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  مقدمه
و  بازارضعف اما  ؛رشد نمايد 2018فعاليتهاي تجاري در سال كنند بيني ميگران اعتباري پيشبيمه

  آنها را به دنبال خواهد داشت. رويكرد محتاطانه  ،افزايش خسارتها
در جديدترين اظهارنظر  )ICISA(تضمين اعتبارات و المللي بيمهانجمن بين اعضاي اتحاديه برن و

ي اانداز مثبت و در عين حال محتاطانهچشم كه بدنبال انجام يك نظرسنجي ابراز گرديده، مشترك خود
افزايش حجم حاكي از . در مجموع پيش بيني آنها، اندترسيم نموده 2018را براي صنعت بيمه در سال 

زارهاي با بيني ضعفرغم پيشعليباشد. همچنين اي همراه با افزايش حجم خسارتها ميپوشش بيمه
  اقي بمانند. تا قوي ببازارهاي نوظهور، خنثي  رودانتظار مي، در اين سال توسعه يافته

  

  كوتاه مدت اعتبارات
ابراز  2018انتظارات مثبت خود را از صنعت بيمه اعتباري براي سال  ،ICISAاعضاي اتحاديه برن و 

تعهدات تحت پوشش افزايش  ،درصد) 85قريب به اتفاق پاسخ دهندگان ( يتنمودند. بر اساس نظر اكثر
ا حجم معامالت در مقايسه ب ،بيني ساير پاسخ دهندگانحالي است كه بر اساس پيشيابد، اين در مي

افزايش خواهد يافت. دليل اين پيش بيني ها، چشم انداز نسبتا مثبت اقتصاد جهاني و افزايش  2017سال 
 خيباشد. همچنين برمتقابل اعتماد تجاري همراه با محيط تامين مالي جذاب به منظور رشد صادرات مي

از اعضا به عوامل داخلي رشد از جمله توسعه محصوالت و گسترش آن به بازارهاي جديد اشاره 
حداقل يك جهش  2018در سال درصد از اعضا،  45بيني تقريباً بنا بر پيشاند. در عين حال، كرده

بنا  د.باشكه اين موضوع مويد افزايش مستمر ريسك مي خواهد افتادمختصر در حجم خسارتها اتفاق 
شد داشته رمتعاقب بحران اعتباري، سطح خسارتها ينكو ديويد، دبير كل اتحاديه برن، آقاي و بر اظهارات

ميزان معامالت تعداد و حجم خسارتها به دليل افزايش  ،2018رود در سال انتظار مي همچنين است.
   رسد.يخسارت بعيد به نظر مهاي نسبت تغيير قابل توجهاما  ؛يابداحتماالً افزايش 

ستند و ضعيف ه ، بين بازارهاي توسعه يافته (اروپا، آمريكاي شمالي و استراليا) كه فعالًبطور كلي
و آمريكاي التين) كه حالتي  ي جنوب صحرابازارهاي نوظهور (آسيا، خاورميانه و شمال آفريقا، آفريقا

، 2018كنند طي سال يني ميخنثي تا قوي دارند، تفاوت وجود دارد. در حاليكه اعضاي اتحاديه پيش ب
 رود در مورد ساير نقاط، وضعيت فعلي ادامهآمريكاي التين يك ضعف بالقوه را تجربه نمايد، انتظار مي

  يابد. 

  

   2018چشم انداز صنعت بيمه اعتباري در سال 
  ICISAاز ديدگاه اعضاي اتحاديه برن و 
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درصدي، در اروپا  69كنند تعهدات جديد تحت پوشش در آسيا با رشد پاسخ دهندگان پيش بيني مي
صد و در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا با رشد در 41درصد، در آمريكاي شمالي با رشد  62با رشد 

 شامل خاورميانه و ،رود شاهد بيشترين خسارتها باشنددرصدي مواجه شود. مناطقي كه انتظار مي 40
ناشي ي ودتا حداين امر، درصد هستند كه  43درصد و آسيا با  54درصد، اروپا با  57شمال آفريقا با 

فزايش رغم اباشد. به گفته دبيركل اتحاديه برن عليمي مناطقدر اين تعهدات جديد تحت پوشش از 
كنند. همچنين با وجود احتمال خسارتها، بيمه گران اعتباري، از پذيرش ريسك همچنان استقبال مي

تواند در عزم و اراده ، نميامرمايه نگراني است اما اين و تقلب در معامالت، آنكه افزايش كالهبرداري 
  جهت حمايت از مشتريان در ورود به بازارهاي جديد مانع جدي ايجاد نمايد.گر موسسات بيمه

   

  اعتبارات ميان و بلندمدت
كنند. بيني ميرا پيش 2018هاي ميان و بلندمدت طي سال درصد از پاسخ دهندگان، افزايش پوشش 78

اال بنايي عمده را گذاري در طرحهاي زيربافزايش بهاي نفت، عالوه بر اينكه انتظار افزايش سرمايه
. توليد و انتقال انرژي، در كنار خواهد داشتاي را نيز به دنبال صادرات كاالهاي سرمايه رشد، بردمي

، در حالي كه فلزات و استخراج باشندميزيرساختها و حمل و نقل، به عنوان بهترين فرصتها مطرح 
درصد)،  76يانه و شمال آفريقا (تر دارند. كشورهاي خاورممعادن در حال حاضر وضعيتي شكننده

درصد)، به عنوان مناطقي هستند كه از بيشترين احتمال  62درصد) و آسيا ( 68آفريقاي جنوب صحرا (
  برخوردارند.  كسب و كارهاي جديد جذب دررشد 

بلند  خسارتهاي معامالت ميان وتثبيت نسبي جبران خسارتها و تجديد ساختارهاي اخير ممكن است به 
 درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجي 60كمك نمايد. حدود ، همانند سال قبل، 2018سال  درمدت 

هيچ تغيير ، نيز درصد پاسخ دهندگان 90كه انتظار هيچ تغييري را ندارند و ، اعالم كردند در اين مورد
يل رغم پيشرفتهاي اخير، كشورهاي توليدكننده كاال نسبت به تعده. باندبيني ننمودهپيشقابل توجهي را 

  و احتمال افزايش قصور در آنها وجود دارد.  بودهآسيب پذير  كماكانقيمت نفت 
 يندرسد محيط اقتصادي، روبه نظر مي بطور كلي "گويد:رييس اتحاديه برن، آقاي توپي وستري، مي

يش ه بامروز كه ي استمسائل ژئوپوليتيك بيني فارغ ازپيشاما در عين حال، اين  ؛صعودي داشته باشد
ين گران خصوصي و دولتي اعتبارات صادراتي، با ا. بيمهباشندمياز هر زمان ديگري غيرقابل پيش بيني 

 هيمتسو  سياستياند و ما انتظار داريم نوآوري بيشتري را در مسائل فني، شرايط خود را وفق داده
  . "شيمريسك شاهد بامناسبتر 
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  ١ضمانت نامه
- گران اعتبارات تجاري ميبيمهانتظارات راستا با تقريباً هم ICISAانتظارات اعضاي بخش ضمانتنامه 

ار . انتظاندنمودهدرصد) رشد حجم تعهدات تحت پوشش را پيش بيني  5/62پاسخ دهندگان( باشد. اكثر
ود شدر حالي كه تصور مي ؛افزايش يابدرود تعهدات جديد تحت پوشش در بازارهاي توسعه يافته مي

  ميزان پرتفوي ريسك در بازارهاي نوظهور، بدون تغيير باقي بماند.
د. كنندرصد)، يك افزايش جزئي در آمار خسارتها را پيش بيني مي 50از پاسخ دهندگان ( كمتريتعداد 

يكاي شمالي و آمريكاي التين رود خسارتها در آفريقا، اروپا، خاورميانه و شمال آفريقا، آمرانتظار مي
سد. رخسارت در آسيا و استراليا/ اقيانوسيه، با ثبات به نظر ميدر عين حال وضعيت يابد. افزايش 

ي جنوب آفريقا استثنايدر حالي كه بازارهاي نوظهور به  ،بازارهاي توسعه يافته، اخيرا ضعيف شده اند
ط اين شرايرود در انتظار نميدارند.  خنثيحالت  اًاكثر ؛رسدبه نظر ميقوي صحرا كه تا حدود زيادي 

   تغييري حاصل گردد.بازار 
با اين كه صنعت ساختمان، شرايط بهتري پيدا ": گويدمي ICISA)، رئيس Jos Kroon( جوز كرون
چشم انداز  ،خصوص در اروپاه دارد. بوجود پيمانكاران امكان ورشكستگي كماكان اما  ،كرده است

- ميا هاهميت استفاده از ضمانتنامهبيش از گذشته بيانگر و اين موضوع،  نبودهخسارتها چندان مثبت 

    ."باشد
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