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 را به شور گذاشتند   ها كالن دادههاي نظارتي اروپا،  سازمان  .1

براي مشتريان و  2ها داده  كالن ، مزاياي بالقوه و ريسك1(ESAs)هاي نظارتي اروپا  كميته مشترك سازمان

در معرض اظهارنظر عمومي هاي مالي را به منظور تعيين عملكرد نظارتي و مقرراتي مورد نياز،  شركت

  . قرار داد

هاي حاصل شده در زمينه ابزارهاي  ها و پيشرفت اي است كه به دسترسي فزاينده داده ، پديدهها داده  كالن

  كالن. آوري، روند و تحليلي آنها ارتباط دارد هاي جمع و سيستم فرم پلتها،  آوري اطالعات، برنامه فن

تر در  بيني نمايد كه پيش حل ارائه دهد و يا برخي حوادث يا رفتارها را پيش تواند ايده يا راه مي ها داده

 .صنعت مالي مورد استفاده قرار گرفته است

سط مشتريان، صنعت مالي و ناظران تو ها داده  كالنهدف از اين مشاوره عمومي، درك بهتر پديده 

مقررات . باشد و اين كميته مشترك از تمامي سهامداران خواسته است تا نظرات خود را اعالم نمايند مي

حال كه اهداف عمومي رشد  ها، رقابت و حفظ مشتري، در عين اتحاديه اروپايي درباره حفظ داده

بحثي را ارائه  ها داده  كالننمايد، در رابطه با  يتك مشتريان را تأمين م اقتصادي، نوآوري و رفاه تك

  كالنهدف از اين درخواست مشورتي ارائه تفسيري از چارچوب مقرراتي موجود است كه با . نمايد نمي

هايي پر شود و چطور اين مقررات بر  ها كه نياز است چه فاصله تطابق دارد و پاسخ به اين سؤال ها داده

 .گذارد  تأثير مي ها ادهد  كالنآوري  كاربرد فن

 .را كليك كنيد اينجابراي دسترسي به منبع اين خبر، 

 2116دسامبر   ،EBA :منبع

 :نكته

ها  فرهنگي را در سازمان ها داده  كالن. دهد ها و افراد را تحت تأثير قرار مي نحوه كار سازمان ها داده  كالن

كارها و مديران فناوري اطالعات را به سمت استفاده از تمامي   و كند كه از طريق آن كسب ايجاد مي

ها اين امكان را  مانها به همه كاركنان ساز ادراك اين ارزش. دهد ها سوق مي هاي پنهان در داده ارزش

گيري كند، نزديكي بيشتري با مشتريان داشته باشند، فعاليت خود را  تري تصميم دهد كه با بينش وسيع مي

هاي خود را بر روي منبع جديد از سود سرشار  بهينه كنند، با تهديدات مقابله كنند و در نهايت سرمايه

 . ها متمركز سازند پنهان در داده

                                                                                                                                        

1. Joint Committee of the  European  Supervisory  Authorities   

2. Big Data 

https://www.eba.europa.eu/-/european-supervisory-authorities-consult-on-big-data
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هاي جديد  وري و نيز ظهور و بروز نوآوري ها، افزايش بهره هاست كاهش هزينه دادهاستفاده از اين 

 . شود مي

وجود ندارد كه بتواند اين حجم استفاده را توجيه كند  ها داده  كالناي موفق زيادي از ه از طرفي داستان

بازاريابي در  دنيايشده عبارتي كه به شعار پذيرفته . زياد است ها داده  كالنشبهه و ترديد درباره ارزش 

بسياري از ابزار و فناوري تبديل شده است، شروع به خراب شدن در زير فشار انتظارات غيرواقعي كرده 

 . است

گويند يك انقالب اطالعاتي در حال تغيير طبيعت محل كار و خود  اينكه به اصطالح كارشناسان مي

توانند يك تغيير بزرگ در فرآيند كلي  مي ها هداد  كالنهاي  پروژه. كند كارها هست، كمك خاصي نمي

كار ايجاد كنند با اين حال شواهد گسترش عظيم رهبري دانش محور در دنياي امروز هنوز كم  و  كسب

. باشد هاي بزرگ در حال غرق شدن در درياي اطالعات مي رسد كه سازمان است، به جاي آن به نظر مي

وانند نقش بزرگي در شناسايي و معرفي ابزارهاي مناسب جهت ت مي ITدر اين ميان رهبران و مديران 

 . برداري از اين علم، ايفا كنند بهره

 گران خصوصي سالمت اعالم شد  بسته پيشنهادي براي مديريت ريسك بيمه  .2

بسته پيشنهادي خود را در رابطه با اجراي استاندارد احتياطي  1(APRA)سازمان نظارت احتياطي استراليا 

در اين بسته پيشنهادي، دستورالعمل مرتبطي براي . ارائه نمود 2(CPS 220)صنعت براي مديريت ريسك 

 . گران خصوصي سالمت نيز پيشنهاد شده است بيمه

گران خصوصي  ي بيمههمچنين، در اين بسته پيشنهادي آمده است كه ملزومات مديريت ريسك برا

سازمان نظارت احتياطي   در عين حال،. مطابقت كامل داشته باشد CPS 220سالمت بايد با استاندارد 

 . اصول پايه مديريت ريسك را در سطح تمامي صنايع تا حد زيادي تغيير نخواهد داد  استراليا،

ور تحكيم مديريت ريسك شركتي و اين پيشنهاد به منظ»: يكي از اعضاي اين سازمان نظارتي اظهار نمود

هاي مهم، به اعضاي هيئت  افزايش ظرفيت ارائه مشاوره راهبردي در زمان شناسايي و كاهش ريسك

 «.هاي بيمه خصوصي سالمت تدوين و ارائه شده است مديره شركت

گران  اين بسته پيشنهادي، در مدت يك سال و طي جلسات مختلف در زمينه مديريت ريسك بيمه

                                                                                                                                        

1. Australian Prudential Regulation Authority 
2. Prudential Standard CPS 220 Risk Management  
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 .هاي صنعت در سازمان نظارت احتياطي استراليا تهيه و اعالم شده است و ريسك عملياتي و بحث سالمت

 .را كليك كنيد اينجابراي دسترسي به منبع اين خبر، 

 2116سازمان نظارت احتياطي استراليا، دسامبر  :منبع

 : نكته

ها،  سازمان نظارت احتياطي استراليا يك ناظر احتياطي در صنعت خدمات مالي است كه بر بانك

.  كند نظارت مي... گران خصوصي و  موسسات اعتباري، شركت هاي بيمه و بيمه اتكايي، بيمه عمر، بيمه

المت، يك بسته گران خصوصي س ، در مورد مديريت ريسك بيمه2116دسامبر  15اين سازمان در تاريخ 

پيشنهادي ارائه داده است كه ماحصل يك سال مطالعه و برگزاري جلسات مختلف در زمينه مديريت 

باشد و موجبات تحكيم مديريت ريسك شركتي و  گران سالمت و ريسك عملياتي مي ريسك بيمه

 .آورد هاي مهم را فراهم مي كاهش ريسك

ونقل عمومي  ئوليت در حملمسبيمه شدت خسارت : دهد مطالعات نشان مي  .3

 افزايش يافته است

ترين ريسك صنعت حمل و نقل   به عنوان عمدهاين بررسي حاكي است بيمه مسئوليت شخص ثالت، 

 . شود ميتلقي 

كه شدت  ، در حالي1«ناِ  او  ياِ »بر اساس تحليلي از گروه بيمه مسئوليت حمل و نقل عمومي شركت 

شود، فراواني  درصد ارزيابي مي 4نقل عمومي، به طور ساالنه، خسارت در بيمه مسئوليت حمل و 

ها  در اين گزارش آمده است كه فراواني خسارت اتوبوس. درصد افزايش داشته است 5خسارت، تنها 

هاي وسايل نقليه ريلي به مراتب  كه شدت خسارت هاي وسايل نقليه ريلي است در حالي بيشتر از خسارت

ها با افراد پياده و ديگر كاربران  اين به آن دليل است كه اتوبوس. هاست بوسهاي اتو بيشتر از خسارت

هاي اين مطالعه  يافته. گردد هاي مسئوليت مي جاده تعامل دارند و اين سبب ايجاد سوانح منجر به خسارت

 41يباً گيرد، اما تقر ها را در بر مي درصد از كل خسارت 3 دهد كه ادعاهاي خسارت افراد پياده، نشان مي

  .ها اختصاص دارد هاي خسارت در اين بخش، به اين نوع خسارت درصد از كل پرداخت

، در اين رابطه اظهار «ناِ  او  ياِ »، يكي از مديران صنعت ريل و حمل و نقل در شركت 2اوتيس تولبرت

                                                                                                                                        

1. AON Public Transit Liability Benchmark Analysis 

2. Otis Tolbert 

http://www.apra.gov.au/MediaReleases/Pages/16_54.aspx
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ريسك را براي يكي از باالترين مواجه با   در مقايسه با ديگر صنايع، بخش حمل و نقل عمومي،»: داشت

هاي حمل و نقل  شود تا مسئله افزايش امنيت در باالترين اولويت سازمان اين سبب مي. مردم به همراه دارد

كرده بودند،   به همين دليل است كه بسياري از مديران ريسك كه در اين مطالعه شركت. قرار بگيرد

 «.دانند بت به سازمان خود ميترين تهديد نس ريسك بيمه مسئوليت شخص ثالث را به عنوان عمده

هاي  ، فراواني پرداخت خسارت2116 1دهد كه در سال تصادفات همچنين، آمارهاي اين مطالعه نشان مي

درصد يا به عبارت ديگر، يك مورد  34/1  ،2مورد الحاقيه بيمه 1111ها و وسايل نقليه ريلي در هر  اتوبوس

 17/34ها و وسايل نقليه ريلي در مجموع  براي اتوبوس نرخ خسارت. الحاقيه بيمه بوده است 245874در 

 .سنت براي هر الحاقيه بوده است 4/3مورد الحاقيه بيمه يا  1111درصد براي هر 

درصد آن  41ميان،  درصد ادعاهاي خسارت، ناشي از تصادفات خودرو بوده است كه در اين 72تقريباً، 

از ميان ادعاهاي خسارتي كه ناشي از . ليه بوده استوسيله نقليه با ديگر وسايل نق مربوط به تصادف

    . درصد ناشي از افتادن مسافر گزارش شده است 32تصادفات اتومبيل نبوده است، تقريباً 

مديران ريسك »: ان، اظهار داشت او ، مدير و اكچوئري شركت مشاوره ريسك جهاني اي3ماريو ريچارد

هاي  هايي هستند كه سازمان براي كمك به درك بهتر ريسكهاي جديدي  به طور مستمر به دنبال داده

نمايد تا درك عميقي نسبت به  ها به مديران ريسك كمك مي اين يافته. باشند آنان با آن روبرو مي

 «.سنجش، حفظ و كاهش ريسك مسئوليت خود حاصل نمايند

  .را كليك كنيد اينجابراي دسترسي به منبع اين خبر، 

 2116، دسامبر «ناِ  او  ياِ » :منبع

 :نكته

 :قرار گيرندگيري  اندازه در خسارات مورد ارزيابي ودو عامل مهم بايد ريسك دقيق براي ارزيابي 

در واقع شدت . آيد كه از تقسيم مقدار كل خسارت بر تعداد خسارت بدست مي: شدت خسارت -1

 .باشد ها براي هر خسارت مي خسارت همان متوسط هزينه

در واقع . آيد كه از تقسيم تعداد خسارت بر دوره زماني تحت پوشش بدست مي: فراواني خسارت -2

 .باشد ر دوره زماني ميها براي ه فراواني خسارت، تعداد متوسط خسارت

                                                                                                                                        
1. Accident Year 

2. Rider  

3. Mario Richard 

http://aon.mediaroom.com/news-releases?item=137523
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آيد كه محاسبه دقيق اين دو  و از حاصلضرب فراواني در شدت خسارت، خسارت مورد انتظار بدست مي

هاي بيمه را با  عامل از اين جهت حائز اهميت است كه برآورد كمتر هر يك از عوامل ذكر شده، شركت

 .مشكل مواجه خواهد نمود

از  ؛گر تحت پوشش قرار گيرند كه قرار است توسط بيمهيي ها كارزيابي كيفيت و كميت ريساز اين رو 

از  هاي مورد بيمه ريسكو شدت خسارات فراواني گيري  اندازه باشد و ي شركت بيمه مياكچوئروظايف 

 .باشد اهميت زيادي برخوردار مي

، انتقال ،هشكااز قبيل ريسك مديريت هاي  شدند، تكنيك گيري و اندازه ها ارزيابي وقتي ريسكنهايتاً 

 .گيرد قرار ميمورد استفاده ... و  پذيرش، اجتناب

 گران زندگي  بررسي فيچ پيرامون اثر نرخ پايين بهره برسودآوري بيمه  .4

زيرا اين بخش از بيمه، بيشتر به . گران زندگي فشار آورده است نرخ پايين بهره در چين بر سودآوري بيمه

درصدي در بازده  5/2گران زندگي چين، پس از حذف سقف  بيمه. وابسته است 1تفاوت در نرخهاي بهره

نامه هاي خود را  ، قيمت بيمه3(CIRC)توسط سازمان نظارت بيمه چين  2115در اكتبر  2شده ضمانت

به همين جهت، . سود ناخالص آنها شده است گرفتنافزايش دادند كه اين مسئله سبب تحت فشار قرار 

تر  هاي پرريسك گذاري در دارايي گذاري خود، به سمت سرمايه نظور حفظ بازده سرمايهگران به م بيمه

آنها نسبت به تورم بازار سرمايه و  4اعتباري پروفايلاين مسئله سبب شده است تا . اند سوق پيدا كرده

 . پذير باشد بسيار آسيب  تر شدن بالقوه كيفيت اعتبار در عين وجود ركود اقتصادي، وخيم

گيري سازمان نظارت بيمه چين نسبت به محصوالت داراي ارزش نقدي  اساس گزارش فيچ، سختبر 

گران زندگي چيني را دچار  محدود و مديريت نقدينگي بيمه 2117، رشد حق بيمه زندگي را در سال 5باال

 6و بدهي دارايي سررسيدگراني كه بيشتر تحت تأثير عدم تطابق  براي آندسته از بيمه. چالش خواهد نمود

هاي كوتاه مدت  نامه گران بيشتر از بيمه منابع عوايد اين بيمه. شود قرار دارند، اين فشار بيشتر حس مي

در صورتي كه . گذاري بلندمدت تخصيص خواهند دارد ها خود را در سرمايه خواهد بود و آنها دارايي

                                                                                                                                        
1. Interest spread 

2. Guaranteed return 
3. China Insurance Regulatory Commission  

4. Credit profile  

5. High cash-value product 

6. Asset-liability duration mismatch  
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شند، محدوديت نقدينگي، براي آنها آنها قادر نباشند حق بيمه كافي براي پرداخت خسارت بيمه داشته با

 .ساز خواهد بود بسيار سرنوشت

 .را كليك كنيد اينجابراي دسترسي به منبع اين خبر، 

 2116فيچ، دسامبر  :منبع

 :نكته

يكي از اين موارد،  .تجزيه و تحليل قرار دادشاخه مورد بررسي و  2هاي عمر را مي توان در  ماهيت بيمه

اندازهاي  سازي در جهت پس هاي عمر فرهنگ گذاري بيمه هاي عمر است، به تعبيري بيمه پوشش سرمايه

كنند و  گذاري مي هاي كالن دارند، در بانك ها سرمايه به طور معمول افرادي كه پول. شوند خرد تلقي مي

اندازهاي خرد و يا  هاي عمر به طور معمول پس خود هستند، اما در بيمه به دنبال كسب منافع مورد انتظار

 .شود تواتمندي هاي خرد در بلندمدت جذب مي

شود؛ به تعبيري  اندازهاي خرد در بيمه هاي عمر يك پديده مثبت تلقي مي از نگاه اقتصاد ملي، جذب پس

اندازها و تبديل آنها به  اين پس هم فرهنگ پس انداز را در جامعه رونق مي دهد و هم باعث تجميع

هاي ملي  گذاري هاي بلندمدت خواهد شد كه درنتيجه اين سرمايه ها به منظور تامين مالي سرمايه سرمايه

 .بسيار موثر خواهد بود

اين  اي گذاشته و هاي بيمه هاي خود را نزد شركت گذاري دارند، پول گذاراني كه قصد سرمايه بيمه

 .منابع مالي در حوزه هاي مختلف سرمايه گذاري مي كنندها با تجميع  شركت

در اين راستا اگر گزينه . گذاري آماده شود جهت توفيق شركت هاي بيمه، الزم است زمينه براي سرمايه

توانند به خوبي پول هاي  اي مي هاي بيمه هاي سرمايه گذاري مطلوبي در جامعه وجود داشته باشد؛ شركت

 .و در نتيجه منافع خوبي را نصيب بيمه گذاران كنندنزد خود را پس انداز 

گذاري در نظام  گذاري و سپرده مر بايد ارتباط خود را با سرمايهصنعت بيمه و به ويژه در حوزه بيمه ع

فلسفه  .بانكي متفاوت كند و اين يك اصل مهم و جدي است كه به طور قطع بايد مورد توجه قرار گيرد

ها پول خود  كه اين شركت عث توسعه اقتصادي آن ها خواهد شد؛ اين استهاي عمر كه با وجودي بيمه

  .را در سپرده بانكي سرمايه گذاري كنند

هايي  گذاري ضعف اي در زمينه سرمايه هاي بيمه به دليل وضعيت موجود در كشور، به طور معمول شركت

هاي بانكي  سپردهگذاري در  رسد؛ سرمايه هاي بيمه مي ترين موردي كه به ذهن شركت دارند؛ ابتدايي

 .هاي عمرو سود سپرده در نظام بانكي شده است است كه اين امر باعث ايجاد ارتباطي تنگاتنگ بين بيمه

https://www.fitchratings.com/site/pr/1016084


 

 

 
پژوهشكده بيمهالملل  روابط عمومي و امور بين  8 

22شماره / هاي بيمه ايران و جهان   تازه   

 

ميليارد دالر در سال  44شده به  خسارت حوادث طبيعي بيمه: سيگما گزارش داد  .5

  رسيد 2112

ميليارد دالر رساندند در  44را به  2116شده در سال  هاي بيمه ها، خسارت ها و طوفان زلزله  گردباد متيو،

 . ميليارد دالر تخمين زده شده بود 37، (2115)كه اين رقم در سال گذشته ميالدي  حالي

با وجود آنكه اين . ودميليارد دالر ب 42بار براي صنعت بيمه،  حوادث طبيعي فاجعه  ي ، هزينه2116در سال 

رسد، اما نسبت به كل هزينه سال  ميليارد دالر، كمتر به نظر مي 46رقم نسبت به متوسط ده سال يعني 

خسارت بيمه شده حوادث ناشي از عوامل . باشد ميليارد، رقم قابل توجهي مي 28گذشته ميالدي يعني 

 . ر در سال گذشته، كمتر بوده استميليارد دال 4ميليارد دالر بوده كه نسبت به  7،  1انساني

شده و  حوادث طبيعي بيمه  توجهي ميان خسارت ،  فاصله قابل2بر اساس گزارش سوئيس ري، سيگما

در حدود ( بيمه شده و اقتصادي)كل رقم خسارت . خسارت اقتصادي در سطح جهان وجود داشته است

 .قابل تأمل است 2115سال  ميليارد دالر در 44ميليارد دالر بوده است كه نسبت به  158

زلزله ماه . ميليارد دالر خسارت اقتصادي در پي داشته است 151بار ، به تنهايي،  حوادث طبيعي فاجعه

 3ميليارد دالر هزينه بازسازي 5لرزه در ماه اكتبر به همراه داشت،  آگوست در مركز ايتاليا كه چندين پس

بيني شده است زيرا منازل  ميليون دالر پيش 71شده تنها  در هر صورت، خسارت بيمه. به بار آورده است

 .درصد بوده است 1شده در برابر ريسك زلزله در اين منطقه، تنها  بيمه

جامعه نسبت به ريسك زلزله، بيمه نشده »: دارد ، اقتصاددان ارشد در سوئيس ري اظهار مي4كرت كارل

 «.فاصله پوشش، يك دغدغه جهاني استو . است

، ده هزار نفر زندگي خود را بر اثر حوادث طبيعي 2116بر اساس گزارش حوادث سوئيس ري، در سال 

بارترين حادثه  كشته ، مرگ 733گرباد متيو با . اند بار و حوادث ناشي از عوامل انساني از دست داده فاجعه

 .گزارش شده است

 .را كليك كنيد اينجان خبر، براي دسترسي به منبع اي

 2116كامرشال ريسك يوروپ، دسامبر  :منبع

 

                                                                                                                                        

1. Man-made disaster  

2. Sigma 

3. Reconstruction  

4. Kurt Karl 

http://www.commercialriskeurope.com/cre/5981/56/Insured-catastrophe-losses-total-49bn-in-2016/


 

 

 
پژوهشكده بيمهالملل  روابط عمومي و امور بين  9 

22شماره / هاي بيمه ايران و جهان   تازه   

 

 :نكته

بار و سپس به  براي درك هرچه بهتر آمارهاي فوق از گزارشات سيگما، ابتدا به تعريف حوادث فاجعه 

از منظر سيگما . پردازيم شود، مي حداقل ميزان خسارتي كه بيش از آن، حوادث فاجعه بار تلقي مي

 ينچن يكه به طور كل شود ياطالق م يعيطب يروهاياز ن يناش يدادرو يكبه بار،  حوادث طبيعي فاجعه

 ياسمق. شود يم( اند  نامه يمهب ياديكه شامل تعداد ز)از افراد  ياديمنجر به خسارت تعداد ز يداديرو

مثل  يعوامل انسان تاثيرشود بلكه به  يمربوط م يعيطب يروهايمنتج شده نه تنها به شدت ن يها خسارت

را به  يعيحوادث طب يگماس. دارد يبستگ نيزه بال آن در كنترل فاجعه در منطق ييكارا يا  مانساخت يطراح

امواج / جنگل ها  يآتش سوز/  يطوفان، زلزله، خشكسال يل،س: است كرده يبند طبقه يرز يها دسته

حال نكته حائز اهميت حداقل ميزاني . يعيطب يعفجا يگرو د يسونام يخبندان، تگرگ،/ گرما، امواج سرد 

شود؛ بر اساس گزارش سيگما  بار تلقي مي است كه خسارت بيش از آن مقدار، بنا به تعريف سيگما فاجعه

بيمه شده  ، خساراتبيمه شده دريايي خسارات خسارات فجايع به تفكيك ميزان حداقل،  2115در سال 

    .است شده آورده دالرميليارد  48.8، 34.3، 14.7 به ترتيببيمه شده  خسارات هوايي و ساير

 ميليارد يورو  خسارت پرداخت نمودند 7/2گران اروپايي روزانه  بيمه  .2

ميليارد يورو بوده است  465گران اروپايي  از طرف بيمه 2115كل مبلغ پرداخت خسارت و مزايا طي سال 

رسد با  ، به نظر مي1گزارش انشورنس يوروپس بر اسا. ميليارد يورو در روز بوده است 7/2كه معادل 

خسارت و ( 2114)درصد بيشتر از سال گذشته ميالدي  6/1وجود فضاي اقتصادي نامطلوب، صنعت بيمه 

شوند كه  گذاران نهادي محسوب مي ترين سرمايه گران، بزرگ در اروپا، بيمه. مزايا پرداخت نموده است

  .نمايند گذاري مي هزار ميليارد يورو در اقتصاد اروپا سرمايه 441در حدود 

 ها و مزاياي پرداختي توسط حجم خسارت»: دارد ، مدير كل انشورنس يوروپ اظهار مي2ميشال كولر

 « .دهد هاي زندگي و كسب و كار اروپايي، نشان مي گران اروپايي اهميت بيمه را در تمامي جنبه بيمه

رشد مطلوبي را تجربه  2115شود و در سال  ترين بازار در جهان محسوب مي بازار بيمه اروپا، بزرگ

يورو رسيد كه اين  ميليارد 1217درصد افزايش داشته و به  2بيمه تا  در اين سال، كل حق. نموده است

 . درصد از كل سهم بازار جهاني بوده است 32ميزان 

                                                                                                                                        

1. Insurance Europe 

2. Michaela Koller  

http://insuranceeurope.eu/sites/default/files/attachments/European%20Insurance%20in%20Figures%20-%202015%20data.pdf
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درصد رشد تجربه نمود و بخش بيمه سالمت  4/2هاي بيمه غيرزندگي،  همچنين، در اين قاره، رشته

و نيز افزايش  يشتر به علت افزايش جمعيت سالخوردهدرصد رشد داشته است كه ب 5/3خصوصي نيز 

با اين وجود، رشد در بخش بيمه زندگي، كاهش يافته است زيرا . هاي پزشكي گزارش شده است هزينه

 .برانگيزي براي ارائه محصوالت بلندمدت ايجاد نموده است نرخ پايين بهره همچنان فضاي چالش

به  ل سهم نگهداريحق بيمه صادره شام)همچنين در اين گزارش آمده است كه نرخ متوسط نفوذ بيمه 

درصد در سال  62/7حدودي كاهش يافت و از  تا 2115در سال  1(عنوان درصدي از توليد ناخالص ملي

 .درصد رسيد 41/7به  2114

گران اروپايي به چهارچوب  آفريني مطلوب، بيمه به منظور ادامه نقش»: كولر در اظهارنظر خود تبيين كرد

 «.دارندنظارتي و مقرراتي قوي و كارا نياز 

 .را كليك كنيد اينجابراي دسترسي به منبع اين خبر، 

 2116اكچواري، دسامبر  :منبع

 : نكته

سازان در اين  مديران و تصميمهاي بيمه موضوعي است كه امروزه همه  افزايش ميزان خسارت در شركت

توان به  افزايش شاخص خسارت داليل زيادي دارد كه از آن جمله مي. حوزه را درگير كرده است

ها  و دهگان، سالخوردگي جمعيت  افزايش ادعاهاي تقلبي، مخاطرات اخالقي، تغيير در وضعيت بيمه شد

 تنهايين است كه افزايش شاخص خسارت به اما نكته حائز اهميت در اين تحليل اي. مورد ديگر نام برد

بيمه  نبوده و اين شاخص بايد در كنار تعداد خسارات ايجاد شده، تعداد بيمه شدگان و حق يبد  نشانه

 .توليدي مورد تحليل قرار گيرد

 برد رنج مي زيان عمليات بيمه گرييك سوم بازار بيمه لندن از  . 7

رود يك سوم بازار  گري در بازار بيمه و بيمه اتكائي لندن در حال كاهش است زيرا انتظار مي اعتبار بيمه

در گزارش . از دست بدهند 2گري زيان عمليات بيمهدر سال آتي ميالدي، نقدينگي خود را به دليل 

بيمه طي سال آينده  حقرود كاهش نرخ  انتظار مي: آمده است  3دابليوسي پي 2117بيني بازار لندن  پيش

 . هاي پايين است تر باشد كه اين حاكي از مقابله فزاينده با قيمت آهسته 2116نسبت به سال 

                                                                                                                                        
1. Gross written premiums as a percentage of GDP 
2. Underwriting loss 

3. PricewaterhouseCoopers (PwC) 

http://www.theactuary.com/news/2016/12/european-insurers-paid-out-27bn-a-day-in-2015/
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گذاري براي توليد سود  گران به بازده سرمايه پايين بهره، تقريباً يك سوم بيمه  اكنون، با وجود نرخ هم

و يا به عبارتي بيمه گري  1گري مجدد كارهاي بيمه دهد كه راه سي پيشنهاد مي دابليو گزارش پي. اند وابسته

 .ماه آتي باشد 12تواند كليد سودآوري براي بسياري از شركت ها در  مي اتكايي

، فشار بر 2117شود در سال  بيني مي ها وجود دارد، پيش گذاري با انتظار پاييني كه نسبت به سرمايه

 7و  6بين  2شده ريسك متوسط نرخ تعديل  كاهشبيني  هاي انرژي و هوايي با پيش ها در رشته قيمت

شده ريسك، بدون سود  در همين راستا، در رشته بيمه مسئوليت هواپيما، متوسط نرخ تعديل. درصد باشد

هيچ نوع درصد رشدي براي . شود بيني مي پيش 2117درصد در سال  4گري براي بازار   ناخالص بيمه

 . هاي عملياتي انرژي وجود نخواهد داشت اي شركته براي ريسك 3ريسك بيمه اموال در خشكي

سازي صحيح در تمامي سطوح،  تصميم»: افزايد سي مي دابليو ، مدير اكچواري بازار لندن پي4جروم كرك

ها و مديريت  كنندگان بازار بايد بر ارائه تحليل در اينچنين بازار نرمي بسيار حياتي است و مشاركت

 «.ت از كسب و كار تمركز نمايندمطلوب اطالعات به منظور حماي

 .را كليك كنيد اينجابراي دسترسي به منبع اين خبر، 

 2116اكچواري، دسامبر  :منبع

 : نكته

ضريب خسارت . ها اشاره دارد گذاري بيمه نامه ها و نحوه نرخ گذاري بين بازده سرمايهخبر فوق به ارتباط 

ها تا آنجا قابل توجيه است كه  ها باشد براي شركت تواند پايين بودن نرخ باال كه يكي از داليل آن مي

در شرايط ركود اقتصادي و . هاي مناسب منابع مالي الزم را تامين كنند گذاري بتوانند با استفاده از سرمايه

 .  شرايطي كه بازده سرمايه گذاري پايين است كاهش نرخها منجر به عدم توانگري خواهد شد

 

   ميليارد دالر  1171 ؛بيني شد پيش 2117ها در سال  هزينه ريسك  .8

، 2117شود در سال  بيني مي يش است و پيشهاي عمده در اقتصاد جهاني در حال افزا ريسك شوك

ميليارد دالر باشد و طي دو سال آينده نيز  1171به خروجي اقتصاد جهان در حدود   خسارت بالقوه

 .افزايش يابد

                                                                                                                                        

1. Re-underwriting  

2. Average risk adjusted rate reduction  

3. Offshore  

4. Jerome Kirk 

http://www.theactuary.com/news/2016/12/third-of-londons-insurance-market-set-to-suffer-underwriting-losses/
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در شاخص  2ريسكدر معرض ،  توليدناخالص ملي 1گزارش مركز مطالعات ريسك كمبريجبر اساس 

نوع مختلف  22از ميان  4انتظاريريسك شهر عمده جهان و نيز  311براي  3ريسك جهاني كمبريج

و  2117هاي  بين سال. گيرد درصد از توليد ناخاص ملي ساالنه در جهان را دربر 48/1شوك اقتصادي، 

درصد  51/1ساله خود ارتقاء يابد يعني در حدود  شود، اين شاخص به باالتر از پايه ده بيني مي ، پيش2114

هزار  777به  2117در سال  5رود، توليد ناخالص اسمي تظار ميهمچنين، ان. از توليد ناخالص ساالنه جهان

ميليارد دالر خسارت  1171درصدي به معناي  51/1ميليارد دالر برسد و شاخص ريسك جهاني 

 .باشد شده مي بيني پيش

 :بيفزايد، عبارتند از 2117ها در سال  شود بر خسارت بيني مي برخي از عوامل ريسك كه پيش

 حال رشد بوده و ارزش بيشتري در خطر خواهد بود؛ اقتصاد جهاني در 

 اقتصادهاي نوظهور به نسبت، ريسك بيشتري تجربه خواهند نمود؛ 

 هاي ژئوپلتيك در حال افزايش است؛ ريسك 

 هاي خورشيدي،  هاي سايبري و طوفان آوري در حال گسترش است؛ ريسك هاي فن ريسك

 هاي جدي هستند؛ تهديد

  تغييرات آب و هوايي، سبب افزايش ريسك طوفان و سيل خواهد بود؛ و 

 تنيده خواهند بود وابسته و درهم هاي تجاري، بيشتر بهم شبكه. 

 سناريوهاي يك هزار ميلياردي

همچنين، اين شاخص به شناسايي سناريوهاي حوادث ممكن اما غيرمحتمل را كه ممكن است هزار 

ها به بازارهاي بورس  اين خسارت. ورد را نيز شناسايي و ارائه نموده استميليارد دالر خسارت به بار آ

 :برخي از اين سناريوها عبارتند از. تري خواهد شد منتقل شده و سبب اثرگذاري سيستميك گسترده

 جنگ در شبه جزيره كره؛ 

  ريشتري و سونامي در توكيو؛ 3/8زلزله 

 هاي حياتي؛ حمالت سايبري موفق به زيرساخت 

 در مزارع كشت برنج آسيا؛ آفت 

                                                                                                                                        
1. Cambridge Centre for Risk Studies  

2. GDP@Risk 

3. Cambridge Global Risk Index 

4. Probability-weighted expected risk 

5. Nominal GDP 

http://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/risk/downloads/cambridgeglobalriskindex2017.pdf
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  طوفان خورشيدي در جهان؛ 

 هاي كاهنده ريسك

ها در حال كاهش  همچنين در اين گزارش آمده است كه در وضعيتي بسيار مطلوب، ديگر انواع تهديد

طلبي سياسي  ريسك جدايي  رود، انتظار مي. گير و بحران بانكي فراگير هاي همه هاي بيماري ريسك: است

بار و حوادث ناشي از تغييرات آب و هوايي با تناوب تاريخي  حوادث طبيعي فاجعه. ر باشدو تندرو كمت

 .خود ادامه داشته باشند

شهر عمده جهان  311، سنجشي از چگونگي توليد اقتصادي در (GDP@Risk)شاخص ريسك جهاني 

منظور كمك به توجيح گيرند و به  سطح مختلف قرار مي 5فقره تهديد در  22دهد كه تحت  را ارائه مي

 .فايده براي قدرت انعطافي بيشتر استفاده ميگردد-هزينه

هاي مهلك به جامعه و  هاي گسترده در زمينه شوك مركز مطالعات ريسك كمبريج، از طريق پژوهش

ها براي اقتصاد جهاني معرفي  ترين ريسك ها را به عنوان عمده اقتصاد طي هزار سال گذشته، اين تهديد

 .استنموده 

 .را كليك كنيد اينجابراي دسترسي به منبع اين خبر، 

 2116ايشا انشورنس ريورو، دسامبر  :منبع

 :نكته

هاي مختلف اقتصادي و مالي به معناي ايجاد شرايطي در اقتصاد يك كشور است كه  ريسك در عرصه

ريسك اقتصادي يكي از انواع  .هاي اقتصادي در داخل آن كشور مي شود عمده فعاليتدهي  موجب زيان

به  توان مي هاي اقتصادي از انواع ريسك. كند هايي است كه اقتصاد هر كشوري را تهديد مي ريسك

يك يا ريسك اتت پولي، ريسك سيستمس، ريسك تورمي، ريسك سيايريسك اعتباري، ريسك مال

  . دبازاري اشاره كر

آيد از جمله اين عوامل مي توان به تغيير در عوامل  در اثر عوامل متعددي به وجود ميريسك اقتصادي 

المللي، تغيير و ايجاد  هاي بين هاي پولي، سياست هاي مالي، سياست از قبيل سياست( كليدي)زير ساختي 

اي كشور از جمله تخليه منابع طبيعي آن كشور، كاهش رشد  ثروت يا تغيير مشخص در مزاياي مقايسه

اين . اشاره كرد... و هاي مالي، امنيت مواد غذايي، زنجيره عرضه و نقش انرژي صنعت خطرهاي سيستم

ها  ري نسبت به خطرهاي اقتصادي در اين حوزهتوان با درك بهت اما ميخطرات غير قابل حذف هستند 

 .ريزي كرد مديريت بهتري براي كاهش صدمات اقتصادي برنامه

http://www3.asiainsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/37855/type/ARM/Risks-could-cost-global-economy-US-1-17-trillion-in-2017
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ديدگان  هاي بيمه براي پرداخت خسارت زيان آماده باش شركت :دكتر همتي  .4

 ساختمان پالسكو

درصد از واحدهاي اين ساختمان تحت پوشش بيمه آتش سوزي بوده است و جمع تعهدات 25حدود 

 .ميليارد تومان برآورد مي شود 41 شركت هاي بيمه در قبال آنها حدود

هرچند صحبت در خصوص ديه و : هاي آتش نشانان گفت رئيس كل بيمه مركزي با قدرداني از رشادت

ي اين عزيزان هنوز زود است و عمق اين فاجعه با هيچ امر مادي قابل پرداخت خسارت در برابر فداكار

جبران نيست اما خوشبختانه سازمان آتش نشاني بيمه مسئوليت در حد ديه و بيمه عمر و حادثه تهيه كرده 

 .است كه به زودي براي بررسي و پرداخت آنها اقدام مي شود

با توجه به اينكه اين نوع بيمه نامه مختص  :فتسوزي گ دكتر همتي در خصوص اجباري كردن بيمه آتش

دارايي هاي افراد است، مجبور كردن افراد به بيمه كردن اموال شخصي خود كار سختي است، اما اگر 

كار انجام شود بايد توسط واحدهاي صنفي به آنها اجبار شود تا در هنگام بروز چنين   قرار است اين

ما نيز آمادگي ارائه تخفيفات گروهي به كسبه . به يكباره از بين نرودحوادثي، سرمايه سال ها تالش آنها 

در واقع  .محترم را داريم، هر چند كه حق بيمه، بيمه آتش سوزي به نسبت سرمايه آن ها بسيار كم است

 .مردم بايد به اين اصل اعتقاد پيدا كنند كه بيمه، هزينه نيست بلكه سرمايه گذاري است

 مركزي جمهوري اسالمي ايران  سايت بيمه وب :منبع

  :نكته

حوادثي كه افكار  هاي  بيمه بازرگاني در پاسخگويي به نيازهاي مخاطبان در زمان بروز چابكي شركت

هاي بيمه  تواند فرصتي براي افزايش ضريب اعتماد به شركت دهد، مي ثير خود قرار ميعمومي را تحت تأ

. همدلي عمومي بايد نقش خود را به خوبي ايفا كنند هاي بازرگاني در اين فراخوان باشد و بيمه

هاي  هاي بيمه در اين رويداد با تمركز بر آمادگي براي پرداخت زيان اي شركت خوشبختانه حضور رسانه

درعين حال نكته حايز اهميت سوق دادن افكار عمومي به خريد و استفاده  آيد، وارده قابل قبول به نظر مي

كننده  هاي ترغيب سوزي در زمان وقوع اين حوادث و ارايه پيشنهاد بط نظير بيمه  آتشهاي مرت نامه از بيمه

ريزي براي ايجاد  ها و صنوف مختلف و برنامه كيد بر اجبارهاي ضمني از طريق تعامل  با اتحاديهتأ. است
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 . است تمركز در اين زمينه از جمله نكاتي  است  كه از سوي دكتر همتي مطرح شده  و بازتاب يافته

گيري خود در زندگي هميشه بر اساس تحليل هزينه، منفعت  همچنين مردم بايد عادت كنند براي تصميم

براي اينكه مردم به باور عيني برسند . گيري و عدم تصميم گيري رفتار نمايند و برآورد پيامدهاي تصميم

البته اگر در . گذارد بروز حوادث عليرغم خسارات مادي و معنوي فرصتي مناسب را در اختيار مي

مثال بيمه اجباري . نمايند تر تمكين مي سازي مقرراتي مناسب و اثرگذار وضع شود مردم راحت استاندارد

     . تواند جزء شرايط پايان كار واحدها باشد سوزي مي آتش

     


