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 2014در سال  اتحاديه برن و كلوپ پراگ پوشش اعضاء هزار ميليارد دالر دو

خود حمايت تحت  ،ندر سطح جهاگذاري را  و سرمايهخارجی تجارت  ،اتحاديه برن و كلوپ پراگاعضاي 

 ..شددر فلورانس ايتاليا برگزار  2015 ماه مهاين اتحاديه در  هبهار گردهمايی و دارند
 

نس ايتاليا به ميزبانی موسسه اعتبار را هفته گذشته در فلورا گردهمايی بهاره خوداتحاديه برن و كلوپ پراگ 

. بيش از كه صندوق ضمانت صادرات ايران نيز در آن مشاركت داشت برگزار نمودند SACEصادراتی ايتاليا 

 57گذاري از  موسسه بيمه اعتبار صادراتی و سرمايه 66المللی به نمايندگی از  نفر از مديران ارشد بين 200

 روز گرد هم آمدند. 5كشور جهان در اين اجالس ساليانه بمدت 

، به نمايندگی از دومين (موسسه اعتبار صادراتی مكزيك) BANCOMEXT، 2008براي اولين بار از سال 

عنوان   براي اولين بار به نيز اقتصاد بزرگ آمريكاي التين در اين اجالس حضور داشت. اگزيم بانك اندونزي

كه  ساليانه در لندن گردهمايی. بدنبال اولين در اين گردهمايی شركت نمودعضو جديد كلوپ پراگ 

 ه دربهار گردهمايی، برگزار شد در ماه اكتبر ترك با شركت اعضاء كلوپ پراگ و اتحاديه برنبصورت مش

 روز افزون اين اتحاديه در عرصه جهانی تاكيد نمود. نقش  رفلورانس بيشتر ب

دولتی و خصوصی گذاري  اعتبار صادراتی و سرمايهبيمه افزايش آگاهی موسسات  فرآيند،اين عامل اصلی 

. همانگونه بود ته، بويژه پس از بحران مالی جهانیگذش يانصنعت طی سالاين نقش رو به رشد  در خصوص

پوشش فلورانس مشخص گرديد، حجم  گردهمايیدر  روند فعاليت اعضاء اتحاديهكه در بررسی ارقام و 

 ايشافز 2009اعضاي اتحاديه برن و كلوپ پراگ بصورت تدريجی و پيوسته از سال ارائه شده از سوي 

اين رو به تزايد نشاندهنده حمايت رسيده است كه اين امر  2014هزار ميليارد دالر در سال  دويافته و به 

 . باشد میگذاري  و سرمايه ت برون مرزيتجارصنعت از 

در امريكاي « گلوبالزوريخ »، رئيس اتحاديه برن و مديرعامل شركت دن ريوردون آقايبنا بر اظهارات 

كه فارغ از منطقه جغرافيايی، اندازه شركت  وجود دارنداعضاء، موضوعاتی  و تنوع تفاوتبا وجود ، شمالی

)خواه  «ذينفعانمديريت »يكی از اين موضوعات، مسئله . هستندمشترك  و مسائل فرهنگی، بين كليه اعضاء

مطرح  هبهار اصلی گردهمايیبه عنوان يكی از موضوعات مهم و كه  است سهامداران(يا  مقامات نظارتی

و  و تعامل و ارتباط قوي ؛اينگونه روابط براي موفقيت هر نهادي ضروري استنتيجه مشخص بود: . گرديد

، اعضاي اتحاديه برن و كلوپ پراگ را قادر خواهد ساخت تا جايگاه و ارزش خود را به مشتريان كنشی پيش

 را و نوظهور توسعه يافتهجهانی در بازارهاي  تجارتدستيابی به كانالهاي اهميت نشان داده و همچنين 

 .برجسته نمايند

 اخبار

 موسسات همتا

 2014دالري سال  ميلياردهزار  دوپوشش 
 2015می –پراگ پ خبرنامه اتحاديه برن و كلو

 

 

 مديريت ريسك تهيه و تنظيم:

 گروه ريسك كشوري و همكاريهاي بين المللي 
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اين دومين »ئيس كلوپ پراگ و مدير عامل موسسه بيمه اعتباري لبنان اظهار داشت: رنصرا... كريم آقاي 

 از ارتباط و همكاريمشترك اتحاديه برن و كلوپ پراگ بود كه در آن اعضاي كلوپ پراگ  گردهمايی

 يك قدم به سوي اين تعامل ، بويژه در روز نشست مشترك، منتفع گرديدند. يه برننزديك با اعضاي اتحاد

هويت خود را نيز كلوپ پراگ افزايی منتج از آن بوده، درعين اينكه  كلوپ پراگ و اتحاديه برن و همادغام 

 نمايد.   حفظ می

مايه در ايتاليا ی اين گردهمايميزبانی اعالم نمود كه ايتاليا نيز  SACEمدير عامل كاستالنو الساندرو آقاي 

 نياز به تقويتايتاليا، منجمله در بسياري از كشورها » وي همچنين اظهار داشت: .استافتخار اين موسسه 

را اعضاي اتحاديه برن و كلوپ پراگ  تمامی ، نقشفعلیحيط پرريسك و بسيار متغير ماقتصادي در رشد 

اين  موفقيتگرفتن براي جشن بسيار عالی  فرصت هبهار گردهمايیاين  بر اين باورم كه. سازد برجسته می

 « باشد. یمدر يك مكان سمبليك مانند فلورانس با سابقه طوالنی در مبادالت تجاري و مالی  صنعت
 

 (2009-2014) صنعت بيمه اعتبار صادراتی طی شش سال اخيرعملکرد  آمارو روند 

را اي  فزايندههر دو افزايش  ،مدت كوتاه ياعتبار هاي گذاري و بيمه سرمايه هاي بيمهارائه شده براي  هايپوشش

در  یثبات بیسياسی و  هايريسكافزايش  بترتيب عوامل اصلی آن ، كهاند نشان دادهسال گذشته  ششدر 

 هايپوششبوده است.  ها قصور در پرداختاعتباري و  هايريسك جغرافيايی و همچنين افزايش مهممناطق 

نشان دهنده ضرورت ثابت باقی مانده كه  تقريبابيمه اعتبار صادراتی ميان و بلندمدت ارائه شده در بخش 

 باشد. در حال توسعه میادامه فعاليت در اكثر كشورهاي نوظهور و 
 

 ميليون دالرارقام به         اتحاديه برن ياعضا  پوشش

 سال
بيمه اعتبار صادراتي 

 * كوتاه مدت

بيمه اعتبار صادراتي ميان و 

 ** بلندمدت

 بيمه 

 *** گذاري سرمايه
 مجموع

2009 1٫122٫608 190٫589 49٫337 1٫362٫534 

2010 1٫257٫794 173٫393 66٫472 1٫497٫659 

2011 1٫495٫227 191٫428 75٫328 1٫761٫983 

2012 1٫538٫609 181٫808 99٫972 1٫820٫389 

2013 1٫641٫823 160٫901 99٫745 1٫902٫469 

2014 1٫709٫579 166٫322 99٫082 1٫974٫984 
 سال 20پوشش ريسك سياسي تا  ***          سال 15الي  1 دوره اعتبار**               تا يكسال دوره اعتبار* 
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 ارقام به ميليون دالر       كلوپ پراگ يپوشش اعضا

 مجموع بيمه اعتبار صادراتي ميان و بلندمدت بيمه اعتبار صادراتي كوتاه مدت سال

2009 19٫132 2٫850 21٫982 

2010 23٫746 4٫374 28٫120 

2011 23٫745 2٫970 26٫715 

2012 21٫462 5٫053 26٫515 

2013 22٫133 5٫200 27٫332 

2014 22٫674 5٫536 26٫211 

 

در پروژه اي با سازمان يونيسف اجتماعی بطور هماهنگ  اقدامنمايندگان اتحاديه برن و كلوپ پراگ در يك همچنين 

سال پيش اين پروژه در يك شهر كوچك در ايتاليا با استفاده از  15همكاري نمودند.  Pigotta’s Projectبا نام 

اين  ها بر نامی است كه ميالنی Pigotta’sشد و  شروع اي پارچهخالقيت مردم در دوخت و تزئين عروسكهاي 

يت در داوطلبان و نيز ايجاد حساسآوري كمكهاي مالی براي يونيسف  جمع ،اند. هدف از اين پروژه نهادهعروسكها 

نمايندگان اين . باشد میدر كشورهاي مختلف دنيا مستضعف كودكان شركت كننده در اين پروژه در مورد وضعيت 

 ششاهداء كردند تا باهدف جمع آوري وجوه براي مبارزه با يونيسف  عروسك درست كرده و به 50 ،گردهمايی

 بيماري كشنده كودكان فروخته شوند. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
ها و ارائه ساير  صندوق ضمانت صادرات ايران بعنوان اولين موسسه اعتبار صادراتی تاسيس شده در خاورميانه با صدور انواع بيمه نامه ها، ضمانت نامه

بانكهاي تامين  گذاران و يا  كنندگان، سرمايه ها ريسك عدم وصول مطالبات صادر نامه نمايد. در بيمه خدمات مالی  از صادركنندگان كشور حمايت می
گردد. ضمانتهاي صندوق نيز به صادركنندگان در جذب تامين  مالی كننده ايشان از خريداران خارجی و بانكهاي خارجی در بازارهاي هدف تضمين می

ارد راهگشاي نمايد. اعتبار سنجی خريداران خارجی و ساير خدمات صندوق نيز در بسياري از مو مالی از بانكها، قبل و بعد از حمل كمك می
نمايد همان نقشی است كه در  باشد. نقشی كه اين موسسه در ايران ايفا می گذاران و بانكهاي ايرانی فعال در حوزه صادرات می  صادركنندگان، سرمايه

حد ريسك كشوري و قرار دارد. وا Sinosureو در چين بر عهده  Nexiآلمان بر عهده هرمس، در ايتاليا: ساچه، در فرانسه: كوفاس، در ژاپن: 
گذاري ايرانيان در ساير كشورها و همچنين اطالع رسانيهاي الزم، ضمن ارزيابی  همكاريهاي بين المللی بمنظور كاهش ريسك صادرات و سرمايه

اعتباري، فعاليت  هاي ريسك كشوري، اوضاع اقتصادي، تامين مالی، بيمه ريسك بانكها و كشورها، اقدام به تهيه يا ترجمه گزارشات مختلف در حوزه
  intl@egfi.orgنمايد. ايميل:  همتايان و ساير موارد مرتبط می
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