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 ريسك(بيمه بيمه اعتباري )
 

 زهرا زماني 

 شركت ليزينگ صنعت و معدن كارشناس تحقيق و توسعه

 

های سنگيني كه ادامه اين روند ممکن و چالش ،سسات مالي و پوليؤم و هارقم بسيار باال و رو به رشد مطالبات معوق بانک

گيرندگان را ريسک ناشي از نکول وامتوان هايي ميمکانيزم كند كه، با چهاست ايجاد نمايد، اين پرسش را به ذهن متبادر مي

های رايج روز دنيا به منظور كاهش ريسک معوق آشنايي با مکانيزم قطعا   ؟كردكنترل نموده و از رشد مطالبات معوق جلوگيری 

محسوب شده و در بلندمدت به تواند به منزله نخستين گام در راستای استقرار يک سيستم كارآمد مديريت ريسک ها، ميشدن وام

سسات مالي و ؤها و مهای كاهش ريسک برای بانکبيمه اعتباری يکي از مکانيزم كاهش حجم مطالبات معوق كمک شاياني نمايد.

  اد.مورد بررسي دقيق قرار دآن را  های مختلفجنبهتوان از كه مي، شودمحسوب مي اعتباری

دهند، بابت كسب و كارشان اعتماد به نفس هايي كه به مشتريان خود وام يا اعتبار ميدهندگان و شركتبه وامبيمه اعتباری 

بر اين اساس،  .نمايدجلوگيری مي ،بيم عدم وصول مطالبات در برابر اشخاصي كه قدرت پرداخت اقساط خود را ندارند داده و از

رسانند، در به صورت اقساطي به فروش مي ت خود راصوالمح هايي كه كاال وشركت و سسات مالي و اعتباریؤم ها وتسهيالت بانک

 گيرد.ای قرار ميبرابر خطر عدم وصول مطالبات، تحت پوشش بيمه

 

 بيمه اعتباري ابزار قدرتمند كسب و كار 

كه اشخاص براى رفع نيازهاى اجتماعى خود كه نيازهاى اقتصادى را نيز همراه خواهد داشت  آن هستيم امروزه بسيار شاهد

كه غالبا  به شکل قراردادهاى است  ييخورد، قراردادهاكنند و آنچه بيش از گذشته به چشم مياقدام به معامله با يکديگر مي

خريدارى كاالهاى مورد نظر خود را نقدى و يکجا نداشته و براى  هايى كه توانايى اقتصادىكنندهمصرف و گردنداعتبارى نمايان مي

نمايد كه قوانينى جامع ، ايجاب ميدو طرف قراردادلذا حمايت از حقوق  .نمايندرفع نياز خود مبادرت به انعقاد اين نوع قراردادها مي

ي كه كاال خود را به صورت قسطي به هايدهندگان و يا شركتو وام كنندگانبر اين نوع عقود كه حمايت از حقوق مصرف

های با كمک بيمهفروش  بوده وبيمه اعتباری يکي از ابزارهای مناسب راستا  اين ، كه درحاكم گردد كنندكننده ارائه ميمصرف

گر بيمه فروشنده خطر احتمالي معامله را به ، كه از اين طريقهای بازرگاني شناخته شده استترين روشاعتباری يکي از پررونق
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كه اين كشورها، از ثبات  چرا شود،يافته و پيشرفته دنيا ديده مياين روش فروش، بيشتر در كشورهای توسعه .نمايدمنتقل مي

 اقتصادی و اجتماعي نسبي برخوردارند. 

گذاران كه ناشي از بيمههای مالي خسارت ،های اعتباریای در توسعه اقتصادی كشور، بيمهرشته بيمه به لحاظ اهميت اين

برای رقابت بيشتر با كنندگان كاالها و عرضهتوليدكنندگان  .دهدپوشش قرار مي گيرندگان است را تحتعمليات مالي و پولي وام

چه  و هر ،شرايط فروش محصوالت خود دارند تا به اين وسيله مشتريان و خريداران بيشتری را جذب كنندتسهيل يکديگر سعي در 

اين  در .شوداز سوی فروشندگان تسهيالت بيشتری برای خريداران در نظر گرفته مي ،گيردجنبه رقابتي بيشتری به خود مي بازار

 غه و نگراني فروشندگان،داما مهمترين دغ. باشدتسهيالت، فروش اقساطي محصوالت يا خدمات مينوع ترين بهترين و متداولبين 

عدم بازپرداخت قرار  خطربدهي مشتريان خود را كه در معرض  كنندآنها سعي مي .اران استوصول اقساط در مواعد مقرر از خريد

 گيرد، با بيمه اعتباری پوشش دهند.مي

 

 تاريخچه بيمه اعتباري در جهان و ايران

بوده  بين جنگ جهاني اول و دوم آن در غرب اروپا بود توسعه متولد شد، اما عمدتا  19های اعتباری در اواخر قرن بيمه

ميالدی صادر شد و اولين شركت تخصصي  1893درسال  (Exess) بارتوسط شركت بيمه اكسس نامه برای اوليناين بيمه است.

  د.تأسيس گردي 1918اعتباری شركت ايندمنتي است كه در سال  بيمه

دانند. البته مي 1831اكتبر  31و در  CieAssurance Generle باری را مربوط به شركتتنامه اعبيمه برخي صدور اولين

اعتباری  تالش تئوری جديد برای تحقق سيستم بيمه»عنوان  ای بابا چاپ مقاله 1839يک ايتاليايي به نام سانگينوتي در سال 

 های اعتباری بود. پرداز بيمهاولين نظريه «مربوط به خسارت ورشکستگي

 زيرا صندوق ضمانت صادرات ،گردديران به تأسيس صندوق ضمانت صادرات ايران باز ميا های اعتباری درتاريخچه بيمه

 د.كر ای است كه در زمينه بيمه اعتبار صادرات كاال در ايران شروع به فعاليتاولين مؤسسه

ال كمک كارشناسان خارجي در س گردد. مقدمات تأسيس صندوق بابر مي 1340تفکر تأسيس صندوق به نيمه دوم دهه 

ها با مشتمل بر ده ماده بود از تصويب مجلس وقت گذشت و صندوق قانون تأسيس صندوق كه 1352فراهم شد و در مرداد  1350

 .حفظ حقوق صادركنندگان ايراني تشکيل شد اهداف توسعه صادرات و
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 انواع بيمه اعتباري 

نمود. در  توان به دو بخش داخلي و خارجي تقسيمميهای پولي است، های اموال و زيانكه جزو بيمه های اعتباری رابيمه

هايي نامه اعتباری صادراتي برخوردار شده و زيانبيمه ای به نامخارجي، فروشندگان كاال و خدمات از يک نوع پوشش بيمه بخش

تسهيالت  ش داخلي، بيمهدهند. اما در بخرا تحت پوشش قرار مي .ها و ..قوانين و مقررات دولت های سياسي، تغييرمانند ريسک

اعتباری هستند و منظور از اعتبار داخلي، ظرفيت بدهي يک های نامهترين بيمههای اعتباری، از جمله مهماعطايي و بيمه فروش

ها و مؤسسات مالي و اعتباری كه مجوز بانک های اقتصادی، در قبال ارائه كاال و خدمات، يا بانکمشتری است كه از طرف بنگاه

ها در معرض ريسک عدم زی را دارند و به صورت تسهيالت مالي در اختيار مشتريان قرار گرفته و مطالبات ناشي از اين فعاليتمرك

 گيرند.بازپرداخت قرار مي

 

 هاهاي  بيمه اعتباري با ساير بيمهها و شباهتتفاوت

گيرنده كه در بيمه عمر مانده بدهکار شخص وام نوعي از اين بيمه با بيمه عمر مانده بدهکار شباهت دارد. با اين تفاوت

دهنده ها وامنمايد تا در صورت فوت شركت بيمه بدهکاری وی را بعهده بگيرد اما در اين نوع بيمهبدهي اقساط خود را بيمه مي

 ضامن طلب او خواهد گرديد. باشد و بيمهای ميگذار خريدار پوشش بيمهبعنوان بيمه

 

 ها نامهينيمصوبات و آ

( مصوب شورای عالي بيمه در 51نامه شماره يني)آ نامه قرارداد گروهي بيمه اعتباری داخليينيهای بيمه به موجب آشركت

 باشند:هايي داشته و ملزم به رعايت موارد ذيل ميهای اعتباری محدوديتنامهارائه بيمه

 های اقتصادی در قبال ارائه مشتری است كه بنگاهظرفيت بدهي يک « اعتبار»دارد كه منظور از نامه مقرر ميآيين

دهند، تسهيالت مالي در اختيار مشتريان قرار ميكه سسات مالي و اعتباری مجاز ؤم ،هاكاال و خدمات بانک

 ها بايد در معرض ريسک عدم بازپرداخت قرار داشته باشند.مطالبات ناشي از اين فعاليت

 ای بيمه اعتبار را به صورت گروهي منعقد كنند.اند كه قراردادههای بيمه موظفشركت 
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  گذار را مکلف كنند كه بيمه ،یهای بيمه خواسته شده است كه در قراردادهای بيمه اعتبارنامه از شركتآييندر

سابقه و وضعيت مالي اعتبارگيرنده را ارزيابي و از توانايي مالي و حسن سابقه وی در بازپرداخت اعتبار اعطايي 

 پيدا كند. اطمينان

 جاره به شرط سسات اعتباردهنده برای دريافت پوشش بيمه اعتبار داخلي در مورد فروش اقساطي يا اؤها و مبنگاه

 .درصد ارزش موضوع مورد معامله را به صورت نقدی از اعتبارگيرنده دريافت كرده باشند20تمليک بايد حداقل 

 جهت بازيافت خسارت پرداخت شده به اعتبارگيرنده يا تواند شركت بيمه پس از قبول يا پرداخت خسارت مي

های اخذ شده و يا وثايق مربوط را در اختيار شركت گذار موظف است تمام تضمينضامن وی مراجعه نمايد. بيمه

بيمه قرار دهد و حقوق خود نسبت به استفاده از آنها را به شركت بيمه منتقل نمايد. شركت بيمه موظف است 

 التفاوت را به بيمه گذار مسترد كند.مطالبات خود مابهمين أپس از ت

 

 عبارتند از:بيمه اعتباري  خطرهاي تحت پوشش

 ريسک های خريدار -

 ورشکستگي و ناتواني مالي  -

 عدم قبول كاال  -

 های سياسي / كشوریريسک -

 بلوكه كردن و تاخير در انتقال ارز -

 جنگ و ناآرامي داخلي  -

 تحريم واردات -

 های وارداتلغو پروانه -

 های ايجاد شده ماورای كنترل صادركننده و خريدارخسارت -
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 بيمه اعتباري مكانيزم  

گران در در حال توسعه، با كشورهای پيشرفته متفاوت است. بدين صورت كه بيمه ای در كشورهایساز و كار بيمه

گران كشورهای صورتي كه بيمه نمايند. دراحتياط بيشتری اعمال ميهای اعتباری در حال توسعه، به هنگام ارائه پوشش كشورهای

نمايند. در كشورهای در حال توسعه نظام اقتصادی در انحصار ارائه و صادر مي ها را به سادگيگونه بيمهيافته، اينپيشرفته و توسعه

محقق  های ضمانت اين امر،صندوق با تشکيل ا دارد دولت در جريان مبادالت بازرگاني نياز به تضمين دارد كه عموم دولت قرار

 شود. ايجاد اطمينان وهای حمايتي به طور توام استفاده ميصندوق های بازرگاني وبيمه كشورها از خدماتبعضي در . شودمي

رات كاال يا خدمات برای تشويق در امر صاد ها در برابر وقوع خطرهايي است كه بعد از اعطای اعتبار وتضمين از طريق اين صندوق

 د.گيرصورت مي

 سال اخير جايگاه قابل توجهي در صادر كرد ولي به جز چند 1348نامه را در سال اين بيمه اولين بار شركت بيمه ايران

پرتفوی آن  از رشد خوبي برخوردار بوده و هر ساله 1383های اعتباری تا پايان سال بيمه .ای نيافتهای بيمهميان ساير رشته

، همانطور كه در و از رشد منفي برخوردار گشته است تاكنون روند نزولي داشته 1384اما متأسفانه از سال  ،افزايش پيدا كرده است

بوده است و تعداد  03/0سهم بازار بيمه اعتباری  1387در سال ، شودمشاهده مي - ايرانمركزی بيمه بوط به مر -نمودار زير 

 باشد.درصد مي16.1 های اعتباری صادرهتعداد بيمههای پرداخت شده به خسارت
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 )%( 1388هاي بيمه در سال بازار بيمه تفكيك رشته سهم

 

ابيم كه بيمه اعتباری درصد ناچيزی از بازار بيمه را به خود اختصاص داده و چنانچه شركت بيمه يبا توجه به نمودار در مي

زيرا  ،رسدمطالبات معوق به حداقل ميزان خود مي ،كرده و به تعهدات خود پايبند باشدای را رعايت تمامي اصول و قوانين بيمه

ها در تمام دنيا، بانک حالي است كه اين در است،از ديگر داليل ايجاد مطالبات معوق  ،در ايران بيمه اعتباریعدم توجه مناسب به 

شده را در بازار بيمه توزيع ريسک پذيرش كنند و آن بيمه نيزميهای بيمه منتقل بخشي از ريسک يک پروژه بزرگ را به شركت

 .كندمي

 

  

آتش سوزی 

7/45%
باربری 

2/07%
حوادث 

2/07%
حوادث سرنشين

5/15%

بدنه اتومبيل

11/30%

شخص ثالث 

43/65%

درمان

11/57%
كشتي

0/29%

هواپيما

1/23%

مهندسي

2/83%
پول

0/10%

مسئوليت

5/26%

اعتبار

0/03%

نفت و انرژی

0/59%

سايرانواع

0/05%

زندگي 

6/34%
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 1387الي 1383بيمه اعتباري از سال  روند وضعيت

 

 

 

روند رو به كاهش بيمه اعتباری به دليل باال رفتن ضريب عدم وصول مطالبات و عدم وجود ابزارهای مناسب وصول مطالبات 

)اعتبارسنجي صحيح( بوده است و چنانچه از ابزارهای مناسبي استفاده شود اين رشته از بيمه دارای پتانسيل مناسب جهت رشد 

 باشد.مي
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 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

 7,000

1383 1384 1385 1386 1387

تعداد بيمه هاي اعتباري صادر شده  تعداد خسارتهاي پرداخت شده 

 كل 1387 1386 1385 1384 1383 سال

 11،048 420 678 2،081 1،990 5،879 هاي اعتباري صادرشدهتعداد بيمه

 5،222 68 54 676 3،787 637 شدههاي پرداختتعداد خسارت
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