه، تر از جامعه،  سطحی گسترده

هیای   میوارد، بازارهیای سیرمایه و سیازمان     ها، مشتریان و در برخی دولت

ها نیازمنید زمیان    به گفته لویدز، توسعه ای  چارچوب .هستندغیردولتی 

 ،ماه و بلک سیوان ری  6تا   استارت، دو تا سه ماه؛ ریکاور ری،  ری: است

 .ماه  9تا  6

 Proposals to protect the globalبا عنوان  گزارش  ای مت  کامل 

economic recovery باشد در لینک زیر قابل دسترسی می: 

https://www.lloyds.com/news-and-risk-insight/media-

centre/coronavirus-updates-hub/supporting-global-
recovery-and-resilience-for-customers-and-economies   
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