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                                  مؤلفان: دکتر علی حسن زاده1
                                           مهدی کاظم نژاد2

مقدمه
ش��رکت های بيمه از جمله نهادهای مهم و محوری 
مالی هس��تند ک��ه عالوه بر تأمي��ن امني��ت فعاليت های 
اقتص��ادی از طریق ارائه خدمات بيمه ای، با مش��ارکت 
و به کارگي��ری مناب��ع مالی انباشته ش��ده ن��زد خود در 
بازارهای مالی می توانند موجب تحرك پویایی و رشد 
و توسعه بازارهای مالی شوند و منابع مالی شمار زیادی 
از فعاليت های اقتصادی و طرح های سرمایه گذاری در 

1. عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد فيروزکوه و معاون 
پژوهشی پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزی ج. ا.ا  

2. کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد فيروزکوه

بخش های توليدی را فراهم آورند.
 بيم��ه، نق��ش مهم و حساس��ی در رش��د و توس��عه 
اقتصادی به خصوص در کشورهای درحال توسعه دارد. 
توجه ب��ه جایگاه و عوامل مؤثر ب��رآن و همچنين تأثير 
انواع سياست های اتخاذشده در این بخش، اثرات قابل 

مالحظه ای بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
از ش��اخص هاي توس��عه یافتگي هر کشوري مي توان 
از حض��ور در بازارهاي جهاني نام برد. پيش��رو بودن در 
صحنه اقتصاد جهاني زمينه س��از گس��ترش توليد داخلي 
هر کش��وري اس��ت. دراین زمينه بسترس��ازي الزم براي 

بررسي جايگاه بیمه هاي  اعتباري در ايران

چکیده
    در دنياي امروز، فروش اعتباري از پررونق ترين روش هاي بازرگاني ش��ناخته شده است. در اين 
ن��وع ف��روش، خريدار در ازاي دريافت كاال يا خدمات از فروش��نده، پرداخ��ت وجه آن را در تاريخ 
معين��ي تعهد مي كند و فروش��نده نيز براي وص��ول به موقع مطالبات خود، در ص��دد تأمين امنيت 
دريافت طلب هايش برمي آيد. بنابراين فروشنده، خطر احتمالي معامله را به بيمه گر منتقل می كند 
و ب��ا درياف��ت بيمه اعتباري اين ريس��ك را به بيمه گ��ر منتقل مي كند. اين روش فروش، بيش��تر در 
كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته دنيا ديده مي شود؛ زيرا اين كشورها، از ثبات اقتصادي و اجتماعي 
نس��بي برخوردارند. ازلحاظ اهميت اين رش��ته بيمه اي در توسعه اقتصادي كش��ور، در اين مقاله به 

بررسي جايگاه بيمه های اعتباري در ايران و داليل عدم شناخت و توسعه  آن در ايران می پردازيم.
واژگان کلیدی: بازار پول، بيمه، بانك، اعتباري، صادرات
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حضور اقتصاد کش��ور در صحنه جهاني باید آماده شود. 
بي تردی��د ص��ادرات از عوامل مهم و مؤث��ر در ارزیابي 
تراز بازرگاني در کش��ورهاي مختلف و به خصوص در 
کش��ورهاي درحال توسعه اس��ت. فعاليت های تجاری و 
به ویژه فعاليت های صادراتی به موجب ماهيتشان اغلب با 
ریسک همراه اند. در معامالت صادراتی به علت کمبود 
اطالع��ات و عدم ش��ناخت کاف��ی طرفي��ن از یکدیگر، 
ب��ه دلي��ل قرارگرفت��ن آنه��ا در کش��ورها و مليت های 
متف��اوت، هردوطرف با خطر مواجه ان��د. آنچه می تواند 
در ثبات اقتصادي کش��ورها مؤثر باش��د، توجه به نتایج 
وقوع خطرهایي اس��ت که به ویژه در توس��عه صادرات 

تعيين کننده است. 
امروزه به عقيده بسياری از صاحب نظران، دیگر ابزار 
سنتی تش��ویق صادرات نظير استرداد حقوق و عوارض 
گمرک��ی، معافيت ه��ای ماليات��ی، سياس��ت ترجيحی 
صادرات و امثال آن کارایی گذش��ته را ندارد و باید از 
ابزار جدیدی در این راه اس��تفاده کرد. سيستم بيمه های 

اعتباری از ابزارهای جدید دراین زمينه است. 
در ف��روش اعتباري ک��ه از پررونق ترین روش هاي 
بازرگان��ي اس��ت، خری��دار در ازاي دریاف��ت کاال یا 
خدمات از فروش��نده، پرداخت وج��ه آن را در تاریخ 
معيني تعهد مي کند و فروش��نده نيز براي وصول به موقع 
مطالبات خود، در صدد تأمين امنيت دریافت طلب هایش 

برمي آید. فروش��نده ب��ا وجود آنکه از مش��تریان وثيقه 
مي گيرد، اما باز هم با ریس��ک وصول نش��دن مطالبات 
خود، یا خس��ارت ناشي از تأخير در وصول آن روبه رو 
اس��ت؛ بنابراین فروش��نده، خطر احتمال��ي معامله را با 
دریاف��ت بيمه اعتباري ب��ه بيمه گر منتق��ل مي کند. این 
روش فروش، بيشتر در کشورهاي توسعه یافته و پيشرفته 
دنيا دیده مي شود؛ زیرا این کشورها، از ثبات اقتصادي 
و اجتماعي نسبي برخوردارند. بنابراین استفاده از تجربه 
این کشورها، بستر مناس��بی برای گسترش هرچه بيشتر 

صادرات کشور فراهم خواهد کرد. 
    براین اس��اس در ای��ن مقاله به بي��ان نقش، اهميت 
و تأثي��ر بيمه های اعتباری در توس��عه صادرات و تجربه 
کش��ورهای پيش��رفته دراین زمينه پرداخته و در ادامه با 
بررس��ی بيمه های اعتباری در ای��ران به راهکارهایی در 

خصوص رشد و گسترش آن  می پردازیم.
1. مباني نظري بيمه های اعتباري

1-1. تعريف و مفهوم اعتبار

با آغاز توسعه و رشد فعاليت های اقتصادی و به تبع آن 
افزایش ریسک و مخاطرات فعاليت ها، نقش مؤسسات 
بيمه در توسعه بخش های اقتصادی به خصوص حمایت 
از سرمایه گذاری مشخص ش��د؛ زیرا اطمينان به وجود 
یک حمایت کننده در مواقع خطرس��بب ایجاد امنيت، 
رشد و توسعه پایدار خواهد شد. بيمه، عقدی است که 
به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای دریافت 
وجه ازطرف دیگ��ر در صورت وقوع یا ب��روز حادثه، 
خس��ارت وارده بر وی را جبران کن��د یا وجه معينی را 

بپردازد.
امروزه س��ازمان های محدودی هستند که می توانند 
بدون واگذاری اعتبارات و استفاده از معامالت اعتباری 
به فعاليت خود ادامه دهند. در واقع برآیند فعلی تجارت 
به این ش��کل اس��ت که پرداخت های مس��تقيم به ازای 
تحویل کاال و ارائه خدمات به ندرت صورت می گيرد. 
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یا خدمات، بدون اس��تفاده از پرداخت آنی و مس��تقيم 
دادوستد مي شوند. 

در سيستم های اعتباري خرید و فروش کاال و خدمات 
که بدون پرداخت نقدي صورت می گيرد، خریدار، کاال 
و خدم��ات را دریافت کرده و تعه��د می کند در تاریخ 
معي��ن وجه مورد معامل��ه را پرداخت کن��د؛ بنابراین در 
این گونه معامالت بازرگاني، ریس��کي براي فروش��نده 
و ی��ا اعتباردهنده ایجاد می ش��ود؛ زی��را خریدار ممکن 
اس��ت در موعد مقرر از پرداخت وجه خودداري کرده 
و ی��ا به دالیلي همچون اعس��ار و ورشکس��تگي قادر به 
پرداخت دیون خود نباش��د. هنگام��ي که فروش کاال و 
خدمات به صورت اعتباري صورت گيرد فروش��نده در 
حقيقت از حق خود نسبت به تحویل کاال در مقابل وجه 
نقد صرف نظر می کند و بدین ترتيب با ریس��کي مواجه 
می شود که اساس بيمه های اعتباري است. با داشتن بيمه، 
فروشنده و یا ارائه کننده اعتبار مطمئن است که در صورت 
عدم پرداخت بدهي از س��وي خریدار و یا اعتبارگيرنده، 
بيمه گر متعه��د پرداخت وجه اس��ت. بيمه های اعتباري 
مختص عمليات تجاري و بازرگاني اس��ت و هدف آن 
جبران زیان مالي وارده به بيمه گذار ناشي از عدم تمایل یا 
عدم توان مالي خریدار یا اعتبارگيرنده نسبت به پرداخت 
وجه مورد معامله و یا دیون خود است. در بيمه اعتبارات 
بازرگاني، بيمه گر با درنظرگرفتن شرایط و شریک کردن 
بيمه گذار در خسارت احتمالي، ایشان را به انتخاب دقيق 
اعتبارگيرندگان و بررس��ي ش��هرت و س��وابق اعتباري 
دریافت کنندگان اعتب��ار و یا خریداران ترغيب می کند؛ 
زیرا کاهش ریس��ک به حداقل ممک��ن به نفع بيمه گر و 

بيمه گذار است. 
    بنابرای��ن بيم��ه اعتباري، حمایتي اس��ت در مقابل 
خسارت هاي پيش بيني نشده با هزینه های برنامه ریزي شده 
و مش��خص که به موجب آن، اگر اتفاق معيني از قبيل 

مرگ، ازکارافتادگي، ورشکس��تگي ی��ا بيکاري براي 
وام گيرنده رخ دهد، بخش��ي از بدهي وي یا تمام آن به 

وام دهنده بازپرداخت می شود. 
بنابراین فلس��فه وجودي بيمه های اعتباري کمک به 
رشد و توس��عه صادرات کشورهاس��ت. این امر از دو 
طریق انجام می ش��ود: کمک ب��ه صادرکنندگان براي 
دریاف��ت وام از بانک ه��اي داخل��ي از طری��ق صدور 
بيمه نامه های اعتباري داخلي که براساس آن، بانک ها به 
صادرکنندگان وام های درخواستي پرداخت می کنند و 
دیگري که اهميت بيشتري دارد، تضمين دریافت بهاي 
کاالهاي صادرش��ده از خریدار خارجي اس��ت. اصوالً 
تج��ارت جهان��ي درحال حاض��ر از پيچيدگي خاصي 
برخوردار است. نفوذ در بازارهاي مختلف درحالي که 
آش��نایي کافي با آنها وجود ندارد، همواره خطرآفرین 
اس��ت. در داخل کش��ور درصورتي که خریدار، بهاي 
کاال را نپ��ردازد، راحت ت��ر می ت��وان از طریق مراجع 
قانون��ي طلب را وصول کرد، اما در کش��ورهاي دیگر 
این کار با مش��کالت فراواني رو به روست و در برخي 
موارد کاري ناشدني اس��ت. بيمه های اعتباري دریافت 
بهاي کاالها و خدمات صادرشده به خریداران خارجي 
را بيمه و از این طریق بستر مناسب و جو اطمينان بخشي 
را براي صادرکنندگان در نفوذ هرچه بيشتر به بازارهاي 

خارجي فراهم می کند.

فلسفه وجودي 

بيمه های اعتباري 

كمك به رشد و 

توسعه صادرات 

كشورهاست
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خطرات تحت پوش��ش بيمه های اعتباری به دو دسته ش
خطرات قبل و بعد از صدور کاال تقسيم می شود. 

تولي��د برخی از کاالها با س��فارش خریدار خارجی 
انج��ام می ش��ود و در صورت فس��خ ق��رارداد از طریق 
خریدار، ممکن است کاالی توليدشده مشتری دیگری 
نداشته باش��د و یا به قيمت مورد نظر و در زمان مناسب 
به فروش نرس��د. ل��ذا در این گونه مواقع ش��رکت های 
بيمه، زیان واردش��ده به صادرکننده را جبران می کنند. 
موارد تحت پوش��ش بيمه صادرات قبل از صدور کاال 
ش��امل عدم  اج��رای قرارداد توس��ط خری��دار خارجی 
ب��ه علت ورشکس��تگی و اعس��ار، خطرات سياس��ی و 
اقتصادی که منجر به وقوع خسارت شود، فسخ قرارداد 
و منصرف ش��دن خریدار اس��ت. گفتنی اس��ت که این 
پوشش ها اغلب در مورد کاالهای صنعتی اجرا مي شود 
و در م��ورد کاالهای س��نتی، پوش��ش های بيمه پس از 
ص��دور کاال اعمال می ش��ود. خطرات پ��س از صدور 
کاال در دو قالب کلی خطرات اقتصادی و غيراقتصادی 
تقسيم بندی می شود. خطرات اقتصادی که ممکن است 
ص��ادرات ی��ک کاال را تهدید کند، متفاوت اس��ت و 
همه آنها تحت پوش��ش بيمه اعتباری ق��رار نمی گيرد؛ 
اما آنهایی که در بيمه اعتباری تحت پوش��ش و حمایت 
ش��رکت های بيمه قرار می گيرند شامل ورشکستگی یا 
اعس��ار خریدار، عدم پرداخت بهای کاالی صادرشده و 
ی��ا قصور و تأخير در پرداخت بهای کاالی صادرش��ده 
که توسط خریدار مورد قبول واقع شده است، قصور در 
قبول یا عدم قبول کاالی صادرشده و همچنين خطراتی 
نظير نوسانات نرخ ارز می شود. خطرات غيراقتصادی به 
دو قالب کلی خطرات سياسی و حوادث تقسيم می شوند 
و در زمان هایي که کاال صحيح و س��الم به مقصد نرسد 
و ی��ا واردکننده یا خریدار خارجی، وجه یا پول کاال را 
نپردازد ش��رکت بيمه از عهده خس��ارت برآمده و پول 

صادرکننده را به او تحویل خواهد داد.  

انواع بيمه نامه های پس از صدور کاال شامل بيمه نامه 
پس از صدور، بيمه نامه کل صادرات، بيمه نامه صادرات 
به بازارهای منتخب، بيمه نامه صادراتی معامالت منتخب، 
بيمه نام��ه صادراتی فروش از انبارهای خارجی، بيمه نامه 
صادراتی کاالهای امان��ی در خارج، بيمه نامه صادراتی 

مجدد و بيمه نامه تجارت خارجی می شود. 
2-1. تاريخچه بيمه هاي اعتباري 

این بيمه نامه را اولين بار شرکت بيمه اکسس1 در سال 
1893 مي��الدي صادر کرد و اولين ش��رکت تخصصي 
بيمه اعتباري ش��رکت ایندمنتي2 است که در سال 1918 

تأسيس شد. 
برخ��ي صدور اولي��ن بيمه نامه اعتب��اري را مربوط به 
ش��رکت س��ي اش��ورنس جنرال3 و در 31 اکتبر 1831 
مي دانند. البته یک ایتاليایي به نام س��انگينوتي4 در سال 
1839 با چ��اپ مقاله اي با عنوان »ت��الش تئوري جدید 
براي تحقق سيس��تم بيم��ه  اعتباري مربوط به خس��ارت 
ورشکس��تگي«، اولين نظریه پرداز بيمه هاي اعتباري بود. 
به هرحال در خصوص تاریخ دقيق بيمه هاي اعتباري بين 

نویسندگان اتفاق نظر وجود ندارد.
تاریخچ��ه بيمه ه��اي اعتب��اري در ایران به تأس��يس 
صن��دوق ضمانت صادرات ای��ران در س��ال 1352 باز 
مي گ��ردد؛ زیرا صن��دوق ضمان��ت ص��ادرات، اولين 
مؤسسه اي اس��ت که در زمينه بيمه اعتبار صادرات کاال 

در ایران شروع به فعاليت کرد.
3-1. تفاوت بيمه نامه های اعتبار با ضمانت نامه ها

اصول اساسي حاکم بر بيمه های اعتباري مشابه با سایر 
بيمه های بازرگاني اس��ت و بيمه های اعتباري، براساس 
اص��ل نفع بيم��ه اي )نفعي که بيمه گذار نس��بت به آنچه 
بيمه می کند، دارد و واردآمدن هرگونه آسيب احتمالي 
ب��ه مورد بيمه در اثر وقوع خطرات بيمه ش��ده که باعث 
1. Exess
2. Indemnity
3. Cie Assurance Generale
4. Sanginotti

اصول اساسي 

حاكم بر 

بيمه های 

اعتباري 

مشابه با ساير 

بيمه های 

بازرگاني است
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ش ضرر و زیان مالي بيمه گذار مي ش��ود( صادر می شود. با 

توجه به تعاریف و مطالب عنوان شده، مالحظه می شود 
ک��ه در بخش عم��ده اي از عمليات بيمه ه��ای اعتباري 
صادرات کاال و خدمات و س��رمایه گذاری و بيمه های 
اعتبار داخلي، بيمه گذار و ذي نفع بيمه نامه، ش��خصيت 
واحدي را تش��کيل داده و این ام��ر از مهم ترین موارد 

تمایز بيمه نامه های اعتباري از ضمانت نامه رایج است. 
ازلح��اظ حقوقي، قان��ون عقد ضمان عبارت اس��ت 
از این که ش��خصي مالي را که بر ذمه دیگري اس��ت به 
عهده بگيرد؛ متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون عنه 
و ش��خص ثالث را مضمون عنه اصلي ی��ا مدیون اصلي 
می گویند. حال آنکه براساس قوانين،  بيمه عقدي است 
که ب��ه موجب آن یک ط��رف تعهد می کن��د در ازاي 
پرداخ��ت معيني ازطرف دیگر در ص��ورت وقوع حادثه 
خسارت وارد بر او را جبران کرده و یا وجه معيني بپردازد. 

متعهد را بيمه گر و طرف تعهد را بيمه گذار می نامند. 
با توجه ب��ه تعاریف فوق فرق اساس��ي ضمانت نامه 
و بيمه نام��ه در وق��وع حادث��ه و ریس��ک های مرتبط با 
آن اس��ت و با توجه به اینکه اص��والً ضمانت نامه براي 
موضوعي تعریف نش��ده که درص��د احتمال وقوع آن 
مشخص باش��د، محصول بيمه اي نمي تواند براین اساس 
بهره برداري ش��ود؛ زیرا براس��اس م��اده 18 قانون بيمه 
هرگاه معلوم ش��ود خطري که ب��راي آن بيمه تحصيل 
شده است، قبل از عقد قرارداد محرز بوده است، قرارداد 
بيمه باطل و بي اثر می ش��ود. لذا با توجه به روش��ن بودن 
تعهد ضام��ن در ابتداي عقد، بيمه نام��ه اي تحت عنوان 

ضمانت نامه نمي تواند بدین نحوه استفاده شود. 
4-1. انواع بيمه های اعتبار

1-4-1. بيمه اعتبار مشتری1 )بيمه اعتبار داخلی(

این بيمه نامه دو نوع است : 

1. Consumer Credit Insurance

- بيمه عمر اعتبارگيرنده  

ریس��ک  مقاب��ل  در  اعتباردهن��ده  بيمه ک��ردن 
عدم پرداخت اقس��اط بدهی به وی که ممکن اس��ت به 

علت فوت اعتبارگيرنده اتفاق بيفتد.
- بيمه حوادث و بيماری اعتبارگيرنده  

ریس��ک  مقاب��ل  در  اعتباردهن��ده  بيمه ک��ردن 
عدم پرداخت اقس��اط بدهی ب��ه وی در دوره بيماری یا 

دچار حادثه شدن اعتبار گيرنده. 
مبنای صدور بيمه نامه در این دس��ته از بيمه نامه های 
اعتب��اری نيز نف��ع بيمه ای ب��رای بيمه گذار اس��ت؛ لذا 
بيمه گذار بسته به نوع بيمه نامه می تواند بانک و مؤسسه 
مال��ی و اعتباردهن��ده و یا فروش��نده اقس��اطی کاال و 
خدمات باش��د. باتوج��ه به اینکه موض��وع بيمه در این 
نوع از بيمه نامه ه��ای اعتباری انجام تعهدات قراردادی، 
وام گيرنده / خریدار در سررسيد یا سررسيدهای معين 
است، لذا وام گيرنده و یا خریدار اعتباری در فروش های 
اقساطی توسط بيمه گر ازلحاظ حقوقی، اقتصادی، فنی 
و مالی شناس��ایی مي ش��ود و پس از انجام بررسی های 
اعتباری توس��ط بيمه گذار، بيمه گر و یا اس��تفاده کننده 
از تسهيالت/خریدار جهت انجام تعهدات پذیرفته شده 
قراردادی و قانونی خود ملزم به ارائه وثيقه و یا تضامين 

الزم به ترتيب به بيمه گذار و یا بيمه گر خواهد بود.
2-4-1. بيمه اعتبار تجاری2

این ن��وع از بيمه ه��ای اعتباری، ض��رر و زیان مالی 
وارده به صادرکنندگان کاال، خدمات و سرمایه گذاران 
را که با هدف کسب منافع مالی و اقتصادی در بازارهای 
خارجی به فعاليت می پردازند، تحت پوش��ش قرار داده 
و ریس��ک های بيمه ش��ده در خصوص صادرکنندگان 
کاال و خدمات شامل ریس��ک های سياسی و اقتصادی 
و در رابطه با س��رمایه گذاران محدود به ریس��ک های 
سياس��ی کش��ور ميزبان اس��ت. بنابراین می توان گفت 

2. Commercial Credit Insurance

قانون عقد ضمان 

عبارت است از 

اين كه شخصي 

مالي را كه بر 

ذمه ديگري است 

به عهده بگيرد
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بيمه اعتبار تجاری، قراردادی اس��ت ميان یک شرکت ش
بيم��ه و بن��گاه تجاری که تح��ت آن به بن��گاه تجاری 
)بيمه گذار( اطمينان داده می شود که کليه خسارت های 
غيرمعم��ول اعتب��اری که ب��ا ورشکس��تگی، ناتوانی یا 
 اکراه بدهکاران تجاری ایجاد می ش��وند، جبران گردد

.)Huebner et aL, 1996(

- مدل بيمه اعتبار تجاری

بيمه نام��ه اعتبار تجاری، تحت تأثي��ر عواملی که به 
آنها اشاره می شود، صادر می گردد:

�نوع تجارت و کسب وکاری که بيمه گذار احتمالی 
در آن فعاليت دارد؛

� سياست زمانی واگذاری اعتبار؛
� پراکندگی ریسک اعتبار؛

� تجربه های قبلی بيمه گذار در ارتباط با خس��ارت 
اعتباری؛

� چش��م انداز عمومی کيفيت حس��اب های دریافتی 
بيمه گذار و سيستم کنترل اعتبارات وی.

در ع��رف جهانی عناصر بيمه های اعتبار صادرات به 
این شرح است: 

� آژانس های اعتبار صادرات 

که عبارت اند از مؤسس��ات ملي و ی��ا منطقه اي که 
تس��هيالت حمایتي دولت ها را ب��ه صادرکنندگان ارائه 

می کنند.
� بيمه گران اعتبار صادرات  

کليه شخصيت های حقوقي خصوصي، دولتي، ملي، 
منطقه اي و یا فراملي که تسهيالت بيمه اعتباري را ارائه 

می کنند.
� سيستم های اعتبار صادرات 

مش��تمل ب��ر س��اختار مل��ي حمای��ت از اعتب��ارات 
صادراتي شامل مکانيزم های بخش دولتي و خصوصي 

و شرکت هاي فراملي است. 

2. بررسي بيمه هاي اعتباري در ساير كشورها
نق��ش کلي��دي در کاه��ش  اعتب��اري،  بيمه ه��اي 
ریسک هاي بازرگاني دارند و سبب افزایش فعاليت هاي 
اقتصادي و اش��تغال مي ش��وند. صنعت بيمه در توس��عه 
اقتصادي کش��ورها، اطمينان در سرمایه گذاري و ایجاد 
اعتبار در مب��ادالت بازرگاني نقش بس��زایي دارد. این 
نقش به خصوص در تحقق و افزایش س��رعت معامالت 

بين  المللي آشکارتر مي شود.
س��ازوکار بيمه اي در کش��ورهاي درحال توس��عه با 
کش��ورهاي پيش��رفته متفاوت اس��ت. بدین صورت که 
بيمه گ��ران در کش��ورهاي درحال توس��عه، ب��ه هنگام 
ارائ��ه پوش��ش هاي اعتب��اري، احتياط بيش��تري اعمال 
مي کنند. درصورتي که بيمه گران کشورهاي پيشرفته و 
توسعه یافته، این گونه بيمه ها را به سادگي ارائه مي دهند 
و صادر می کنند. در کش��ورهاي درحال توس��عه، نظام 
اقتصادي در انحصار دولت قرار دارد، دولت در جریان 
مب��ادالت بازرگاني ني��از به تضمين دارد ک��ه عموماً  با 
تش��کيل صندوق هاي ضمانت صادرات، این امر محقق 
مي ش��ود. نمون��ه این نوع تش��کيالت در کش��ور ما نيز 
وجود دارد؛ مانند صندوق ضمانت صادرات، ش��رکت 
بيم��ه صادرات و س��رمایه گذاري ک��ه درحال حاضر با 
عنوان بيمه معل��م فعاليت می کند. همه این مؤسس��ات 
و ش��رکت ها در پي کس��ب یک هدف اساسي هستند 
ک��ه همانا ایجاد زمينه امکان تجارت با دیگر کش��ورها 
به صورت اعتباري اس��ت. در سایر کشورها از خدمات 
بيمه ه��اي بازرگاني و صندوق ه��اي حمایتي به صورت 
توام اس��تفاده مي شود. ایجاد اطمينان و تضمين از طریق 
ای��ن صندوق ها در برابر وقوع خطرهایي اس��ت که بعد 
از اعطاي اعتبار و براي تش��ویق در امر صادرات کاال یا 

خدمات صورت مي گيرد. 
اصوالً  در کشورهاي درحال توسعه که نظام اقتصادي 
دولتي دارند، دول��ت در جریان مبادالت بازرگاني نياز 
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به تضمين دارد؛ بنابراین عملکرد صندوق هاي ضمانت 
با موفقيت همراه است. اما در برخي کشورها که بخش 
خصوصي نقش اصلي را در مب��ادالت اقتصادي دارد، 
پوش��ش هاي اعتباري توس��ط مؤسس��ات بيم��ه عرضه 
مي شود؛ یعني بخش خصوصي به خدمات بيمه اعتباري 
نيازمند اس��ت و بيمه گ��ران تجاري این ني��از را مرتفع 
مي س��ازند و دولت تنها ناظر ب��ر فعاليت هاي اقتصادي 

است.
1-2. سازمان هاي بيمه اعتباري در جهان

س��ازمان هاي بيمه صادرات ازنظر تش��کيالتي به دو 
صورت اداره می شوند:

- سازمان هایي که بخشي از دولت اند؛ مانند ضمانت 
ص��ادرات اعتباري انگلس��تان که ی��ک اداره دولتي و 
بخش��ي از وزارت بازرگان��ي و صنایع انگليس اس��ت. 
در ژاپ��ن بيمه اعتب��ارات صادراتي توس��ط بخش بيمه 
صادراتي وزارت تجارت بين المللی و صنایع ژاپن اداره 

می گردد.
- س��ازمان هاي خصوص��ي که به حس��اب دولت و 

ازطرف دول��ت تعهداتي را می پذیرند؛ مانند س��ازمان 
بيمه صادراتي فرانسه و یا شرکت هرمس آلمان.

1-1-2. سازمان ضمانت صادرات اعتباری1 انگلستان    

س��ازمان ضمانت ص��ادرات اعتب��اری انگلس��تان، 
سازماني دولتي اس��ت که تحت نظر وزارت بازرگاني 
انگلس��تان انجام وظيفه می کند و ازنظ��ر مالي ازطرف 
خزانه داري اختيار کافي دارد.  این س��ازمان به موجب 
قانون بيمه اعتبارات صادراتي انگلس��تان در سال 1919 
به وجود آم��د و کار خود را از س��ال 1930 آغاز کرد و 
در ای��ن س��ال 20 ميليون ليره از صادرات انگلس��تان را 
تحت پوش��ش ضمانتي قرار داد. پ��س از آن به تدریج 
بر حج��م فعاليت های آن افزوده ش��د؛ به طوري که در 
اوای��ل دهه پنجاه، رقمي مع��ادل 237 ميليون پوند و در 
اوایل دهه ش��صت، رقمي معادل 743 ميليون پوند و در 
اوایل دهه هفت��اد، رقمي مع��ادل 3812 ميليون پوند از 
صادرات انگلس��تان را تحت پوش��ش گرفت و در سال 
مال��ي 1972-1971 رقم��ي مع��ادل 36/3 درصد و در 
مارس 1975 رقمي برابر 6/54 ميليارد پوند از صادرات 

انگلستان تحت پوشش بيمه های اعتباري قرار داشت. 
با توجه به دولتي بودن، س��ازمان ECGD  از مزایایي 
برخوردار است که می توان معافيت از ماليات بر درآمد 
و اس��تفاده از تس��هيالت دولتي را از جمل��ه موارد آن 
ذکر کرد. همچنين در مواردي که خس��ارت س��نگيني 
را متحمل ش��ود، دولت با تصویب پارلمان آن را تأمين 

خواهد کرد. 
  ECGD توس��ط  صادرش��ده  ضمانت نامه ه��ای 

عبارت اند از: 
� ضمانت نامه عمومي پس از صدور؛

� ضمانت نامه عمومي قرارداد؛
� ضمانت نامه ميان مدت؛

� ضمانت نامه مبادالت خارجي؛

1. Export Credits Guarantee Department )ECGD(
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� ضمانت نامه فروش از انبارهاي خارج؛
� ضمانت نامه خدمات؛

� تضمين خطرات تغيير ارزش کاالي صادرات؛
� بيمه نامه سرمایه گذاری های خارجي؛

� ضمانت نام��ه صادرش��ده براي تضمي��ن وام های 
صادراتي اعطایي به بانک هاي انگليس؛

� ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و حسن انجام 
کار.

ECGD  به هيچ عنوان ضمانت نامه حسن انجام کار و 

... را صادر نمي کند؛ بلکه به طور غيرمستقيم با ضمانتي 
که به بانک ها و مؤسس��ات معتب��ر صادرکننده می دهد 
آنها را وادار می س��ازد که با ش��رایط آس��ان تري براي 

صادرکنندگان، ضمانت نامه صادر کنند. 
2-1-2. بيمه صادراتي فرانسه1 

شرکت بيمه صادراتي در سال 1946 با هدف ضمانت 
فعاليت های تجارت خارجي فرانسه به وجودآمد. سرمایه 
این ش��رکت اغلب توسط مؤسس��ات مالي، بانک ها و 
ش��رکت هاي بيمه وابسته به دولت تأمين شده است. در 
بي��ن اعضاي هيئت مدیره آن، دو نماینده دولت حضور 
دارند. این ش��رکت، ریس��ک های بازرگاني ميان مدت 
و بلندم��دت دولت را عهده دار می ش��ود و در حقيقت 
1. Compagnie Francaise d’ Assurance pour le Commerce 
Exterieur )COFACE(

COFACE ازطرف و به نمایندگي دولت عمل می کند. 

زماني که COFACE راساً ریسکي را به عهده می گيرد، 
تضميم��ات بيمه گ��ري را خود قبول می کن��د؛ ولي در 
م��واردي که خطرها به عهده دولت اس��ت یک کميته 
مش��اور دولتي )کميته اعطاي اعتبار بازرگاني خارجي( 
را در ام��ر تصميم گيري یاري می ده��د. کميته فوق به 
ریاست مس��ئول روابط اقتصاد بين الملل وزارت دارایي 
فرانسه تشکيل می شود و تصميم گيري نهایي با اوست. 
به هرح��ال کميته فوق در بس��ياري از م��وارد حاکميت 
 COFACE  قرارداده و  COFACE خود را در اختيار
ازطرف کميت��ه فوق می تواند تصميم گيري کند. حجم 
معامالت تجاري که توس��ط COFACE بيمه می شود 
س��االنه یک س��وم تا یک چهارم حج��م کل صادرات 
فرانس��ه را تش��کيل می دهد. ش��رکت COFACE در 
س��ال 1994 خصوصی ش��د و ش��بکه کردي آلين2 را 
ب��رای ارائه اطالع��ات اعتب��اری به مش��تریان بيمه های 
اعتباری و تأمين کنندگان مالی راه اندازی کرد. گردش 
مالی ش��رکت در س��ال 2003 برابر با 738 ميليون یورو 
و س��ود خال��ص آن 85/1 ميلي��ون یورو بوده اس��ت. 
بيمه های اعتباری در س��ال 2004 به ميزان 68 درصد از 
کل گردش مالی این ش��رکت را ش��امل شده است که 
حق بيمه ای معادل 737 ميليون یورو برای این ش��رکت 
داشته و این رقم در سال 2003 معادل 645 ميليون یورو 
بوده اس��ت. انواع خدماتي ک��ه COFACE  در اختيار 

مشتریان خود قرار می دهد به این شرح است: 
� بيمه اعتبار صادراتي؛

� بيمه خسارت حاصل از نوسازي ارزي؛
� بيمه خطرهاي تغيير ارزش کاالهاي صادراتي؛

� بيمه سرمایه گذاری خارجي؛
� بيمه تبليغات خارجي.

مال��ي(  )تس��هيالت  اعتب��ار  مس��تقيماً   COFACE

2. Credi Aliane
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یا فروشنده از اعتبارات اعطایي توسط بانک ها استفاده 
کنند. 

3-1-2. ضمانت صادراتی در هند 

ب��ه علت نق��ش حياتی ک��ه صادرات برای کش��ور 
هند دارد، این کش��ور ازنظر اجرای برنامه های توس��عه 
صادراتی یکی از پيشرفته ترین کشورهاست و تسهيالتی 
که دول��ت هند در اختي��ار صادرکنن��دگان خود قرار 
می دهد کمتر کشوری انجام می دهد. طرح های ضمانت 
صادرات هندوستان به عنوان بخش اعظمی  از گسترش 
فعاليت های توس��عه صادراتی هند در سال 1949 توسط 
شورای صادراتی و کميته توسعه صادراتی مورد توجه 
قرار گرفت و پس از مطالعه دراین زمينه، کميته تضمين 
اعتب��ارات صادراتی در س��ال 1956 طی مطالعات خود 
گزارش هایی بدین ش��رح منتشر س��اخت که تسهيالت 
بيم��ه اعتبارات صادراتی، قابليت رقابت صادرکنندگان 
هندی را در بازارهای رقابتی جهان افزایش خواهد داد. 
به دنبال تصميم ها و توجهات این کميته، دولت شرکت 
بيمه خطرات صادراتی را که ش��رکتی دولتی بود، بنيان 
نه��اد. این ش��رکت در ابتدا خطره��ای بازرگانی را که 
در صادرات غيرنقدی متوجه صادرکنندگان می ش��د، 
بيمه می کرد و بيمه نامه های صادرش��ده، خسارت وارده 
به صادرکنن��دگان را که بر اثر ورشکس��تگی خریدار 
یا قصور در پرداخت بهای کاالی صادرش��ده توس��ط 
خریدار و خطرهای سياسی نظير جنگ، جنگ داخلی، 
آش��وب، محدودیت های وارداتی، تدابير کنترل ارزی 
و تأخي��ر در انتقال ارز را بيمه می کرد. در س��ال 1962 
دولت هند گروهی را مأمور مطالعه در مورد تأمين مالی 
ص��ادرات کرد و این گروه نظر داد که باید تأمين مالی 
ص��ادرات و بيمه صادراتی در ش��رکتی به نام ش��رکت 
ضمانت ص��ادرات و اعتبارات صادراتی)ECGC( هند  
متمرکز ش��ود. لذا این ش��رکت در س��ال 1964 رسماً 

فعاليت های جدید خود را آغاز کرد.    
4-1-2. اتحاديه برن

اتحادیه برن، اتحادیه اي بين المللی اس��ت که اولين 
بار به ابتکار کشورهاي بزرگ صنعتي در سال 1934 در 
برن سویس تشکيل شد. این اتحادیه به صورت اتحادیه 
س��ازمان ها و بيمه اعتب��اري به منظور کنت��رل اعتبارات  
بين الملل��ی به وجودآمد؛ ولي بعدها در س��ال 1974 به 
اتحادیه بين المللی بيمه های اعتبارات و سرمایه گذاری ها 
تغيي��ر نام داد. درحال حاضر به نام اتحادیه برن مش��هور 
است. این اتحادیه، مستقل و تابع قوانين کشور مؤسس 
اس��ت؛ لذا با تغيير محل آن از س��ویس به لندن در سال 
1976 قوانين تجاري کشور انگلستان بر آن حاکم شد. 

هدف های اتحادیه برن عبارت است از : 
-  پذی��رش بين المللی اصول صحي��ح بيمه اعتبارات 
صادراتي و ثبات و حفظ نظم در ش��رایط اعتباري براي 

تجارت بين المللی؛
-  همکاري بين المللی به منظور ایجاد شرایط مساعد 
سرمایه گذاری و توسعه و نگهداري اصول منطقي بيمه 

سرمایه گذاری های خارجي. 
ازآنجاکه سازمان های عضو هر لحظه در جریان اخبار 
و اطالعات اقتصادي، بازرگاني و سياس��ي کشورهاي 
مختل��ف قرار می گيرن��د، این س��ازمان ها،  دولت هاي 

اتحاديه برن، 

اتحاديه اي 

بين المللی است 

كه اولين بار به 

ابتكار كشورهاي 

بزرگ صنعتي 

در سال 1934 

در برن سويس 

تشكيل شد
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متبوعش��ان را در انج��ام معامالت دقيق و حساب ش��ده ش
یاري می کنند و احتمال ریسک را به حداقل می رسانند. 
ازطرف دیگر چون این اتحادیه، ش��هرت جهاني دارد، 
خری��داران خارجي نيز از ت��رس اینکه مب��ادا نام آنان 
به عن��وان خریدار بدحس��اب در اکثر کش��ورهاي دنيا 
منتشر شود و محدودیتي در مبادالتشان با سایر کشورها 
ایجاد کند، حتي االمکان با آبروي بين المللی خود بازي 

نمي کنند و به تعهدات خود عمل می کنند. 
5-1-2. اتحاديه بين المللی بيمه اعتباري1  

اتحادیه بين المللی بيمه های اعتباري در س��ال 1928 
ميالدي در پاریس به ثبت رس��يد و درحال حاضر بيشتر 
اعض��اي آن بيمه گران اعتباري غيردولتي هس��تند. این 
اتحادیه، ش��رایط الزم جهت همکاري متقابل اعضا در  
زمينه های مش��ارکت در عمليات بيمه گ��ري، بيمه های 
اتکایي، مبادله تج��ارب و اطالعات تجاري، همکاري 
در کنت��رل و کاهش خس��ارت و همچنين همکاري در 
بازیافت خسارت ها را فراهم می آورد. متقاضي عضویت 
در این اتحادیه باید ش��رکت تخصصي بيمه اعتباري و 
یا ش��رکت بيمه اي باشد که واحد مستقل جهت صدور 

بيمه نامه اعتباري و یا تضمين های بيمه اي دارد. 
6-1-2. مؤسسه تضمين سرمايه گذاري چند جانبه2 

براس��اس این عقيده که مؤسس��ه اي وابسته به بانک 
جهان��ي با ه��دف ارائه خدمات عملياتي و مش��اوره اي 
در ترغيب و حمایت س��رمایه گذاران خارجي می تواند 
ب��ه نح��وه مؤثرتري منافع مالي و سياس��ي کش��ورهاي 
را در جه��ت  درحال توس��عه و کش��ورهاي صنعت��ي 
توس��عه از طری��ق س��رمایه گذاری مس��تقيم خصوصي 
جلب کند، رئيس وقت بانک جهاني، پيش��نهاد تشکيل 
چنين مؤسس��ه اي را در اجالس بانک مطرح کرد. این 
پيش��نهاد در هيئت مدی��ره بانک مط��رح و باالخره در 
سال 1985 نس��بت به تأس��يس MIGA  توافق حاصل 
1. International Credit Insurance Association )ICIA(
2. Multilateral Investment Guarantee Agency )MIGA(

ش��د. بدین ترتيب پس از تهيه اساس��نامه و تأیيد اعضا، 
مؤسسه س��رمایه گذاری چند جانبه به عنوان جدیدترین 
عضو بانک جهاني در س��ال 1988 تأس��يس و عمليات 
خود را رسماً از سال مالي 1990 آغاز کرد. کشور ایران 
در سال 2004 به عضویت آن درآمد و اکنون می تواند 
از تس��هيالت آن جهت جذب سرمایه گذاری خارجي 

استفاده کند. 
7-1-2. ش�ركت اسالمی  بيمه سرمايه گذاری و اعتبار 

صادراتی3

ش��رکت اس��المی  بيم��ه س��رمایه گذاری و تضمين 
صادرات یکی از ش��رکت های وابس��ته به بانک توسعه 
اس��المی  اس��ت که پيشنهاد تأس��يس آن در فوریه سال 
1992 به تصویب هيئت نمایندگان بانک توسعه اسالمی 
 رس��يد. این ش��رکت در اول اوت 1994 تأسيس شد و 
از س��ال 1995 رس��ماً فعاليت خود را آغاز کرد. مرکز 
شرکت اسالمی  بيمه سرمایه گذاری و تضمين صادرات 

در جده، عربستان سعودی است. 
س��رمایه تصویب ش��ده ش��رکت، 100 ميليون دینار 
  IDB ،اسالمی )144 ميليون دالر( است که در این ميان
به ميزان 50% از س��رمایه تصویب ش��ده شرکت، تعهد 
پرداخ��ت دارد و کش��ورهای عض��و OIC نيز بر یک 
مبن��ای اختياری 50% باقی مانده را تعهد می کنند. هدف 
ش��رکت که در اساس��نامه آن آمده اس��ت، حمایت از 
مب��ادالت تج��اری و س��رمایه گذاری بين کش��ورهای 

اسالمی  است. 
برای رسيدن به این هدف، شرکت راه های زیر را با 

درنظرگرفتن اصول شریعت تدارك دیده است: 
- بيمه یا بيم��ه اتکایی تضمين ص��ادرات در مقابل 

خطرات تجاری و غيرتجاری؛
- بيمه یا بيمه اتکایی س��رمایه گذاری در کشورهای 
عضو در مقابل خطرات سياسی، موانع انتقال ارز، جنگ 
3. Islamic Corporation for Insurance of Investments 
and Export Credits )ICIEC(
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و  ناآرامی های اجتماعی.
به منظ��ور اجرای این هدف، ش��رکت مزب��ور، بيمه 
تضمين ص��ادرات را در جهت پوش��ش عدم پرداخت 
واردکننده که ناش��ی از ریسک های تجاری )خریدار( 

یا غيرتجاری )کشور( است، ارائه می کند. 
نکته دیگر مربوط به ریس��ک هایی اس��ت که جهت 
بيمه ش��دن ازنظر ش��رکت بيمه س��رمایه گذاری بانک 
توس��عه اس��المی  واجد شرایط اس��ت که می توان آنها 
را در دو دس��ته »ریس��ک های تجاری و ریس��ک های 
 ،ICIEC همچني��ن  ک��رد.  طبقه بن��دی  غيرتج��اری« 
محموله های صادراتی را تا 90 درصد خسارات حاصل 
از ریس��ک های تجارتی و کشوری همچون این موارد  

را پوشش می دهد:
- ورشکستگی خریدار؛ 

-  ناتوانی یا خودداری خریدار از پرداخت؛
-  خودداری خریدار نسبت به پذیرش کاال پس از حمل؛

- لغو قرارداد به طور اختياری از سوی خریدار؛
- محدودیت های انتقال پول کشور خریدار؛

- غصب اموال از سوی دولت خریدار؛
- جنگ یا ناآرامی  داخلی در کشور خریدار.

به عل��ت اتخاذ راهب��رد بازاریابی مس��تقيم و پویا و 
همچني��ن تقاضای زی��اد بازار برای کاهش ریس��ک و 
ارائه خدمات افزایش اعتبارات، این شرکت شاهد رشد 
در فعاليت های خود تا ميزان 1/5 ميليارد دالر در س��ال 

1428 هجری قم��ری منتهی به دس��امبر 2007 ميالدی 

بوده است.

جدول 1. فعاليت های تحت پوشش بر طبق 

كشور فروشنده فعاليت های اعتبار صادراتی در 

سال 1428 ه-ق

کشور
فعاليت های تحت 

پوشش 
)ميليون دالر(

درصد از کل

73254عربستان

25419ترکيه

15712بحرین

1108مصر

282پاکستان

272تونس

252امارات

181سوریه

40/3سودان

30/2مالزی

30/2لبنان

0/50/03یمن

1360جمع

ICIEC مؤسسه

همان گونه که در جدول مش��اهده می شود ازلحاظ 

فعاليت های بيمه ش��ده به تقس��يم کش��ور فروشنده، در 

س��ال 1428 هجری قمری، 54 درص��د پرتفوی اعتبار 

صادراتی ICIEC مربوط به کش��ور عربستان بوده که به 

صدور 732 بيمه نامه منتج گردیده است. 
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از ش برخ�ي  در  اعتب�اري  بيمه ه�ای  بررس�ي   .2-2

كشورها

1-2-2. آلمان 

در کش��ور آلمان، کنسرس��يومي متشکل از مؤسسه 

خصوص��ي هرم��س و تروارب��ات اي.ج��ي1، ازطرف 

دولت متبوع، موظف به ارائه خدمات بيمه اي و تصدي 

مدیریت این قبيل خدمات ش��ده اس��ت که کنسرسيوم 

مزبور ریس��ک هاي سياس��ي و تجاري این نوع بيمه ها 

را براس��اس ضوابط��ي که دولت مقرر نموده، پوش��ش 

می دهد. انواع پوشش های بيمه اي براي صادرکنندگان 

عبارت است از: پوشش انفرادي و پوشش جامع. افزون 

بر ریس��ک اعتبارات اعطایي بانک ها به فروش��ندگان، 

اعتب��ارات اعطای��ي بانک ه��اي آلماني ب��ه خریداران 

خارجي نيز پوشش بيمه اي داده می شود. 

1-1-2-2. ساير برنامه های بيمه اي در كشور آلمان 

-  بانک ه��اي تجاري که به خری��دار خارجي اعتبار 

می دهند، یک مؤسس��ه خاص اعتباري نظير بانک هاي 

رهني را نيز که در بازارهاي مالي به اعتبارات بلندمدت 

با نرخ بهره ثابت دسترس��ي دارند، تأمي��ن مالي مجدد 

می کنند. مؤسس��ه هرمس این نوع تأمين مالي مجدد را 

به طورکامل پوشش می دهد. 

-  بيمه کردن نوسان هاي نرخ ارز در قراردادهایي که 

به ارزهاي معتبر تبدیل پذیر منعقد می شوند؛

-  قراردادهاي اجاره نيز زیر پوشش بيمه قرار می گيرند؛

-  کارگاه ه��اي س��اختماني در خ��ارج کش��ور و 

تجهيزات استفاده شده در آنها نيز زیر پوشش بيمه قرار 

می گيرند؛

-  صادرکننده در مقابل ریس��ک سياسي کشورهاي 

دیگر و س��رباز زدن طرف ق��رارداد از اجراي قرارداد، 

زیر پوشش بيمه قرار می گيرد؛

-  ریسک سرمایه گذاری نيز بيمه مي شود.
1. Treuarbat AG

گردش مالی س��االنه ص��ادرات آلم��ان حدود900 

ميليارد دالر است که این صادرات قابل توجه با استفاده 

از همين بيمه های صادراتی انجام می گيرد.

2-2-2. تركيه 

بانک اعتبار صادراتي ترکيه2 در سال 1987 براساس 

مصوبه هيئت وزیران آن کش��ور بنا نهاده ش��ده و طبق 

قانون بانک��داري و تجارت ترکيه عمل می کند. بانک، 

وظيفه اعطاي اعتبار، صدور بيمه نامه و تأمين منابع مالي 

براي مؤسس��ات دولتي را عهده دار است و عالوه برآن، 

بنا بر مس��ئوليتي که به بانک محول ش��ده است، به این 

موارد نيز می پردازد: 

س��هم  افزای��ش  و  ترکي��ه  ص��ادرات  تش��ویق    -

صادرکنندگان ترك در تجارت جهاني؛

-  اس��تفاده از اعتبار بانک ه��اي داخلي و خارجي و 

مؤسسات محلي به منظور تأمين مالي صادرات؛

-  ص��دور بيمه نامه ه��ای اعتب��ارات صادراتي براي 

پوشش صادرات در مقابل زیان ها و ریسک های سياسي 

و تجاري احتمالي؛

-  اجراي برنامه بيمه اعتباري خدمات پيمانکاري فني؛

– مهندسي در خارج از کشور و بيمه سرمایه گذاری 

خارجي. 

هم��ه کااله��اي صادرش��ده ش��رکت هاي ترکيه با 

برنامه اي مدون بيمه مي شوند. این عمليات از این راه ها 

انجام می شود:

-  حمای��ت از صادرکنندگان در برابرریس��ک هاي 

سياسي و تجاري؛

-  تس��هيل امر اعطاي اعتب��ارات صادراتي به همت 

بانک هاي تجاري از طریق صدور بيمه نامه ها؛

- ص��دور بيمه نامه ه��ای کوتاه مدت به نس��بت مبلغ 

معامله و اعتبارات صادراتي به نرخ هاي ویژه متناس��ب 

با ریسک کشورهاي خریدار. 
2. Turk Exim Bank
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در کشور مالزي، مؤسسه بيمه اعتبار صادرات مالزي، 

ازطرف دولت متب��وع، موظف به ارائه خدمات بيمه  اي 

اس��ت. در اینجا به برخي از طرح ه��اي مرتبط با تأمين 

مالي که مؤسس��ه بيم��ه اعتبار ص��ادرات ارائه می کند، 

اشاره می کنيم:

- بيمه نامه قابل واگذاري مؤسسه

بيمه نام��ه براي عملي��ات کوتاه م��دت، ميان مدت و 

بلندمدت صادراتي که 90 درصد خسارت هاي ناشي از 

ریسک خریدار و 95 درصد ریسک سياسي را پوشش 

می دهد به صادرکننده این امکان را می دهد که اس��ناد 

خ��ود را با واگذاري حق��وق بيمه نام��ه و حق دریافت 

غرامت به بانک، نزد آن بانک تنزیل و فروش اعتباري 

خ��ود را تأمي��ن مالي کن��د. خطرهاي تحت پوش��ش 

عبارت انداز:

-  ریسک هاي خریدار )ورشکستگي و ناتواني مالي، 

عدم پرداخت، عدم قبول کاال(؛

-  ریسک هاي سياسي )بلوکه کردن و تأخير در انتقال 

ارز، جنگ و ناآرامي هاي داخلي، تحریم واردات، لغو 

پروانه های واردات، خس��ارت هاي ایجادش��ده ماوراي 

کنترل صادرکننده و خریدار(.

-  بيمه نامه جامع بانك داران

     در این طرح، مؤسسه خسارت را مستقيماً به بانک 

تنزیل کننده اس��ناد صادراتي می پردازد. ریس��ک هاي 

بيمه ش��ده و درصد پوشش همچنين دوره انتظار در این 

بيمه نامه ها همانند بيمه نامه های کوتاه مدت است. 

- بيمه نامه بانك تأييدكننده يا بيمه نامه اعتبار اسنادي بانك 

این بيمه نام��ه، بانک ه��اي مالزیایي را -ک��ه اعتبار 

اسنادي برگشت ناپذیر صادرشده از یک بانک خارجي 

را به منظور تسهيل تأمين مالي صادرات و بدون مراجعه 

به صادرکننده که ذي نفع اعتبار اس��نادي اس��ت، تأیيد 

می کنند- تحت پوش��ش قرار می ده��د. غرامت تا 100 

درصد خس��ارت وارده به بانک و حداکثر تا 95 درصد 

ارزش اعتبار اسنادي پرداخت می شود. 

-  بيمه نامه تأمين مالي صادرات بانك داران 

بيمه نامه قابل واگذاري، بيمه نامه جامع بانک داران و 

بيمه نامه بانک تأیيدکنن��ده، تأمين مالي بعد از حمل را 

تس��هيل می کنند. این بيمه ها به صادرکنندگان، کمکي 

براي تأمين مالي قبل از حمل نمي کنند؛ بنابراین طرحي 

با عنوان »بيمه نامه تأمين مال��ي صادرات بانک داران« با 

هدف بهبود دسترسي صادرکنندگان به تسهيالت تأمين 

مالي س��رمایه در گردش از بانک ها طراحي و اجرا شد. 

این طرح براس��اس مفهوم بيمه مشترك کار می کند و 

غرام��ت پرداختي به بانک، 85 درصد خس��ارت براي 

تأمين مالي قبل و بعد از حمل است. 

هنگامي که مدت اعتبار  بيش از یک س��ال باش��د، 

مؤسس��ه بيمه اعتب��ار می توان��د ضمانت نامه هایي را به 

نف��ع بانک ه��ا، در زمينه وج��وه پيش پرداخت ش��ده به 

صادرکنندگان��ي که داراي بيمه نامه مؤسس��ه در مقابل 

خطره��اي خری��دار و ریس��ک هاي سياس��ي هس��تند، 

ص��ادر کن��د. صادرکنن��دگان از بيم��ه مؤسس��ه براي 

ف��روش کاالهاي مصرف��ي، کارخانه، ماش��ين آالت و 

تجهيزات و صادرات انواع خدمات اس��تفاده می کنند. 

بدون  ضمانت نامه های صادرش��ده مؤسس��ه، پرداخت 

قي��د و ش��رط 100 درصد وجوه پيش پرداخت ش��ده به 

صادرکنن��دگان را ک��ه وصول نش��ود، تعه��د می کند. 

بانک در چنين ش��رایطي اعتب��ارات را بدون مراجعه به 

صادرکننده پرداخت می کند. 

-  بيمه سرمايه گذاری های خارج از كشور

ممکن است س��رمایه گذاران مالزي در به کارگيري 

سرمایه های خود در پروژه های کشورهاي دیگر، به ویژه 

در شرایطي که در ثبات سياسي بلندمدت کشور ميزبان 

بيمه نامه 

قابل واگذاري، 

بيمه نامه جامع 

بانك داران و 

بيمه نامه بانك 

تأييدكننده، 

تأمين مالي بعد 

از حمل را تسهيل 

می كنند



تازه  های
جهان 

بیمه  

16

13
5 

1 و
34

ی 
ها

ره 
ما

ابهام هایي وجود داش��ته باشد، مردد باشند. براي غلبه بر ش

چنين تردیدي و کاهش ترس چنين س��رمایه گذاراني، 

مؤسس��ه بيمه ه��ای اعتبار ص��ادرات مال��زي در طرح 

بيم��ه س��رمایه گذاری های خارجي خود ت��ا 90 درصد 

خس��ارت هاي ناش��ي از تحقق ریس��ک هاي سياسي را 

پوشش می دهد. ریسک هاي سياسي نظير محدودکردن 

سود س��رمایه گذاری، تقسيم سود یا بازپرداخت وام ها، 

توقيف یا مصادره دارایي های آنها یا محروم کردن آنها 

از حق کنترل یا مالکيت، جنگ و ش��ورش های داخلي 

یا اقدام دولت ميزبان در نقض قرارداد است. 

مؤسس��ه بيمه ه��ای اعتب��ار صادرات، ریس��ک های 

سياس��ي را تا 90 درصد پوشش می دهد و ریسک هاي 

تجاري را بس��ته به ماهيت و س��طح خطره��اي آنها در 

محدوده 60 تا 90 درصد اصل وام و انباشته سود تحت 

پوشش قرار  می دهد. 

3-2. وضعيت آماري بيمه های اعتبار در جهان 

رش��د و توس��عه بيمه اعتبار و س��هم آن در پرتفوی 

بازار بيمه کش��ورهای مختلف با توجه به نقشی که این 

بيمه نامه ها در افزایش قدرت رقابت صادرکنندگان در 

بازارهای جهانی، کمک به تداوم فعاليت های اقتصادی 

مخصوصاً در بنگاه های کوچ��ک اقتصادی و درنتيجه 

افزایش درآمد ملی دارند بر کسی پوشيده نيست.

آم��ار جهاني بيمه ه��ای اعتبار تجاري، نش��ان دهنده 

توجه روزافزون به این حوزه در کش��ورهاي مختلف، 

به خصوص اروپاي غربي اس��ت؛ به طوري که در س��ال 

2004 حق بيمه صادرش��ده اعتبار در جهان 6/6 ميليارد 

دالر و در س��ال 2005 براب��ر 6/9 ميلي��ارد دالر ب��ود. 

کش��ورهایي که از این رقم بزرگ، سهم قابل توجهي 

دارن��د، عبارت ان��د از: آمری��کاي ش��مالي 17 درصد، 

آمری��کاي التين 3 درصد، اروپاي مرکزي و ش��رقي 2 

درصد، اروپاي غربي 73 درصد، ژاپن 3 درصد و سایر 

کش��ورها که س��هم آنها تنها 3 درصد این بازار است. 

در س��ال 2004، سهم بيمه اعتبار تجاري از GDP براي 

کشورهاي فرانس��ه، آلمان، اتریش، س��ویس، آمریکا 

و ایتالي��ا به ترتي��ب نزدیک ب��ه 0/035، 0/045، 0/035، 

 )Sigma ,2006( 0/039، 0/01 و 0/02 درصد بوده است

که این رقم برای کش��ور ایران 0/009 درصد بوده است 

که پایين بودن س��هم این رش��ته بيمه ای را در مقایسه با 

کشورهای دیگر مشخص می کند. 

3. بررسي بيمه هاي اعتباري در ايران 

فعاليت بيمه اعتباري در دو ش��اخه بيمه هاي اعتباري 

صادرات و بيمه هاي اعتبار داخلي انجام مي شود.

ش��وراي عالي بيمه، براس��اس بند 3 م��اده 17 قانون 

تأسيس بيمه مرکزی ایران و بيمه گری، در سال 1382، 

آیين نامه گروهی بيمه اعتبار داخلی )آئين نامه شماره 51( 

را در 17 ماده و 3 تبصره تصویب کرد که براس��اس آن 

منظور از بيمه اعتبار داخلی، ظرفيت بدهی یک مشتری 

است که ازطرف بنگاه های اقتصادی، در قبال ارائه کاال 

و خدم��ات یا بانک ها و مؤسس��ات مالی و اعتباری که 

مجوز بان��ک مرکزی را دارند و به صورت تس��هيالت 

مالی در اختيار مش��تریان قرار گرفته و مطالبات ناش��ی 

از ای��ن فعاليت ها در معرض ریس��ک عدم بازپرداخت 

قرار می گيرند. براساس آئين نامه 51 شوراي عالي بيمه، 

تمامي شرکت هاي بيمه دولتي و خصوصي مي توانند با 

توجه به ظرفيت نگهداري ریسک )حداکثر تا20  درصد 

س��رمایه ثبت شده( نس��بت به پذیرش ریسک و صدور 

بيمه نام��ه اقدام کنن��د. قراردادهای بيم��ه اعتبار داخلی 

به صورت گروهی و فقط با اش��خاص حقوقی مشروط 

ب��ر اینکه فعاليت ه��ای اقتصادی آنها متضمن ریس��ک 

عدم بازپرداخت مطالبات ناش��ی از اعتب��ارات اعطایی 

آنها باش��ند، منعقد می شود. تأمين مطالبات بيمه گذار یا 

ذی نفع در رابط��ه با فروش کاالهای صادراتی در قالب 

فعاليت بيمه 

اعتباري در دو 

شاخه بيمه هاي 

اعتباري صادرات 

و بيمه هاي اعتبار 

داخلي انجام 

مي شود
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ش قراردادهای گش��ایش اعتبار اسنادي1 و واگذاری اسناد 

در مقابل پرداخت2 و واگذاری اسناد در مقابل تضمين  

)قبولي برات(3 موضوع بيمه اعتبار صادرات است.

1-3. كاربرد بيمه اعتبار در صنعت بانك داري 

در س��ال های اخير توجه خاصي به مسئله تأمين مالی 

و امنيتی صادرات ش��ده اس��ت. توس��عه ص��ادرات در 

کش��ور نيازمند ایجاد یا بهبود ساختار نهادهای پشتيبان 

و تس��هيل کننده مرتب��ط با امر ص��ادرات نظي��ر بهبود 

زیرس��اخت های حمل ونق��ل، بهبود خدم��ات بانکی و 

بيمه ای و به طورکلی تس��هيل تجارت خارجی است. در 

قانون برنامه چهارم توس��عه )بندهای )د( و )ه( ماده1( و 

قوانين بودجه س��اليانه سال های اخير )1387-1384( نيز 

مبالغی از محل حساب ذخيره ارزی برای تقویت تأمين 

مالی صادرات اختصاص یافته اس��ت. در قانون بودجه 

س��ال 1387، مع��ادل 10 ميليارد دالر از محل حس��اب 

ذخي��ره ارزی ب��رای فعاليت های تولي��دی و بيش از 3 

ميليارد دالر جه��ت فعاليت های صادراتی به بانک های 

عامل اختصاص یافته است.  

از ریس��ک هایي که بانک ها ب��ا آن مواجه اند قصور 

مشتري در ایفاي تعهدات مالي خویش است که اجراي 

بيمه نامه اعتبار در بانک ها باعث می شودکه: 

-  بانک ها از حق مالکيت خود بر اموال متقاضي وام 

به عنوان وثيقه صرف نظر  کنند؛

-  بيمه نام��ه اعتب��ار به عنوان یگان��ه تضمين ضروري 

براي ضمانت وام هاي بانکي عمل کند؛

- در ص��ورت قص��ور وام دار در ایف��اي تعهدات، 

بانک ه��ا براي پرداخت جبران��ي به راحتي به بيمه گران 

مراجعه  کنند.

با انتقال ریسک اعتباري به صنعت بيمه، بانک ها در 

موقعيتي قرار می گيرند که از بسياري از محدودیت های 
1. Letter of Credit )L/C(
2. Documents against payment )D/p(
3. Documents against Acceptance )D/A(

سخت خود که در نبود تضمين های بيمه اي براي تأمين 

وام هاي آنها ضروري است، رها می شوند. 

اس��تفاده از بيمه های اعتباري براي ارائه تس��هيالت 

بانکي به بنگاه های کوچک و متوسط و دیگر بخش ها 

همواره با یک مشکل اساسي مواجه است؛ عدم دسترسي 

بيمه گذار به اطالعات مشتریان، مهم ترین چالشي است 

که همواره موجب ضعف بيمه های اعتباري در کش��ور 

شده اس��ت. بيمه های اعتباري، بازپرداخت تسهيالت به 

بانک را تضمين می کند. ما فاقد اطالعاتي هس��تيم  که 

بتواند س��طح اعتماد را براي  بيمه گ��ذار به وجودآورد 

و ميزان اعتبار مش��تریان را مش��خص کند. شرکت های 

بيمه در مورد ارائه خدمات بيمه اعتباري بسيار بااحتياط 

عمل می کنند؛ چون با توجه به سيستم اطالعاتي موجود 

به س��ختي می توان درجه ریس��ک و احتمال س��وخت 

تس��هيالت را تخمي��ن زد. کاه��ش ریس��ک بيمه های 

اعتباري تنها با ش��فافيت اطالعات حاصل می شود، در 

صورت گس��ترش بيمه ه��ای اعتباري گ��ردش مالي و 

اعتباري کش��ور به سرعت توس��عه یافته و ازسوي دیگر 

هزینه مبادالت نيز کاهش می یابد.  

2-3. صندوق ضمانت صادرات

پس از تأسيس مرکز توسعه صادرات ایران در سال 

1346، ضمانت صادرات ني��ز به عنوان یکي از وظایف 

توس��عه صادرات غيرنفتي پيش بيني ش��ده بود. شرایط 

اقتصادی کش��ور، تن��زل ارزش دالر در مقابل ریال در 

سال 1351، عدم کفایت درآمد نفت جهت رفع نيازهای 

کش��ور، توجه به صادرات غيرنفتی، تجربه موفق برخی 

از کشورها در زمينه بيمه های صادراتی، سوخت بخشی 

از صادرات اعتباری کشور به عنوان مثال عدم وصول 12 

درصد از 30 درصد صادرات اعتباری در س��ال 1351 

و 15 درص��د در س��ال 1352 ب��ه عل��ت عدم پرداخت 

خریداران خارجی )بصيري و پورمعزي، 1356( و ... از 

در سال های اخير 

توجه خاصي به 

مسئله تأمين 

مالی و امنيتی 

صادرات شده 

است
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جمله برخی از عوامل مهم و مؤثر در توجه به بيمه های ش

صادراتی و ش��کل گيری و تأس��يس صن��دوق ضمانت 

صادرات در سال 1352 بودند. 

صن��دوق ضمان��ت ص��ادرات ای��ران، فعاليت خود 

را از س��ال 1353 آغاز کرد. اما به عل��ت عدم اعتماد و 

آش��نایی صادرکنن��دگان، حجم کم س��رمایه صندوق 

جهت گس��ترش فعاليت ه��ای بيمه ای و تأمي��ن مالی و 

فقدان برنامه ریزي منسجم و زیربنایي براي تشکيل آن، 

نتوانست به اهداف خود دس��ت یابد. صندوق ضمانت 

صادرات در کل فعاليت های خود تا پایان س��ال 1357 

جمعاً 94 ضمانت نامه به ارزش 12/8 ميليارد ریال صادر 

کرد که 60 درصد این رقم را کاالهای س��نتی ش��امل 

فرش، پنبه، صنایع دس��تی و خشکبار به خود اختصاص 

می داد. در آن دوره حدود 10 مورد خسارت به صندوق 

اظهار ش��ده بود که اکثراً به علت عدم رعایت مقررات 

توس��ط بيمه گذار غيرقابل پرداخت تشخيص داده شد 

و فقط 2 فقره به مبلغ 20 ميليون ریال به صادرکنندگان 

ایرانی که از عدم پرداخت خریدار خارجی متضرر شده 

بودند، پرداخت شد. صندوق ضمانت صادرات در سال 

1358 با مرکز توسعه صادرات ادغام شد و تا پایان سال 

1372 فعاليت خاصی در آن صورت نگرفت.

پس از پيروزي انقالب اسالمي و وقوع جنگ تحميلي 

و شرایط اقتصادي آن ایام، استمرار فرآیند توليد بدون 

حمای��ت دولت امکان پذیر نبود؛ بنابراین سياس��ت هاي 

پولي و مالي کشور نظير اختصاص ارز  به قيمت دولتي 

و ارائه تس��هيالت بانکي با س��ود پایين و مناس��ب براي 

حمایت از بخش هاي توليدي اجرا شد. با خاتمه جنگ، 

ضرورت توجه به بازس��ازی کشور، تحوالت اقتصادی 

س��ال های پایانی دهه 1360، کاه��ش درآمدهای نفتی 

در اث��ر کاهش قيم��ت نفت، نياز ب��ه درآمدهای ارزی 

فراوان جهت رفع نيازهای اقتصادی، توجه به استراتژی 

توس��عه صادرات و پيگيری سياس��ت های آزادسازی، 

مقررات زدایی و خصوصی سازی در تجارت خارجی و 

توجه مجدد به فعاليت های صادراتی، بيمه صادراتی را 

ضروری و اجتناب ناپذیر کرد؛ بنابراین صندوق ضمانت 

صادرات ایران به عنوان تنها ش��رکت دولتي بيمه اعتبار 

صادراتي وابسته به وزارت بازرگاني جمهوري اسالمي 

ایران که شخصيت حقوقي، مالي و اداري مستقل دارد 

و ازنظر مالي از س��وي دولت حمایت می گردد، مجدداً 

از س��ال 1373 ش��روع به فعاليت کرد و ت��ا پایان برنامه 

دوم توسعه اقتصادی، صندوق موفق به صدور 561 فقره 

ضمانت نام��ه به ارزش 423 ميلي��ارد ریال در زمينه های 

مختل��ف و پرداخ��ت 15/5 ميليارد ریال خس��ارت به 

صادرکنندگان تحت پوشش گردید. با توجه به توسعه 

صادرات در چش��م انداز 20 ساله کشور و برنامه چهارم 

توس��عه در س��ال 1386، صندوق ضمان��ت صادرات با 

مجموع پوش��ش های ضمانت  نامه و بيمه نامه ای به ميزان 

381/9 ميلي��ون دالر و با پرداخ��ت 53/4 ميليارد ریال 

خسارت تالش نموده که نقش خود را در زمينه تشویق، 

حمایت و تقویت صادرات از طریق ارائه پوش��ش های 

بيمه ای و تضمينی به نحو مناسب ایفا نماید. 

درحال حاضر 183 کش��ور تحت پوش��ش صادرات 

صندوق ضمان��ت صادرات ان��د که بازار کش��ورهای 

مس��تقل مش��ترك المنافع1، عراق، افغانستان،کشورهای 

اروپایی، آمریکای التين و آفریقا از جمله مناطق تحت 

پوش��ش ضمانت و بيمه صادرات اند.کشور زیمبابوه و 

در حد جزیی کوبا جزوکش��ورهای پرریسک هستند. 

از علل افزایش مش��تریان صن��دوق ضمانت صادرات، 

بحران ه��ای مالی جهان اس��ت؛ چ��را که مش��تریان از 

دریافت پولشان نگران هستند.

از وظایف اصلی صن��دوق ضمانت صادرات ایران 

همانند سایر مؤسسات بيمه اعتبار صادراتی، بيمه کردن 
1. Commonwealth of Independent States  )CIS(
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ش قراردادهای صادراتی یا اعتبارات اسنادی در مقابل خطر 

عدم پرداخت ناش��ی از ریسک های تجاری و سياسی یا 

به عبارت دیگر صدور بيمه نامه هایی اس��ت که براساس 

آنها بازگشت وجه ناشی از صادرات، تضمين می گردد. 

به این ترتيب با صدور بيمه نامه های مذکور، ازطرفی خطر 

کالهبرداری، تقلب و ورشکس��تگی برای صادرکننده 

به حداقل تقليل یافت��ه و ازاین طریق صادرکنندگان در 

برابر خس��ارات احتمالی مورد حمای��ت قرار می گيرند 

و ازسوی دیگر بخش��ی از اعتبارات اعطایی بانک ها به 

صادرکنن��دگان می تواند تحت پوش��ش قرار گيرد که 

درنتيج��ه آن صادرکنن��دگان قادر خواهن��د بود از آن 

دسته از تس��هيالت بانکی صادراتی با شرایط سهل تری 

استفاده کنند.  

بيمه نامه های صادرشده از سوی صندوق، با توجه به 

دوره بازپرداخت وجه ناشی از صادرات کاال یا خدمات 

تحت پوش��ش، به دو دس��ته بيمه نامه های کوتاه مدت و 

بيمه نامه های ميان و بلندمدت تقسيم می شوند: 

- بيمه نامه های كوتاه مدت 

این بيمه نامه ه��ا قراردادهای صادراتی ب��ا اعتبارات 

اس��نادی را که دوره بازپرداخت آنه��ا حداکثر 24 ماه 

باش��د، تحت پوش��ش قرار می دهند. مدت زمان مورد 

نياز جهت صدور بيمه نامه های کوتاه مدت )پس از اخذ 

مصوب��ه از ارکان تصميم گيری در صندوق( برای مبالغ 

کمتر از 20 ميليارد ری��ال، حداکثر ظرف مدت 7 روز 

کاری پ��س از تکميل پرونده و برای مبالغ بيش از آن، 

14 روز کاری از زمان تکميل پرونده از سوی متقاضی 

اس��ت. برای محاس��به مبلغ حق بيمه، با مراجعه به بخش 

محاس��به گر حق بيمه موجود در سایت اینترنتی صندوق 

و پس از تکميل قس��مت های مختل��ف فرم مخصوص 

متناس��ب با م��ورد صادرات��ی، صادرکنن��دگان امکان 

محاس��به مبلغ حق بيمه خود را حت��ی پيش از مراجعه به 

صندوق داشته و می توانند نسبت به حاشيه سود موجود 

تصميم گيری کنند.

– بيمه نامه های ميان و بلندمدت 

این بيمه نامه ه��ا قراردادهای صادراتی ب��ا اعتبارات 

اسنادی را که دوره بازپرداخت آنها بيش از 2 سال باشد 

)از 25 م��اه تا حداکثر 60 ماه برای دوره ميان مدت و از 

61 ماه تا 180 ماه برای بلندمدت( پوشش می دهند. 

م��دت زمان مورد نياز جهت ص��دور این بيمه نامه ها 

حداکثر س��ه هفته پس از تکميل پرونده است. درضمن 

محاسبه حق بيمه برای این دسته از بيمه نامه ها نيز همانند 

م��ورد فوق الذکر در پایگاه اینترنت��ی صندوق در قالب 

حس��ابگر جداگانه برای ای��ن ن��وع بيمه نامه ها موجود 

است. 

پوش�ش  تح�ت  ريس�ك های  و  بيمه نامه ه�ا   .3-3

صندوق ضمانت صادرات ايران 

1-3-3. بيمه نامه كل گردش صادرات 

ای��ن بيمه نامه در ط��ول اعتبار یک س��اله خود، کليه 

صادرات صادرکننده به کشورهاي مختلف را در برابر 

ریسک هاي عمده سياسي و تجاري تحت پوشش قرار 

می دهد؛ به عبارت دیگ��ر چنانچه در اثر بروز هریک از 

ریس��ک هاي تحت پوشش، صادرکننده ایراني موفق به 

وصول مطالبات خود از خری��دار خارجي نگردد، این 

صندوق براس��اس بيمه نامه صادرش��ده نسبت به جبران 

خسارات وارده به صادرکننده اقدام خواهد کرد. ميزان 

حق بيم��ه قابل پرداخت براس��اس ش��رایط اقتصادي و 

سياسي کشور خریدار، شرایط اعتبار اعطایي به خریدار 

خارجي و سررس��يد پرداخت تعيي��ن و از صادرکننده 

اخذ می گردد. براس��اس این بيمه نامه، صادرکننده طي 

اظهارنامه ه��ای ماهيانه عالوه ب��ر ارائه گزارش مربوط به 

صادرات انجام ش��ده در طول هر ماه، حق بيمه مربوط به 

هر محموله را محاسبه و به صندوق پرداخت می کند.  



تازه  های
جهان 

بیمه  

20

13
5 

1 و
34

ی 
ها

ره 
ما

2-3-3. بيمه نامه پوشش تسهيالت سرمايه گذاریش

این بيمه نامه، اصل و س��ود تسهيالت سرمایه گذاری 

که توس��ط بانک ها یا مؤسس��ات مال��ي داخلي جهت 

تأمين مالي س��رمایه گذاری ایرانيان در خارج از کشور 

ارائ��ه می گردن��د را در براب��ر ریس��ک هاي سياس��ي، 

پوش��ش می دهد؛ به عبارت دیگر، بانک ها یا مؤسسات 

مال��ي و اعتباري ک��ه اقدام ب��ه تأمين مال��ي طرح های 

س��رمایه گذاری در سایر کش��ورها بنمایند، می توانند با 

اخذ بيمه نامه پوشش تسهيالت سرمایه گذاری صندوق، 

ریس��ک عدم بازپرداخت سرمایه گذار در صورت بروز 

ریس��ک هاي سياسي همچون جنگ، عدم انتقال اصل و 

سود  سرمایه گذاری، ملي شدن یا مصادره اموال و ... را 

بيمه کنند. ميزان حق بيمه این بيمه نامه با توجه به شرایط 

س��رمایه گذاری، اوضاع سياسي کش��ور ميزبان، قوانين 

مربوط به س��رمایه گذاری و موافقت نامه های متقابل در 

خصوص تضمي��ن س��رمایه گذاری ها محاس��به و اخذ 

می گردد. 

3-3-3. بيمه نامه خاص صادرات 

بيمه نام��ه خاص، یک یا چند محمول��ه صادراتي را 

که در قالب یک قرارداد خاص از س��وي صادرکننده 

ایران��ي براي خری��دار خارجي ارس��ال می گ��ردد در 

مقابل ریسک هاي سياس��ي و تجاري پوشش می دهد؛ 

از  دس��ته  آن  ب��راي  بيمه نام��ه  ای��ن  به عبارت دیگ��ر، 

صادرکنندگاني صادر می شود که مایل اند یک محموله 

خاص ارس��الي براي یک خریدار مشخص را در مقابل 

خطر عدم دریافت وجه کاال ناش��ي از بروز ریسک هاي 

سياسي و تجاري بيمه کنند. قبل از صدور این بيمه نامه، 

خری��دار خارجي و بانک وي مورد اعتبارس��نجي قرار 

گرفته و قرارداد و یا اعتبار اسنادي که قرار است تحت 

پوش��ش قرار گيرد، مورد بررس��ي دقيق ق��رار خواهند 

گرفت. ميزان حق بيمه اي که با توجه به شرایط سياسي و 

تجاري کشور خریدار، نحوه پرداخت و شرایط اعتبار و 

سررسيد، محاسبه و دریافت می گردد، درصدي بيشتر از 

حق بيمه مربوط به بيمه نامه کل گردش صادرات است. 

4-3-3. بيمه نامه خدمات خاص فنی و مهندسی

ای��ن بيمه نام��ه همان ط��ور ک��ه از نامش پيداس��ت، 

طرح ها و پروژه های س��اختماني که توسط پيمانکاران 

و یا شرکت هاي مهندسي ایراني در سایر کشورها اجرا 

می گردد و همچنين خدمات فني و مهندسي ارائه شده از 

س��وي آنها در خارج از کشور را در مقابل ریسک هاي 

سياس��ي و تجاري پوش��ش می ده��د؛ به عبارت دیگر، 

چنانچ��ه در اث��ر بروز هری��ک از ریس��ک هاي تحت 

پوش��ش، صادرکننده ایراني خدمات فني و مهندس��ي 

موفق به وص��ول مطالبات خ��ود از کارفرماي خارجي 

نگردد، این صندوق براساس بيمه نامه صادرشده نسبت 

به جبران خس��ارات وارده به صادرکننده اقدام خواهد 

کرد. ميزان حق بيمه براساس نرخ هاي پایه سازمان توسعه 

و همکاري ه��اي اقتصادي1 و با توجه به ش��اخص هایي 

همچ��ون مدت اجراي پروژه و ارائه خدمات، ش��رایط 

پرداخت و کش��ور محل اجراي پروژه یا ارائه خدمات 

محاسبه و اخذ می گردد.  

5-3-3. بيمه نامه سرمايه گذاری 

این بيمه نامه اصل و س��ود س��رمایه گذاري هاي ميان 

و بلندم��دت س��رمایه گذاران ایران��ي در کش��ورهاي 

هدف را پوش��ش می دهد؛ به عبارت دیگر، ش��رکت ها 

ی��ا اش��خاص ایران��ي ک��ه درنظردارند اقدام ب��ه چنين 

س��رمایه گذاري هایي در س��ایر کش��ورها بنمایند )مثاًل 

یک کارخانه در کشور هدف احداث کنند( مي توانند 

با اخذ بيمه نامه س��رمایه گذاری صن��دوق، فعاليت هاي 

س��رمایه گذاري خود را در مقابل ریسک هایي همچون 

عدم انتقال اصل و س��ود س��رمایه گذاری، ملي ش��دن و 

1.Organisation for Economic Co-operation and 
Developments )OECD(
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ش ی��ا مصادره ام��وال و ... بيمه کنند. مي��زان حق بيمه این 

نوع بيمه نامه نيز با توجه به ش��رایط س��رمایه گذاری، و 

اوضاع اقتصادي و سياسي بازار هدف، قوانين مربوط به 

س��رمایه گذاری و موافقت نامه های متقابل در خصوص 

تضمين سرمایه گذاری ها محاسبه و اخذ می گردد. 

6-3-3. بيمه نامه بالاثرشدن قرارداد صادراتی

این بيمه نامه خس��ارات ناشي از بالاثرشدن اعتبارات 

اس��نادي و یا قراردادهاي صادراتي را پوشش می دهد؛ 

از  ب��روز هری��ک  اث��ر  به عبارت دیگ��ر، چنانچ��ه در 

ریسک هاي تحت پوشش )شامل تحریم کشور خریدار 

و لغو مجوز واردات، تحریم کش��ور صادرکننده و لغو 

مجوز صادرات، تحریم کشور ثالث، بروز جنگ، فسخ 

قرارداد توس��ط خریدار، عدم ایفاي تعهدات خریدار و 

عدم قب��ول حکم دادگاه از س��وي خریدار(، خس��ارتي 

متوجه صادرکننده ایراني گردد، خسارت وارده به وي 

جبران خواهد شد؛ مشروط بر اینکه بروز خسارت ناشي 

از قصور وي در ایفاي تعهداتش نباشد. 

بانک�ی  پوش�ش ضمانت نامه ه�ای  بيمه نام�ه   .3-3-7

بازپرداخت 

عبارت است از بيمه نامه اي که جهت پوشش ریسک 

واخواس��ت ضمانت نامه ه��ای بازپرداخت صادرش��ده 

توس��ط بانک هاي ایراني به نفع مؤسس��ات تأمين کننده 

مالي طرح های فني و مهندس��ي ایراني در کش��ورهاي 

ه��دف صادرات��ي، به نف��ع بانک ه��اي ایران��ي صادر 

می گردد. 

8-3-3. بيمه نامه خريد دين اسناد صادراتی 

این بيمه نامه به منظور پوشش ریسک عدم بازپرداخت 

وج��ه اس��ناد صادارتي که جه��ت خرید دین توس��ط 

صادر کنن��ده ایران��ي ب��ه بانک هاي عامل کش��ور ارائه 

می ش��ود، صادر می گ��ردد و براس��اس آن در صورت 

عدم پرداخ��ت وج��ه اس��ناد از س��وي خریدار/بان��ک 

خارجي، خس��ارت وارده به بانک خریدار دین اس��ناد 

پرداخت می گردد. 

9-3-3. بيمه نامه تضمين مطالبات بانك بابت اعتبارات 

اسنادی ديداری

این بيمه نامه ریس��ک عدم پرداخت بانک گشاینده/ 

تأیيدکننده اعتبار اسنادي به بانک ایراني را پوشش داده 

و بدین ترتيب، بانک ایراني قادر خواهد بود وجه اعتبار 

اسنادي دیداري را در صورت عدم وجود مغایرت اسناد 

صادراتي با ش��رایط لحاظ شده در L/C  پرداخت کرده 

و درنهایت منجر به تس��ریع رون��د پرداخت وجه اعتبار 

اسنادي دیداري به صادرکننده ایراني گردد )در شکل 

معمول، زمان مورد نياز جهت نقدکردن L/C دیداري، 

بيش از 7 روز اس��ت(. مي��زان حق بيمه نيز ب��ا توجه به 

ش��رایط سياس��ي و تجاري کش��ور خریدار، محاسبه و 

دریافت می گردد. 

1-9-3-3. ريسك های تحت پوشش 

�ریسک هاي تجاري

 - اس��تنکاف خریدار از قبول کاالي صادرش��ده یا 

خدمت انجام شده؛ 

- عدم پرداخ��ت بهاي کاال یا خدمت در سررس��يد 

مقرر؛ 

- عدم توانایي مالي خریدار به دليل ورشکس��تگي یا 

اعسار یا توقف. 

�ریسک هاي سياسي

- بروز جنگ یا حالت جنگ؛ 

 -تيره ش��دن روابط و یا قطع روابط سياسي با کشور 

خریدار به نحوي که در نتيجه آن، صادرکننده موفق به 

دریافت مطالبات خود در سررسيد آنها نشود؛ 

موج��ب  ک��ه  اقتص��ادي  سياس��ت هاي  - اعم��ال 

مسدودشدن مطالبات صادرکنندگان شود؛ 

 - اعم��ال سياس��ت هاي مربوط ب��ه محدودیت هاي 
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وارداتي و ارزي در کشور خریدار؛ ش

 - س��لب مالکي��ت از خری��دار بر اثر ملي ش��دن یا 

مصادره اموال به نحوي ک��ه موفق به دریافت مطالبات 

خود نشود؛

 - س��ایر عوامل خارج از حيطه اختيار صادرکننده و 

خریدار که به تش��خيص هيئت  مدیره صندوق، موجب 

عدم وصول مطالبات صادرکننده شود. 

4-3. شركت بيمه معلم )صادرات و سرمايه گذاری 

سابق(

ش��رکت بيمه معل��م براس��اس قانون تأس��يس بيمه 

مرکزی ای��ران در س��ال 1373 با نام بيم��ه صادرات و 

س��رمایه گذاری و با مش��ارکت بيمه مرک��زي ایران و 

ش��رکت هاي بيمه ایران، آس��يا، البرز، دانا و بانک هاي 

مل��ي، صادرات، توس��عه صادرات، تج��ارت و ملت با 

س��رمایه اوليه بالغ بر 20 ميليارد ریال تأس��يس و از سال 

1374 عماًل فعاليت های بيم��ه ای خود را آغاز کرد که 

هدف از تأس��يس آن ارتقاي ق��درت رقابتي کاالها و 

خدم��ات صادراتي ایران در بازارهاي جهاني، تش��ویق 

س��رمایه گذاری در داخ��ل و خارج از کش��ور، کمک 

ب��ه صادرکنندگان براي نفوذ بيش��تر به بازارهاي جدید 

و غيرس��نتي، کمک به فروش��ندگان و توليدکنندگان 

داخلي جهت فروش برمبناي ش��رایط اعتباري و کمک 

به دسترس��ي صادرکنندگان و توليدکنندگان ایراني به 

وام های بانک های تجاري بود. 

بيمه ه��اي اعتبار ص��ادرات در دو زمين��ه صادرات 

کاال و ص��ادرات خدم��ات فن��ي و مهندس��ي انج��ام 

مي ش��ود. به این ترتيب ک��ه صادرکنن��دگان ایراني که 

ب��راي خری��داران خارج��ي، کاال ارس��ال مي کنند در 

برابر عدم دریافت مطالباتش��ان ازطرف خارجي به دليل 

ریسک هاي سياس��ي و اقتصادي توس��ط شرکت بيمه 

صادرات و سرمایه گذاري پوشش داده مي شوند. 

به طورکل��ي ریس��ک هاي صادرات��ي در ارتب��اط با 

خطرات سياس��ي و اقتصادي اس��ت و این شاخه، رشته 

اعتبار ص��ادرات را از رش��ته اعتب��ارات داخلي متمایز 

مي سازد. در کنار رش��ته هاي اعتبار صادرات، عمليات 

اعتب��اري داخل��ي ني��ز در ش��رکت بيمه ص��ادرات و 

سرمایه گذاري از س��ال 1374 پوشش داده شد. در این 

رشته دو نوع بيمه براي متقاضيان صادر مي شود: 

- بيمه اعتبار تس��هيالت اعطایي بانک ها و مؤسسات 

مالي: این تس��هيالت عمدت��اً  ب��ه صادرکنندگاني اعطا 

مي شود که تأمين مالي صادرات آنها را مؤسسات مالي 

و بانک ها انجام داده اند. 

- بيم��ه فروش ه��اي غيرنقدي )عملي��ات ليزینگ (: 

بيمه گر اعتباري پوشش آن  را تأمين مي کند.

با گسترش فعاليت هاي بيمه صادرات و سرمایه گذاري 

در بازار بيمه و اخذ مجوز صدور انواع بيمه نامه هاي اشيا، 

اشخاص و مسئوليت، شرکت هاي بزرگ بيمه اي سهام 

خ��ود را در بهمن ماه 1385 واگذار ک��رده و در تاریخ 

86/4/16 اعضاي جدید هيئت مدیره انتخاب ش��دند و 

شرکت به نام بيمه معلم تغيير نام یافت.

اکنون بيمه معلم با مش��ارکت ش��رکت س��اختمانی 

معلم، بازرسی مهندسی ایران، سرمایه گذاری کشتيرانی 

و بانک های توس��عه صادرات، سرمایه، ملی، صادرات، 

تجارت، بيمه مرکزی ایران و شرکت کارگزاری بانک 

توسعه در حال فعاليت است. 

در ادام��ه ب��ه برخی از خدمات بيمه ای که ش��رکت 

بيمه معل��م درحال حاضرآنها را ارائه می نماید، اش��اره 

می شود:

- بيمه هاي حوادث 

ان��واع بيمه هاي حوادث عبارت ان��د از بيمه حوادث 

انف��رادي، بيمه حوادث خانواده، بيمه حوادث ش��غلي، 

بيمه حوادث ورزشي و بيمه حوادث گروهي.

بيمه هاي اعتبار 

صادرات در دو 

زمينه صادرات 

كاال و صادرات 

خدمات فني و 

مهندسي انجام 

مي شود
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- بيمه هاي اتومبيل 

بيمه اتومبي��ل کليه حوادثي را ک��ه در اثر رانندگي 

ح��ادث مي گردد و خس��ارت هاي وارد ب��ه اتومبيل را 

جبران مي کند.

پوش��ش بيمه اتومبيل را به سه گروه مي توان تقسيم 

کرد: پوشش خسارت مالي )بيمه بدنه اتومبيل(، پوشش 

مسئوليت )جاني و مالي( و پوشش خسارت جاني )بيمه 

سرنشين(.

- بيمه هاي مهندسي

بيمه هاي مهندس��ي از جمله رش��ته هاي مهم و نوین 

در بازار جهاني بيمه محس��وب مي شوند که با توجه به 

کاربردهاي گوناگون آنه��ا، از تنوع زیادي برخوردار 

هستند. دراین زمينه بيمه نامه هاي مختلفي صادر مي گردد 

ک��ه متداول تری��ن آنه��ا درحال حاضر بيم��ه  تمام خطر 

پيمانکاران1 و بيمه تمام خطر نصب2 است.

- بيمه مسئوليت

- بيمه آتش سوزي

بيمه آتش س��وزي بر حس��ب نوع فعالي��ت به چهار 

حالت صادر مي گردد:

� واحدهاي مسکوني: شامل س��ازه ساختمان، اثاثه 

منزل و تأسيسات آن مي گردد.

� بيمه نامه هاي آتش سوزي واحدهاي صنعتي

� بيم��ه آتش س��وزي غيرصنعت��ي )تج��اري( براي 

ریسک هاي غيرصنعتي

و  )عموم��ي  انباره��ا  آتش س��وزي  بيمه نام��ه   �

اختصاصي(

- بيمه باربري

- بيم��ه بازپرداخت تس��هيالت اعطای��ي بانک ها و 

مؤسسات مالي و اعتباري

1. Contractors All Risks )CAR(
2. Erection All Risks )EAR(

- بيمه اعتبار فروش هاي اقساطي

- بيمه اعتبار صادرات کاال قبل از حمل

- بيمه اعتبار صادرات کاال بعد از حمل

- بيمه اعتبار صادرات خدمات فني و مهندسي

- بيمه سرمایه گذاري.

ریسک هایي که مي توانند تحت پوشش این بيمه نامه 

قرار گيرد، عبارت اند از: 

� محدودیت انتقال ارز          

� صادره سرمایه گذاري انجام شده توسط کشور ميزبان   

� جنگ و آشوب هاي داخلي   

� لغو قرارداد سرمایه گذاری

در جدول زیر وضعيت شرکت بيمه معلم )صادرات 

و س��رمایه گذاری سابق( که شامل رش��ته اعتبار و سایر 

رش��ته های  بيمه های غيرزندگي اس��ت طي س��ال هاي 

1386-1381 نشان داده می شود.

در جدول 3  وضعيت درآمد و هزینه ش��رکت بيمه 

معلم ط��ی س��ال های 1386-1384 با اس��تفاده از آمار 

موجود در س��النامه آم��اری صنعت بيمه در س��ال های 

1386-1385 نشان داده می شود.

در ج��دول 4 وضعيت حق بيمه دریافتی و خس��ارت 

پرداختی شرکت بيمه معلم طی سال های 1384-1386 

با استفاده از آمار موجود در سالنامه آماری صنعت بيمه 

در سال های 1385 و 1386 نشان داده شده است.

5-3. وضعيت آماری بيمه های اعتبار در ايران

طبق آمار بيم��ه مرکزي ج.ا.ا، حق بيمه صادرش��ده 

رش��ته اعتبار در بازار بيمه کش��ور در س��ال 1386 برابر  

91/7 ميليارد ریال بوده و س��هم آن از صنعت بيمه طي 

این س��ال 0/3 درصد بوده اس��ت. در همين سال تعداد 

بيمه نامه های صادرش��ده رشته اعتبار، حدود 2500 فقره 

ب��وده که تنها 0/01 درصد از بيمه نامه های بازار اس��ت. 

این تعداد در مقایس��ه با سال قبل نه تنها رشدي نداشته، 
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بلکه 15/4 درصد کاهش داش��ته است. همچنين تعداد ش

خس��ارت پرداختي رش��ته اعتبار در همين س��ال، برابر 

130 فق��ره اس��ت که ح��دود 0/004 درص��د از تعداد 

خسارت های بازار بيمه است و ميزان خسارت پرداختی 

29/4 ميليارد ریال و س��هم این رش��ته از خسارت هاي 

پرداختي صنعت بيمه کش��ور 0/14 درصد بوده است؛ 

همچنين ضریب خس��ارت در سال 1386 با 3/97 واحد 

تغيير نسبت به سال 1385 به 101/68 درصد رسيد.

6-3.  چالش های پيش روي بيمه گران اعتباري

ش��رکت های بيمه گر در مقایس��ه با حجم تسهيالت 

اعطایي بانک ها و مؤسس��ات مالي و اعتباري و یا حجم 

اعتبارات تخصيص یافته به قراردادهاي صادرات خدمات 

فني و مهندسي و یا قراردادهاي کالن سرمایه گذاری از 

س��رمایه و  ذخایر فني کافي برخوردار نيس��تند؛ ضمن 

اینکه حجم مطالبات سررس��يد گذشته و معوق بانک ها 

و مؤسس��ات اعتباري نيز که در صورت داشتن پوشش 

بيمه اي باید توسط ش��رکت های بيمه تأدیه شوند، رقم 

بسيار قابل توجهي را به خود اختصاص می دهد؛ بنابراین 

منابع مالي ش��رکت های بيمه گر شامل سرمایه و ذخایر 

فني در اختي��ار آنها به هيچ وجه با ميزان مطالبات معوق 

بانک ها و مؤسس��ات اعتباري کشور مناسبتي نداشته و 

در صورت بروز خسارت حتي در تعداد اندك به دليل 

جدول 2: وضعيت شركت بيمه معلم )صادرات و سرمايه گذاری( طي سال هاي 1381-1386

138113821383138413851386واحدعنوان

سهم از بازار بيمه 
کشور

سال 86سال 85

11/615/623/828/246/6221/10/180/65ميليارد ریالحق بيمه دریافتی

1/30/73/42/89/981/40/060/39ميليارد ریالخسارت پرداختی

__33/0136/9818/6833/3062/72_درصدضریب خسارت

تعداد بيمه نامه 
صادره

46924532920317254439731908160/200/75فقره

تعداد خسارت 
پرداختی

645591458138937100/040/11فقره

      سالنامه آماری صنعت بيمه در سال 1386

جدول 3 : وضعيت درآمد و هزينه شركت بيمه معلم )صادرات و سرمايه گذاری(  طی سال های 1386 -1384

سال 86سال 85سال 84عنوان

3843655462256359درآمد بيمه ای

1955635394160425هزینه بيمه ای

3052639222420سود انباشته شده در پایان سال

           ارقام به ميليون ریال است



تازه  های
جهان 

بیمه  

25

 1
35

 و 
13

4 
ی

ها
ره 

ما
ش

حج��م باالي ميزان خس��ارت در بيمه ه��ای اعتباري و 

عدم تبعي��ت این گونه بيمه نامه ها از قانون اعداد بزرگ، 

بخش عمده و یا تمامي منابع در اختيار شرکت بيمه گر 

صرف تأمين خس��ارت ش��ده و این مس��ئله در مراحل 

بعدي، شرکت را از تأمين خس��ارت های دیگر ناتوان 

می کن��د. 

ش��رکت های بيمه گ��ر با توجه ب��ه محدودیت منابع 

نقدینگي که ش��امل س��رمایه و ذخایر فني اس��ت، در 

صورت پرداخت خس��ارت در بخش بيمه های اعتباري 

ب��ه دليل حجم ب��االي مبلغ خس��ارت در این بخش، به 

مح��ض پرداخت خس��ارت به هم��ان ميزان ت��ا زمان 

بازیاف��ت خس��ارت از مح��ل وثيقه ه��ا و تضمين های 

موجود با کس��ري مناب��ع مواجه ش��ده و ادامه و تعدد 

این گونه خس��ارات موجب بروز مشکالت و معضالت 

ش��دید و ریش��ه اي براي ش��رکت های بيمه گر خواهد 

ش��د؛ به طوري ک��ه ممک��ن اس��ت حت��ي ی��ک مورد 

پرون��ده خس��ارت در بخش بيمه های اعتباري اس��اس 

و موجودی��ت ش��رکت بيمه گر را متزل��زل کند. علت 

اصلي تمایز این بخش از صنعت بيمه با س��ایر بخش ها 

عدم تبعيت بيمه ه��ای اعتباري از قان��ون اعداد بزرگ 

اس��ت که تمایز آن در تعداد بيمه نامه های صادرشده و 

مبلغ سرمایه بيمه شده است؛ به طوري که تعداد این گونه 

بيمه نامه ها در مقایس��ه با سایر رش��ته های بيمه اي بسيار 

اندك ولي مبالغ س��رمایه بيمه شده در این بخش نسبت 

جدول 4 : عملکرد شركت بيمه معلم )صادرات و سرمايه گذاری( برای رشته بيمه اعتبار از سال های 
1384 - 1386

خسارت پرداختیحق بيمه دریافتی

سال 
84

سال
85 

سال 
86

سهم از 
شرکت

سهم از 
رشته

سال 
84

سهم از سال 86سال 85
شرکت

سهم از 
رشته

0/050/10/10/030/070/00/40/00/000/00

      ارقام به ميليارد ریال است

 جدول 5 : وضعيت بيمه های اعتبار در ايران از سال های 1386 - 1380 

1380138113821383138413851386واحدعنوان

43805879237730722598__فقرهتعداد بيمه نامه صادره

ميليارد حق بيمه صادره
ریال

11/775/968/6184/6176/6128/391/7

0/200/830/541/070/820/480/27درصدسهم حق بيمه صادره

28/5-27/3-4/3-9/62169/1-548/7_درصدمقایسه با سال قبل

17321550063727331357130فقرهتعداد خسارت پرداختی

ميليارد خسارت پرداختی
ریال

7/719/22247/985/693/429/4

0/210/350/290/480/590/570/14درصدسهم خسارت پرداختی

68/5-149/3514/58117/7378/719/1_درصدمقایسه با سال قبل

سالنامه آماری صنعت بيمه در سال 1386
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به سایر رش��ته های بيمه اي بسيار بيشتر است و لذا بروز ش

خسارت حتي در یک مورد طبعاً به دليل کم بودن نرخ 

حق بيمه های دریافتي و حجم باالي خس��ارت، پوشش 

خسارت را از محل کل حق بيمه های دریافتي ناممکن 

مي س��ازد و این امر در طول س��نوات براي بيمه گر نه 

تنها سودآور نخواهد بود، بلکه زیان ناشي از بيمه های 

اعتباري موجب مش��کالت اساس��ي نيز براي این گونه 

ش��رکت ها خواهد ش��د.

     به طورکلی چالش ها و عوامل مؤثر بر عدم رش��د 

و توس��عه بيمه های اعتب��اری در بازار بيمه کش��ور را 

می توان به چهار طبقه تقس��يم کرد که عبارت اند از:

-  عوامل س��اختاری سيس��تم مالی و اعتباری که به 

مش��کالت عدم وجود مؤسسات اعتبارسنجی و پوشش 

اتکای��ی خارج��ی تأکي��د دارد؛

-  عوامل س��اختاری صنعت بيمه که به مش��کالت 

موج��ود در صنعت بيمه و عدم وجود سيس��تم تجارت 

الکترونيک و محدودیت های آیين نامه بيمه های اعتبار 

داخلی اش��اره دارد؛

-  ع���وامل درون س���ازمانی ش��رکت های بيمه که 

حول کمبود منابع مالی، کمبود نيروهای متخصص در 

رشته بيمه اعتبار و عدم بهره گيری از شيوه های صحيح 

نرخ گذاری اش��اره دارد؛

-  عوامل درون س��ازمانی مؤسسات بيمه گذار که به 

مش��کالت پایين بودن فرهنگ بيمه ای در کش��ور و 

بلندمدت از وضعيت  عدم وجود اطالعات 
اعتب��اری  تأکي��د  دارد.

4.  نتيجه گي�ری و ارائ�ه راهکار برای رش�د و 
توس�عه بيمه های اعتباری در كش�ور

بيمه هاي اعتباري، خس��ارت هاي مال��ي بيمه گذاران 
که ناشي از عمليات مالي و پولي وام گيرندگان است را 
پوش��ش مي دهد. بيمه هاي اعتباري را که جزو بيمه هاي 
اموال و زیان هاي پولي است، مي توان به دو بخش داخلي 
و خارجي تقس��يم کرد. در بخش  خارجي، فروشندگان 
کاال و خدمات از یک نوع پوشش بيمه اي به نام بيمه نامه 
اعتب��اري صادرات��ي برخوردار ش��ده و زیان هایي مانند 
ریس��ک هاي سياس��ي، تغيير قوانين و مقررات دولت ها 
و... را تحت پوشش قرار مي دهند. اما در بخش داخلي، 
بيمه تس��هيالت اعطایي و بيمه فروش ه��اي اعتباري، از 

جمله مهم ترین بيمه نامه هاي اعتباري هستند. 
ب��ا دریافت بيمه ه��اي اعتباري و در صورت اعس��ار 
خری��دار، جریان نقدینگي ش��رکت فروش��نده تغييري 
نخواهد ک��رد؛ زیرا با دریافت غرامت از ش��رکت بيمه 
به فعاليت خود ادامه خواهد داد. همچنين ش��رکت هایي 
که برنامه توس��عه ف��روش دارند، به اهداف گس��ترش 
فروش نائل مي شوند؛ زیرا با محدودکردن ریسک هاي 
عدم پرداخ��ت، به مش��تریان جدید ب��ا بازارهاي جدید 

دست مي یابند. 
بانک ها نرخ بهره  پائ���ي��ن ت��ري به تسهيالت گيرندگان 
ارائ��ه م��ي دهن��د و به عبارت دیگر س��رعت در گردش 
تس��هيالت اعطای��ي بانک ه��ا و مؤسس��ات اعتباري و 
برخورداري متقاضيان تسهيالت در بخش هاي 
اعتب��ارات  از  اقتص��ادي  مختل��ف 
مالي  مؤسس��ات  و  بانک ه��ا 
بيش��تر مي شود. البته در 
بيمه نام��ه  ص��دور 
ع�ت��ب��اري،  ا
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ش بيمه گ��ران ت��الش مي کنند ب��ا گنجاندن اس��تثنائات و 

ش��رایط خاص، ماهيت این ریسک را از شکل تضميني 
که تعهدي بي قيد و ش��رط اس��ت و همچنين از شرایط 
سوداگرانه آن متمایز ساخته و تنها زیان هاي مالي ناشي 
از وقایع و حوادث را که خارج از اراده و قصد بيمه گذار 

باشد تحت شمول بيمه نامه درآورند. 
در ای��ران بيم��ه اعتباری، س��هم اندک��ی از پرتفوی 
بيمه را در اختي��ار دارد. به دليل عدم تبليغات مناس��ب، 
عدم وجود فرهنگ بيمه اي در کل جامعه به ویژه در ميان 
صادرکنن��دگان و انجام دادن معامالت تجاري توس��ط 
ایش��ان به روش س��نتي و غيربانکي، این گونه بيمه نامه با 
اس��تقبال چنداني ازطرف صادرکنندگان روبه رو نشده 

است.
اقتص��اد  تغيي��رات  از  متأث��ر  م��ا  کش��ور  اقتص��اد 
بين المللی اس��ت. تغييرات قواني��ن مرتبط با صادرات و 
س��رمایه گذاری، نوسانات نرخ ارز، نرخ سود بانک ها و 
بس��ياری از عوامل دیگر سبب ایجاد نوساناتی در توليد 
داخل��ی کش��ور و درنتيجه افزایش ی��ا کاهش تقاضای 
دریاف��ت بيمه های اعتباری می ش��ود. دراین زمينه اتخاذ 
س��اختارهای مناسب اقتصاد داخلی می تواند تا حدودی 
از قرارگرفت��ن آن در ف��راز و نش��يب ها بکاهد. به دليل 
نامشخص بودن زیرس��اخت های روابط مالی و اعتباری 
در کش��ور، بيمه ه��ای اعتباری ناش��ناخته مانده اس��ت؛ 
درحالی که قوانين و مقررات در کش��ورهای پيشرفته و 
توسعه یافته دنيا، به طورصریح و شفاف روابط مالی افراد 
و مؤسس��ات را مشخص کرده اس��ت. از گام های اوليه 
برای تحقق بيمه های اعتباری در کشور ایجاد مؤسسه ها 
و یا آژانس های اعتبارس��نجی ب��ا همکاری و هماهنگی 
بانک ها، مؤسس��ه های اعتباری و شرکت های بيمه است 
تا بدین وس��يله ش��خصيت بيمه گ��ذار ازلحاظ حقوقی، 
اقتصادی، فنی و مالی مورد بررسی قرار گيرد و درنتيجه 
به اش��خاص و دستگاه هایی که توان مالی ضعيف دارند 
و از درآمدهای مناسبی برخوردار نيستند، بيمه اعتباری 

ارائه نشود.
با توجه به چالش ها و مشکالت پيش روی بيمه گران 
اعتباری می توان راهکارهای زیر را برای رشد و توسعه 

بيمه های اعتباری در کشور بيان کرد:
و  توليدکنن��دگان  و  صادرکنن��دگان  آش��نایي   -
س��رمایه گذاران ب��ا انواع بيمه ه��ای اعتب��اري از طریق 
س��ازمان هایي ک��ه ب��ا ایش��ان در ارتباط هس��تند مانند: 

اتحادیه ها، وزارت صنایع و بازرگاني.
- اجباري ک��ردن بيمه های اعتبار ص��ادرات کاال به 
نحوي که در مدارك مورد درخواست بانک و گمرك 
براي گشایش L/C، برات و ... بيمه اعتبار صادرات کاال 

اجباري باشد. 
- به کارگي��ری چهارچوب و روش��ی که در س��ایر 
کش��ورهای جهان در رابطه با بيمه های اعتبار اس��تفاده    
می شود، برای وضع آیين نامه اجرایی بيمه های اعتبار در 
صنعت بيمه کشور با هدف کمک به گسترش این رشته 

بيمه ای راه گشاست.
- ب��ا توجه به اینکه در مقایس��ه با س��ایر محصوالت 
بيم��ه ای، نرخ حق بيمه و قيمت بيمه ه��ای اعتبار اهميت 
بيش��تری دارد، جهت دریافت حق بيمه متناسب، استفاده 
از روش ه��ای علم��ی  نرخ گ��ذاری و کمک گرفتن از 
متخصصين آکچوئ��ری باید مدنظر ش��رکت های بيمه 

قرار گيرد.
- عق��د قرارداد با ش��رکت هاي باتجربه خارجي که 
س��ال ها در امر بيمه های اعتب��اري فعاليت می کنند براي 
س��نجش ریس��ک هاي بازرگاني )بدین وس��يله ضریب 

خسارت شرکت بيمه کاهش مي یابد(.
- عقد قرارداد با شرکت هاي اتکایي خارجي و انتقال 
قس��متي از ریس��ک به آن س��ازمان ها که عالوه بر توان 
مالي باالتر، داراي تجربه بيش��تري در زمينه اکچوئري و 

ارزیابي ریسک هستند. 

در ايران بيمه 

اعتباری، سهم 

اندكی از پرتفوی 

بيمه را در اختيار 

دارد
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