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اِی. اِم. بِست پیرامون وضعیت اتکایی در منطقه ی مِنا و خاورمیانه ، به طور مختصرر    5102در این نوشتار بر طبق گزارش سپتامبر 

به  بررسی ظرفیت قبولی ، حد نگهداری و  قیمت گذاری ریسک ، چشم انداز ریسک عملیات اتکایی ، رتبه بندی بیمه گران اتکایی 

 دازیم.    در  منطقه ی مِنا می پر

 : شمال آفریقا متاثر از عملکرد اتکایی بیمه گران در این مناطق استمازاد ظرفیت در خاورمیانه و 

بازار بیمه در خاورمیانه و شمال آفریقا )منطقه ی مِنا( طی یک دهه گذشرته بره طرور قابرج تروشهی رشرد        به گزارش اِی. اِم. بِست

میلیارد دالر عبور کرده کره سرهم عمرده ای از ایرن حرق بیمره در        21از مرز  5100داشته است. حق بیمه در این منطقه در سال 

بازارهای امارات ، عربستان سعودی ، ایران و ترکیه بوده است. ضریب نفوذ پایین بیمه در این منطقه به همراه سودآوری ناچیز بیمه 

ی و بین المللی شرود. طبرق آمرار ، برا وشرود ح رور       گران عمده ی این منطقه ، سبب شده این منطقه بازار هدف بیمه گران داخل

پررنگ و ظرفیت باالی بیمه گران داخلی ، همچنان ظرفیت آن ها در مقایسه با همتایانشان در سطح بین المللی ، کم اسرت. تصرور   

بیعری  چنردان در معررح حرواد  ط   0می شود که اکثر بازارهای این منطقه از شمله کشورهای ع و شورای همکاری خلری  فرار   

نیستند و این مساله به بیمه گران اتکایی این فرصت را می دهد تا بدون اینکه عایداتشان دچار نوسان شود ، پرتفویی با گسرتردگی  

شغرافیایی مطلوب برای خود تشکیج دهند. با وشود این ، هجوم این ظرفیت اتکایی به این منطقه و شرایط رقابتی ای کره بریا از   

به وشود آمده ، بر عملکرد بیمه گران داخلی فشار می آورد. مساله مازاد ظرفیت در منطقره ، برا فعالیرت     پیا طی سه سال گذشته

بیمه گران اتکایی شبه قاره هندوستان ، آسیا و اقیانوسیه و آفریقا تا سراسر منطقه مِنا توسعه پیدا کرده اسرت. بیمره گرران اتکرایی     

، نقا محوری در بازار دارند و به بیمه گران در پذیرش ریسک های پیچیرده و برا ارزش   بین المللی با ارائه ظرفیت و تجربه ی فنی 

باال کمک می نمایند. تجربه ی فنی آن ها ، نظر کارشناسانه ، مدل های قیمت گذاری ، مدیریت ریسک و فنرون کراها ریسرک را    

، رشد و بهرره وری در منطقره طری سره سرال       5110شامج می گردد. با وشود رکود اقتصادی در منطقه به دنبال بحران مالی سال 

گذشته رو به بهبود است. توسعه ی ریسک های عمرانی و تجاری که نیازمند پوشا اتکایی شرام  هسرتند ، تقاضرا بررای پوشرا      

را بره  اتکایی را افزایا می دهند. به عالوه ، علیرغم کاها قیمت های نفت و با توشه به اینکه نمی توان ارزش آتری ایرن محصرول    

عنوان یک عامج اثرگذار بر رشد اقتصادی در منطقه منا نادیده گرفت ، به نظر می رسد که تاثیر آن ها در میران مردت برر  بیمره       
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اتکایی حداقج باشد. با وشود اینکه ، باال رفتن قیمت های نفت ، مازاد بودشه برای کشورهای نفت خیز در منطقه به ارمغران آورده و  

پرداخت های افزون دولت در بخا های عمرانی و توسعه ی اموال حمایت می گردد ، بره نظرر نمری رسرد هزینره      به واسطه ی آن 

های شاری تغییر یابد. به عالوه ، حتی در شرایط انقباح اقتصاد در نتیجه ی کاها قیمت نفت ، به اعتقاد اِی. اِم. بِسرت همچنران   

یب نفوذ پرایین بیمره و  اسرتمرار اشررای بیمره اشبراری ، وشرود دارد. اکثرر         فرصت برای رشد تقاضای بیمه در منطقه به دلیج ضر

بازارهای این منطقه ، باز هستند به این معنا که بر عملیات اتکایی محدودیت کمی اِعمال می گردد ؛ با این وشود در برخی کشورها 

اگذاری اشباری در کشرورهایی مثرج الجزیرره و    به هدف رشد صنعت ، تمایج به نگهداری بیا تر ریسک ها در بازار داخلی هست. و

مکزیک برای پویایی اتکایی حائز اهمیت است. در این بازارها بازیگران داخلی ملزم هستند تا برای قبولی ریسک ها ، بخشی از آن را  

عنروان مکرانیزمی شهرت    به بیمه گران اتکایی دولتی واگذار نمایند. این اقدام باعث مشارکت دولت در ریسک های داخلی شده و به 

حمایت دولت و بیمه گران در برابر حواد  فاشعه آمیز طبیعی است. به عالوه ، ح ور بیمه گران اتکایی داخلری برا سرابقه در کنرار     

صندوق های بیمه )متشکج از سهامداران و اع ای صندوق که عمدتا شرکت های بیمه داخلی هستند( به نگهرداری ریسرک هرا در    

 می کند.   بازار داخج کمک

 

 در منطقه ی مِنا : نگهداری و قیمت گذاریحد 

مِنا به طور قابج توشهی با هم تفاوت دارند هرچند سهم واگذاری به بیمره گرران   بیمه گران در منطقه ی نرخ های واگذاری در بین 

عرال در برین کشرورهای ع رو     شرکت ف 020بر روی  اتکایی در دهه گذشته رو به کاها بوده است. طبق تحلیج های اِی. اِم. بِست

% حق بیمه نوشرته شرده   21شورای همکاری خلی  فار  شامج بحرین ، کویت ، عمان ، قطر ، عربستان سعودی و امارات ، بیا از 

% مشارکت اتکرایی در سرال   01به بیمه گران اتکایی واگذار گردیده است. این درصد در مقایسه با حدود  5110ی مستقیم در سال 

و به کاهشی داشته است. افزایا در میزان نگهداری بیمه گران منطقه ی مِنا تا حدی نشان از تغییر ترکیب بازار طری  روند ر 5100

یک دهه گذشته دارد ؛ خصوصا اینکه مراقبت های پزشکی سهم مهمی از پروفایج بیمه گران را تشکیج می دهد کره نشران دهنرده    

رها اشباری شده است. باال رفتن سهم این بخرا از پوشرا هرای بیمره ای بره      ی این است که این نوع پوشا در بسیاری از کشو

همراه سهم باالی نگهداری بیمه گران در این رشته بیمه ای در مجموع موشب افزایا تدریجی نسبت نگهداری بیمره گرران شرده    

رت تخصصی را توسعه مری دهنرد ، ترالش    است. به عالوه ، همچنان که بیمه گران در منطقه پروفایج خود ، اندازه ی ترازنامه و مها

می کنند تا سهم نگهداری خود را از بر روی ریسکهای تجاری بزرگ و پیچیده نیز باال ببرند. برا وشرود ایرن رشرد ثابرت و دریافرت       

 پوشا قابج توشه از بیمه گران اتکایی ، بیمه گران همچنان سهم کمی از ریسکهای تجاری را نگه می دارند.  

نسبی اتکایی استفاده می کند ؛ هرچند در سال های اخیر بره سرمت پوشرا    ر منطقه ی مِنا به طور گسترده از پوشا بازار بیمه د

نیرز مرسروم اسرت. اکثرر پوشرا هرای غیرر زنردگی )بره           "بوکه"های اتکایی غیرنسبی تغییر رویه داده اند. استفاده از قراردادهای 

استثنای پوشا پزشکی( معموال به صورت یکجا و تحت یک قرارداد واحد اتکایی مورد پوشا قرار می گیرند. از منظر اتکایی ، این 

 نوع تامین پوشا ، چارچوب بندی و قیمت گذاری اتکایی را پیچیده می کند.  
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ر منطقه ی مِنا از قیمت های مناسب اتکایی در بازارهای نوظهور منتف  گردیده اند کره بره اعتقراد    در سال های اخیر ، بیمه گران د

اِی. اِم. بِست این امر نشان دهنده ی ظرفیت فراوان اتکایی موشود در بازار است و همچنین رخدادهای فاشعه آمیرز در منطقره نیرز    

ه در منطقه در میان مدت ، احتمال وقروع  شروب برزرگ در برازار وشرود      ندرتا به وقوع می پیوندد. شهت افزایا نرخ های حق بیم

دارد که می تواند ناشی از رخداد حواد  غیرقابج تصور و فاشعه بار در منطقه و یا خسارت های بزرگ به بار آمده از ریسرکهایی کره   

 پیا تر خسارت چندانی نداشتند از شمله در رشته های عمرانی و انرژی ، باشد.  

 نداز ریسک در منطقه مِنا : چشم ا

هنگامی که صحبت از چشم انداز ریسک اتکایی است در اکثر مناطق در سراسر شهان ، مرسوم است کره در مرورد آخررین رویرداد     

فاشعه بار طبیعی که بازار را تحت تاثیر قرار داده ، صحبت می شود. هرچند در اتکایی منطقه مِنا ، اقدامات فاشعه برار همچنران در   

ایین ترین حد خود است. در سالیان گذشته تعداد کمی از این دست رویدادها در منطقه بروده از شملره سریج در عمران ، طوفران      پ

های موسمی در شمال اقیانو  هند و سیج در عربستان سعودی که آن هم به خاطر زه کشری نامناسرب رخ داده اسرت. برا وشرود      

ه امروز ، باید گفت هیچ ت مینی وشود ندارد که همین شرایط در آینده نیز تکرار شود. کمیِ رخداد حواد  فاشعه بار در منطقه تا ب

به عالوه ، با وشود اینکه احتمال وقوع رویدادهایی همچون زلزله ، طوفان و سیج در منطقه پایین است ، ولی اگر یکی از این وقرای   

ی تواند قابج توشره باشرد. در مقابرج ، برا وشرود کمریِ رخرداد        طبیعی در یک منطقه پر شمعیت رخ دهد ، هزینه های اتکایی آن م

حواد  فاشعه بار در منطقه ، که در نتیجه چندان بر بازار اتکایی اثرگذار نبوده است ، تعداد معردودی از بیمره گرران از رخردادهای     

وع پیوستند ، متحمرج خسرارت   به وق 5105تا  5101شهانی به دلیج مشارکت آن ها در ریسک های بین المللی که بین سال های 

شدند. عمده خسارات وارده به بیمه گران اتکایی مِنا ناشی از ریسک های تجاری در رشته های اموال ، مهندسی ، دریرایی و انررژی   

در المراعی عربستان سعودی باعث نوسانات عملکرد شده اسرت.   5100بوده است ؛ خسارات عظیم اموال از شمله آتا سوزی سال 

ساراتی نه تنها نشان دهنده ی خسارات باالی اموال در این منطقه است بلکه زیران وقفره در کسرب و کرار حاصرج از ایرن       چنین خ

 خسارات را نیز سبب می گردد.  

به عالوه ، بیمه گران در این منطقه ریسک های اموال را با نرخ های پایین تری نسبت به ریسک های مشرابه در بازارهرای نوظهرور    

ی کرده اند که شاید بتوان یک علت آن را به کم بودن احتمال وقوع حواد  فاشعه بار در این منطقه نسربت داد. معلروم   قیمت گذار

نیست که هنگام تعیین نرخ و شرایطِ اینگونه ریسک های اموال ، آیا عواملی همچون فرهنگ ، استانداردهای نظارتی سراده ترر و یرا    

 فاکتورهای ریسک در نظر گرفته می شوند و یا عوامج دیگری دخیج هستند.روش های محدود نمودن ریسک به عنوان 

 رتبه بندی بیمه گران اتکایی منطقه ی مِنا :

مطلوب ارزیابی شده است کره در ایرن رتبره بنردی      0رتبه ی تمامی بیمه گران اتکایی در رتبه بندی اِی. اِم. بِست از نظر توان مالی

است. چشم انداز رتبه بندی توان مالی در کلیه ی شرکت ها مطلوب و پایردار اسرت. بیمره گرران      Aبیا ترین توان مالی ، رتبه ی 

چیره بر بازار ، عموما سرمایه کافی دارند و بازیگران فعلی بازار نیز برای تقویت بنیه ی سرمایه ای خود از طریق سود انباشته و بیمه 

ق نگهداری سرمایه بیا تر ، حد مطلوب سرمایه ی خرود را ت رمین مری نماینرد.     گرانی که به تازگی وارد بازار شده اند نیز از طری
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نیازهای سرمایه ای رابطه ی مستقیمی با ریسک های پذیرفته شده دارد و اکثر بیمه گرران اتکرایی ، محافظره کراری و تنروع را در      

ده است که در اکثریرت آن هرا سررمایه براال ، کمریِ      تامین سرمایه اتخاذ می نمایند. عملکرد بیمه گران عمده ی بازار مِنا سودآور بو

عایدات ناشی از قبولی های آن ها را شبران کرده است. حاشیه های فنی پایین و باثبات به همرراه سروابق خسرارتی براال در بخرا      

اب کراها  شده اسرت. برا احتسر    5100بیمه های تجاری منجر به کاها حجم قبولی های اکثر بیمه گران اتکایی منطقه در سال 

حاشیه ی فنی در منطقه ی مِنا در سال های اخیر ، بیمه گران اتکایی منطقه برای باال بردن حاشیه فنی و تکمیج پرتفوی خود بره  

اقیانوسیه و شمال آفریقا روی آوردند. هرچند این اقدام مثبتی بوده است و به هردف   –قبولی ریسک از شبه قاره هند ، منطقه آسیا 

نی صورت گرفته ، با این حال ریسک فعالیت در بازارهای ناهمگون به دلیج باال رفتن احتمال تحقرق ریسرک هرای    بهبود عملکرد ف

فاشعه بار با قبولی ریسک های شدید وشود دارد و همچنین ریسک عملیات اتکایی و نوسانات عایدات شرکت باالتر رود. در مجمروع  

بیمه گران اتکایی چیره بر بازار در منطقه ی مِنا افزایا یافته است اما همچنان نسبت ، اِی.اِم. بِست باور دارد هرچند ح ور و نفوذ 

به همتایان بین المللی خود کوچک باقی ماندند. هرچند که بدیهی است که بهبود مدیریت ریسرک مری توانرد نوسرانات عایردات را      

 کاها دهد.  
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