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پیشگفتار

هیای رایی     های نوظهوری که وقوع آن در پیش بینیی  عنوان یکی از ریسکبه 19-کوید بیماریشیوع جهانی 

ای را ایجاد نمود. این بحران تا به امروز به بسیاری از کشورها سیرایت   ستردهمورد توجه قرار نگرفته، بحران گ

کشورها را تحت تاثیر قیرار داده اسیت. بیا توجیه بیه      این های اقتصادی و صنایع  تمامی بخش تقریباً نموده و

ین اثیرات  های حقیقی و پولی اقتصاد، بدون تردید، تبعات ا های اقتصادی بر بخش سازوکار انتشار اثرات شوک

ها و تصمیمات مناسیب،   برای چندین دوره تداوم خوهد داشت. به همین دلیل و برای کمک به اتخاذ سیاست

هیای   بینی آثار و تبعات این بحیران بیر حیوزه    المللی بررسی و پیش موسسات و نهادهای مختلف داخلی و بین

این میان، صنعت بیمه به دلیل نقشی که در اند. در  وکار را در دستور کارخود قرار داده مختلف اقتصاد و کسب

گیران بیوده    تحلییل هایی دارد، مورد توجه بیشتر  رانمدیریت ریسک و جبران خسارات ناشی از آثار چنین بح

خود، طراحی و اجرای مطالعاتی را در دستور کار خیود قیرار داده   ر همین اساس، پژوهشکده بیمه نیز است. ب

های میورد نییاز    طور کامل بر متغیرهای مرتبط منتقل نشده و داده هاین بحران باست. نظر به اینکه هنوز آثار 

طور کامل تولید و در اختیار قرار نگرفته است، پژوهشکده سعی نموده است  هبرای اجرای این مطالعات هنوز ب

، گزارشی با استفاده از اطالعات قبلی و مختصر اطالعات جدید ام نخست بر اساس یک برنامه فشردهکه در گ

تحلیلی از آثار این بحران بر اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران و صنعت بیمه را تهیه نماید. گیزارش حاضیر اولیین    

. شده اسیت ترین زمان ممکن تهیه کوتاهدر محصول این تالش است که با توجه به ضرورت انتشار سریع آن، 

ثار این بحران بر اقتصاد کشور واند در درک آنعت قرار گرفته و بتامید است این گزارش مورد توجه اصحاب ص

 و صنعت بیمه مفید باشد.

روهی منسجم و نزدییک مشیارکت   در تهیه این گزارش اعضای هیات علمی و پژوهشگران پژوهشکده در یک کارگ

 نیورانی هیا دکتیر نیاکیان و     از همه این همکاران به شرح  لیست شناسه گزارش، کمال تشکر را دارم. خانم نمودند.

بر عهیده داشیتند کیه از      مسئولیت مدیریت داخلی و هماهنگی تیم پژوهشی و بازخوانی و تنظیم نهایی گزارش را

مرکز فنیاوری اطالعیات    همچنین از سرکار خانم خیرالدین، مدیریت و کارشناسان گرامیکنم.  ایشان نیز تشکر می

   کنم. تفاده در این گزارش قدردانی میهای مورد اس سازی داده برای آماده بیمه مرکزی و سامانه سنهاب

در پایان نیز از مشارکت جناب آقای دکتر یونس مظلومی که در نظارت بر ایین پیژوهش میا را ییاری کردنید      

 کنم.  سپاسگزاری می

حمیدکردبچه

        رییسپژوهشکدهبیمه
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مقدمه

قرار داده اسیت. رکیود فراگییر     تاثیرهای اخیر به شدت تحت  جهانی را در ماه اقتصاد، کروناش اپیدمی گستر

گیذاری،   های فاصیله  قرنطینه یا طرح اجرایتوقف یا کاهش شدید تولید، و بیکاری گسترده ناشی از  اقتصادی

دمی کرونا هستند و حتی اگر بیه  سقوط ارزش بازارهای مالی، کاهش قیمت نفت و ...، نتای  و تبعات اولیه پان

. نخواهید کیرد  های متمادی اقتصیاد جهیان را رهیا     زودی این بحران فروکش کند، تبعات آن حتما برای دوره

تر و فراگیرتیر از رکودهیای اقتصیادی     نظران اقتصادی بر این باورند که رکودی بسیار بزرگ بسیاری از صاحب

 گرفت. تاریخی گذشته، سراسر جهان را در بر خواهد

گیری شیوع این ویروس با  زمانی اوج ایران نیز از پیامدهای اقتصادی بحران کرونا در امان نبوده و نیست و هم

د که این بحیران شیدیدتر شیده و    وکار بود، باعث ش های کسب  سال نو، که زمان اوج فعالیت بسیاری از حوزه

ز واحدهای تولیدی و تجاری به اجبار تعطیل شیدند و  . بسیاری ابنمایدکارها و اقتصاد را بیشتر متاثر   و کسب

برخی از مشاغل به دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران خود، اقدام به تعدیل نییرو  

 کردند که نتیجه آن افزایش نرخ بیکاری نیروی کار بوده است.  

ئیی از اقتصیاد کشیور، قطعیا از تالطمیات و      که صنعت بیمیه هیم بیه عنیوان جز     با توجه به این مسائل و این

های اقتصادی تاثیر خواهد گرفت، در این بخش و پیش از ورود به بررسی وضیعیت صینعت بیمیه، بیه      بحران

بر اقتصاد جهان و ایران و اقداماتی که برای مواجهه با این بحران انجام شده یا  19-تبیین اثرات پاندمی کوید

 باید بشود، پرداخته شده است.
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 فصل اول: تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران و جهان

اقتصادجهان-1

 2سعیده رجایی هرندی -1دکتر لیلی نیاکان

مقدمه

است. برخی  سابقه کرده اقتصاد جهانی را دچار رکود بی 19کووید شیوع بیماری  ناشی از بحران مالی

 تر بزرگ هم 2008 مالی بحران از را کرونا ویروس وعبحران اقتصادی ناشی از شی ،کارشناسان اقتصادی

 ویروسها از  رصد بود، اکنون هراسد 3رخ رشد اقتصاد جهانی حدود ن 2019که در سال  لیدرحادانند.  می

این . (IMF, 2020) بینی شود رصد پیشد -3 به  2020در سال رشد اقتصاد جهان کاهش کرونا باعث شده تا 

 داند.  المللی پول آن را مساوی با رکود جهانی می همان میزانی است که صندوق بین

رن  انسانی و اختالل اقتصادی بزرگی را به همراه داشته است. در چین، تالش  19اضر شیوع کوید در حال ح

ای در زمینه جابجایی نیروی کار و مسافرت ایجاد کرد که موجب  های گسترده برای مهار شیوع، محدودیت

کاهش شدید در ها پس از تعطیالت سال نو چینی،  تاخیرهای غیرمترقبه در شروع به کار مجدد کارخانه

های بخش خدمات و به تبع آن، انقباض شدید در تولید شد. شیوع بعدی در کشورهای  بسیاری از فعالیت

دیگر اقدامات کنترلی مانند قرنطینه و بسته شدن مرزها را هرچند در مقیاس کوچکتر برانگیخته است. 

جیره تامین جهانی، کاهش تقاضای پیامدهای منفی این تحوالت برای سایر کشورها از جمله اختالل در زن

المللی  تر در زمینه جهانگردی و مسافرت بین ای گسترده نهایی برای کاالها و خدمات وارداتی و کاهش منطقه

ساله ایاالت  10طوری که نرخ بهره  گریزی در بازارهای مالی افزایش یافته است، به قابل توجه است. ریسک

 (.OECD, 2020)کننده کاهش یافته است  وکارها و مصرف اعتماد کسب متحده، قیمت سهام، قیمت کاالها، و

طور قابل توجهی به  ، اقتصاد جهانی به2003نسبت به موارد مشابه در گذشته، از جمله شیوع سارس در سال 

هم پیوسته و چین نقش به مراتب بیشتری در تولید، تجارت، گردشگری و بازارهای کاالی جهانی ایفا 

شود. حتی اگر  مساله باعث افزایش دامنه سرایت شوک منفی چین به اقتصاد کشورهای دیگر می کند. این می

مدت بوده و تولید و تقاضا طی چند ماه آینده تدریجاً بهبود یابد، باز هم کاهش  اوج شیوع این بیماری کوتاه

 وجود خواهد آمد )همان منبع(. به 2020چشمگیری در رشد جهانی سال 

در این بخش به  ،آنمختلف و تبعات  یبر اقتصادها روسیو وعیش یاثرگذار زانیمفاوت در با توجه به ت

، اقدامات انجام شده ریبیما ینا عشیو پیدر  لمللیا بین دقتصاا ضعیتوهای مختلفِ تحت تاثیر،  بررسی حوزه

 .شود پرداخته میبینی آینده براساس سناریوهای مختلف  و پیش های مختلف توسط دولت

                                                                                                                                                                                     
1
 لمی و معاون پژوهشی پژوهشکده بیمهعضو هیات ع 
2
 پژوهشگر پژوهشکده بیمه -کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه الزهرا 



 

 

4 

 هایاقتصادیکرونابرحوزهویروساثراتشیوع-1-1

قابل برآورد نیست. شوک ناشی از  آسانی ضربه بحران کرونا بر اقتصاد جهان شدید است، اما عمق خسارت به

کار  یرویطرف عرضه ن کیسازد. از  ، اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه میاین ویروس

شده است )شوک عرضه(. شوک  جادیمشکالتی ا زین دیتول هیمواد اول نیدر تأم گریو از طرف د افتهیکاهش 

 موجبکار  یروین لیتعدآن دنبال  به ووکارها  کسب لییعرضه، شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت. تعط

 میمخانوار را به تص نیز ندهینسبت به آ نانی. عدم اطمشود میکاهش تقاضا  و درنتیجه کاهش درآمد خانوار

کل  یامر کاهش تقاضا نیکند. هم می بیترغ رضروریاقالم غ دیانداختن خر قیو به تعو شتریانداز ب پس

های مختلف اقتصادی که تحت تاثیر این اپیدمی قرار گرفته و  ادامه حوزهدر . شود را موجب می یشتریب

 .بررسی قرار گرفته است مورد وکارها در سطح کالن و ملی تاثیر منفی داشته باشند کسب توانند بر می

 زنجیرهتامین-1-1-1

در  یشتریب یها یو موجب نگران شود یم انینما شتریوکارها ب کرونا بر کسب روسیو ریهر روز دامنه تاث

 ،ها ساختریز ارتقایعدم بهبود و  لیدل که به ییها شرکت یخصوص برا هب ؛دگرد یوکارها م کسب نیتام رهیزنج

 رهیاختالل در کل زنج نیجانبه ا  همه ریتاث یلذا بررس .هستند یشتریر معرض خطر بدخود  نیتام رهیدر زنج

مجدد  شیو پا یابیمورد ارز دیبا یی،کنندگان نها و مصرف انیتا مشتر یو فرع یاصل کنندگان نیتام از ،نیتام

  .(Nimmo, 2020) ردیقرار گ

 رسیده است 2019ر در سال اللیون دتری 6/19به  2003ر در سال التریلیون د 7/6تجارت جهانی از 

عنوان تولیدکننده کاالهای  (. با توجه به نقش اساسی چین در زنجیره تأمین جهانی به2020، کینزی )مک

عنوان منبع اصلی تقاضای  ونقل، و به ها، الکترونیک، داروسازی و تجهیزات حمل ویژه در رایانه ای به واسطه

وکارها در سراسر جهان احساس شده است.  سرعت توسط کسب چین بهبسیاری از کاالها، کاهش تولید در 

، اما سطوح موجودی کاال کردتأمین  توان عرضه را میبا استفاده از موجودی کاال، اختالل موقت در اگرچه 

 یافتراحتی برای قطعات تخصصی  کنندگان جایگزین به تامین و پایین بوده موقع بهدلیل فرآیندهای تولید  به

بتوانند  دیها با ت، شرکموثر است کیقطعات و لجست و کاالهاتولید  بر 19-کووید نکهیتوجه به ابا  وند.ش نمی

ها  شرکتدر این شرایط  (.Briody et al., 2020) کنند جادیا یراتییو تجارت خود تغ دیتول یها یدر استراتژ

 یو هم از بعد مال یاتیم از بعد عملاختالل ه نیا ریبه کاهش تاث یاحتمال یوهایسنار نیبا تدو توانند یم

. با این خود بپردازند یها ساختریبه توسعه و بهبود ز یگذار هیدر بلندمدت با جذب سرما نیبپردازند. همچن

مورد  نیتام  رهیزنج کلاند  اجازه داده و کرده میتنظ طیشرا نیوکارها خود را با ا کسبحال، تعداد کمی از 

 (.Nimmo, 2020) رندیقرار گ ارزیابی مجدد
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ونقلولجستیکحمل-1-1-2

 ی)هنگام 2003از سطح مشابه در سال  شتریب اریدر تجارت بس نیبه چ ایدن یو اتکا یحاضر وابستگ درحال

 19-دیکوو یجهان وعیش ریکه درگ پشتیبانی یها میت اغلب د.باش یشده بود( م ریسارس فراگ روسیکه و

و  ی)چو کنند یخود به شدت تالش م نیقطعات و محافظت از خطوط تأم و هیمواد اول نیتأم یهستند، برا

 ریپردازش سفارشات و سا ،یانباردار ها، ییدارا تیریونقل، مد )حمل یجهان کی(. بازار لجست2020همکاران، 

را به خود  ایکل دن GDPد درص 12معادل  ،دالر ونیلیتر 12- 8بالغ بر  ی( ارزشتامین رهیزنج یها تیفعال

دالر را به خود اختصاص  ونیلیتر 5تا  4( ییایو در ییهوا ،یلیر ،یا ونقل )جاده . انواع حملدهد یصاص ماخت

 رآمددرصد از د 45) دهند یم لیرا تشک یجهان کیلجستبازار قسمت  نیبزرگتر هیانوسیو اق ای. آسدهد یم

تقاضا در  یبوده است. فشارها نیچ یبر رو یکیلجست راتیتأث نیشتریب 19-دیکوو یریبازار(. از زمان فراگ

 (. 2020 ،یزینک ، باعث کاهش صادرات شده است. )مکتامین رهیزنج یها کنار چالش

ونقل کاالها از طریق دلیل کاهش ظرفیت حمل ونقل هوایی به ظرفیت صنعت حملباعث کاهش  19-کووید

درصد از کل  45، . این هواپیماهااست شدهدلیل افزایش تقاضا  ها به و افزایش تعرفه 1هواپیماهای مسافربری

ونقل هوایی در جهان در شود حملبینی میدهد. پیشظرفیت را در داخل چین و بیرون از آن تشکیل می

مورد از خطوط هوایی تعداد  70درصد کاهش پیدا کرده و بیش از  5 ،19 -دلیل کووید به 2020سال 

تقاضا برای انتقال کاالهای  شود )همان منبع(.ها میپروازهای خود را کاهش دهند که باعث افزایش تعرفه

ونقلی که اضطراری مانند تجهیزات پزشکی برای مدیریت بحران و همچنین تقاضا از طرف شرکتهای حمل

 خواهند تأخیر داشته باشند افزایش یافته است. نمی

های  ود در سایر روشدلیل نیاز به افزایش میزان موجودی و همچنین اختالالت موج بهعالوه براین،  

 .شود بینی می اختالالت حداقل تا ماه مارس پیش ونقل هوایی افزایش یافته است.های حملونقل، تعرفهحمل

ها و همچنین کمبود کارکنان کاهش  ها و خروجیدلیل کاهش حجم ورودی به نیز ونقل زمینیسرعت حمل

و  تریلرها تردد .های آینده در سطح دنیا رخ دهد اهها و مشود این کاهش در هفته بینی مییافته است و پیش

ونقل را محدود شوند که حملهای بیشتری از جانب کشورهای مختلف روبرو می با محدودیت ها کامیون

درصد  50ای چین کمتر از ونقل جادهصنعت حملدر شود. ساخته و باعث کاهش تعداد رانندگان می

دلیل کمبود نیرو، کار جدید  ای بهونقل جاده های حمل یاری از شرکتو بس بودهکارکنان مشغول به فعالیت 

این کاهش  درصد رسیده است. 20تا  10های موجود در برخی از مناطق چین به پذیرند؛ تعداد کامیوننمی

 باعث موجودی بیش از حد در برخی از بنادر از قبیل شانگهای، نینگبو و ژینگان شده است. فعالیت

                                                                                                                                                                                     
1
 Belly Passenger 
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ونقل ل ریلی تاکنون اختالالت کمتری را تجربه کرده و وابستگی به صنعت ریلی برای حملونقصنعت حمل

ونقل از طریق خطوط ریلی ظرفیت با وجود افزایش تقاضا برای حمل به مناطق دوردست افزایش یافته است.

 .دلیل کمبود راننده محدودیت وجود دارد این قسمت زیاد نبوده و به

های کمتری استفاده  بسیاری از خطوط خدمات خود را تعطیل کرده و از کشتیی ونقل دریایدر بخش حمل

ریزی شده از مسیر آسیا تا اروپا لغو گردیده است های برنامهونقلدرصد از حمل 46عالوه بر این، کنند.  می

(McKinsey & Company, 2020.)  حمل نهیشاخص هزروند کاهش  1-1نمودارس دلیل تاثیر ویرو ونقل به

 دهد.  کرونا بر میزان تقاضا را نشان می

 
 ونقلحمل نهیشاخص هزروند  -1-1نمودار 

 Dempsy and Yu, (April 28, 2020) منبع:

صنعتگردشگریوهتلداری-1-1-3

، همراه با کاهش (از قبیل فرانسه)کاهش سفر از و به اکثر کشورهای آسیایی و برخی از مقاصد اروپایی 

درصد از  16 یعنی ر،المیلیارد د 277، 2019)که حجم آن در سال صنعت گردشگری چین گذاری در  سرمایه

 در سالدرصد  40تا )کاهش احتمالی تقاضای جهانی  ،بوده است(گذاری جهانی در صنعت گردشگری سرمایه

حادیه بسیاری از کشورهای ات داشت.خواهد دنبال  را بهبیماری در مراکز اصلی  بهبود نسبیزمان  تا (2020

 (. GDPدرصد از  20تا  7)اروپا و آسیا و اقیانوسیه وابستگی زیادی به صنعت گردشگری دارند 

نه افراد خود را آماده کرده و از آنها محافظت نماید، کاهش تقاضا در الفعا بایدنعت هتلداری در این شرایط، ص

بینی تأثیرات  نه با پیشاالرنامه سبینی کرده و برای مدیریت اعتبار خود و بازبینی بمدت را پیشکوتاه

 (. McKinsey & Company, 2020)  خود را آماده کند ،بلندمدت

دهد تعداد گردشگران در اثر ویروس کرونا کاهش یافته و سازمان جهانی  نشان می 2-1همانطور که نمودار 

ون نفر کاهش یابد میلی 44تا  15، 2020کند تعداد گردشگران در جهان در سال  بینی میگردشگری پیش

(Malex, 2020)  
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 فصل اول: تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران و جهان

 
 2020تا  2001های رشد صنعت گردشگری طی سال -2-1نمودار 

 Malex (19 March 2020)منبع: 

پیماییصنعتهوا-1-1-4

 های جنوبی باعث افزایش ضررهای وارد شده به شرکتایران و کرهشیوع بیماری به سایر کشورها از جمله 

کنندگان شده و  مصرف های سفر باعث کاهش اعتماد محدودیتشده است.  آسیا و اقیانوسیه هواپیمایی

صنعت تأثیر این شدت بر  ها در محدود کردن اجتماعات بزرگ و سفرهای غیرضروری به های شرکت سیاست

خطوط هوایی کوچکتر با حاشیه سود و نقدینگی  ؛میزان تأثیر بر خطوط هوایی متفاوت است. گذارند می

تر و عرض ریسک هستند، اما شبکه بزرگتر جهانی نیز در معرض خطر کاهش رشد وسیعکمتر بیشتر در م

المللی احیا  زودتر از سفرهای بین داخلیشود در صنعت گردشگری سفرهای بینی میپیش .پایدارتر است

، البته (طول خواهد کشید ماه 4تا  3المللی تقریباً ماه و سفرهای بین 2 تقریباً داخلیسفرهای )احیای شوند 

  (.McKinsey & Company, 2020) تواند بر اساس نحوه تکامل بیماری تغییر یابدبینی میاین پیش

 -ایرفرنس که سهام شرکتطوری هواپیمایی بیشترین سقوط را در سهام اروپا داشته است به های سهام شرکت

که دارای خطوط پروازی مستقیم های بزرگ اروپایی  درصد کاهش یافته است. سایر شرکت 6حدود  1ام ال کی

درصد و ارزش  BA، 5/5 مالک IAGبرای مثال، ارزش سهام  ؛اند به چین هستند نیز تحت تاثیر قرار گرفته

 .درصد کاهش یافت 4هانزا آلمان بیش از سهام لوفت

ام اند. برای مثال، سه حتی خطوط هوایی بدون خطوط پروازی مستقیم به چین نیز تحت فشار قرار گرفته

تاثیر ویروس کرونا بر  3-1 نموداردرصد کاهش یافت.  3 3ایر رایاندرصد و  5 2ایزی جت شرکت هواپیمایی

 دهد. را نشان می IAGهانزا و های هواپیمایی ایر فرانس، لوفتشرکتسهام 

 

                                                                                                                                                                                     
1
 Air France-KLM 

2
 EasyJet 

3
 Ryanair   
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 ییمایهواپ هایشرکتتاثیر ویروس کرونا بر سهام  -3-1 نمودار

  FT reporters (January 27, 2020)منبع: 

صنعتخودروسازی-1-1-5

، هوندا، جنرال موتورز، PSA ،سانیاز ن ییها کارخانه یاست و دارا یخودروساز یاصل یها از قطب یکیووهان 

کنندگان قطعات خودرو است که در خدمت شبکه  نیاز تأم یا گسترده فیط نیو رنو و همچن یلیج

گسترش بیماری در اروپا ها در چین،  م آغاز مجدد فعالیتعلیرغ .باشند میاز کارخانجات مونتاژ  یتر گسترده

ممکن است  (درصد از کل نیروی کار اتحادیه اروپا 1/6 با دومین تولیدکننده بزرگ خودرو در دنیا)

این  د.کاهش فروش را افزایش ده و ها از قبیل تنش با اتحادیه خودروسازی های فعلی صنعتپذیریآسیب

درصد کل تولید خودروی چین در  9. را محدود کند تامینزنجیره در تغییر توانایی  است شرایط ممکن

ها به شکل کامل از سر گرفته  جهانی تا زمانی که فعالیت شزنجیره ارز . بنابراین،شود استان هوبی انجام می

درصد  2با  2020در سال  نیچ دیجد ید بازار خودروهاوشیم ینیب شیپ. ل خواهد شدالشود دچار اخت

، احتماال خودروسازی یهاسود شرکت هیدر حاش کاهشو  تیدلیل عدم قطع ش روبرو شود، هرچند بهکاه

  (.  McKinsey & Company, 2020) تر خواهد بوددهگستر انیضرر و ز

 بازارهایمالیوسهام-1-1-6

م در جهان سها ی، بازارهاهیژانو نخستاز هفته  نیکرونا در کشور چ روسیگسترده و وعیپس از ش اگرچه

و باز شدن  روسیو نیشدن ا ریگ با همه آخر ماه فوریههفته  یبه آن نشان ندادند، اما ط یواکنش چندانابتدا 

های  سهام قرار گرفت. ریمختلف جهان تحت تاث طمتحده و اروپا، بورس نقا االتیا یآن به داخل مرزها یپا

که علت اصلی آن، افت  کاهش یافتدرصد  5/3اروپایی،  افت کردند. شاخص گسترده پان شدت بهاروپایی 

. یافت کاهشرصد د 2/1ز شاخص اصلی بورس ایرلند نی. بود گردشگریهای حوزه سفر و  شدید سهام شرکت

 1، بیش از دهد شور جهان را نشان میک 50ه وضعیت بازارهای سهام ک  MSCIsهمچنین شاخص گسترده
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 فصل اول: تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران و جهان

 درصدی و 12 با افتمتحده  االتیسهام ااست. بازار  2008که بدترین وضعیت پس از سال  رصد افت کردد

 S&Pدرصد کاهش یافت و شاخص 12. شاخص صنعتی داوجونز در آمریکا زیان همراه بوددالر  ونیلتری 3.5

 سهام :متحمل شده استرا  یتوجه قابل انیز ایآس سهامدرصد از ارزش خود را از دست داد.  5/0، 500

درصد و  42/2در هنگ کنگ  هانگ سنگ شاخص درصد، 71/3 یشانگها تیکامپوزدرصد،  8/4 نیشنژن چ

 (. Obeid, 9 March 2020)درصد کاهش یافت  67/3شاخص نیکی ژاپن 

تا  1929بزرگ در سال  رکوداز زمان  یمال یسقوط بازارها نیمهمتر که« بازار یخیسقوط تار» 4-1نمودار 

دهد،  دهد. همانطورکه نمودار نشان می را نشان میاست  2020 هیفور کروناویروس در ناشی از شیوع سقوط

 سال یبحران مال، بعد از رکود بزرگ پنجمدر رتبه  رایز رسد نظر می بهکمتر از گذشته  کروناویروسسقوط 

 رد )همان منبع(.( قرار داریتأث از لحاظ) اهیبه فرانسه و سقوط دوشنبه س تلری، حمله ه2008


 ربازا یخیسقوط تار -4-1نمودار 

 Obeid (March 9, 2020)منبع: 

اند تا با  از زمان آغاز بحران کرونا اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی کردهنیز های مرکزی کشورهای مختلف  بانک

ساله در  10طور مثال نرخ بهره  عمل آوردند. به های اقتصادی جلوگیری به این ابتکار بتوانند از تعطیلی بنگاه

 کاهش یافته است.  درصد 25/0ترین سطح خود یعنی  به پایین هایاالت متحد

صنعتنفت-1-1-7

باشد که در هفته آغاز بیماری در چین، قیمت  یکی از پیامدهای ویروس کرونا کاهش قیمت نفت و گاز می

، انتظار یدر اقتصاد جهان نیچ ندهینقش فزا لیدل به(. 5-1 دالر در هر بشکه کاهش یافت )نمودار 20نفت 

 یجهان نانیبرساند. ترس و عدم اطم بینقاط جهان آس ریکشور به سا نیدر ا یاقتصاد مشکلهرگونه رود یم

 تاثیر آنو  رسانده بیکشورها آس ریو سا نیدر چ یگذارهیسرما ماتیبه تصم احتماالً روسیو وعیدر مورد ش
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IEAبیشتر است )نفت  متیو کاهش ق اانداز تقاضبر چشم
1
های صنعت  عالیتابهام و کاهش ف .(2020 ,

های سفر و گسترش بیماری به کشورهای منطقه  به همراه محدودیت (درصدی تقاضای چین 20 کاهش)

د باشدرصد آن ناشی از کاهش سرعت رشد جهانی می 50ها شده است که  خاورمیانه باعث کاهش قیمت

(McKinsey & Company, 2020.) مهار  یخود برا یها از تالش یعنوان بخش به نیکه مقامات چ یدر حال

است.  افتهیکاهش  یقابل توجه زانیبه م نینفت چ یاند، تقاضا را متوقف کرده دی، امکانات تولروسیو وعیش

 لیتشک 2019تقاضا را در سال  یدرصد رشد جهان 80از  شینفت و ب یجهان یدرصد از تقاضا 14 نیچ

 .(IEA, 2020د )ده یم

 
 روند کاهش قیمت نفت -5-1نمودار 

 March Fan Yuting and Arezki) 10, 2020(بع: من

بار از سال  نیاول ینفت برا یجهان یرشد تقاضا 2020در سال المللی انرژی،  ی سازمان بیننیب شیپبراساس 

از  میلیون بشکه کمتر 1/1، در مارسمیلیون بشکه  09/0 به سقوط خواهد کرد. کاهش تقاضا 2009

بود  هیانجام شده در ژانو یهاینیبشیاز پ کمتر اریبس است، که قبالً هیرانجام شده در ماه فو یهاینیبشیپ

 )همان منبع(. (را ببنید 6-1نمودار )

 
 2020بینی رشد تقاضای نفت در سال  پیش -6-1نمودار 

  IEA (9 March 2020)منبع: 

                                                                                                                                                                                     
1
 International Energy Agency 
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 فصل اول: تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران و جهان

 را تشدید کرده است.اند  دیده آسیب جدید روسیکه از انتشار و یمال یبازارها ، تاثیر برنفت متیسقوط ق

 را ببینید(. 7-1کاهش یافته است )نمودار  درصد 7جهان حدود  ریمتحده و سا االتیسهام در ا شاخص

 
 روند کاهش قیمت نفت و بازارهای مالی -7-1نمودار 

 March Fan Yuting and Arezki) 10, 2020(منبع: 

 دارد.ود بازارها و ازسرگیری تقاضای چین تا حد زیادی بستگی به بهب نفت های صنعت آغاز مجدد فعالیت

تقاضا به حالت اول و کمبود عرضه باعث با برگشت ممکن است  ،مدتتر در کوتاه های پایینقیمتعلیرغم 

 های اقتضایی آماده نمایندتوانند برنامهها میشرکت . در این شرایطها شودافزایش ناگهانی قیمت

(McKinsey & Company, 2020 .) 

رساناهاتجهیزاتالکترونیکونیمه-1-1-8

جهانی به  تامینهای نوری و یکی از مراکز کلیدی در زنجیره  نیمه رساناها و کابلتولید ووهان یکی از مراکز 

لوازم الکترونیک کره  وارداتدرصد  38. های صنعت تأثیر بگذارد تواند بر سایر قسمت میکه رود  شمار می

حتی با وجود ازسرگیری  ،رت افزایش میزان انتقال بیماری در این کشوراست که در صو از چین جنوبی

 ,McKinsey & Company) شود تامینتی در زنجیره الالتواند منجر به ایجاد اخت ها در چین می فعالیت

2020.) درصد کاالهای الکترونیکی وارد شده از چین در کشورهایی که زنجیره تامین آنها به  8-1نمودار

 دهد. سته است را نشان میچین واب

 
 2018درصد کاالهای الکترونیکی وارداتی از چین در سال  -8-1نمودار 

 Stanisljevic (February 27, 2020)منبع: 
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دیقتصااشدربرناوکرویروسعشیوپیامدهای-1-2

 عمق ماا ستا شدید نجها دقتصاا بر ویروسناوکرشیوع  ضربه که ندوربا ینا بر ننادداقتصااز ا ریبسیا

 1-1ولجددر . دکر صبر کمی باید رتخسا انمیز دنکر کمّی ایبرو  نیست آوردبر قابل حتیرا به رتخسا

از  ،ندا داده صختصاا دخو بهرا  نیاد رتتجاو  تولید هعمد که ناوکر وسیرو با گیردر یهارکشو برخی سهم

و  هشد گیردر وسیرو ینا با نیاد دتصاقا صلیا یهارکشو هعمد ستا آشکارست. ا هشد ارشگزاقتصاد جهانی، 

  .داد هداخو ارقر تأثیر تحترا  لمللابین دقتصاا تشد به هارکشو ینا نیدد سیبآ

 (2020فوریه  29سهم اقتصادهای بزرگ از اقتصاد جهان )آخرین بروزرسانی  -1-1جدول 

تولیداتصادراتیصادراتتولیدداخلیتولیدناخالصکشور

 %8 %8 %16 %24 کاآمری ایاالت متحده

 %18 %13 %29 %16 چین

 %5 %4 %8 %6 ژاپن

 %10 %8 %6 %5 آلمان

 %3 %2 %2 %3 بریتانیا

 %4 %3 %2 %3 فرانسه

 %2 %2 %3 %3 هند

 %3 %3 %2 %2 ایتالیا

 %1 %1 %1 %2 برزیل

 %2 %2 %0 %2 کانادا

 Baldwin & Weder di Mauro (March 06, 2020)منبع: 

 ا و چین از تولید ناخالص جهان، به ترتیبکیمیزان تولید ناخالص داخلی امردهد، نشان می 1-1دول همانطور که ج

 13و  8که  ندنک یم نیجهان را تأم یا کارخانه داتیدرصد از تول 29و  16 هاکشور نی. اباشد میدرصد  16و  24

قابل توجهی از تولید و تجارت در و توقف بخش  در سراسر جهانویروس کرونا  وعیشبا . شود یدرصد آن صادر م

مریکا، میزان تاثیر و سرایت بحران در اقتصاد جهان و سایر چین و آ اقتصاد درصدی دو 40کشورها، با توجه به سهم 

و مناطق منتخب و درصد سهم آنها  هارکشو یناخالص داخل دیتول 9-1و نمودار  2-1 ولجدکشورها مشخص است. 

انتخاب کشورها و مناطق با توجه به سهم آنها در  .دهد ینشان م 2018-2008 یهاسال یرا ط یجهان GDPاز 

های مناسب و سریع برای تخفیف و اصالح اثرات اقتصاد جهانی، میزان شیوع ویروس کرونا، اقدامات و واکنش

یران انجام ای نسبت به ا اپیدمی بر اقتصاد، پیوندهای تجاری با کشورهای چین و امریکا و همچنین موقعیت منطقه

 شده است. 
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 فصل اول: تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران و جهان

 )تریلیون دالر( جهان GDP( کشورها و مناطق منتخب و درصد سهم آنها از GDPتولید ناخالص داخلی ) -2-1جدول 

جهان
ایاالتمتحده

 آمریکا

 وکشورهایعض

OECD 

خاورمیانهوشمال

 آفریقا
 چین اتحادیهاروپا ایران

کشور





GDP سال

درصد

از

جهان
GDP

درصد

از

هانج
GDP

درصد

از

جهان
GDP

درصداز

جهان
GDP

درصد

از

جهان
GDP

درصد

از

جهان
GDP

63.61 23.12 14.71 7.16 45.57 4.1 26.48 0.63 0.40 0.11 19.15 7.22 4.594 2008 

60.33 23.94 14.45 7.07 42.66 3.9 23.68 0.68 0.41 28.37 17.12 8.45 5.102 2009 

66.05 22.69 14.99 6.76 44.70 4.2 27.68 0.73 0.49 25.76 17.01 9.21 6.087 2010 

73.40 21.17 15.54 6.54 48.05 4.4 32.82 0.79 0.58 25.07 18.40 10.29 7.552 2011 

75.08 21.57 16.20 6.4 47.98 4.7 35.75 0.79 0.60 23.09 17.34 11.36 8532 2012 

77.24 21.69 14.76 6.3 48.6 4.6 35.53 0.60 0.47 23.40 18.07 12.39 9.57 2013 

79.33 22.08 17.52 6.26 49.64 4.5 35.69 0.55 0.43 23.56 18.69 12.16 1044 2014 

75.08 24.27 18.22 6.25 4689 4.2 31.46 0.51 0.38 21.95 16.47 14.68 11.01 2015 

16.16 24.56 18.71 6.28 47.79 4.1 31.54 0.55 0.42 21.76 16.57 14.62 11.14 2016 

80.95 24.07 19.48 6.15 49.80 4.01 32.73 0.56 0.45 21.45 17.37 15 12.14 2017 

85.91 24 20.54 6.13 53 4.2 36.10 - - 22 18.77 16 13.60 2018 

 2020 پایگاه داده بانک جهانی،  منبع:

 2018-2008های  ( کشورها و مناطق منتخب طی سالGDPتولید ناخالص داخلی ) -9-1نمودار 

 2020 پایگاه داده بانک جهانی، منبع: 

طی  کشورها و مناطق منتخب ( )درصد سالیانه(GDPرشد تولید ناخالص داخلی ) 10-1و نمودار  3-1جدول 

اقتصاد جهانی باالترین نرخ رشد خود  2017ر سالجدول، د دهد. برطبق را نشان می 2018-2008های  سال

باعث  2017های تولید و تجارت در جهان طی سال  رشد مناسب شاخص. دبه بعد را تجربه کر 2010از سال 

گذاران به آینده  خوبی آغاز کند اما در ادامه کاهش اطمینان سرمایه را به 2018شد تا اقتصاد جهانی سال 

های تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان )آمریکا و چین( و کاهش  هایی از قبیل بروز تنش چالشو  اقتصاد جهانی

 (.IMF, 2018)داشت های اقتصادی را در پی  افت شاخص، نرخ رشد بسیاری از اقتصادهای نوظهور
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 2018-2008های طی سال کشورها/مناطق منتخب ( )درصد سالیانه(GDPرشد تولید ناخالص داخلی ) -3-1جدول 
 سال

 /منطقهکشور
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 6.56 6.75 6.73 6.9 7.3 7.77 7.9 9.5 10.63 9.4 9.65 چین

 -5.4 3.75 13.39 -1.32 4.6 -0.19 -7.4 2.6 5.8 1 0.25 ایران

 2.34 1.48 4.2 2.5 2.9 2.7 3.9 3.67 5.05 0.5 4.5 خاورمیانه

 OECD 0.25 3.47- 2.92 1.82 1.26 1.47 2.04 2.42 1.74 2.47 2.25کشورهای عضو 

 2.92 2.22 1.6 2.9 2.45 1.84 2.25 1.55 2.56 -2.5 -0.1 مریکاایاالت متحده آ

 2.01 2.6 2.04 2.35 1.74 0.026 -0.42 1.8 2.17 -4.3 0.51 اتحادیه اروپا

 3.05 3.9 3.119 2.86 2.83 2.65 2.5 3.1 4.3 -1.68 1.85 جهان

 2020 پایگاه داده بانک جهانی، منبع: 

 

 2018-2008های اخالص داخلی کشورها/مناطق منتخب طی سالروند رشد تولید ن -10-1نمودار 

 2020 پایگاه داده بانک جهانی، منبع: 

نشان داده  2020و  2019های بینی رشد برای سال و پیشرشد اقتصادی کشورهای منتخب  4-1در جدول 

دی قویتری را نزدیک به دو سوم کشورها رشد اقتصا شده است. براساس آمار بانک جهانی برای کل کشورها،

کشورها شاهد یک شوک رشد اقتصادی ربه کردند. با این وجود تج 2016در مقایسه با سال  2017در سال 

های وارداتی سنگین از سوی آمریکا و واکنش متقابل سایر  وضع تعرفه است. 2018منفی کاهشی در سال 

فت شتاب اقتصاد جهانی پس از پایان ترین عوامل ا کشورها )خصوصاً چین( به چنین اقدامی را باید جزو مهم

 (.IMF, 2018) دانست 2018ماهه اول سال  سه

 2020-2008های رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب طی سال -4-1جدول 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 کشور/سال

 -3.5 1.3 1.73 0.490 6.06 5.10 4.28 5.05 4.48 6.93 1.6.0 -5.24 3.191 امارات متحده عربی

-6.7 1.8 2.94 2.37 2.77 2.19 2.53 2.58 3.91 2.46 2.061 1.94 3.66 استرالیا  

-3.76 1.46 اتریش  1.84 2.92 0.68 0.025 0.66 1.01 2.08 2.47 2.42 1.6 7-  

-2.22 2.15 سوئیس  3.002 1.69 1.006 1.85 2.45 1.33 1.72 1.80 2.75 6.1 1.2 

 2 5.6 6.56 6.75 6.73 6.9 7.3 7.77 7.9 9.5 10.63 9.4 9.65 چین
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 فصل اول: تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران و جهان

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 کشور/سال

-5.69 0.96 آلمان  4.18 3.92 0.419 0.43 2.22 1.74 2.23 2.46 1.53 1.3 3.5-  

15. 4.67 7.15 مصر  1.76 2.22 2.18 2.91 4.3 4.34 2.18 5.31 1.8 6.7-  

-3.76 0.89 فرانسه  0.163 0.81-  2.96-  1.43-  1.38 3.85 3.03 2.89 2.35 1.3 7.2-  

-2.87 0.25 انگلستان  1.95 2.19 0313 0.57 0.95 1.11 1.095 2.26 1.72 1.4 6.5-  

کنگ هنگ  028-  4.25-  1.95 1.54 1.48 2.14 2.61 2.35 1.92 1.89 1.38 1.2-  4.8-  

-2.46 2.13 هند  6.77 4.18 1.70 3.10 2.76 2.39 2.18 3.85 3.002 0.6 7-  

 1.9 4.2 6.81 7.17 8.17 7.99 7.41 638 5.45 5.24 8.50 7.86 3.0 رانای

-7.44 2.64 5.80 1.007 0.25 ایتالیا  0.19-  4.60 1.32-  13.40 3.75 - 7.6-  6-  

-0.96 ژاپن  5.28-  1.71 0.71 2.98-  1.84-  0.004-  0.78 1.28 1.71 0.77 0.3 9. 1-  

-1.09 کره  5.41-  4.19 0.11-  1.49 2.00 0.37 1.22 0.61 1.93 0.78 0.7 5.2-  

. 2 2.67 3.06 2.93 2.79 3.34 2.89 2.29 3.68 6.49 0.70 2.83 کویت 1.2-  

-7.07 2.48 پاکستان  2.37-  9.62 6.62 1.15 0.50 0.59 2.92 4.71-  124 0.7 1.-  

-1.5 3.3 5.83 5.55 5.52 4.73 4.67 4.39 3.50 2.75 1.60 2.83 1.70 عربستان سعودی  

-2.06 6.25 ئدسو  5.04 9.99 5.41 2.70 3.62 4.10 1.67 0.74-  2.43 0.3 2.3-  

-0.24 ترکیه  4.23-  6.19 3.05 0.63-  1.08 2.74 4.42 2.41 2.4 222 1.2 6.8-  

-4.7 0.84 ایاالت متحده آمریکا  8.48 1.11 4.79 5.89 5.16 6.08 3.18 7.47 2.82 0.9 6-  

 2020 پایگاه داده بانک جهانی،  منبع:

گیری  ها از روند نرخ رشد اقتصادی جهان برحسب زمان بررسی و مرحله سرایت و همه بینی الوصف، پیش مع

بینی سه نهاد و موسسه معتبر  ویروس کرونا در سایر کشورها متفاوت است. در ادامه، تحلیل و پیش

 است.المللی که در فاصله تقریبی یک ماه انجام و منتشر شده است، ارائه شده  بین

2020مارس2(،مورخOECDاقتصادی)همکاریوتوسعهبینیسازمانپیش-1-2-1

توانند در پی شیوع ویروس کرونا در چین و گسترش آن در اقتصادهای اثرات بالقوه جهانی اقتصادی که می

چین مورد توجه قرار شود. ابتدا اثرات بالقوه این شیوع به مرکزیت وجود آیند در دو سناریو بررسی می دیگر به

چه تاکنون گرفته و پس از آن اثرات بالقوه حاصل از یک سناریوی متصور رکود که در آن ویروس بیشتر از آن

کره جنوبی بوده گسترش پیدا کند بررسی  اقیانوسیه و اقتصادهای پیشرفته در نیم-درمناطق دیگر آسیا

 .(OECD, 2020)شود  می

 سناریویپایه:شیوعکنونی

عنوان راهنمایی برای  گیرد و بهمدت اما شدید در چین را در نظر میریوی اولیه اثرات یک رکود کوتاهسنا

گیری گسترش شده برای اندازهشود. اثر شیوع ویروس کرونا و معیارهای استفاده رشد استفاده می بینی پیش

رنظر گرفته شده است که آن، مشابه یک شوک منفی در طرف عرضه با یک کاهش اجباری در ساعات کار د

شود. کاهش در اعتماد، کاهش درآمد کارگران اخراج شده و تقاضای اثرات آن در کاهش تقاضا منعکس می

کننده، کاهش جریان پول نقد و کمتر در حوزه خدمات مسافرتی و گردشگری منجر به کاهش مخارج مصرف
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سطوح موجودی انبارها بر اثر اختالل در گذاری شرکتی، و کاهش  عدم قطعیت و تاخیر بیشتر در سرمایه

 )همان منبع(. شود های تامین میزنجیره

ناپدید شوند، به  2021تدری  تا اوایل سال  به شود های در نظر گرفته شده در این سناریو که فرض میشوک

 شرح زیر هستند:

درصدی در  2و کاهش  2020درصدی در فصل اول سال  4کنگ، کاهش تقاضای داخلی در چین و هنگ -

 شود.گذاری و هم در مصرف خصوصی منعکس میهم در مخارج سرمایه کند که فصل دوم سال تجربه می

 .یابد درصد کاهش می 10به اندازه  2020قیمت سهام و کاالهای غیرخوراکی در جهان در نیمه اول سال  -

کشورها در نیمه اول گذاری در تمام  درصدی در صرف ریسک سرمایه 10عدم قطعیت بیشتر با افزایش  -

 باشد.گذاری میافزایش هزینه سرمایه و کاهش سرمایه شود که نتیجه آن، مدل می 2020سال 

مدت انجام دهند، با درنظر  گذاران اقدامی برای کاهش احتمال رکود طوالنیمدت حتی اگر سیاست در کوتاه

نند زمانی که آینده با قطعیت مشخص بود وکارها و خانوارها بعید است ماگرفتن عدم قطعیت قابل توجه، کسب

 کند. شدت به شرایط کنونی وابسته می جای انتظارات از آینده، بههای هزینه کردن را بهرفتار کنند. این امر گزینه

تواند به نسبت نرخ پایه کم شود. با این حال زا باشد. نرخ بهره سیاستی میدرون تواند های پولی میسیاست

گذاری نتواند منفی شود یا ک باند پایینی صفر الزامی وجود داشته باشد که نرخ بهره سیاستشود ی فرض می

توانند با های مرکزی میتغییر بماند. در عمل بانکدر جایی که منفی شده است، مثل ناحیه یورو و ژاپن، بی

است در کشورهای مختلف  استفاده از معیارهای غیراستاندارد بر این مشکل فائق آیند، اما این مشکل ممکن

صورت کامل در تمام کشورها اعمال شوند، به این  های خودکار مالی اجازه دارند بهکننده متفاوت باشد. تثبیت

 ی اعالم شده همراه کنند.با حفظ طرح بودجهتوانند  ها واکنش به شوک را نمیمعنا که دولت

 نکات کلیدی در این سناریو به شرح زیر هستند:

درصد )به نسبت خط پایه( در  2ها منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی در حدود این شوکدر چین  -

درصدی در تقاضای  6، با یک کاهش بیشتر در مقدار تقاضای داخلی و کاهش شدید 2020نیمه اول سال 

 شده )شامل خدمات مرتبطو خدمات تمام کننده تقاضای کمتر برای کاالها شوند که منعکس واردات، می

 ای برای تولید است. با سفر( و نهادهای واسطه

درصد )نسبت به خط پایه( و به اندازه  75/0در کل، سطح تولید ناخالص داخلی در جهان در اوج شوک،  -

ی اثرات کاهش اولیه تقاضا در چین است. یابد. بیشتر این رکود دنبالهدرصد در کل سال کاهش می 5/0

درصدی در نیمه اول سال  4/1گیرد و با کاهش تحت تاثیر قرار میطور قابل توجهی  تجارت جهانی به

 شود.درصدی در کل سال مواجه می9/0و کاهش  2020

مدت اثرات منفی بر تولید ی دنیا بستگی به قدرت پیوندهای مرزی با چین دارد. در کوتاهاثرات بر بقیه -

و جنوب شرق آسیا و صادرکنندگان  تر در شرقناخالص داخلی در ژاپن، کره و سایر اقتصادهای کوچک
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 فصل اول: تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران و جهان

وسیله پیوندهای قوی زنجیره تامین،  طرز قابل توجهی به کاال نسبتاً شدید است. همه این اقتصادها به

 اند. گردشگری و سایر خدمات مرتبط با سفر به چین وابسته

ر هزینه سرمایه کنندگان و تاثیقیمت سهامِ کمتر و صرف ریسک باالتر از طریق اثر ثروت بر مخارج مصرف -

ها در سراسر دنیا اثر صورت منفی بر تقاضای خانوارها و شرکت وکارها، بهگذاری کسبباالتر بر سرمایه

شوند اما اقتصادهای گذارد. صادرکنندگان کاالها با یک کاهش در درآمد حاصل از صادرات مواجه می می

 برند.ها سود میواردکننده کاال از پایین بودن قیمت

درصد در سال  25/0کننده در حدود های ترکیبی، ناشی از کاهش تورم قیمت مصرفاثرات شوک خالص -

در اقتصادهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و کاهش بیشتر تورم در سایر اقتصادها،  2020

 ها است. کاهش قیمت

ای اجازه ی خودکار بودجههاکننده دادند و تثبیتهای پولی خارج از چین واکنش نشان نمیاگر سیاست -

بود. نرخ بهره سیاستی در اقتصادهای بزرگ سازمان تر مینداشتند وارد عمل شوند، اثر شوک بزرگ

درصد و در اقتصادهایی که بیشتر در معرض هستند، بیشتر از این  25/0همکاری و توسعه اقتصادی، 

های داخلی محدود شود و از بهبود الیتکند اثرات منفی بر فعاست. این امر کمک میمقدار کاهش یافته

های خودکار و پایه مالیات کمتر، کننده ی تاثیر تثبیت کند. درنتیجهحمایت می 2021اقتصاد در سال 

ها در افزایش کلی در کسری بودجه دولت تر، گیری پایین های قرض مخارج نهایی اسمی کمتر و هزینه

 رخواهد بود )نمودا2020صد تولید ناخالص داخلی در سال در 1/0اقتصادهای پیشرفته اندک و در حدود 

1-11.) 

را که ممکن است از تأثیر ویروس در چین ناشی شود،  یهای شدید تواند میزان ناپیوستگی این تحلیل نمی 

ویژه در مواردی که منابع جایگزین کمیاب باشد، یا توقف کامل مسافرت  شامل اختالل در زنجیره تأمین به

توانند در طول زمان اثر منفی ویروس را در فصل اول  . این عوامل میدست آورد بهرخی مناطق، مرزی به ب

 و تاثیر آن در سایر مناطق را تغییر دهد.  تشدید کرده 2020سال 

 
 تاثیر کرونا ویروس بر اقتصادی جهانی در سناریوی پایه -11-1نمودار 

 OECD Interim Economic Assessmentمنبع: 
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تواند به سمت شرایط  های اقتصادی در چین، بر سرعتی که اقتصاد پس از شیوع ویروس می سیاست انتخاب

مدت، تأمین نقدینگی کافی، یک اقدام کلیدی سیاستی است  تر تعدیل شود تأثیر مهمی دارد. در کوتاه عادی

 شوند.  رشکسته نمیهای توانگر و ها و اطمینان از این که بنگاه برای رفع مشکالت جریان نقدینگی شرکت

تری  های حمایتی کالن اقتصادی قوی آرامی محو شود، سیاست اگر شیوع ویروس برای چند ماه ادامه یابد و به

 3/0الزم است تا به تثبیت اقتصاد کمک کند. در این صورت و تحت این سناریو، نرخ بهره سیاستی در حدود  

درصد تولید  4/4ار مالی کسری بودجه را در حدود های خودک کننده درصد در چین کاهش یافته و تثبیت

دهند. در مجموع، این اقدامات رشد تولید ناخالص داخلی در چین  افزایش می 2020ناخالص داخلی در سال 

موقع، موقت و  دهد. گزینه دیگر، شروع اقدامات اقتصادی به کاهش می 2020درصد در سال 2/0را حدود 

کند؛ ترجیحاً اقداماتی نظیر  مانی است که اقتصاد شروع به بهبود میدر ز 2020هدفمند مالی در سال 

طور غیر  کند، و نه اقداماتی که به تر که تقاضای نهایی را مستقیماً تقویت می گذاری قوی های سرمایه هزینه

 کنند )همان منبع(.  ها عمل می مستقیم از طریق درآمد خانوار و شرکت

 ترسناریویدومینو:انتقالگسترده 

پاسیفیک و -تر ویروس در چین و گسترش آن در منطقه آسیا این سناریو اثرات بالقوه شیوع گسترده

به  گیرد. در این صورت، تقاضا را درنظر می 2020کره شمالی در سال  اقتصادهای بزرگ پیشرفته در نیم

کاهش خواهد یافت. احتمال زیاد برای مدت طوالنی و به میزان قابل توجهی در بسیاری از نقاط جهان 

درصد تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل  70درمجموع، کشورهای تحت تأثیر این سناریو بیش از 

 دهند.  می

  عبارتند از: یابد، تدری  کاهش می به 2021ها تا سال  این فرض که این شوکهای اضافی این سناریو با  شوک

سیه، از جمله ژاپن و کره و مصرف خصوصی در تقاضای داخلی در اکثر اقتصادهای آسیا و اقیانو -

درصد )نسبت به خط پایه( 2، 2020کره شمالی در فصول دوم و سوم سال  اقتصادهای پیشرفته نیم

 یابد.  کاهش می

 یابد. درصد کاهش می 20، 2020ماهه اول سال  9قیمت جهانی سهام و قیمت کاالهای غیرغذایی در  -

  مدل 2020درصدی در صرف ریسک در کلیه کشورها در سال  5/0 افزایش عدم قطعیت از طریق افزایش -

 شود. می

 پیامدهای کلیدی این سناریو عبارتند از: 

درصد )نسبت به خط  75/1، تا 2020سطح تولید ناخالص داخلی جهان در اوج شوک در نیمه دوم سال  -

درصد  5/1نزدیک به  2020 یابد و تأثیر بر رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در کل سال پایه( کاهش می

است. در ابتدا، تأثیرات منفی در چین متمرکز شده است، اما اثرات آن در بقیه آسیا، اروپا و آمریکای 

ای از کاهش تولید ناخالص داخلی مجدداً از  یابد. بخش عمده افزایش می 2020تدری  در سال  شمالی به
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شود.  تدری  انباشته می یافته به عدم قطعیت افزایش شود، اما تأثیر اثرات مستقیم کاهش تقاضا ناشی می

یابد؛ که  درصد کاهش می 75/3حدود  2020تجارت جهانی به میزان قابل توجهی تضعیف شده و در سال 

 کند.  به صادرات همه اقتصادها ضربه وارد می

طوری  ه بوده، بهطور قابل توجهی بزرگتر از سناریوی حالت پای به 1های کاهش تورمی اثرات ترکیبی شوک -

 یابد. درصد کاهش می 6/0در حدود  2020در سال  OECDکننده در اقتصادهای  که تورم قیمت مصرف

کند تا  های خودکار مالی در اقتصادهای بزرگ کمک می کننده های پولی و تثبیت مراحل تقویت سیاست -

در اقتصادهای پیشرفته نرخ بر است.  تأثیر کلی شوک کاهش پیدا کند، اگرچه تأثیرات کامل آنها زمان

های  کننده یابد. استفاده از تثبیت کاهش می 2020حدود یک درصد در سال طور متوسط  بهره سیاستی به

های پایین استقراض، منجر به افزایش  خودکار و ضربه قابل توجه به تولید ناخالص داخلی، علیرغم هزینه

درصد تولید 5/0، کسری بودجه بیش از شرفته متوسطشود. در اقتصادهای پی قابل توجه کسری بودجه می

 یابد. افزایش می 2020ناخالص داخلی در سال 

دهد که در صورت وقوع سناریویی از این نوع، به یک پاسخ  های پولی نشان می های فزاینده سیاست محدودیت

کند.  انی را تقویت میتر جه مالی احتیاطی سریع و بزرگ نیاز است. این امر نیاز به همکاری سیاسی قوی

تحقق یابد اقدامات  بینی شده بود، توجه برای رشد جهانی نسبت به آنچه پیش هنگامی که ریسک کاهش قابل

 موقع، در داخل و در کل اقتصادهای عمده ضروری است. سیاستی هماهنگ برای تثبیت اقتصادی مؤثر و به

 

 
 در سناریوی دومینو تاثیر کرونا ویروس بر اقتصادی جهانی -12-1نمودار 

 OECD Interim Economic Assessmentمنبع: 

                                                                                                                                                                                     
1
 Deflation 
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2020آوریل14مورخ(،IMF)المللیپولصندوقبینبینیپیش-1-2-2

واسطه ویروس کرونا در جهان، امسال بدترین حالت خود را از زمان رکود بزرگ  هرکود اقتصادی ایجاد شده ب

در صورت ماندگاری ویروس کرونا، انقباض اقتصاد جهانی بیشتر  .تجربه خواهد کرد 1930اقتصادی در دهه 

بر اساس این فرض است که پیک اپیدمی در   هابینی پیش .و روند بهبود آن کندتر از حد انتظار خواهد شد

های داخلی، بهبود تدریجی در سه ماهه دوم اتفاق  بوده و با اعمال سیاست 2020چین در سه ماهه اول سال 

د. همراه با وخامت اخیر در شرایط مالی جهانی و افزایش نااطمینانی، روند رشد تولید ناخالص خواهد افتا

به زیر صفر برسد. حتی  2020داخلی جهانی در اوایل سال کاهش یافته و ممکن است در سه ماهه اول سال 

که رشد جهانی  دهد ها نشان می سازی حذف شود، شبیه 2020تدری  در سال  اگر فرض شود اثرات ویروس به

درصد در سال جاری کاهش یابد. درصورت مشاهده موارد جدید ابتال به ویروس در سایر  5/0تواند تا  می

رشد تولید  بینی و پیشروند 13-1نمودار  کشورها، رشد جهانی به میزان قابل توجهی کمتر خواهد شد.

 نداز نامطمئن رشد حکایت دارد.ا چشمکه از  دهد ناخالص داخلی کشورها و مناطق منتخب را نشان می

شود میزان رشد قبل از  بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی کشورها رو به کاهش بوده و پیش مالحظه می

 3درصد به منفی  9/2با بهبود تدریجی شرایط، در سال جاری از  2021درصد در سال  25/3جهش به 

ها و خانوار را هدف قرار  ویژه اقداماتی که بنگاه به شده درصد کاهش یابد. اجرای اقدامات سیاستی اعالم

های سیاستی کالن اقتصادی در اکثر  مدت کمک خواهد کرد. محرک اند، به حمایت از درآمد در کوتاه داده

کند. پایین بودن نرخ بهره به بهبود تقاضا کمک  اقتصادهای در معرض، به بازگرداندن اعتماد کمک می

ها احتماال در اقتصادهای پیشرفته در  بینی شده نرخ بهره بر فعالیت غییرات اخیر و پیشکند، اگرچه تأثیر ت می

با توجه  اگرچه کننده است، نیز کمک ییهای مالی در اقتصادهای آسیا سیاست اجرای خواهد بود.حد متوسط 

بر  تر خواهد بود.  محدودکننده، ییاروپا نسبت به اقتصادهایانداز رشد نرم و نرخ استقراض پایین،  به چشم

درصد بشود که نشان دهنده  6 یمتحده منف االتیا یاقتصادممکن است رشد صندوق،  یها ینیب شیاساس پ

 یادیتا حد ز روسیرسد گسترش و می . در مقابل، به نظرکاستیدر امر یاقتصاد قیرکود عم کی یریگ شکل

 است.  تین مهار شده باشد و اقتصاد آن در حال تثبیدر چ

شود  بینی می طور قابل توجهی مورد تجدید نظر قرار گرفته است. پیش به 2020انداز رشد چین در سال  چشم

بینی  درصد کاهش یابد. با فرض سطح تولید پیش 5به میزان  2020رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال 

درصد مورد  5/6ا ت 25/6به  2021بدون وجود ویروس کرونا، افزایش رشد در سال  2021شده برای سال 

ویژه ایاالت  شود تاثیر ویروس بر اقتصادهایی که ارتباط کمتری با چین دارند، به بینی می انتظار است. پیش
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، اختالل در زنجیره تأمین و کاهش در تقاضای بیرونی ؛ اگرچه کاهش اعتماد1متحده، کمتر باشد

در حدود طور متوسط  د در منطقه یورو بهشود رش بینی می پیش را کاهش خواهد داد.اندازهای رشد  چشم

 2020باقی بماند، اگرچه تأثیر شیوع ویروس نتای  را در نیمه اول سال  2021و  2020های  در سالدرصد 1

بر  2021ای تا سال  های باالتر صادرات خدمات و موانع اداری غیرتعرفه کند. البته احتماال هزینه تضعیف می

اثیر خواهد گذاشت. بهبود تدریجی، هرچند اندک، در بسیاری از اقتصادهای نوظهور صادرات و رشد تولیدات ت

بینی شده، اما میزان این بهبود نامشخص است. روند صعودی رشد نیازمند اصالحات و پشتیبانی  پیش

 های پولی در هند و برزیل، اقدامات متمرکز سیاستی در ترکیه برای رشد پایدار، و بهبودی تدریجی سیاست

 باشد. صادرکنندگان کاالهای چینی می

 
 2021-2019های روند رشد تولید ناخالص داخلی کشورها/مناطق منتخب طی سال -13-1نمودار 

 IMF, April 2020منبع: 

2020آوریل3کینزی،مورخالمللیمشاورهمدیریتمکموسسهبینبینیپیش-1-2-3

به ترتیب بیشترین خسارت   و خودروسازی داریبانک ،نفت، گازصنایع هوایی،  ها حاکی از آن است کهبرآورد

وضعیت  در این بررسید. ل خواهند شمگیر شدن ویروس کرونا در جهان را متح اقتصادی ناشی از همه

شده و بینی  رو برای شیوع ویروس کرونا پیش بینانه و بدبینانه پیش اقتصادی جهان بر پایه دو سناریوی خوش

های بهینه توسط  به منظور کمک به درک بهترِ روش 19-ی در مورد شرایط فعلی کوویدهای حقایق و بینش

 . (McKinsey & Company, 2020) شده استارائه  گیران تصمیم

 بینانه()خوشسناریوینخست  

دوم سال جاری میالدی  فصلبر این فرض استوار است که شیوع فزاینده ویروس کرونا تا اواسط این سناریو 

های بهداشتی و  ( در خاورمیانه، اروپا و ایاالت متحده ادامه خواهد داشت و سپس تحت تاثیر اقدامیم)ماه 

                                                                                                                                                                                     
1
اتفاق افتاد  ، تاثیر و شیوع ویروس کرونا در امریکا و اروپا کمتر از میزانی که عمالIMFًو  OECDبینی اولیه هر دو نهاد شود؛ در پیش مالحظه می 

 شد.  بینی میپیش
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تداوم شیوع ویروس کرونا در جهان و انتقال  طبق این سناریو، درمانی موثر سیر نزولی به خود خواهد گرفت.

ناخالص داخلی جهان در سال  درصدی تولید 7/0تا  3/0تواند در نهایت منجر به کاهش  به جوامع جدید می

رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال جاری میالدی به منفی  شود. در صورت تحقق این فرض،  2020

به سطح پیش از بحران اقتصادی ناشی از شیوع  2021رسد و در سه ماهه نخست سال  درصد می 8/1

 .ویروس کرونا خواهد رسید

 2020رسد ولی در زمستان  درصد می 4/2اری میالدی به منفی همچنین رشد اقتصادی آمریکا در سال ج

گیر شدن ویروس کرونا باز خواهد گشت. اما  این رشد به سطح پیش از نمایان شدن تبعات اقتصادی همه

 2020درصدی را در سال  7/4و رکود  هتری مواجه شد کشورهای عضو منطقه اقتصادی یورو با رکود سنگین

شرایط اقتصادی این منطقه به حالت پیش از شیوع  زمانی که 2021تابستان سال  تا کهمتحمل خواهند شد 

آمریکا و اروپا، چین کمترین تاثیر منفی را متحمل  در مقابلِ. ، ادامه خواهد داشتویروس کرونا بازگردد

صاد رسد و اقت درصد می 5/0طوریکه رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میالدی به منفی  خواهد شد؛ به

 (.14-1)نمودار  به شرایط قبل از کرونا باز خواهد گشت 2020از زمستان سال  نیزاین کشور 

 
 بینانه بینی وضعیت اقتصادی در سناریوی خوش پیش -14-1نمودار 

 McKinsey analysis, in partnership with Oxford Economics (April 3, 2020)منبع: 

 سناریویبدبینانه  

یابد و  می کرونا در سطح جهان در تابستان همچنان گسترش  این فرض متکی است که ویروس براین سناریو 

درآمد و در حال توسعه، با تلفات سنگین انسانی  ویژه کشورهای کم بسیاری از کشورها، به سالمتهای  سیستم

این فرض، رکود  در صورت تحقق. خواهد شدتوجهی به کشورها وارد  شوند و زیان اقتصادی قابل رو می روبه

رسد و غلبه بر تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا تا  درصد می 7/5به  2020اقتصادی جهان در سال 

 7/8طول خواهد کشید. در این صورت، رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری به منفی  2022زمستان سال 

انی دوم رخ خواهد داد. شرایط ترین رکود اقتصادی این کشور پس از پایان جنگ جه رسد و سنگین درصد می

به شرایط قبل از فراگیری ویروس کرونا باز نخواهد  2024کالن اقتصادی در ایاالت متحده تا تابستان سال 

 .گشت
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و برای برقراری  یافتخواهد  کاهشدرصد  6/10منطقه یورو نیز در سال جاری میالدی  یاقتصادرشد 

اما در سناریوی بدبینانه نیز شرایط اقتصادی  .اید صبر کردب 2024شرایط پیشین اقتصادی تا زمستان سال 

درصد  3/2به  2020طوری که رکود اقتصادی این کشور در سال  چین از آمریکا و اروپا بهتر خواهد بود؛ به

وضعیت اقتصادی چین به حالت قبل از شیوع ویروس کرونا باز خواهد  2021رسد و تا تابستان سال  می

 .(15-1)نمودار  گشت

 
 بینی وضعیت اقتصادی در سناریوی بدبینانه پیش -15-1نمودار 

 McKinsey analysis, in partnership with Oxford Economics (3 April, 2020)منبع:

هایی که برای زنجیره تامین  ها باید چالش کنندگان، شرکت در هر دو سناریو، عالوه بر کاهش تقاضای مصرف

های چینی قطعات و  هایی که از کارخانه اکنون اغلب شرکت نیز رصد کنند. هم کاال ایجاد خواهد شد را

جای اینکه تصمیم به خارج ساختن زنجیره تامین خود از چین بگیرند،  کنند به کاالهای خود را تامین می

نقش یک  19-اند. در واقع کووید را تا زمان فروکش کردن کرونا در پیش گرفته کننده تثبیتاقدامات 

ها دارد تا تغییرات بلندمدت و استراتژیکی را برای اعمال در زنجیره تامین بررسی  گر برای شرکت هیلتس

 .کنند

پیامدهایشیوعویروسکرونابرنیرویکارواشتغال-1-3

براساس که  بودهاستخدام  نرخ در کاهشکرونا بر کشورها،  ی شیوع ویروسیکی از تاثیرات بالفاصله

تر از نرخ میانگین درصد پایین 3 ممکن است بهاین نرخ  ،2020آوریل  10هانی در تاریخ بینی بانک ج پیش

باقیمانده دهند، کارگران  ها انجام مییی که شرکتنیرو تعدیل و بعضاً . با کاهش در استخدامبرسدجهانی 

 ،بنابراینیابد.  ش میتری کار کنند، بنابراین دستمزدها افزای های طوالنی تر و در شیفت شوند سخت مجبور می

که منجر به بسته شدن  هها بر هم خوردسرمایه شرکت-ای چند ماهه توازن کاررود برای دورهانتظار می

 شود.ها و در خانه ماندن کارگران میکارخانه
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-2008های  دهند روند نیروی کار کشورها و مناطق منتخب طی سال نشان می 16-1که نمودار طور همان

با توجه به نرخ باالی سرایت عدم تعادل در اقتصاد از بخشی به بخش دیگر،  بوده است اما صعودی 2018

گیرند. هرچند عدم قطعیت زیادی وکارهای بیشتری در معرض آسیب تعطیلی قرار کسبرود انتظار می

تنگی با درصدی میانگین نرخ اشتغال در جهان وجود دارد و این فرضیه رابطه تنگا 3پیرامون فرضیه کاهش 

پذیری بازار کار و... دارد، اما آسیب به مدت، شدت بیماری، اقدامات مهاری و خودکنترلی افراد، انعطاف

تواند شیوع ویروس کرونا و تعطیالت متعاقب آن می(. Maliszewska et al., 2020) اشتغال گریزناپذیر است

درصد این  90، بیش از هابررسی. طبق میلیون شغل را در سرتاسر جهان تحت تأثیر قرار دهد 5بیش از 

های  درصد( زیر مجموعه 49های تجارت جهانی دارند. تقریبا نیمی از آنها )ای با شبکه مشاغل ارتباط گسترده

 باشددرصد متعلق به آلمان می 5درصد ژاپن و  12درصد مربوط به امریکا،  19کنگ،  های اصلی هنگ شرکت

(CNBC, 2020.)  

 )میلیارد نفر( 2018-2008های  مناطق منتخب طی سال /یروی کار کشورهاکل ن -5-1جدول 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 کشور/سال

 0.781 0.783 0.785 0.785 0.784 0.7836 0.782 0.78 0.778 0.775 0.775 0.774 چین

 0.2157 0.216 0.2156 0.2146 0.2136 0.213 0.212 0.212 0.2107 0.211 0.2107 0.21 اتحادیه اروپا

 0.0279 0.0277 0.0274 0.0255 0.0253 0.0244 0.0243 0.0242 0.0241 0.024 0.024 0.0234 ایران

 0.152 0.1501 0.147 0.145 0.142 0.1398 0.137 0.134 0.131 0.128 0.124 0.12 خاورمیانه و شمال افریقا

 OECD 0.596 0.599 0.602 0.605 0.611 0.615 0.62 0.625 0.632 0.638 0.644 0.647کشورهای عضو 

 0.166 0.165 0.164 0.162 0.16 0.159 0.1587 0.158 0.1569 0.1569 0.157 0.157 ایاالت متحده

 3.46 3.427 3.392 3.354 3.32 3.283 3.251 3.218 3.184 3.153 3.123 3.09 جهان

 2020 انی، پایگاه داده بانک جه منبع:

 
 2019-2008تعداد نیروی کار کشورها/مناطق منتخب )میلیارد نفر( طی سالهای  -16-1نمودار 

 2020 پایگاه داده بانک جهانی، منبع: 
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 فصل اول: تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران و جهان

 یاقتصاد یهاو شوک بیماریآنها،  یهاکارگران و خانواده یدر مورد سالمت یفراتر از نگران 19-اپیدمی کووید

( 2( یکاریو ب اشتغالشغل ) تی( کم1ّخواهد داد:  قرار ریتحت تأث یدر سه بعد اصلکار را  یایدن ،متعاقب آن

که در برابر  یخاص یهابر گروه ری( تأث3(؛ و یاجتماعی هاتیدستمزدها و حما ،عنوان مثال)به ارک تیفیک

با حاشیه سود  یِفروش خردههای  شرکت ،بیماریشیوع در مراکز  هستند. ریپذ بینامطلوب بازار کار آس  ینتا

خصوص  هب)را  آنهاشوند که مواجه می نقدینگیهای نیروی کار و  با کاهش شدید تقاضا و محدودیت ،کم

 17-1نمودار  .دهددر معرض تعدیل نیرو و یا کاهش حقوق کارکنان قرار می( های کوچک و متوسط شرکت

دهد. طبق نمودار،  شان مین 2019-2008های  نرخ بیکاری کشورها و مناطق منتخب را طی سال روند

بیکاری در جهان تا حدودی کاهشی بوده است که با تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد کشورها و به تبع آن 

 توجهی خواهد های قبل افزایش قابل نسبت به سال 2020وکارها، روند نرخ بیکاری در سال  تعطیلی کسب

 داشت. 

 
 )درصد از کل نیروی کار( 2019-2008های روند نرخ بیکاری طی سال -17-1نمودار 

 2020 پایگاه داده بانک جهانی، منبع: 

 کووید گیر همه بیماری ،2020مارس18در  (ILO) المللی کار سازمان بین شده توسط اولیه انجام ارزیابی طبق

 فعالیت اقتصادی تاثیر قابل توجهی بر بازارهای کار در سراسر جهان خواهد داشت. بسته به اینکه 19

با د؛ میلیون نفر افزایش یاب 7/24 تارود آمار بیکاری  تا چه اندازه تحت تاثیر قرار بگیرد، انتظار می جهانی

به  بیکاری جهانی شود بینی می پیش، 2020برای سال ی جهان یناخالص داخل دیتول درصدی 2فرض کاهش 

تولید ناخالص جهانی، منجر به درصدی  4این در حالی است که کاهش  ،میلیون نفر افزایش پیدا کند 3/5

شدت مختل خواهد  را بهی جهان یاقتصاد تیفعال  بدترین سناریوی موجود که .میلیون بیکاری خواهد شد 13

میلیون بیکاری را در سراسر جهان به بار  7/24درصدی در تولید ناخالص داخلی است که  8کرد، کاهش 

افزایش  نگران کننده است، مهم است که پیامدهای این در حالی که این ارقام به خودی خود .خواهد آورد



 

 

26 

دهند،  در سراسر جهان نیز مورد توجه قرار گیرد. زمانی که افراد شغل خود را از دست می چشمگیر بیکاری

دهند که این امر منجر به مصرف کمتر کاالها و خدمات شده و در  منبع اصلی درآمد خود را نیز از دست می

 .کند را تشدید می ضعف اقتصادی نتیجه

پیامدهایاقتصادیشیوعویروسکرونادرکشورهایمختلف-1-4

ی آسیب های اقتصادی متاثر از شیوع ویروس کرونا مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه در قسمت قبل، حوزه

 نیا یرکود یامدهایپشود بینی می پیش. تحت تاثیر قرار خواهد گرفتجهان  یاقتصاد همه کشورهاها،  این حوزه

ت یرکود در کشورها در نها رهی. زنجشود آشکار  شترینه چندان دور ب ندهیدر آ رانیها کشور و از جمله ا در ده روسیو

 یبر اقتصادها روسیو وعیش یاثرگذار زانیم .کاهد یخواهد داشت و از روند رشد م یمنف ریهم تاث یبر اقتصاد جهان

راهکارهای متفاوتی را برای مقابله با ها  شرایط پاندمیک کرونا، دولت با توجه به. نخواهد بود کسانیمختلف 

میلیارد یورو را که توسط بروکسل و  200اتحادیه اروپا برنامه هزینه  اند. پیامدهای اقتصادی آن ارائه داده

ن درصد تولید ناخالص داخلی بلوک است، و همچنی 5/1کشورهای عضو اتحادیه اروپا هماهنگ شده و معادل 

های تضمین  درصد تولید ناخالص داخلی، مشتمل بر طرح 13اعطای تسهیالت نقدینگی حداقل به میزان 

اند، مانند برنامه  عمومی و پرداخت مالیات معوق، به اجرا گذاشت. سایر کشورها بین مردم پول توزیع کرده

دهای اقتصادی شیوع کرونا پیامکنگ[ به هر شهروند. در ادامه  دالر ]هنگ 10،000کنگ برای پرداخت  هنگ

برای مقابله با پیامدهای  آنها ترین اقدامات مهمو جهان  یافته و در حال توسعه توسعه هایکشور تعدادی ازدر 

 گیرد.مورد بررسی قرار میهای ناشی از آن  اقتصادی بحران کرونا و کاهش آسیب

چین-1-4-1

رو کرده است. شیوع  های اجتماعی، اقتصادی روبه گسترش ویروس کرونا چین را با یکی از بزرگترین چالش

بسته شدن  ،دار تولیدات چین های صنعتی و افت معنی کاهش فعالیت کارخانه از ،کرونا پیامدهای مختلفی

های خارجی، لغو تورهای  های چندملیتی، خروج کارکنان شرکت های بزرگ ملی و متعلق به شرکت کارخانه

ها و اماکن تفریحی در این کشور گرفته تا  بسته شدن مراکز اقامتی نظیر هتلمسافرتی و پروازها به چین و 

شود، شیوع ویروس کرونا در کمتر از  دنبال داشته است. برآورد می سقوط ارزش سهام در بازارهای بورس را به

ند میزان ضرر . برخی تحلیلگران اعتقاد داراستدو ماه چندصد میلیارد دالر زیان را بر اقتصاد چین وارد کرده 

ها و  های مالی که دولت چین مجبور شد برای کمک به بانک ها و کاهش صادرات چین در کنار هزینه شرکت

ای طوالنی در  میلیارد دالر رسیده است. اگرچه دولت چین سابقه 500ها پرداخت کند، به بیش از  شرکت

تقویت و تثبیت رشد اقتصادی خود این هدف  زمینه حمایت از مؤسسات مالی و بانکی دارد، این بار هم با

دهد. حجم تزریق نقدینگی به بازارهای مالی این کشور که در یک مرحله  اقدام را با شدت بیشتری انجام می
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 فصل اول: تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران و جهان

سابقه ارزیابی شده است. در کنار این هزینه باید ضرر بازار سهام این کشور  میلیارد دالر بود، بی150بیش از 

 400، بورس شانگهای نزدیک به سال نو چینی ین روز پس از پایان تعطیالترا هم محاسبه کرد. در نخست

  المللی درخصوص کاهش در موسسات و نهادهای بین بینی یلیارد دالر از ارزش خود را از دست داد. پیشم

توان جایگاه آن را  ای است که نمی گونه شرایط اقتصادی چین به در قسمت قبل ارائه شد.رشد اقتصادی چین 

 طور قطع این افت رشد بر اقتصاد جهان نیز تاثیرگذار خواهد بود ر اقتصاد جهان نادیده گرفت و بهد

(Masters, 2020; OECD, 2020.) 

 بر کرونا شیوع اقتصادی پیامدهای با مقابله راستای چین در تشویقی دولت و حمایتی اقدامات مهمترین

 :(بعهمان منا) است زیر شرح به کشور این وکارهای کسب

 ها و امکان تأمین مالی مجدد ها، افزایش دوره سررسید وام ها به تعدیل شیوه بازپرداخت وام تشویق بانک -

درصدی حق بیمه سهم  50کاهش  ،های کوچک و متوسط از پرداخت حق بیمه کارفرما بنگاه معافیت -

هایی  شرکتبرای شش ماه  پرداخت حق بیمه کارفرما تاو به تعویق انداختن های بزرگ  کارفرما برای بنگاه

 .اند دلیل شیوع کرونا با مشکل در تولید مواجه شده که به

ای  های سرمایه که دارایی یهای کوچک و متوسطشرکتبرای بهای ماه فوریه  از پرداخت اجاره یتمعاف -

 راند، در صورت عدم تعدیل کارکنان یا تعدیل حداقلی نیروی کا  خود را از دولت اجاره کرده

پرداخت در های کوچک و متوسط، تعویق  وکار های اداری و دفتری از کسب ق دریافت انواع هزینهتعلی -

 دیده، تا سه ماه  های کوچک و متوسط آسیب مالیات شرکت

توجه  بامنظور واردات تجهیزات مقابله با شیوع کرونا  معافیت از پرداخت تعرفه یا مالیات بر ارزش افزوده به -

 تجارت الکترونیک در بخش تجارت خارجی  ویژه به توسعه خدمات

صورت  به آنهاآموزش تامین دستمزد کارکنان،  منظور وکارهای کوچک و متوسط به کمک هزینه به کسب -

 آنالین و تهیه امکانات مرتبط با دورکاری در شرایط شیوع کرونا

گذاران خارجی این  ایههای محلی با سرم گذاری و همکاری نزدیک دولت های بزرگ سرمایه حمایت از پروژه -

 .وساز بخش ساخت ویژه در به ،های پیش آمده ها در مرتفع ساختن چالش پروژه

 ژاپن-1-4-2

 ویروس این گسترش نفوذ از جلوگیری برای کار شد و  هسرعت دست ب ژاپن از همان آغاز اپیدمی در چین به

نه اجباری را برای همه افراد، چه مقررات قرنطی ه،ی، زمینی و دریایی خود را مسدود کردهوای مرزهای

ژاپن با این وجود، خواستند به ژاپن وارد شوند، برقرار کرد.  که می ییها شهروندان خودی و چه خارجی

 ،عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان با کاهش شدید تقاضای خارجی و داخلی مواجه شد که به دنبال آن به

المللی صندوق بین سرعت خود در یک دهه اخیر کاهش یافت. فعالیت صنعتی ژاپن در ماه مارس با بیشترین
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-1کند )جدول  بینی می محور ژاپن در سال جاری پیش درصد برای رشد اقتصاد صادرات 5پول کاهش حدود 

تاثیر ویروس کرونا تا حدی بوده که تغییراتی برخالف است.  2008( که این بدترین عملکرد دولت از سال 4

وجود آمده، به  های به دلیل نگرانی وکارهای ژاپنی به وجود آورده است. کسب ها بهفرهنگ رای  آن کشور

این در حالی است که دورکاری با فرهنگ کاری این کشور تناسب  اند؛ داده کارمندان خود اجازه دورکاری

حدود هزار  )در یهزار میلیارد ین 108های اقتصادی  ژاپن بسته بزرگ کمک دولتبراین،  . عالوهچندانی ندارد

برای مقابله با پیامدهای اقتصادی  را ناخالص داخلی این کشور تولید درصد 17تا  16میلیارد دالر( معادل 

بانک مرکزی در اواسط ماه مارس اعالم کرد  (.Masters, 2020; OECD, 2020)اختصاص داده است  اکرون

میلیارد دالر  100دو برابر کرده و به بیش از ها را  که خرید ساالنه سهام، اوراق قرضه دولتی و سایر دارایی

های پیش روی بانک مرکزی  گران، حفظ نرخ بهره صفر درصدی طی سالیان، گزینه رساند. از نظر تحلیل می

 ژاپن را محدود کرده است )همان منابع(.   

منظور تسهیل  بانک مرکزی ژاپن پس از توافق با چند بانک مرکزی جهان بر سر اعطای اعتبار سه ماهه به

ترین بسته  بزرگ کهمیلیارد دالر به بازار تزریق کرد  272/30موانع تخصیص اعتبار در بحبوحه شیوع کرونا، 

دالری به  2800همچنین ژاپن به پرداخت نقدی بوده است. تا کنون  2008شده از سوی توکیو از سال  ارائه

 مراقبت بیمارانشان یا کودکان از و بمانند خانه در ندهست ناچار که والدینی بهه و ازای هر خانواده اقدام کرد

 .)همان منابع( کند می پرداخت حقوق کنند،

 کرهجنوبی-1-4-3

ها در مراکز شیوع اتخاذ  مقامات کره جنوبی بر خالف سیاستی که چینی پس از آغاز اپیدمی در این کشور، 

همچنان و با وجود  لذا .اند ن لحاظ نکردهاند، منع آمد و شد و هیچگونه محدودیتی برای شهروندا کرده

 .(OECD, 2020) ها و مراکز عمومی در این شهر درحال فعالیت هستند وضعیت خاص، بسیاری از رستوران

جنوبی الگوی جدیدی از مقابله با شیوع ویروس را به نمایش گذاشته است. این  دهد، کره این موضوع نشان می

میلیارد دالری  39برابر ضربه ناشی از ویروس کرونا، از بسته در این کشور منظور حمایت از اقتصاد  کشور به

)همان منبع(.  های اقتصادی رونمایی کرد وکارهای کوچک و همچنین سایر محرک برای تخصیص به کسب

میلیارد دالری، زنجیره اقدامات خود را برای 9/12سئول پیش از این با کاهش نرخ بهره و اختصاص بودجه 

ی از وارد شدن خسارت اقتصادی به این کشور آغاز کرده بود. بانک مرکز این کشور نرخ بهره را با جلوگیر

تریلیون وون تسهیالت مختلف در نظر  20درصد رساند. دولت تاکنون حدود  75/0درصد کاهش به 5/0

  .اهد کرددالر یارانه پرداخت خو 866ای مبلغی معادل  گرفته و اعالم کرده است به هر خانواده کره
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اکنون در  هزار دالر که هم 78وکارهای کوچک با درآمد ساالنه کمتر از  دولت سئول برای کسببراین،  عالوه

ها  نامه دریافت وام صادر خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند که شرکت برند، ضمانت سر می شرایط سختی به

 )همان منبع(. یدا کنندتوانند به آسانی و با هزینه کم به این اعتبار دسترسی پ می

 کنگهنگ-1-4-4

 ]امریکا[ دالر 1200خود امسال، نزدیک به  مقیمکنگ اعالم کرده است که به هر یک از ساکنان  هنگ

اند که  کنگ دلیل این پرداخت را تالش برای کمک به وضعیتی اعالم کرده پرداخت خواهد کرد. مقامات هنگ

مدت در این  دلیل تظاهرات طوالنی مشکالت مالی که به ؛ستدر آن اقتصاد این شهر دچار آسیب شده ا

 .منطقه و همچنین تاثیرات اقتصادی ویروس کرونا به وجود آمده است

 این اقتصاد شده، منتشر آمار طبق میالدی دچار یک رکود شده است. 2019کنگ در نیمه دوم سال  هنگ

است. این اولین رکود ساالنه اقتصاد درصد منقبض شده  2/1 میالدی گذشته سال دوم نیمه در کشور

 .(OECD, 2020) است 2009کنگ از سال هنگ

هند-1-4-5

ای  یک میلیارد نفر تصمیم به قرنطینه سه هفته بیش ازعنوان سومین اقتصاد بزرگ آسیا با جمعیت  هند به

پس از نشست  بانک مرکزی هند شدت تحت تاثیر قرار داد. گرفت و همین موضوع اقتصاد این کشور را به

 رصد رساندد 40/4به  درصد 15/5درصد کاهش داده و از  75/0را  پایه بهره ، نرخخودمالی -کمیته پولی

CBI, 26 March 2020).) 

از جمله اقدامات جالب دولت هند این بود که همزمان با تالش برای مقابله با آثار اقتصادی ناشی از شیوع 

رصدی دستمزد خود موافقت د 30ارشد دولتی این کشور با کاهش  وزیر و سایر مقامات ، نخست19-کووید

ویژه  کارگران، بهبا حاصل کنند که  نانیکرده است اطم هیها توص به همه شرکت دولتبراین،  عالوه .کردند

طبق قانون وزارت کار برخورد ، رندیگ یم یمرخص ریگ همه یماریاز ب یریشگیپ برای که یمانکاریکارگران پ

 .د )همان منبع(شو میق آنها کسر نحقوشده و 

به  یبسته مال کروزمزد و ارائه یکارگر  ونیلیم 5/3به وزارت کار  ینقد یها کمک همچنین دولت پرداخت

 ی، کمک وام، بازنشستگیبهداشت یها را که شامل بسته( کرور INR 20،000) پوند اردیلیم2/2ارزش 

معوق  پرداخت مالیاتو  یاتیحساب مال هی، تسویا ارانهی ییغذا یها ، وعدهگانیرا یی، غالت غذایستیبهز

 ه است )همان منبع(.باشد، اعالم کرد یم
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پاکستان-1-4-6

های اقتصادی دو  عنوان همسایه شمالی پاکستان، نه تنها وضعیت همکاری در چین به ویروس کرونا شیوع

دنبال تغییر مسیر تجارت خود از زمین  هبلکه صادرکنندگان پاکستانی ب ،شدت تحت تاثیر قرار داده کشور را به

اقتصاد پاکستان با تشدید  های مرزی این کشور با همسایگان هستند. دلیل بسته شدن گذرگاه به دریا به

میلیون دالری روبرو شود اما این احتمال  61 زیانمدت با  پدیده شیوع ویروس کرونا ممکن است برای کوتاه

گیر پاکستان  میلیارد دالری گریبان 5سنگین  زیانشدن اوضاع فعلی،  نیز وجود دارد که درصورت طوالنی

براساس برآورد بانک توسعه آسیا درخصوص وضعیت احتمالی پیش روی اقتصاد پاکستان، کرونا حدود  شود.

 هزار نفر نیز بیکار خواهند شد 950درصد به تولید ناخالص داخلی پاکستان ضرر رسانده و نزدیک به  1/57

(Latif, 2020.) 

ونقل، مهندسی سبک و  های کشاورزی، معدن، ناوگان حمل بیشترین ضررهای اقتصادی پاکستان به بخش

های  براین تاثیر کرونا بر قیمت جهانی نفت نیز نتوانسته نگرانی عالوه ؛های بازرگانی است سنگین و فعالیت

 )همان منبع(. مرتبط با وضعیت اقتصادی پاکستان را رفع کند

 نیاکه بودجه اختصاص داده دالر(  اردیلیم 6/5) هیروپ اردیلیم 900مبارزه با کرونا  یکستان برادولت پا

 280 و ویژه کارگران کم درآمد به یها گروه یدالر( برا اردیلیم 25/1) هیروپ اردیلیم 200شامل بودجه 

کستان در مقابله با ویروس سایر اقدامات دولت پا گندم است. هیته یدالر( برا اردیلیم76/1) هیروپ اردیلیم

 باشد )همان منبع(: کرونا به شرح زیر می

  ندهیچهار ماه آ ینفر برا ونیلیم 5از  شیدالر( به ب 20) هیروپ 3000مبلغ ماهانه پرداخت  -

 صورت اقساط  بهخانوارها صورتحساب برق و گاز پرداخت  -

 صادرکنندگان  یموقت پرداخت بهره وام براتعویق  -

 ی.کوچک و بخش کشاورز عیاز صنا تیحما یدالر( برا ونیلیم 63) هیروپ اردیلیم 100بسته اختصاص  -

 ترکیه-1-4-7

های گردشگری، خدمات، ورزش،  بخش .است میلیون نفر در این کشور شده 2کرونا موجب بیکاری بیش از 

 شیوع از هک هستند هایی بخش مهمترین از( بادوام خانگی لوازم خصوص به) مصرفی کاالهای و ونقل حمل

کاهش قیمت نفت در بازارهای  ،بعد از شیوع کرونا تنها برتری اقتصادی ترکیه اند. دیده جدی آسیب کرونا

 .(OECD, 2020) باشد دالر می 30جهانی به زیر 

کرده وکارها دستور داده است تا فعالیت خود را متوقف  ها و سایر کسب فروشان، رستوران به خرده ترکیهولت د

مهمترین تدبیر . کنند عنوان حقوق بیکاری دریافت  تی کوتاه از صندوق بیکاری مبلغی را بهبرای مد و
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میلیارد لیری  100اعالم بسته اقتصادی  ،اقتصادی دولت آنکارا برای به حداقل رساندن تبعات اقتصادی کرونا

بخشی از  ،ختلف اقتصادیهای م تولیدکنندگان و بخش عالوه بردالر( بود. بسته حمایتی  دمیلیار 15)بیش از 

 شیوع دلیل به که هایی داران و بازاری گیرد. منطبق با بسته یاد شده اصناف، مغازه مردم عادی را نیز در بر می

 و اصل پرداخت ها بانک به مراجعه با توانند می هستند، بانکی های بدهی دارای و گرفته قرار تاثیر تحت کرونا

 در مالی تسهیالت عنوان به جدید اعتبار میلیارد لیر 25 یاندازند. همچنینب تعویق به را خود های بدهی سود

 با اولویت راستا این در و گرفت خواهد قرار خدمات دهندگان ارایه و کاال تولیدکننده های شرکت اختیار

اری، های گردشگری، هتلد در بخش .اند شده مالی زیان و ضرر دچار کرونا انتشار دلیل به که است هایی شرکت

صنایع غذایی، پوشاک، خودروسازی، آهن و فوالد، نساجی، تئاتر، سینما و تاالرهای مراسم، پرداخت بیمه و 

درصد قیمت،  80جای  هزار لیر، به 500های دارای قیمت زیر  برای خانهه و ماه بعد موکول شد 6مالیات به 

 بع(.)همان من درصد قیمت ملک فراهم شده است 90امکان دریافت وام تا 

درصد  75/9درصد کاهش به 25/1ترین اقدام خود اعالم کرد نرخ بهره را با  بانک مرکزی ترکیه در تازه

 مبلغ. است شده گرفته نظر در درآمد کم های خانواده به نقدی کمک ارائه برای مبلغی براین، عالوهرساند.  می

ترین  و پایین شود می پرداخت لیر هزار یک ارخانو هر ازای به و شده گرفته نظر در نفر میلیون دو برای مذکور

آوری کمک  منظور جمع به همچنین، .است شده داده افزایش لیر 1500میزان حقوق بازنشستگی تا سقف 

میلیون لیر از این طریق  847بیش از  ،که به گفته دولت شدهاندازی  برای افراد نیازمند، کمپینی راه

 شده است. آوری جمع

 تحدهآمریکاایاالتم-1-4-8

میلیون امریکایی در دوهفته  10دهنده اقتصاد امریکا، شیوع ویروس کرونا موجب بیکاری  براساس آمار تکان

گران معتقدند در سه ماهه دوم سال نرخ بیکاری ممکن است به  انتهایی ماه مارس شده است. تحلیل

باشد. در حالیکه  زرگ قرن بیستم میدرصدی در طول بحران ب 25درصد برسد که بسیار باالتر از بیکاری 40

واشنگتن در معرض انتقاد بابت عدم مدیریت پاسخ بهداشت عمومی به پاندمی است، بابت حرکت قاطع برای 

تثبیت بازارهای مالی تقدیر شده است. در ماه مارس، فدرال رزرو اعالم کرد که برای حمایت از اقتصاد و 

کند. از جمله اقدامات تاریخی فدرال رزرو عبارتند از: کاهش نرخ  می تامین نقدینگی، با همه توان خود اقدام

ها به صفر، خرید صدها میلیارد دالر از اوراق  بهره نزدیک به صفر، کاهش الزامات ذخایر قانونی بانک

 ,Mastersها ) ها و گسترش اعتبار اضطراری به غیر بانکی داری و اوراق بهادار رهنی، خرید بدهی شرکت خزانه

2020; FT Reporters, 2020). 

تریلیون  2دولت ترامپ و کنگره برای کمک به کشور در مقابله با شیوع کروناویروس، یک بسته محرک 

دالر برای  500دالر برای هر بزرگسال و  1200این بسته حمایتی شامل پرداخت . دالری را تصویب نمودند
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ها شروع  هزار دالر برای زوج 150نه برای افراد و دالر درآمد ساال 75،000هر کودک است که با پرداخت 

 .(FT Reporters, 2020شود ) می

وکارهای  میلیارد دالر برای کمک به کسب 367های تجاری کوچک به ارزش  اقدام دیگر دولت، اعطای وام

ماه  وکارها در بیشتر از شش اند. اگر کسب کوچکی است که در نتیجه بحران با زیان در درآمد مواجه شده

میلیارد  454وام بالعوض خواهد بود. همچنین آینده اکثریت قریب به اتفاق کارمندان خود را حفظ کنند، 

وکارهای بزرگ  شده توسط فدرال رزرو برای کمک به دسترسی کسب دالر بودجه برای تسهیالت وام مدیریت

 ها فراهم شده است. خرید بدهی شرکت به سرمایه در زمان بحران، از طریق ارائه وام، تضمین وام و و متوسط 

میلیارد دالر برای  17های مالی و  میلیارد دالر نیز برای کمک به خطوط هواپیمایی از طریق وام و کمک 58

 حیاتی هستند، اختصاص یافته است. "امنیت ملی"هایی که برای حفظ  کمک به شرکت

 ایتالیا-1-4-9

کرونا اقتصاد است.  با بیشترین تلفات کروناسرعت انتشار ویروس ایتالیا یکی از کشورهای پیشتاز از نظر 

دیده از ویروس کرونا یعنی لمباردی و ونتو در  ایتالیا را به مرز تعطیلی کشانده است. دو استان اصلی آسیب

مقدار بسیار  2019دهند. رشد اقتصادی ایتالیا برای سال  درصد از اقتصاد این کشور را تشکیل می 30حدود 

 رو شود تواند با یک رکود جدی روبه بینی شده بود و اکنون با بحران جدید، اقتصاد این کشور می یینی پیشپا

یابد و دولت ایتالیا همراه با اقدامات محدودکننده، در پی  ابعاد بحران هر روز شکل دیگری می (.4-1)جدول 

دولت این کشور در دو مرحله  ور است.جبران خسارات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا برای شهروندان این کش

این بسته حمایتی ابعاد مختلفی دارد و از . تصویب کردرا میلیارد یورویی  25بسته محرک اقتصادی 

تعویق ) تا تعویق پرداخت قبوض (های مالیاتی ارسال اظهارنامه ه درتعویق سه ماه) های مالیاتی گرفته کمک

برای خرید خانه  )واماز پرداخت اقساط وام و معافیت  (آوریل 30مهلت پرداخت قبوض برق، گاز و آب تا 

 (.FT Reporters, 2020) شود را شامل می( اول

سازمان پوشش  یبرا وروی اردیلیم5/1و  ایتالینظام سالمت ا یبرا وروی اردیلیم 15/1بسته حمایتی، این  از

سایر  .تخصیص یافته است ده داردکرونا در کشور را بر عه روسیپاسخ به و یسامانده فهیکه وظ یکشور

 اقدامات حمایتی تعریف شده ذیل این بسته عباتند از:

 به مدت سه ماه ،کنند صورت خود اشتغالی فعالیت می یورو به کسانی که به 500پرداخت -

 تاپ و تبلت های دولتی از طریق دریافت تجهیزات الزم همچون لپ تسهیل دورکاری کارمندان بخش -

پرداخت و ران قرنطینه کارمندان دولتی معادل طول درمان و بستری در بیمارستان در نظر گرفتن دو -

 حقوق آنان بر همین اساس
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ساله جهت تامین نقدینگی و کمک به بازپرداخت  15تخصیص وام با سود صفر درصد و بازپرداخت  -

 های پیشین به صاحبان مشاغل خصوصی وام

فوریه تا پایان آوریل و امکان  23ارض شهرداری از های تامین اجتماعی و عو تعلیق پرداخت هزینه -

 اه ها بعد از این تاریخ توسط شرکت پرداخت اقساطی این هزینه

های تامین اجتماعی و رفاهی برای  معافیت پرداخت مالیات تا پایان ماه آوریل و همچنین پرداخت کمک -

 ها و اماکن گردشگری کارگران شاغل در هتل

وام  وروی ونیلیم 900تاکنون  2017کشور که از سال  یونقل مل ت حمل، شرکAlitaliaاز حمایت  -

 است. گرفته

که  یو کارمندان پست یرانندگان تاکس یدر خانه دارند، و برا یکه فرزندان ییها خانوادهحمایت مالی از  -

 هستند. یماریب وعیدر هنگام ش یهمچنان در حال ارائه خدمات فور

آلمان-1-4-10

افتد رخداد چشمگیری است که  الملل، آنچه در حال حاضر در آلمان اتفاق می امور بیناز دید تاریخ و 

نظام  گیر و مدیریت آن باشد. شدن برای یک بیماری عالم آماده  نحوه  تواند برای همه کشورها درسی درباره می

 پایین میر نسبتاًو خاطر میزان مرگ شود به عمومی تأمین مالی می  درمانی محکم آلمان که از محل بودجه

های ویژه مجهز به دستگاه تنفس مصنوعی، در  تخت مراقبت 28000دارد. بیش از   آلمان اعتبار و آوازه

این اوصاف دولت   با همه های آلمان وجود دارد؛ این رقم بیشتر از هر جای دیگری در دنیا است. بیمارستان

ی الزم را در برابر آنچه ممکن است کروناویروس کند این ارقام را افزایش دهد تا آمادگ آلمان تالش می

، رشد اقتصادی آلمان بسته به طول 2009شود برای اولین بار پس از  بینی می پیشداشته باشد.  آورد،بار به

 (. 4-1درصد کاهش پیدا کند )جدول  10تا  3مدت تعطیل بودن کشور، از 

د خود به بودجه متوازن تحت عنوان شوارتز نال یا برلین برای مقابله با عواقب اقتصادی ویروس کرونا، تعه

 10حدود –میلیارد یورو  350ترین اقتصاد منطقه یورو،  صفر سیاه را رها کرده و برای سرپا نگه داشتن بزرگ

های نامحدود صرف  را به این مشکل اختصاص داده است. این منابع از طریق وام -درصد تولید ناخالص داخلی

 (.FT Reporters, 2020; Masters; 2020اند ) دچار مشکل شده مشاغلی خواهدشد که

؛ ه استرا تصویب کرد (WSF) «ثبات اقتصادی»ای از اقدامات از جمله ایجاد صندوق  دولت آلمان مجموعه

عنوان  ها به منظور خریداری مستقیم سهام شرکت میلیارد یورو به 100ای تا سقف  صندوقی که در آن بودجه

بینی  در بحران کنونی برابر ورشکستگی و همچنین تغییر مالکیت ناخواسته پیش آنهافظت از راهی برای محا

هایی که در خطر ناتوانی در  میلیارد یورو وام ضمانتی را در اختیار شرکت 400صندوق همچنین . شده است

اعطای منظور  یورویی بهمیلیارد  50نیز شامل برنامه  ای العاده بازپرداخت هستند، قرار خواهد داد. بودجه فوق
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دلیل بحران کرونا در خطر ورشکستگی  وکارهای کوچک و افراد با مشاغل آزاد که به ببه کس تسهیالت

 .(FT Reporters, 2020) شده استهزار یورو فراهم  15تا سقف  به آنهاهستند و پرداخت مستقیم 

 همیلیارد یورو مجوز داد 356به ارزش  یالتبرای اعطای تسهی دابلیو اف کی بانکدولت آلمان در سال جاری به 

میلیارد دالر آمریکا(  834میلیارد یورو )معادل  750ی دولت بیش از ا بزرگ اعتباری و یارانه  برنامه. است

ی هم  ا های ویژه است. برنامه شده های بزرگ در نظر گرفته برای افراد شاغل و کارفرمایان کوچک و شرکت

شان برقرار شده است. حتی مالکیت نسبیِ دولت  رای پرداخت اجاره و حفظ مزایایبرای کمک به کارمندان ب

 در. است بررسی دست درها(  کردن عملی آن های هواپیمایی )یا ملی ها، از جمله شرکت بر بسیاری از شرکت

 لطو در که طرحی شود؛ می استفاده «1کوتاه زمان» سیستم از بیکاری، موج از جلوگیری برای حاضر حال

دهد اشتغال کارگران را  ها اجازه می این سیستم به شرکت آمیز بود. موفقیت 2012تا  2008 بزرگِ رکود

از دستمزدشان را، که توسط سازمان دولتی بیکاری درصد  67[ متوقف کنند؛ در این صورت کارگران ]موقتاً

شان به  ارند که با حقوق سابقکنند. پس از پایان بحران، همین کارگران حق د شود، دریافت می پرداخت می

سرعت کارشان را از سرگیرند، چون  توانند به ها در نهایت می شان برگردند. با این روش شرکت مشاغل قدیمی

قادرند به یک نیروی کار مجرب تکیه کنند و نیازی به جستجو و آموزش کارگران جدید ندارند. نظام سالمت 

اند. نظام تأمین  دهد، چه افراد شاغل و چه کسانی که اخراج شده همگانی آلمان همه را تحت پوشش قرار می

شدن مردم فراهم  خانمان ی برای جلوگیری از گرسنگی یا بیا های ماهیانه هزینه منظماً کمک نیزاجتماعی 

 کند. می

درصد  9/4) یی اضطراریمیلیارد یورو 156بودجه متمم عالوه بر استفاده از ذخایر انباشته مالی، دولت فدرال 

 ,Connolly)کرد آن عبارتند از  برخی موارد هزینهتصویب کرد که  2020برای سال تولید ناخالص داخلی( را 

2020; FT Reporters; 2020; Klaus; 2020; Masters; 2020) : 

 ها و تحقیق و توسعه )واکسن( های بهداشتی، ظرفیت بیمارستان بودجه برای افزایش تجهیزات مراقبت -

و  ییوروی 9000پرداخت  کیسه ماه  یبرا توانند یم دارند،که حداکثر پن  کارمند  ییها شرکت -

 کنند.  افتیدر وروی 15000کارمند دارند  10که حداکثر  ییها شرکت

 ینگیکه دچار مشکل نقد ییها شرکتاز توسعه  یبانک دولت قینامحدود به شکل وام از طر تیحما -

 لتدرصد وام توسط دو 90 ، با تعهداند شده

نفر  ونیلیم 35/2جبران حدود  یبرا وروی اردیلیم 05/10 نهیبا هز یدولت ارانهیطرح  کیگسترش  -

 . شوند یاخراج م یخود در هنگام بحران اقتصاد انیکه توسط کارفرما یکارگر

یت میلیارد یورو حما 48های ایالتی این کشور نیز با ارائه  عالوه بر بسته مالی دولت فدرال، بسیاری از دولت

اقدامات خود را برای پشتیبانی از اقتصاد این کشور اعالم  ،میلیارد یورو ضمانت در سطح دولتی 63مستقیم و 
                                                                                                                                                                                     
1
 “ShortTime”System 



 

 

35 

35 

 

 فصل اول: تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران و جهان

پرداخت وجوه تامینی و حمایتی که به ایجاد تعادل در زندگی در شرایط قرنطینه کمک  عالوه بر اند. کرده

 در آلمان با جدیت در حال انجام است های کاربردی علمی نیز کرده و آن را قابل اجرا کرده است، پژوهش

(Connolly, 2020.) 

فرانسه-1-4-11

درصد از تولید ناخالص داخلی  2میلیارد یورو )حدود  45، بسته مالی فرانسه در قانون اصالح بودجه کشور

ت صور درصد از تولید ناخالص داخلی( به 13میلیارد یورو )حدود  300شامل اقدامات پشتیبانی نقدینگی( و 

 .)(FT Reporters, 2020 ها ارائه شده است های بانکی به شرکت های دولتی برای وام ضمانت

 4جمهور فرانسه وعده تبدیل این کشور به یک کشور استارتاپی را داده بود که تزریق  رییس ،امانوئل مکرون

تامین مالی مجدد )به  .ه استها صورت گرفت وکارها برای حمایت از آن نقدینگی به این کسب یورومیلیارد 

و میلیارد یورو(،  5/1میلیون یورو(، پرداخت زودتر از موعد بخشی از اعتبارهای مالیاتی )به مبلغ  160مبلغ 

 ،میلیون یورو 150ریزی شده در این بخش به ارزش  های از پیش برنامه گذاری تسریع در پرداخت سرمایه

 .های متاثر از شیوع کروناست آپ ی دولت فرانسه به استارتهای موجود در طرح تزریق نقدینگ از برنامه بخشی

 همان منبع(:) است زیر شامل موارداین کشور اقدامات کلیدی پشتیبانی مالی فوری 

 افزایش بوجه اقالم بهداشتی و تسهیل و تقویت بیمه درمانی برای بیمار یا مراقبان آنها -

 قبوض و تعویق در پرداخت اجاره ،ها برای شرکتپرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی و مالیات  درتعویق  -

 متوسط و کوچک اقتصادی های بنگاه برای خدماتی

 اند حمایت از دستمزد کارگرانی که مشمول برنامه کاهش ساعت کاری شده -

 مستقل کارگران و آزاد های خرد تحت تأثیر رکود، مشاغل شرکت حمایت مستقیم مالی از -

 ها و حفظ حقوق و مزایای افراد ناتوان تا پایان تعطیلی تمدید مزایای بیکاری منقضی شده -

  ییوزارت داراتوسط  دیجد یها ارانهیاز  یبرخ تیریمد یبرا یصندوق همبستگ کی جادیا -

 یاجتماع نیتأم مهیب معوق و حق اتیپرداخت مال رفرانس،یمانند ا یسهام دولت یدارا یها نجات شرکت -

 آنها 

 در خانه بمانند. دیمراقبت از فرزندان خود با یاما برا ستندین ماریکه اگرچه ب ینیپرداخت به والد -

 اسپانیا-1-4-12

برای مقابله با تأثیرات اقتصادی « ترین بسی  منابع در تاریخ دموکراتیک اسپانیا بزرگ»دولت اسپانیا برنامه 

م دولتی برای میلیارد یورو ضمانت وا 100ترین بخش آن  بحران کروناویروس را اعالم کرده که بزرگ
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که  میلیارد یورو است 17تعهدات دولت سایر است. وکارهای کوچک و متوسط با هدف تضمین نقدینگی کسب

 .میلیارد یورو خواهد بود 200کل بسته از جمله پول خصوصی ناشی از ضمانت وام، بالغ بر  درمجموع،

درصد تولید ناخالص داخلی(  1حدود میلیارد یورو ) 9/13اختصاص بودجه  همچنین دولت اسپانیا اقدام به

 تحقیقات مربوط به توسعه داروها و واکسن و ای خدمات درمانی منطقه ، حمایت مالی از وزارت بهداشتبرای 

 (.OECD, 2020; FT Reports, 2020)  نموده است کرونا

 باشند: سایر اقدامات پیشگیرانه این دولت به شرح زیر می

وام برای افرادی که درآمد آنها تحت تاثیر بحران قرار گرفته و مهلت قانونی امهال قانونی پرداخت اقساط  -

 مشابه برای پرداخت قبوض آب و برق

مشمول برنامه تنظیم کار  ویروس کرونا دلیل حق استفاده از مزایای بیکاری موقت برای کارگرانی که به -

 یمه بدون نیاز به پرداخت حداقل سهم ب ،اند استخدام موقت قرار گرفته

افزایش حقوق بیمار برای کارگران آلوده به ویروس کرونا و یا افراد قرنطینه شده که توسط بودجه تأمین  -

 .شود اجتماعی پرداخت می

 شده است.تعلیق  آنها کارگران خود اشتغالی که فعالیت اقتصادیبه کمک هزینه  -

 درصد از پایه حقوق آنها  70 با مبلغی معادلکروناویروس  تأثیر یارانه موقتی برای کارمندان تحت -

)حداقل دو ماه( برای کارگران موقت که قرارداد آنها در مواقع  یورو 430کمک هزینه ماهیانه موقت حدود  -

 شود و حق دریافت مزایای بیکاری را ندارند. اضطراری منقضی می

  شده وابسته میلیون یورو برای ارائه کمک به افراد بیمه 300بودجه مکمل به میزان  -

 دیده  های غذایی برای کودکان آسیب برای تهیه وعده ها NGOمیلیون یورو به  25 پرداخت -

 پذیر نشینان آسیب برای اجاره بها کمک به اجاره -

 های تحت تأثیر برنامه تنظیم کار استخدام موقت اجتماعی برای شرکت حق بیمهمعافیت از  -

 ک و متوسط و خود اشتغالی به مدت شش ماه های کوچ به تعویق انداختن پرداخت مالیات برای بنگاه -

، برای کارگرانی که 2020درصدی سهم تأمین اجتماعی کارفرمایان از فوریه تا ژوئن سال  50 معافیت -

 .های مرتبط دارند قراردادهای موقت در بخش گردشگری و فعالیت

سوییس-1-4-13

با عبور شمار ه و و خروج وضع کرد سخت ورود یها تیمنطقه شنگن، محدود یکشورها یتمام یبرا سییسو

ضمن تزریق نقدینگی  بانک مرکزی سوئیس نمود.نفر، تجمع بیش از پن  نفر را ممنوع اعالم  43قربانیان از 

منظور  به ،های این کشور خواست تا همزمان با تالش دولت برای افزایش تامین اعتبار از بانکبه اقتصاد، 

 .(OECD, 2020) دخت سود و بازخرید سهام خودداری کننممانعت از توقف چرخ صنعت، از پردا
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ها و کارکنان سوییسی در برابر پیامدهای اقتصادی کرونا، یک بسته  دولت سوییس برای حمایت از شرکت

نیز میلیارد دالر( در نظر گرفته است. بانک مرکزی سوئیس  32/56میلیارد فرانک ) 32حمایتی به ارزش 

« 19-تامین مالی مجدد کووید»تبار برای نظام بانکی، تسهیالتی موسوم به منظور افزایش تامین اع به

  از حیث مبلغ هیچ سقفی ندارد. که اندازی کرده است راه

ها  میلیارد دالری خود رونمایی کرد که براساس آن شرکت 2/4دولت سوییس همچنین از طرح اضطراری 

هزار  500های دولتی بدون بهره تا سقف  کنند، وام میهایی که با آنها داد و ستد  توانند از طریق بانک می

درصد توسط دولت ضمانت شده و نرخ  85هزار فرانک تا  500های بیشتر از  وام. فرانک سوئیس دریافت کنند

توانند به اندازه  اند نیز می هایی که متحمل کاهش چشمگیر درآمد شده شرکت .درصد خواهد بود5/0بهره آن 

. نام کنند مدت ثبت میلیون فرانک، برای دریافت وام کوتاه 20انه خود تا سقف درصد فروش سالی 10

های با ضمانت دولت، از بانک مرکزی نقدینگی  دهد تا در قالب وام ها این اجازه را می تسهیالت مذکور به بانک

یعنی  دریافت کنند. نرخ بهره معامالت تامین مالی مجدد همان نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی سوئیس

 )همان منبع(. درصد است75/0منفی 

 سوئد-1-4-14

 یابد میدرصد کاهش  8حدود در سال جاری  سوئدرشد اقتصادی  المللی پول، صندوق بینبینی  پیش براساس

 تجربه کرده بود. 2008آنچه سوئد در بحران مالی جهان در سال  به مراتب شدیدتر از؛ رکودی (4-1)جدول 

تر یارانه در نظر  سکین ضربه اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا، برای ساعات کاری کوتاهمنظور ت دولت سوئد به

مدت  مزایای بیکاری طوالنی های ضمانتی اعطا و مقررات را برای استفاده از گرفته، مالیات را کاهش داده، وام

از شیوع ویروس که در راستای تعدیل آثار اقتصادی ناشی  هدولت همچنین اعالم کرد تسهیل کرده است.

 5 شاملاین بودجه  .کردخواهد  ارائهها  میلیارد دالر دیگر برای کمک به مناطق و شهرداری 2/2کرونا، 

یافته دولت و همچنین مبالغی بیشتر برای بخش بهداشت و  های کلی و افزایش هزینهبرای میلیارد کرون 

 .باشد میتامین اجتماعی 

؛ داده استهای رهنی مسکن را  بازپرداخت اصل وام تعویقها مجوز  کبه بان نیزسازمان نظارت مالی سوئد 

 پیش از این تنها افرادی که شغل خود را از دست داده یا بیمار شده بودند، قادر به استفاده از این امتیاز بودند

(OECD, 2020). 

اتریش-1-4-15

 4با بودجه  19 -بحران کووید اندازی صندوق مدیریت به راه شیاتردولت  ،در پی گسترش ویروس کرونا

و  یگردشگرهایی مانند  برای پشتیبانی از بخشهای حمایتی  بستهعالوه براین،  .نموداقدام میلیارد یورویی 
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ارائه داده است. سایر اقدامات دولت اتریش برای تاثیر کرونا قرار دارند،  شدت تحت که به یی،ونقل هوا حمل

  :(OECD, 2020)س کرونا عبارتند از مقابله با پیامدهای اقتصادی ویرو

 کاهش ساعات کاری کارکنان -

 .اند ضرر شدهمتحمل  خود وشفر در درصد 15از  شیبکه  ییها هتل به ییوروی ونیلیم 100 اعطای وام -

 وکارهای کوچک و متوسط. به کسبسال  5به مدت  وروی ونیلیم 5/2به ارزش اعطای وام  -

استرالیا-1-4-16

، کروناشیوع ویروس های ناشی از  حمایت از اقتصاد این کشور و کاهش آسیبمنظور  بهلیا بانک مرکزی استرا

این برای  .کرده استریزی  میلیارد دالر آمریکا( اوراق قرضه برنامه 2/87برای خرید پن  میلیارد دالر استرالیا )

تر نیز  پیش زند. دامی میاست که این بانک دست به انجام چنین اق 2008نخستین بار از زمان بحران مالی 

 .بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را به کمترین سطح خود رسانده بود

 عنوان به اصلی گروه پن یافته و  کرونا اختصاص میلیارد دالری برای مبارزه با 17/6بسته حمایتی  استرالیادر 

 :(OECD, 2020)باشد  است. اقدامات موقتی این کشور به شرح زیر می گرفته شده نظر در هدف جامعه

 میلیون نفر واجدالشرایط در سراسر کشور 5/6دالر برای حدود  750اختصاص کمک هزینه به مبلغ  -

های پرداخت  صورت یارانه هزار دالر به صاحبان مشاغل کوچک و تخصیص این مبلغ به 21پرداخت مبلغ  -

 دستمزد

 ک و متوسطهزار دالر کمک نقدی به مشاغل کوچ 25هزار تا  2پرداخت بین  -

گذاری برای مشاغل  هزار دالری برای تشویق به سرمایه 150های  های مالیاتی و همچنین کمک تخفیف -

 های بزرگ( جز شرکت دیگر )به

 .های بزرگ میلیارد دالری برای شرکت 1ایجاد یک صندوق مالی  -

کرد و با توجه به وکارهای کوچک و متوسط برای دریافت وام ضمانتی کمک خواهد  دولت استرالیا به کسب

اند، مزایای بیکاری را افزایش خواهد داد. کارجویان پول بیشتری  ها مجبور به تعدیل نیرو شده اینکه شرکت

توانند در سال جاری و سال آتی، تا سقف  دریافت خواهند کرد و افرادی که در مضیقه اقتصادی هستند، می

 هیالت بدون مالیات دریافت کنند.هزار دالر استرالیا از صندوق بازنشستگی خود تس 10

های اقتصادی این کشور برای مقابله با  ها و محرک براساس اعالم دولت استرلیا، تا اینجای کار مجموع بسته

 درصد تولید ناخالص داخلی ساالنه این کشور بوده است. 10از اپیدمی جهانی کرونا، معادل  ناشیآثار 
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 انگلیس-1-4-17

ارائه کرده  یاقتصاد تیسه بسته بزرگ حمار مقابله با پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا منظو دولت انگلیس به

 اردیلیم 39حداقل  شنهادشدهیپ میمستق یمال تیاست، اما حما شخصنام نهیاست. در حال حاضر کل هز

ا برای ر« چتر»میلیارد پوندی موسوم به  50انگلیس طرح  .پوند است اردیلیم 50به  کیپوند و احتماال نزد

این  های متاثر از شیوع ویروس کرونا به کمیسیون اروپا ارائه داده بود که تصویب شد. حمایت از شرکت

بانک  شود. اعطا می وکارها کسبدر قالب کمک بالعوض، تزریق نقدینگی، مزایای مالیاتی و وام به  حمایت

شده تاریخ پولی  کمترین نرخ بهره ثبتاین نرخ بهره که . درصد رساند 1نرخ بهره را به  نیز مرکزی انگلیس

 FT) میلیارد پوند نقدینگی به بازارها روانه شود 200مدرن این کشور است باعث خواهد شد حدود 

Reporters, 2020; Gabbai and Ross, 2020; Masters, 2020; OECD, 2020.) 

درصد از  80به پرداخت  نسبتها،  های عظیم نیروی کار شرکت برای جلوگیری از اخراجدولت همچنین 

توانند  وکارها می کسب نموده استاعالم ده و پوند در ماه اقدام کر 2500نشین تا سقف  حقوق کارکنان خانه

طور  های خود را پرداخت نکنند؛ مبلغی که آنها به میلیارد پوند مالیات بر ارزش افزوده دارایی 30تا سقف 

  کردند. اخت میمالیاتی پرد نمعمول ظرف سه ماه به مامورا

وکارها را برای مدیریت ضربه  میلیارد پوندی خود به کسب 330دولت فاز نخست طرح تخصیص وام ضمانتی 

وکارهای کوچک و متوسط  این طرح به کسب اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به مرحله اجرا درآورد.

و اختالل ایجاد شده ناشی از کرونا در روند ها  میلیارد پوند، وقفه 5کند تا با دریافت وام تا سقف  کمک می

 )همان منابع(.  دتجارت خود را مدیریت کنن

ماهه بدون  12تواند برای دریافت وام  میلیون پوند می 45وکار پایدار با بازدهی حداکثر  هر کسبعالوه براین، 

همچنین بانک  شود. می درصد این وام توسط دولت ضمانت 80ها ارائه دهد؛  بهره درخواست خود را به بانک

ها را نیز کمتر کرده است  درصد کاهش داده و الزامات سرمایه بانک 5/0مرکزی نرخ بهره معیار خود را به 

(Masters, 2020)  . 

میلیارد پوندی به نظام رفاهی را  7سایر اقدامات دولت بریتانیا در راستای کمک به اقتصاد این کشور، کمک 

 .گیرد در بر می

 کشورهایعربی-1-4-18

 78/18های بازارهای مالی کشورهای عربی حاشیه خلی  فارس به  طی هفته نخست شیوع ویروس کرونا زیان

زیان را متحمل شده است.  ینیلیارد دالر بیشترم 57/8یلیارد دالر رسید و عربستان در این میان با رقم م

هایی را برای  صنعتی و تولیدی، خسارت ویروس کرونا در چین و تعطیلی شمار زیادی از واحدهای گسترش
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دنبال داشته است. چین به یکی از بزرگترین شریک  بازارهای انرژی و بورس و اقتصاد کشورهای عربی به

انواع مختلفی از کاالها را به کشورهای عربی از یک سو  ؛تجاری هر یک از کشورهای عربی تبدیل شده است

ای به تقاضای چین برای نفت  حساسیت ویژهکشورهای عربی ی نفت بازارها و از سوی دیگر، کند صادر می

به است. با توجه  داده شیوع این ویروس تقاضای چین برای واردات نفت از کشورهای عربی را کاهش .دارند

دنبال خواهد  هر زیانی به چین، ضرر این کشورها را به ،اهمیت و جایگاه اقتصاد چین برای کشورهای عربی

 .(Kane, 2020) داشت

با توجه به اهمیت و جایگاه اقتصاد چین در نظام عرضه و تقاضای جهانی کاال و مواد اولیه هرگونه عاملی که 

باعث وقفه در واردات انرژی و همچنین تولید و صادرات کارخانجات صنعتی این کشور به کشورهای عربی 

ترین  واجه سازد. در حال حاضر چین بزرگای م تواند اقتصاد کشورهای عربی را هم با چالش عمده شود، می

سهم آن از مصرف جهانی  ،انرژی المللی بینبینی سازمان  واردکننده نفت خام در جهان است و براساس پیش

 ،شیوع ویروس کرونا و کاهش صادرات نفتی اوپک ی رسد. در نتیجه یم 2020درصد تا پایان سال 14به 

و این موضوع بر روی بودجه عمومی عراق تاثیر خواهد گذاشت.  صادرات نفت عراق به چین تاثیر پذیرفته

شود و هرگونه تاثیری بر قیمت نفت  بخش بزرگی از بودجه عراق از درآمدهای حاصل از فروش نفت تامین می

 . ت )همان منبع(بودجه این کشور اثر خواهد داش بر

های اخیر افزایش  فارس طی سال حجم همکاری اقتصادی و بازرگانی چین و کشورهای عربی حاشیه خلی 

 63ای دارد و حجم تجارت سالیانه این دو کشور حدود  چین با امارات روابط اقتصادی گسترده .یافته است

دالر است و چین بزرگترین شریک میلیارد  60 حجم تجارت چین با عربستان هم ساالنه میلیارد دالر است.

و  19تجاری چین با کویت و قطر هم به ترتیب حدود  رود. حجم مبادالت شمار می اقتصادی ریاض به

حجم باالی تبادل تجاری چین با کشورهای عربی حاشیه خلی  فارس سبب شده است است. میلیارد دالر 13

علت گسترش ویروس کرونا میلیاردها دالر از حجم مبادالت اقتصادی میان  ها افزایش یابد، زیرا به که نگرانی

 . (Thompson, 2020) حالت تعلیق در آمده استبه  هاچین و این کشور

گستردگی دامنه شیوع بیماری و درگیری اقتصاد جهانی، تبعات اقتصادی ناشی از قطع مبادالت تجاری بین 

کند. لذا کشورهای عربی در مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا  چین و کشورهای عربی را تشدید می

 د که  در ادامه به اقدامات برخی کشورها اشاره شده است.ان اقداماتی را در پیش گرفته

 امارات 

 100از شیوع ویروس کرونا، از بسته حمایتی  ناشیبانک مرکزی امارات در راستای تعدیل آثار اقتصادی 

های این  برای بانک« طرح حمایت اقتصادی هدفمند»خود با عنوان  میلیارد دالری( 27میلیارد درهمی )

های بدون بهره در  میلیارد درهمی است که از طریق وام 50این طرح شامل بسته کمکی  کرد.کشور رونمایی 
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خود را آزاد  یا های سرمایه ها مجازند تا سپرده براین، بانک عالوه گیرد. های این کشور قرار می اختیار بانک

 دهد. دهندگان قرار می میلیارد درهم دیگر در اختیار وام 50کنند که در نتیجه 

و های جاری  درصدی ذخیره قانونی بر سپرده 50بانک مرکزی امارات همچنین در مرحله دیگر با کاهش 

 .ه استمیلیارد دالر رساند 70به  زمان درصد، ارزش مجموع اقدامات خود را تا این 7به  14از کاهش آن 

 Barbuscia andآورد ) می همفرا ها بانک برای  میلیارد درهم نقدینگی 61اقدامی که به گفته این بانک حدود 

Kalin, 2020). 

 عربستانسعودی

 وکارهای کوچک و متوسط کسب یدالر( برا اردیلیم 3/13) یالیر اردیلیم 50 حمایتیبسته  یعربستان سعود

تا به  شود یم اعطا وکارهای کوچک و متوسط کسببه  ی،وام بانک صورت به حمایتیبسته  نی. اه استکرد ارائه

ها و  بانک هاعتبار ب الیر اردیلیم 30، یعربستان سعود براین، عالوهو رشد را بدهد.  تیدامه فعالآنها امکان ا

کوچک و متوسط را به مدت  یها شرکتهای  تا پرداخت وام دادکننده اختصاص خواهد  نیتأم یها شرکت

 6وام  نیتضمبرنامه  کی قیاز طر وکارهای کوچک و متوسط همچنین کسب .دناندازیب ریشش ماه به تاخ

 .(.(OECD, 2020; Barbuscia and Kalin, 2020) ندگیر یمتحت حمایت قرار  یالیر اردیلیم

 کویت 

های حیاتی اقتصاد این کشور در  منظور تامین نقدینگی بیشتر برای استفاده بخش بانک مرکزی کویت به

این ، براین عالوه درصد کاهش داد. 2/5های داخلی خود را  سپرده قانونی برای فعالیت بانکنرخ بحران کرونا، 

وکارهای کوچک و متوسط، آن را  برای کسب 1نهاد در راستای افزایش نقدینگی، با تسهیل شرط ریسک وزنی

منظور توسعه مسکن براساس ارزش  افزایش درصد بودجه قابل تخصیص به درصد کاهش داد. 25به  75از 

 مرکزی کویت در بحبوحه شیوع کرونا است. ملک یا هزینه توسعه نیز از دیگر اقدامات بانک

ها را برای اعطای وامِ بیشتر افزایش  پذیری بانک بنا به اعالم بانک مرکزی این کشور، اقدامات مذکور انعطاف

 ,Thompsonد )تری را در دستور کار قرار خواهد دا اقدامات گسترده ،داده و تاکید کرده که در صورت لزوم

2020). 

 مصر 

 ،های چین در مصر در بلندمدت و همچنین کاهش مبادالت تجاری میان دو کشور گذاری هرکود سرمای

در  یمصر انتظار دارد که رشد اقتصاد. بنابراین، تواند اقتصاد مصر را با خطر روبرو سازد موضوعی است که می

اهداف  رو، از این. ابدیکاهش  19 دیکوو یدلیل اثرات اقتصاد به 2020تا ژوئن  2019 یسه ماه آخر سال مال

در راستای مقابله با آثار  .(4-1)جدول  است افتهی رییدرصد تغ2درصد به  6/5از  این کشور رشد ساالنه

 .(Thompson, 2020) است  میلیارد دالری در نظر گرفته 6مصر بسته حمایتی اقتصادی ویروس کرونا 

                                                                                                                                                                                     
1
 Weighted Risk 
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 19 دیکووآثار  ریتحت تأثکه صنعت  یررسمیاز کارگران غ تیحما ی برایجمهور استیرکابینه کارمندان 

مسلح مصر  یروهایناند. همچنین  کردهاهدا  1تهیا مصر صندوق به را خود حقوق از درصد 20اند،  قرار گرفته

کارمندان مسن و زنان از حضور در محل  کردن معاف موظف به انیکارفرماو  گانیماسک را عیتوزموظف به 

 یخدمات بهداشت یبرا یدالر بودجه اضاف ونیلیم 64قاهره مبلغ نین . همچاند شده کار بدون کاهش دستمزد

 )همان منبع(. ابدی شیدرصد افزا69ها در بخش بهداشت تا  یگذار هیماکه سرطوری درنظر گرفته است بهخود 

موسساتچندملیتی-19-4-1

المللی نیز در کنار بیندر کنار اقدامات کشورها برای کاهش اثرات شیوع بیماری بر اقتصاد خود، موسسات 

کنند. کشورها قرار گرفته و خدمات بهداشتی و یا تسهیالت مالی به اعضای خود یا کشورهای نیازمند اعطا می

 در ادامه به اقدامات برخی از این موسسات اشاره شده است.  

 (بانکمرکزیاروپاECB)  

ار است برای کمک به اعضای خود در مواجهه با بانک مرکزی اروپا از طریق برنامه خرید اضطراری پاندمی، قر

میلیارد اوراق قرضه اضافی بخرد. کریستین الگارد، رییس بانک مرکزی اروپا، وعده داده  750رکود، امسال 

 (.Masters, 2020های بانک وجود ندارد ) که هیچ محدودیتی برای حمایت

 صندوقبین(المللیپولIMF)

اند، با اولویت  لیارد دالر برای وام به کشورهایی که با بحران مالی مواجه شدهمی 50المللی پول صندوق بین

در مبارزه با آثار اقتصادی کرونا عبارتند از: اقتصادهای نوظهور، اختصاص داده است. از جمله اقدامات صندوق 

 یها ستایس یاجرا یبرا یفن یها کمک (؛RCFی سریع )اعتبار التیتسه قیاز طر یاضطرار یمال تامین

ی به و آموزش یفن یها ارائه کمک ای و و مبادله یمال ،یمؤسسات پول یو سامانده جادیا ی؛جامع کالن اقتصاد

 )همان منبع(. توسعه کشورهای درحال

 گروهبانکجهانی

ای که با مشکل  میلیارد دالر برای تامین مالی کشورهای در حال توسعه 12بانک جهانی اعالم کرده که تا 

از جمله اقدامات بانک جهانی در مبارزه با آثار اقتصادی کرونا  اند به پاندمی پاسخ خواهد داد. شدهمواجه 

 یتیامن یها استیاجتناب از سی؛ گذار هیو سرما یتجار ی،مال ،یپول یاستیس یابزارها یریکارگهبعبارتند از: 

غذا  ،یضرور یوقف صادرات کاالهاعدم ت ؛شود یارزش جهان رهیشدن اختالالت در زنج تر میکه منجر به وخ

 تیتقودر کشورهای در حال توسعه؛ مربوط به سالمت  یها بودجه و پرداخت شیافزایی؛ و محصوالت دارو

ای در بازارهای مالی  بلهاقدامات مقا و یاز بخش خصوص تیحما کشورهای درحال توسعه؛شبکه سالمت 

 )همان منبع(. کشورهای درحال توسعه

                                                                                                                                                                                     
1
 Tahya Misr Fund 
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بندیجمع-1-5

ها نفر به وضیعیت حیاد ایین بیمیاری     ای مواجه شده و این یک واقعیت است. میلیون سابقه هان با آزمون بیج

صورت نمایی در حال گسترش است. جوامیع دچیار آشیفتگی     اند و در بسیاری از مناطق بیماری به دچار شده

یاری از کشورها اقدام بیه  المللی، بسبا گسترش ویروس در سطح بینشده و اقتصادها در حال فروپاشی است. 

های انزوای اجتماعی، کاهش  انجام اقداماتی برای محدودسازی گسترش و شیوع این ویروس از طریق سیاست

پیامیدهای   د. بررسیی انی در فعالیت موسسات آموزشی، محدودسازی کار و محدود کردن تحرک میردم کیرده  

ترین معضلی که کشورها با آن روبرو هستند و  دهد مهم نشان می در کشورهای مختلفاقتصادی بحران کرونا 

تواند دارای آثار منفی بسیاری در دوران بعد از کرونا هم باشد، معضل بیکاری و از بیین رفیتن بسییاری از     می

هیا سیعی بیر حفیظ      و به همیین منظیور دولیت    ،نیز بروز پیدا کرده ایرانمشکلی که در کشور  ؛مشاغل است

ی حمایتی دارند تا عالوه بر گردش چرخ اقتصادی به حفیظ مشیاغل نییز کمیک     ها وکارها با ارائه بسته کسب

 .آورده شده است 6-1طور خالصه در جدول  . اهم اقدامات پیشگیرانه برخی از کشورهای مورد بررسی بهکنند
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 خالصه اقدامات پیشگیرانه کشورها در مقابله با ویروس کرونا -6-1جدول 

پوشش

همگانی

نظام

سالمت

تپرداخ

بخشیاز

حقوقبیکاران

دراثرویروس

کرونا

تعویقبه

انداختن

واجاره

قبوض

خدماتی

یارانه

موقتی

برای

کارمندان

معافیت

حق

بیمه

کارفرما

افزایشحقوق

کارگرانآلوده

بهویروس

کروناوافراد

قرنطینهشده

دورکاریو

کاهش

ساعت

کاری

کارکنان

حمایتمالی

مستقیماز

کسبو

وکارها

هااستارتاپ

حمایت

ازبازار

 سرمایه

کمکبهکادر

درمانیوحوزه

سالمتو

 بهداشت

کمک

به

 خانوارها

حمایت

ازبیمه

 بیکاری

هایمعافیت

مالیاتی

ضمانت

هایصندوق

گذاریسرمایه

 مشترك

اعطایوام

به

 وکارهاکسب

بهتعویق

انداختنمهلت

بازپرداخت

اقساطتسهیالت

 بانکی

خریدسهام

اوراقو

بهادارتوسط

 دولت

کاهش

 نرخبهره

حمایت





 کشور

 چین   *    *  *  * *  *  *  

 ژاپن  *      *  *  *      

 کره جنوبی *   *    *          

 کنگ هنگ        *          

 هند *   *  *  *          

 پاکستان   * *       *    * *  

 ترکیه *  * *  *  *      *    

*  آلمان  *  * *   * *  * *   * * *

 ایتالیا   * *  *  * *  *    * *  

 انگلیس *   *  *    *        

 سوئد   * *  *  * *         

 سوئیس *   * *             

 اتریش    * *             

        استرالیا * *  * * *     

  *  فرانسه   *  * * * * * * *   * 

  * * *  اسپانیا   * *   * * *  *  *

        * * * * *  ایاالت متحده آمریکا * * - * *

 امارات *   *      *        

         عربستان سعودی   * *      *

         کویت *   *      *

         مصر    * *   * * *

  *    *   * * * *  ایران   * * 
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اقتصادی آن در مناطق مختلف، پاسخ -های اجتماعی ، برای سرکوب این ویروس و احیای ویرانیدر مجموع

باید قاطعانه، خالقانه و جمعی باشد. میزان پاسخ در سطح ملی باید متناسب با مقیاس بحران، هماهنگ و 

پذیری  ا آسیبالمللی توسط سازمان بهداشت جهانی هدایت شود. در کشورهای ب های بین جامع بوده و پاسخ

ها باید چندجانبه بوده و مسئولیت مشترک و همبستگی جهانی در پاسخ به تاثیرات کوید  بیشتر، این پاسخ

 سرلوحه اقدامات قرار گیرد. 19

نخستین توصیه، اتحاد کشورها برای پاسخ فوری و هماهنگ برای متوقف کردن انتقال ویروس و پایان دادن 

یافته به کشورهای در حال توسعه برای  ارتباط ضروری است کشورهای توسعهگیری آن است؛ در این  به همه

 -تقویت نظام سالمت و ظرفیت پاسخگویی کمک کنند. دومین توصیه، مقابله با آثار ویرانگر اجتماعی

های کوچک و  درآمد، بنگاه پذیر زنان، سالمندان، جوانان، کارگران کم های آسیب ویژه بر گروه اقتصادی آن به

های مالی و پولی است که با تامین مستقیم  توسط و بخش غیر رسمی است؛ که به معنای طراحی سیاستم

وکارها از  منابع برای خانوارها و کارگران، با تامین بیمه سالمت و بیکاری برای اجتماع، و با حمایت از کسب

 ورشکستگی و زیان گسترده شغلی جلوگیری کنند.

ای برای تامین نقدینگی برای بازارها و حفظ عملکرد آنها در پیش  سابقه اقدامات بیکنون ها تا ها و دولت بانک

المللی هماهنگ شوند تا تاثیرشان  صورت بین ولی این اقدامات باید به ،اند که شاید بیش از حد نیاز باشد گرفته

 GDPدرصد  10یزان مقیاس و هماهنگ جهانی، حداقل به منابعی به م برای این پاسخ بزرگ. چند برابر شود

یافته این منابع را در اختیار دارند و این پاسخ را اعمال  . کشورهای توسعه(Guterres, 2020)جهانی نیاز است 

المللی صندوق  های ذخایر بین کنند؛ اما منابع کشورهای در حال توسعه باید با استفاده از انتشار دارایی می

های  یر موسسات مالی افزایش داده شود. معاوضات بین بانکالمللی پول و همچنین تزریق توسط سا بین

تواند به تامین نقدینگی مورد نیاز این کشورها کمک کند.    مرکزی اقتصادهای در حال ظهور نیز می

باید در اولویت قرار گیرد. در این  2020های بهره در سال  پوشی از پرداخت کاهش بدهی، از جمله چشم

های تامین خود را در اختیار کشورها قرار  های خود را بسی  کرده و زنجیره سیستم خصوص سازمان ملل باید

 دهد.  

در نهایت، پس از گذر از این بحران، جهان با یک انتخاب مواجه خواهد شد: بازگشت به دنیایی مانند گذشته 

هدف  17و  2030برنامه  کند. پذیر می ها آسیب یا برخورد قاطعانه با موضوعاتی که جهان را در برابر بحران

باید به اقتصاد متفاوتی منجر شود. کلیه  19توسعه پایدار باید نقشه راه جهانیان باشد. بهبودی از بحران کوید 

اقدامات کشورها در طول و بعد از بحران باید با تمرکز بر ایجاد اقتصاد و جوامع برابر، فراگیر و پایدار درمقابل 

 های جهانی دیگر باشد که الزمه آن همبستگی جهانی است. بسیاری از چالشها، تغییر اقلیم و  اپیدمی

تواند به احیای اعتمیاد و کمیک بیه بهبیود تقاضیا کمیک کنید، امیا          های حمایتی کالن اقتصادی می سیاست

اگیر  هیای سیفر را جبیران نمایید.      وکارها و محیدودیت  تواند اختالالت ناشی از توقف اجباری برخی کسب نمی
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هماهنگ برای و ، اقدامات چندجانبه کاهش یابدبرای یک دوره طوالنی  اقتصادی د و رشدنتحقق یاب ها ریسک

های  درآمد و افزایش هزینه ، حمایت از اقتصادهای کمکنترلیمؤثر، اقدامات  بهداشتیهای  اطمینان از سیاست

 د.خواهد بو هابازگرداندن اعتماد و حمایت از درآمد ابزار برای  مالی مؤثرترین
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اقتصادایران-2

 2، دکتر علی سوری1دکتر عزیز احمدزاده

مقدمه

های مختلفی های متعدد و متنوعی از تاثیر کرونا بر اقتصاد کشور منتشر شده است که از جنبهتاکنون گزارش

به اند. البته به دلیل سرعت باالی تحوالت این پاندمی و ماهیت زنده اقتصاد در واکنش به موضوع توجه کرده

بینی تاثیرات کرونا در بازه اندکی از ها اندک بوده و هدف آنها پیشآن، اساسا تاریخ انقضای بسیاری از تحلیل

آینده بوده است و به همین دلیل، تاریخ تهیه آنها به ماه و حتی روز مشخص شده است. همچنین تاکنون 

های ی مقابله با آن و تاثیرپذیری بخششناخت نسبتا بهتری از سرایت کرونا و اقدامات انجام گرفته برا

های اثرگذار پاندمی بر شود کانالمختلف اقتصادی حاصل شده است. لذا در این بخش از گزارش سعی می

-اقتصاد ملی با تاکید بر موارد حایز اهمیت برای صنعت بیمه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سپس تحلیل

 ند. ها با مطالعات مهم قبلی مقایسه شو

آور خود را مدیون کار گروهی و تقسیم کار مبتنی بر آن است که اقتصاد کنونی که عمده پیشرفت سرسام

گرایی را در باالترین سطح خود موجب شده و اکنون تولید بسیاری از محصوالت را در قالب تقسیم تخصص

ورد کرده است. لذا بسیاری از کارهایی ها برخدهد، اکنون با قید فاصله فیزیکی انسانکار بین المللی انجام می

یافت، اکنون متوقف شده است. که کار گروهی آنها در قالب تجمع کارکنان در یک مرکز فیزیکی تحقق می

همین توقف یک حلقه از تولید، به دلیل پیوندهای بسیار گسترده پسین و پیشین اقتصاد کنونی، سبب 

شده است. به زبان دیگر، کرونا نه تنها افراد مبتال را از فعالیت اختالل در تقسیم کار گروهی و بین المللی 

های روزمره خود ناتوان خارج کرده است، بلکه افراد سالم را هم در کمک به مبتالیان و حتی در ادامه فعالیت

 کرده است.

ن و میزان تحلیل های اولیه در خصوص تاثیر کرونا بر اقتصاد کشورها، عمدتا مبتنی بر رکود اقتصادی چی

انتقال آن به سایر کشورها بود. اما با عیان شدن این واقعیت که سرعت انتقال بین کشوری این ویروس بیشتر 

از سرعت انتقال آن در داخل چین بوده )و یا آنگونه که بعدا شایع شد، که میزان خطر و سرعت انتقال این 

های اقتصادی که بر مبنای وقوع بحران در تحلیل ویروس بیشتر از آنچه بوده است که چین اعالم کرده بود(،

شد، به سرعت رنگ باخت و اقتصاد چین و انتقال آن به کسب و کارهای جهانی در تعامل با چین ارایه می

                                                                                                                                                                                      
1
 عضو هیات علمی پژوهشکده بیمه 

2
 هشکده بیمهمشاور علمی رییس پژو -عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران 
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ها از بحرانی شدن اقتصاد چین دقیق نبوده و در مقابل، این خود ویروس بود که به بینیمشخص شد که پیش

های تعامالت انسانی و اجتماعی و نه از طریق روابط آن هم از طریق کانال اقتصاد کشورها حمله کرد.

جایی کاال. ماهیت حایز اهمیت این پاندمی برای اقتصاد، یکی سرعت سرایت بسیار باال اقتصادی صرف و جابه

مرگ بوده و دیگری، تفاوت عوارض آن در افراد مختلف است، به نحوی که برای برخی افراد عوارض کشنده و 

تر و حتی برای برخی افراد، ممکن است ابتال به کرونا را به همراه داشته و برای برخی دیگر عوارضی مالیم

کامال نامحسوس و فاقد عالمت باشد. سومین ویژگی مهم آن، فقدان واکسن و درمان موثر ثابت شده است. 

عنوان بهترین روش پیشگیری از شیوع گیری فیزیکی افراد به ها باعث شده است که فاصلهمجموع این ویژگی

ها به عنوان یکی از عاملین اصلی تولید )سرمایه انسانی( ومیر انسانبیماری قلمداد شود. بنابراین، اگرچه مرگ

گذاری دارای بار مالی چشمگیری بر اقتصاد است، اما مساله کرونا با اقتصاد جهان، عمدتا از تجویز فاصله

های اقتصادی تیمی و گروهی ای سهمگین به تمام فعالیتین بیماری حملهشود و ااجتماعی شروع می

 ها از نزدیک هستند. شود که مستلزم تعامالت فیزیکی انسانمحسوب می

ها و هم مردم و کسب و کارها، نسبت به بیماری واکنش نشان البته نظر به پویایی جامعه و اقتصاد، هم دولت

زنند که از شدت تاثیر های اقتصادی را نیز رقم میتی اساسی در فعالیتها تحوالدهند که این واکنشمی

 بیماری بر اقتصاد خواهد کاست. 

وضعیتاقتصادکشورقبلازکرونا-2-1

اقتصاد ایران به دلیل ماهیت نفتی و تک محصولی آن و همچنین ویژگی برجسته سیاست خارجی آن که 

، همواره متاثر از قیمت نفت و تحریم بوده است. در ده سال اخیر نیز دفاع از مظلومان و تقابل با امریکا است

در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، ویژگی برجسته اقتصاد وفور درآمدهای نفتی ناشی از افزایش 

ها و جهش نرخ ارز در ای همچون مسکن مهر و سپس تشدید تحریمهای پرهزینهقیمت نفت و شروع برنامه

بود و به ترتیب یک رونق و رکود اقتصادی را به دنبال داشت. پس از آن و با شروع ریاست  1390سال 

های ناشی از توافق برجام و خوشبینی نسبت به آن، سبب ایجاد یک دوره جمهوری دکتر روحانی، گشایش

و زیرپا شد. اما این دوره چندان طول نکشید و با روی کار آمدن ترامپ  1396و  1395های رونق در سال

های ایران روند تشدید شونده به خود گرفت و در کنار مشاجرات نهادن برجام توسط وی، مجددا تحریم

مربوط به پولشویی، سبب تضعیف مجدد اقتصاد ایران و شروع یک دوره رکودی دیگر شد، به نحوی که طبق 

درصد بدون نفت( و  2.4)و منفی درصد  4.9برابر با منفی  1397اعالم مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی سال 

درصد )و صفر درصد بدون نفت( شد. طبعا تاثیرپذیری  7.6برابر با منفی  1398برای نه ماهه اول سال 

ها )و متعاقب آن شوک نرخ ارز( یکسان نبود و بخش صنایع و معادن با رشد منفی ها از تشدید تحریمبخش
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ها دیده و در مقابل، بخش کشاورزی با رشد مثبت از تحریم ، بیشترین آسیب را1398ماهه درصد در نه 16.6

  1398و  1397های درصد تاثیر ملموسی از تحریم ندیده است. از منظر متغیرهای پولی نیز در سال 3.2

جایگزین شدن استقراض از بانک مرکزی به جای درآمدهای نفتی به عنوان راهی برای تامین مالی دولت، 

 28.2و  23.1نگی و تورم شده است. به نحوی که نقدینگی در این دو سال به ترتیب سبب افزایش رشد نقدی

 1درصدی را به دنبال داشته است. 34.8و  26.9درصد رشد داشته و تورم 

اهتمام کشور به مقاوم سازی اقتصاد در مقابل تحریم از طریق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور  

های اعمال شده برای ساخت کرد، در کنار برخی سیاستی مشابه خارجی را ممنوع میکه ورود کاالهای دارا

و جایگزین نمودن محصوالت داخلی به جای کاالهای وارداتی )نهضت ساخت داخل( باعث کنترل تنزل 

خوشبینی نسبت به خروج از رشد منفی و مثبت شدن رشد  1398اقتصاد شد. به نحوی که در سه ماهه سوم 

گیری بود. از بعد خانوار نیز باید گفت که سطح بیکاری به دلیل رکود باال در سال آتی در حال شکل اقتصاد

رفته و همچنین به دلیل تورم شدید ناشی از شوک نرخ ارز، قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافته است. 

رد که اقتصاد به دلیل مشکالت بنابراین، در مجموع باید گفت که کرونا در شرایطی به اقتصاد ایران حمله ک

های سنگین تحریم و نرخ ارز، بسیار تضعیف شده بود و تحمل شوک کرونا هم برای ساختاری قبلی و شوک

( به 1-2ها و هم برای خانوارها بسیار دشوار بود. آثار تحوالت مذکور در هزینه ناخالص ملی )نمودار بنگاه

 این نمودار مورد استفاده قرار خواهند گرفت. های بعدی اجزایخوبی نمایان است. در بخش

 )میلیارد ریال( 1390اجزای هزینه ناخالص ملی به قیمت های ثابت سال  -1-2نمودار 

 
 ماخذ: بانک اطالعات سری زمانی بانک مرکزی ج.ا.ا.

                                                                                                                                                                                      
1
 ماهه اول سال هستند.9برای  1399آمارهای سال  
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اثراتمستقیمکرونابراقتصادکشور-2-2

انی و فوتی، تاثیرپذیری طرف عرضه و تاثیرپذیری های درماثرات مستقیم کرونا در قالب سه بخش هزینه

 شود.بررسی می 19-طرف تقاضای اقتصاد از کووید 

 هایدرمانیوفوتیهزینهالف(

کند. این های درمانی چشمگیری را به جامعه تحمیل میشیوع کرونا از طریق بیمار کردن افراد، هزینه

های قرنطینه خانگی، اسکن(، هزینهتی، رایولوژی یا سیهای تشخیصی )اعم از آزمایشها شامل هزینههزینه

باشد. طبق اطالع رسانی دکتر جان بابایی یو و اقدامات درمانی مورد نیاز در خالل آنها میسیبستری، آی

-گزارشی از دانشگاه علوم پزشکی ایران، مقادیر ذیل را در خصوص این هزینه 1)معاون درمان وزارت بهداشت(

 دهد: یها به دست م

  ،2میلیون تومان برای هر پرونده 2متوسط هزینه برای افراد بستری در بخشهای معمولی  

  ،هزار  200متوسط هزینه لوازم حفاظتی به ازای هر تخت بستری معمولی برای بیماران کرونایی

 تومان

  متوسط هزینه برای بیماران کرونایی بستری در بخشICU ،4.5 نده میلیون تومان برای هر پرو 

 هزار تومان 400یو برای بیماران کرونایی، سیمتوسط هزینه لوازم حفاظتی به ازای هر تخت آی 

هزار  100فوتی بر اثر کرونا ثبت شده است و  7600هزار مبتال و  95( 1399اردیبهشت  12تاکنون )تا 

درصد تختهای  50که حویدهند. به نهزار پزشک مستقیما به بیماران کرونایی خدمات ارائه می 12پرستار و 

بیمارستانها به بیماران کرونایی اختصاص یافته است. در صورت دسترسی به اطالعات کافی، هزینه درمانی 

 به شرح زیر قابل برآورد بود:  19کووید 

 های یک تشخیص * تعداد مبتالیان کل هزینه تشخیصی = متوسط هزینه

 ( * تعداد مبتالیان3%20یون تومان( * احتمال بستری )میل 2کل هزینه بستری = متوسط هزینه بستری )

 95000*0.2*2=38000میلیون تومان 

                                                                                                                                                                                      
1
 منتشر شده در سایت خبری خبرآنالین 
2
درصد از هزینه هتلینگ بیمارستان به عهده ی بیمار است. به طوری که به ازای این رقم، بستری در بخش  10در صورت برخورداری از بیمه، صرفا  

 میلیون تومان را به بیمار تحمیل می کند. 1هزینه هتلینگی به اندازه  ICUهزار تومان و بستری در بخش  200 تا 150عادی هزینه هتلینگی به اندازه 
3
 احتماالت بر مبنای مصاحبه دکتر هاشمیان از بیمارستان مسیح دانشوری با پایگاه اطالع رسانی سیما احصا شده است.   
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 فصل اول: تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران و جهان

%( * 14یو )سیمیلیون تومان(* احتمال ورود به آی 4.5یو )سییو= متوسط هزینه آیسیکل هزینه آی

 هاتعداد بستری

 (95000*0.2*)0.14*4.5=11970میلیون تومان

های مختلفی اعم از دوره نقاهت، ذکور صرفا برای دو ماه بوده و هزینههای مباید توجه داشت که هزینه

شود. همچنین گستره بیماری کرونا سبب انحراف بسیاری از قرنطینه خانگی و تشخیصی را شامل نمی

های بیمارستانی از تخصص اصلی شده و به عنوان مثال، تعداد موارد جراحی و سایر خدمات درمانی بخش

های مذکور قیمت هستند( به شدت کاهش یافته و ظرفیتراورژانسی )که عموما خدماتی گرانهای غیبیماری

ها را نیز به دنبال داشته صرف خدمات دهی به بیماران کرونایی شده است که کاهش درآمدهای بیمارستان

انتشار بیماری، در آید و با توجه به سرعت است. بنابراین فشار بسیار باالیی بر مراکز درمانی کشور وارد می

صورت عدم رعایت اقدامات پیشگیرانه، در صورت ناتوانی کادر درمان در خدمات دهی بیشتر، نرخ مرگ و میر 

 نیز باالتر خواهد رفت. 

 های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهرانتوزیع سنی موارد ابتال به کرونا و موارد فوت در اثر کرونا در بیمارستان -2-2 نمودار

 توزیع سنی موارد فوت )درصد( وزیع سنی موارد ابتال )درصد(ت

  
 (1399ماخذ: دانشگاه علوم پزشکی تهران )

، توزیع سنی مبتالیان در حوزه دانشگاه علوم پزشکی تهران، به نحوی است که بیشترین 2-2طبق نمودار 

فعالیت و بهره وری اقتصادی افراد  باشد که در واقع همان سن اوجساله می 60ساله تا  30ابتال برای سنین 

های سنی است. جالب آنکه هرم سنی کشور نیز به نحوی است که بیشترین درصد از جمعیت کشور، به گروه

در سن فعالیت اختصاص دارند و لذا بخش بزرگی از جامعه در ریسک ابتال به بیماری قرار دارد. در مقابل، 

سال تعلق دارد و  79تا  70ده و بیشترین موارد فوتی به مبتالیان توزیع سنی موارد فوتی کامال متفاوت بو

دهد که توزیع ها روند نزولی دارد. مقایسه دو نمودار نشان میتر و باالتر، تعداد فوتیهای سنی پایینبرای بازه
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ت و با ای اسابتال، عمدتا به روابط اجتماعی فرد بستگی دارد اما در موارد فوتی، سن عامل تعیین کننده

 .  1یابدافزایش سن، احتمال فوت افزایش می

 های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهراندر بیمارستان 19-توزیع جنسی مبتالیان و موارد فوتی کووید  -1-2جدول 

  مردان زنان 

 درصد 56.1 43.9 توزیع جنسی مبتالیان

توزیع جنسی موارد منجر به 

 فوت در اثر کرونا
 صددر 61.2 38.8

 (1399ماخذ: دانشگاه علوم پزشکی تهران )

ها در مردان بیشتر از زنان بوده است اما مقایسه از نظر توزیع جنسی نیز هم تعداد مبتالیان و هم تعداد فوتی

مقاومت کمتری داشته و نرخ مرگ و میر  19-این دو توزیع نشانگر آن است که مردان در مقابل کووید 

عروقی، -های قلبی(. به همین ترتیب، از نظر سابقه بیماری، بیماری1-2 د. )جدولباالتری را ثبت کرده ان

ترین سوابق بیماری مبتالیان بوده و موارد فوتی نیز دارای های مزمن، به ترتیب شایعدیابت و سایر بیماری

 سوابق بیماری به همان ترتیب بوده اند. 

های باالیی روانی و اجتماعی آن، هزینه فرصت-بر اثرات روحی ها عالوهمیر انسانودر کنار آن، بیماری و مرگ

نیز برای اقتصاد دارد. چرا که افراد بیمار قادر به کارکردن نیستند و فوت زودهنگام هر فرد، به معنای از دست 

توانست کار کند و های آتی است که میرفتن سرمایه انسانی وی و از دست رفتن میانگین تمام سال

. یکی از مبانی اقتصادی تشکیل مراکز بهداشتی و درمانی نیز 2ینی برای اقتصاد داشته باشدآفر ارزش

های جانبی بیماری و فوت افراد است. بنابراین، در مجموع اثرات مستقیم پیشگیری و حداقل سازی این هزینه

ست رفته و هزینه کاهش های درمانی، هزینه سرمایه انسانی از دبیماری بر اقتصاد کشور، در سه قالب هزینه

های درمانی تاکنون ممکن کیفیت زندگی بیماران و اطرافیان ایشان قابل تحلیل است. اگرچه مجموع هزینه

های مربوط به بیماری، هزینه بسیار باالیی به صورت است رقم بزرگی نباشد، اما اضافه نمودن سایر هزینه

تواند هزینه سرانه بیماری برای کل کشور را به ری میسرانه به ازای هر بیمار دارد و سرعت سرایت بیما

ترین علت برای اقدامات شدید پیشگیرانه علیرغم تبعات سنگین اقتصادی سرعت افزایش دهد. این امر مهم

 باشد. آن می

                                                                                                                                                                                      
1
ها به مبتالیان روند باشد و گرنه نسبت فوتیسال، کمتر بودن مبتالیان در این سنین می 79الی های سنی باهای بازهعلت کمتر بودن تعداد فوتی  

 فزاینده نسبت به سن دارد. 
2
 YLLشود، در قالب معیاری به نام در اقتصاد بهداشت، زیانی که جامعه با از دست دادن سرمایه های انسانی خود در نتیجه مرگ زودرس متحمل می 

(Years of Life lost)های باقیمانده از ها معرفی شده است و تابعی از سالشود که توسط سازمان جهانی بهداشت در مطالعه بار جهانی بیماریبرآورد می

وری )برحسب دستمزدی ساالنه( و برخی موارد تکمیلی است. نظر به اینکه اطالعاتی در خصوص جایگاه عمر وی تا بازنشستگی، میزان تخصص و بهره

 های کرونایی وجود ندارد، لذا محاسبه دقیق این معیار مقدور نیست. وری( فوتیقتصادی )و بهرها

 همچنین برای کاهش کیفیت زندگی در اثر بیماری، میار
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 فصل اول: تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران و جهان

ز بر با توجه به نیاز مالی برای پیشبرد اقدامات پیشگیرانه و درمانی کرونا، نگاهی به قانون بودجه دولت با تمرک

رسد. اولین تاثیر کرونا بر بودجه، تصویب الیحه بدون محل تامین مالی این شوک غیرمترقبه مفید به نظر می

طرح آن در صحن مجلس بود که احتماال بر دقت بودجه در بهینگی تخصیص منابع تاثیر منفی گذاشته باشد. 

ای اصلی در خصوص اجزای بودجه و هرشد کل بودجه نسبت به سال قبلی رقمی نسبتا منطقی است اما بحث

خصوصا اجزای تامین مالی آن است. چرا که عالوه بر کاهش بسیار شدید صادرات نفت، کاهش قیمت جهانی 

نفت نیز به عاملی تشدید کننده برای قطع درآمدهای نفتی کشور تبدیل شده و لذا ارقام مندرج در بودجه در 

قانون، به طور کلی  2نمایند. تبصره های سرمایه ای( غیرواقعی میقالب درآمدهای نفتی )ذیل واگذاری دارایی

های واگذار شده را باز های دولتی و باقیمانده سهام دولت در شرکتدست دولت را برای فروش سهام شرکت

های دولتی به عنوان منبع اصلی تامین مالی دولت، جایگزین گذاشته است. بنابراین، واگذاری سهام شرکت

 شده است. 1ای نفتی یا استقراض از بانک مرکزیدرآمده

در عمل نیز مشاهده شده است که تمرکز اصلی حاکمیت تاکنون، بر فروش سهام دولتی )و حتی سهام بخش 

عمومی غیردولتی مانند شستا و نهادهای حکومتی( بوده و برای اطمینان از فروش رفتن سهام مذکور، 

ایه را در دستور کار قرار داده است. نظر به روند تعمیق بازار سرمایه طی ای از بازار سرمسابقههای بیحمایت

رسد که تامین مالی از بازار سرمایه برای دولت موفقیت آمیز خواهد بود و لذا سه ماه گذشته، به نظر می

 ای در سال جاری چشمگیر نخواهد بود.های بودجهمحدودیت

تاثیرپذیریطرفعرضهب(

درصد از ارزش افزوده کشور توسط بخش خدمات )با  55ور به نحوی است که بیش از ساختار تولید کش

های صنایع و معادن و نفت قرار دارد و بخش شود و پس از آن، بخشسهمی فزاینده از کل( ایجاد می

(. 3-2درصد، همواره کوچکترین بخش اقتصادی کشور بوده است )نمودار  10کشاورزی با سهمی کمتر از 

ین، عمده تاثیرپذیری اقتصاد کشور نیز از طریق اختالالت ناشی از کرونا در بخش خدمات خواهد بود. بنابرا

ها( به دلیل آنکه نسبت نیروی کار SMEرسد که واحدهای کوچک و متوسط تولیدی )پس از آن، به نظر می

پذیری بیشتری دارند و پس از به سرمایه باالتری دارند و لذا تمرکز نیروی انسانی در آنها باالتر است، آسیب

آن، صنایع بزرگ و بخش کشاورزی به دلیل تراکم کمتر نیروی کار و اتکای کمتر تولید به تجمع کارکنان در 

 پذیری کمتری دارند.  یک محل، آسیب

 

                                                                                                                                                                                      
این امر سبب درصد است منطقی نیست.  30استقراض از بانک مرکزی به دلیل تبعات تورمی شدید آن، در شرایطی که هم اکنون تورم ساالنه باالی  . 1

 شود که رشد نقدینگی در قیاس با دوره های رکودی قبلی به میزان چشمگیری کنترل شود.می
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 (ارزش افزودهتولید ناخالص داخلی )از اصلی اقتصاد کشور سهم بخش های  -3-2نمودار 

 
 سری زمانی بانک مرکزی ج.ا.ا.ماخذ: بانک اطالعات 

های خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی؛ خدمات عمومی؛ خدمات مستغالت بخش خدمات خود به زیربخش

ای؛ خدمات موسسات پولی مالی و بیمه ای؛ حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات؛ بازرگانی، و مشاغل حرفه

 ارایه شده است.   4-2در نمودار  GDPنها در شود که سهم هر کدام از آرستوران و هتلداری تقسیم می

 (ارزش افزودهتولید ناخالص داخلی )از اقتصادی کشور سهم بخش های مختلف  -4-2نمودار 

 
 ماخذ: بانک اطالعات سری زمانی بانک مرکزی ج.ا.ا.
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و برق و  پذیرند، از قبیل بخش کشاورزی، نفت ، معدن، صنعت، آبهایی که تاثیر کمتری از کرونا میبخش

درصد از اقتصاد کشور را دارند. بنابراین، از نظر تولید و بخش  40مجموعا سهمی کمتر از  3گاز، طبق نمودار 

های خدماتی و بخش ساختمان به طور درصد اقتصاد کشور شامل انواع بخش 60توان گفت که عرضه، می

. بنابراین، کرونا سبب کاهش محسوس تولید شوندهای خود میمستقیم متاثر از کرونا دچار اختالل در فعالیت

، چون سهم تغییر در موجودی انبار از تقاضای 1شود. البته طبق نمودار  می کشور خصوصا در بخش خدمات

، در عمل هم واحدهای تولیدی و هم واحدهای توزیعی و 1کل، در ایران همواره رقم چشمگیری بوده است

ها، سبب االیی هستند. این امر سبب شد که هم توقف تولید برخی بخشخانوارها، دارای ذخایر نسبتا باالی ک

توقف عرضه کاالهای ضروی و اساسی نشود و هم )به دلیل موجودی قابل قبول خانوارها( شدت تقاضا برای 

ها به شدت سایر کشورها افزایش نیابد و لذا تاثیر شوک کرونا بر جریان داد و محصوالت بهداشتی و خوراکی

 االهای اساسی، کمتر از سایر کشورها و همچنین کمتر از تاثیر آن بر تولید و مصرف بوده است. ستد ک

ها به منظور در واقع آنچه در این بخش بیان شد، بر مبنای کاهش تولید ناشی از لزوم تعطیلی بنگاه

شگیرانه خانوارها و بخش پیشگیری از کرونا بود. اما این تنها عامل نیست و کاهش تقاضای ناشی از اقدامات پی

 تقاضای کل نیز تشدیدکننده این امر خواهد بود. 

تاثیرپذیریطرفتقاضاج(

ترین جزء تقاضای کل، هزینه مصرفی بخش خصوصی است. مصرف بخش خصوصی با ، مهم1طبق نمودار 

ا داشته است %(، همواره بیشترین سهم از مخارج کل کشور ر42.7درصد )و میانگین  46الی  39سهمی بین 

های پیشگیرانه در خصوص کرونا، افراد و خانوارها را به سمتی سوق که شامل مخارج خانوارها است. توصیه

المقدور کاالهای مورد نیاز خود را به صورت غیرحضوری و اینترنتی یا تلفنی خریداری دهد که حتیمی

اولویت اول خریدها قرار دارند و در ردیف اول نمایند. طبعا کاالهای ضروری و اساسی مورد نیاز خانوارها در 

کاالیی نیز هستند که کماکان مورد تقاضا خواهند بود. در خصوص سایر کاالها، باید گفت که همه آنها از 

طریق غیرحضوری قابل خریداری نیستند. در میان کاالهایی که امکان خرید غیرحضوری دارند، به دلیل 

ریدار، کاالهای ناهمگن از جذابیت کمتری برای خرید غیرحضوری اهمیت تطابق محصول با سالیق خ

برخوردارند. بنابراین، کاالهای همگن )عالوه بر کاالهای ضروری و اساسی( دارای بیشترین پتانسیل برای 

رسد که کماکان ترجیح به خرید حضوری و خرید غیرحضوری هستند و در خصوص سایر کاالها به نظر می

                                                                                                                                                                                      
های ایرانی و عدم استقبال از نااطمینانی و ریسک باالی کمبود یا جهش قیمت کاالها به دلیل تورم دورقمی، در کنار اندازه نسبتا کوچک شرکت 1

های احتمالی و افقی در اقتصاد کشور، سبب شده است که هم برای اطمینان از تداوم تولید و هم هضم نارسایی های عمودیهای صنعتی و ادغامخوشه

 شود. ای، حجم موجودی انبار بهینه، بسیار باالتر از نرم جهانی تعریف در جریان تامین مواد اولیه و واسطه
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کننده/خریدار، تا حد ممکن اال قبل از خرید باشد. این امر به معنای آن است که مصرفارزیابی مستقیم ک

در این خصوص، طبعا کاالهای بادوام به دلیل سهم هزینه باال و حساسیت  1اندازد.خرید خود را به تعویق می

افتند. نکته حائز نسبت به جزئیات خرید، در کنار کاالهای و غیرضروری، با اطمینان بیشتری به تعویق می

اهمیت دیگر، آن است که به دلیل ماهیت تورمی اقتصاد، موجودی کاالی خانوارهای ایرانی بیشتر از میزان 

تر به سازد که خرید خود را برای مدتی طوالنیمتعارف جهانی است و این امر خانوارهای ایرانی را قادر می

قاضای بازاری خانوارها مخصوصا برای کاالهای بادوام و تعویق بیاندازند. بنابراین، به طور منطقی، افت ت

 غیرضروری، در ایران بیشتر از سایر کشورها است. 

البته کاالهایی نیز وجود دارند که تقاضای آنها افزایش یافته است. این کاالها عموما شامل مواد شوینده و 

باشد. دلیل برخی اقالم خوراکی می جات وبهداشتی، مواد ضدعفونی کننده، الکل، ماسک و دستکش و میوه

های سالمت برای ارتقای این افزایش تقاضا، افزایش نیاز به بهداشت و مقابله با ویروس و همچنین توصیه

 باشد. کیفیت تغذیه و تقویت بدن و توانمندسازی آن برای مقابله با بیماری در صورت ابتالی احتمالی  می

دهند و به طور کلی کاهش بیشتری در خرید ها از خود نشان میخدمات حساسیت بیشتری نسبت به کاال

شود. چراکه خرید خدمات، نیاز بیشتری برای تعامالت فیزیکی انسانی داشته و مستقیما خدمات تجربه می

، ونقلگذاری فیزیکی مقابله با کرونا است. انواع خدمات گردشگری، رستوران و هتلداری، حملمتاثر از فاصله

بهداشتی و درمانی )به جز موارد اورژانسی یا مرتبط با کرونا(، نظافت منزل، پیرایش، خشکشویی، خدمات 

های اوج کرونا تجربه کرده و حتی تقاضای خدمات اتومبیل و خدمات فنی و ... کاهش بسیار باالیی را در دوره

ل تقاضای خدماتی مانند کند. در مقاببسیاری از آنها که ماهیت غیرضروری دارند به سمت صفر میل می

 . 2فناوری اطالعات و ارتباطات و مخابرات افزایش چشمگیری یافته است

با  26/12/1398های بازرگانی به تاریخ ای نیز توسط موسسه مطالعات و پژوهشدر این خصوص مطالعه 

قاضا )کاهش پذیر انجام گرفته است که هر دو بعد عرضه )تعطیلی اجباری( و تهدف شناسایی صنوف آسیب

خرید مردم( را مدنظر قرار داده است. طبق این بررسی، دو میلیون و هفتصدهزار صنف در کشور وجود دارد 

                                                                                                                                                                                      
1
های معوق کارکنان و پیمانکاران ر، همان پایان سال شمسی است، لذا بسیاری از پرداختیها در کشونظر به اینکه پایان سال مالی بسیاری از شرکت  

شود. در کنار آن، بازار خرید شب عید بخش شناخته شده ای از اقتصاد ایران است و حجم کاالهای خریداری شده در آنها در اسفندماه تسویه می

ای سال است. بنابراین، تقارن شروع دوره تعطیلی کسب و کارها و توصیه به درخانه ماندن با ایام این هاسفندماه به طور معمول بسیار باالتر از سایر ماه

فروش افزایشی نسبت به ماه قبل تجربه نکرد که کاهش های  1398رونق ادواری، سبب شد که عمال امسال شاهد چنین رونقی نباشیم و نه تنها اسفند 

 چشمگیری را نیز ثبت نمود. 

2
سبب کاهش تقاضای درمان موارد غیراورژانسی شده و با توجه به قیمت باالتر خدماتی که تقاضای آنها کاهش یافته  19-ه تقاضای درمان کووید البت  

 است، در کل کاهش درآمدهای مراکز درمانی را موجب شده است. لذا افزایش تقاضای خدمات درمانی به معنای متداول آن که سبب رونق بشود، در

  ها مصداق ندارد.ص مراکز درمانی تخصصی و خصوصا بیمارستانخصو



 

 

57 

57 

 

 فصل اول: تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران و جهان

% آنها صنوف توزیعی بوده و پس از آن، صنوف تولیدی، خدمات فنی و خدماتی قرار دارند. 48که بیش از 

  1صنفی مشغول به فعالیت هستند.میلیون نفر در این واحدهای  6.7طبق برآورد این گزارش، بیش از 

نظر به اینکه میزان تاثیرپذیری تمامی صنوف از کرونا یکسان نبوده است. بنابراین موسسه فرآیندی گام به 

پذیری باال انجام داده است. به این ترتیب که ابتدا، عوامل موثر بر گام را برای شناسایی صنوف با آسیب

بندی صنوف انجام شده است. پس از آن، صنوفی که با س طبقهپذیری صنوف شناسایی شده و سپآسیب

پذیری باال، با استفاده از غربالگری افزایش تقاضا مواجه بوده اند از دامنه صنوف خارج شده و صنوف با آسیب

پذیر بوده است به ترین صنوف آسیبنتیجه این پژوهش، شناسایی مهم 2با روش موزون خطی تعیین شده اند.

 بوده است:  شرح زیر

 :خدماتی ای، پذیر، پالژ و ویالی اجارهخدمات آژانس سیاحتی و زیارتی، هتل، مهمان صنوف

خدمات برگزاری مراسم، خدمات تهیه غذا، غذارسانی و ...، آرایشگری، خدمات باربری )پیک موتوری 

ا منزل، قالی و ...(، خدمات حمل و نقل مسافر، خدمات مرتبط با تعمیرات خودرو، خدمات مرتبط ب

 شویی، خشک شویی و لباس شویی و خدمات مرتبط با حوزه کفش و پوشاک، 

 :تولید اغذیه )انواع غذا و شیرینی جات(، تولید منسوجات، تولید کفش و پوشاک و  صنوفتولیدی

 صنایع دستی،

 :اغذیه فروشی، رستوران ها،آجیل و خشکبار، منسوجات و پوشاک و کفش صنوفتوزیعی 

دیگری که توسط معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است، میزان  در بررسی

های دارای بیشترین کاهش تقاضا، تشابه های مختلف صنفی برآورد شده است که رستهکاهش تقاضای رسته

 زیادی با نتای  کسب شده مطالعه قبلی دارند. 

های ثابت به قیمت 1395ید است. درآمد سرانه کشور در سال عامل تعیین کننده دیگر برای تقاضا، قدرت خر

میلیون ریال بوده است. اما با توجه به آنچه در بند قبل اشاره شد، تشدید تورم در  94.5، معادل 1390سال 

کنار رکود اقتصادی در دو سال گذشته، سبب کاهش شدید قدرت خرید خانوارها شده است. با توجه به اینکه 

بخش بزرگی از جمعیت کشور نیز وابسته به کار روزانه است، طبعا تعطیلی کسب و کارها و  تامین معاش

                                                                                                                                                                                      
1
آور خانوار باشند، بنابراین اشتغال و ، اگر فرض کنیم دوسوم شاغلین صنوف خدماتی، نان1395طبق آخرین سرشماری سال  3.3نظر به بعد خانوار   

 ابسته به صنوف کشور است.میلیون خانوار معادل پانزده میلیون نفر به طور مستقیم و 4.5درآمد حدود 
2
کد کاال و خدمات غیرخوراکی )بر  747کد خوراکی و  228کد کاال مشتمل بر  975برای بررسی الگوی تقاضای خانوارها در پایان سال، سهم مخارج   

د، شناسایی شده اند. سپس تعداد ( مورد بررسی قرار گرفته اند و بدین ترتیب، صنوفی که با افزایش تقاضا مواجه شده انCOICOPمبنای استاندارد 

خدمات فنی و مهندسی( با روش موزون خطی مورد بررسی قرار گرفته اند.  116خدماتی و  347تولیدی،  641توزیعی،  984رسته صنفی )شامل  2088

یزان امتیازات هر رسته، در خصوص به نحوی که بر مبنای میزان آسیب پذیری آنها از هر کدام از مجاری مربوطه، امتیازدهی شده و سپس بر مبنای م

 پذیری آن رسته نتیجه گیری شده است.میزان آسیب
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شود و در صورتی که پس انداز مکفی برای تامین مخارج خود کاهش تقاضای مردم سبب قطع درآمد آنها می

هند داشت. از این نداشته باشند، اساسا پولی برای تامین مالی نیازهای خود و تبدیل آن به تقاضای موثر نخوا

منظر، مناسب است تحلیل قبلی در خصوص تاثیر کرونا بر کسب و کارها را با سهم هر کدام از کسب وکارها 

 از اشتغال کشور ترکیب کنیم تا بتوانیم تحلیلی از تاثیر آن بر درآمد حاصل از کار خانوارها به دست بیاوریم. 

 1384-1397عمده فعالیت اقتصادی )نفر( طی دوره های  شاغالن کشور به تفکیک گروه -5-2نمودار 

 
 منبع: طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران

 51درصد از اشتغال کشور )و 40شود که بخش سایر خدمات با اختصاص دادن ، مالحظه می5-2طبق نمودار 

اشته و پس از آن به به خود، بیشترین سهم از اشتغال را د 1397درصد از شاغالن استان تهران( در سال 

درصد( قرار  9درصد( و حمل و نقل )13درصد(، ساختمان ) 17درصد(، صنعت ) 18ترتیب کشاورزی )

درصد  1درصد )با احتساب  63های متاثر از کرونا در مجموع حدود توان گفت بخشبنابراین، می 1دارند.

همچنین بررسی جمعیت بیکاران قبال  دهند.اشتغال در مستغالت( از شاغلین کشور را تحت تاثیر قرار می

دهد که بخش سایر خدمات بیشترین تعداد افراد بیکار شده را داشته است نشان می 2سال گذشته 5شاغل در 

های ساختمان، صنعت و حمل و نقل از نظر سهم در جمعیت بیکار  درصد(. بخش 42نفر معادل  788.512)

درصد در جایگاه دوم تا  6درصد و  16درصد،  26وسط حسابی سال گذشته، به ترتیب با مت 5قبال شاغل در 

                                                                                                                                                                                      
1
 ای بر درآمد خانوارها ندارند.درصد هستند که تاثیر تعیین کننده 1ها عموما دارای سهمی حدود سایر بخش 
2
 اند. ال گذشته شاغل بودهس 5نفر بیکار در کشور وجود داشته است که در  1.896.219در مجموع تعداد  1397در سال  
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 فصل اول: تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران و جهان

درصد از جمعیت بیکارشده، قبال دارای  70شود که بیش از اند. بنابراین، مجددا مالحظه می چهارم قرار گرفته

های سایر خدمات، ساختمان یا حمل و نقل بوده اند که متاثر از کرونا است. لذا به نظر شغلی در یکی از بخش

های پذیری بیشتری نیز نسبت به شوکهای مذکور باال بوده و لذا آسیبسد که رقابت شغلی در بخشرمی

خارجی مانند کرونا بر این مشاغل وجود دارد. این امر هم از جنبه تاثیرگذاری بر درآمد حاصل از کار خانوارها 

خت بیمه بیکاری برای افرادی که های تحمیل شده به دولت از محل پرداو هم از جنبه تاثیرات آن بر هزینه

 . 1شغل خود را از دست داده اند بسیار حایز اهمیت است

ها از مخارج و سهم خوراکی 3هاو غیرخوراکی 2هامتوسط هزینه یک خانوار شهری به تفکیک مخارج خوراکی -6-2نمودار 

 های درآمدیخانوار به تفکیک دهک

 

شود. این سهم ها مینوارهای دهک اول درآمدی، صرف خوراکی، چهل درصد از درآمد خا6-2 طبق نمودار

درصدی مسکن و اجاره مسکن در  50درصد است. نظر به سهم بیش از  30برای سه دهک بعدی نیز باالی 

                                                                                                                                                                                      
1
دهد که پرداخت معوقات پیمانکاران توسط بخش دولتی و خصوصی، از طریق انتقال به این تحلیل یک کاربرد سیاستی هم برای دولت دارد و نشان می  

 شگیری از افت شدید تقاضا ایفا نماید. تواند موجی از تقاضای موثر را به دنبال داشته باشد و نقش تسکینی مهمی در پیکارکنان و همکاران ایشان، می

( شیر و 4( انواع گوشت 3( انواع نان و بسکویت 2( آرد، رشته و غالت 1ها و دخانیات( شامل  ها، آشامیدنی های خوراکی و دخانی )خوراکی . هزینه2

( قند و شکر 11( انواع کنسرو 10( حبوبات 9شکبار و آجیل ( خ8های ازه  ( سبزی7ها تازه  ( میوه6ها  ها و چربی ( روغن5های آن و تخم پرندگان  فرآورده

 ( دخانیات است. 16( نوشابه، آبمیوه و شربت 15( چای، قهوه و کاکائو 14ها و سایر ترکیبات خوراکی  ( انواع ادویه، سس13( انواع شیرینی و مربا 12
( 4( لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه 3ها  سایر سوخت ( مسکن، آب، برق، گاز و2( پوشاک و کفش 1های غیر خوراکی شامل  . هزینه3

 ( کاالها و خدمات متفرقه است. 10( رستوران و هتل 9( تحصیل 8( تفریح و امور فرهنگی 7( ارتباطات 6( حمل و نقل 5بهداشت و درمان 
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 90های پایین درآمدی، بیش از رسد خانوارهای دهک، به نظر می1های پایین درآمدیهزینه خانوار دهک

کنند. بنابراین، در صورت ترین اقالم زندگی یعنی خوراک و مسکن میرف ضروریدرصد از مخارج خود را ص

های پایین اساسا ازادی عمل چندانی برای تامین قطع جریان درآمدی خانوار در اثر کرونا، خانوارهای دهک

بعی از ها از محل کاهش مخارج سایر اقالم مصرفی ندارند. نظر به اینکه ثروت نیز عموما تامخارج خوراکی

رود که پس انداز این خانوارها نیز نتواند نقش مهمی در تامین درآمد و پس انداز خانوارها است، انتظار می

درصد باالتر از نرخ تورم  6ها نیز به طور متوسط مخارج خانوار داشته باشد. نظر به اینکه نرخ تورم خوراکی

درآمدی از قطع جریان درآمدی را شدیدتر  های پایینپذیری دهکها است، این امر آسیبغیرخوراکی

 نماید.  می

ناپذیر خانوارها همراه با تاثیرگذاری باالی کرونا بر اشتغال و درآمد حاصل از کار های اجتنابسهم باالی هزینه

شود خصوصا برای خانوارهایی که تامین معاش هر روزه آنها وابسته به کار همان روز یا هفته است، باعث می

های پایین درآمدی به طور ملموسی کاهش یابد. این امر خود به عاملی برای کاهش تولید اضای دهککه تق

دهد. پذیر را نشان میتر از آن، لزوم ورود فعاالنه و موثر دولت برای حمایت از اقشار آسیبمنجر شده و مهم

های بیمهاز جمعیت از پرداخت حقتواند در قالب ناتوانی بخش زیادی کاربرد این تحلیل برای صنعت بیمه می

هایی که به صورت نامههای عمر یا درمان و همچنین معوق شدن اقساط سایر بیمهمستمر مربوط به بیمه

 قسطی فروخته شده اند ظاهر شود. 

، 1گذاری است که طبق نمودار دیگر از تقاضای کل، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا همان سرمایه بخش مهم

% از تقاضای کل را به خود اختصاص داده است. با توجه به ناچیز بودن جذب سرمایه خارجی 23حدود 

 2شود.انداز دولت و خانوارها( تامین میاندازهای اجتماعی )شامل پسگذاری عمدتا از محل پسکشور، سرمایه

عنوان موتور رشد برای  گذاری از دو جنبه تاثیرپذیری مستقیم از کرونا و همچنین انباشت سرمایه بهسرمایه

                                                                                                                                                                                      
1
  درصد بوده است. 45معادل  1397متوسط سهم مسکن از هزینه خانوار شهری در سال  

2
درصد از کل جمعیت آن در سن کار و فعالیت  50اکنون هرم سنی جمعیت کشور در بهترین وضعیت خود از نظر اقتصادی است. چراکه بیش از  

ای از تولیدات خود را پس انداز نموده و تواند بخش عمدهشوند. چنین ترکیب سنی جمعیتی، میاجتماعی بوده و نیروهای مولد اقتصادی محسوب می

شد، در سی انباشت موجودی سرمایه به عنوان دیگر عامل مهم تولید نماید. بنابر این، اگر اقتصاد کشور با هرم سنی فعلی، قادر به توسعه و رونق نبا صرف

-صادی کننده صرف با مخارج درمانی فزاینده تبدیل شوند، قطعا اوضاع اقتسال آتی که حجم عظیم نیروی مولد امروز بازنشسته شده و به مصرف

های بازنشستگی، شاهد بحران های سنگینی در سی سال آتی خواهیم قاجتماعی به مراتب بدتر خواهد شد و در واقع با تداوم روند فعلی و بحران صندو

طور که خواهیم دید، در تواند بسیار حائز اهمیت باشد. البته همانبینی روند خسارات آتی میهای زندگی و همچنین پیشبود. این امر از منظر فروش بیمه

اندازهای مردم که محل تامین عرضه سرمایه های مولد اقتصاد در جذب منابع مالی خواهد بود و لذا پستوانی بخشسال جاری، مشکل اصلی در کم

 هستند، به طور کامل جذب اقتصاد نشده و حبابی شدن بورس را به همراه دارند.
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 فصل اول: تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران و جهان

های غیرزندگی، بیشتر از آنکه وابسته به تولید آینده اقتصاد کشور مهم است. ضمن آنکه بخش زیادی از بیمه

 . 1باشند، وابسته به موجودی سرمایه هستند

 (1390های ثابت سالروند موجودی سرمایه بخش های اقتصادی کشور )به قیمت -7-2نمودار 

 
 بانک مرکزی -عات سری زمانی ماخذ: بانک اطال

درصد، بیشترین سهم  25و  35، بخش مستغالت و سایر خدمات به ترتیب با سهمی حدود 7-2طبق نمودار 

از موجودی سرمایه کشور را به خود اختصاص داده و هر دو روندی فزاینده دارند. بخش حمل و نقل و بخش 

بخش های اقتصادی از موجودی سرمایه، جمعا کمتر از صنعت نیز در رده های بعدی قرار دارند و سهم سایر 

های بعدی نیز به همین ها از تشکیل سرمایه ثابت در سالرسد که سهم بخشدرصد است. به نظر می 20

هایی که خسارات کمتری توان نتیجه گرفت که بخشهای قبلی، میترتیب باشد. بنابراین، با توجه به تحلیل

، آب، برق و گاز، معدن، نفت، کشاورزی(، در اینجا نیز سهم اندکی از سرمایه کشور بینند )صنعتاز کرونا می

های اصلی جاذب سرمایه گذاری در کشور، رود به دلیل آنکه فعالیترا در تصرف خود دارند و لذا انتظار می

ذا هم خود دچار رکود دوطرفه )هم ناشی از کاهش عرضه و هم ناشی از کاهش تقاضا( شده باشند، ل

ها نیز کاهش یابد. کما اینکه روند سه ماهه بازارهای مالی کشور نیز نشانگر آن گذاری در آن حوزه سرمایه

بازی در بازار های واقعی اقتصاد، به سمت سفتههای کشور به دلیل عدم جذب در بخشاست که عمده سرمایه

یب دیده از کرونا، به سمت بازار سرمایه های اساند. در واقع سرمایه در گردش بسیاری از بخشسرمایه رفته

های بورسی به اندازه سرمایه عرضه شده در بورس نبوده و رفته و در مقابل، تشکیل سرمایه ثابت در شرکت

                                                                                                                                                                                      
1
های آتش سوزی، های غرامتی کشور مانند بیمهاند به عنوان یک شاخص برای برآورد اندازه بازار بالقوه بیمهتوهای مختلف میموجودی سرمایه بخش 

تواند های مذکور نیز میمهندسی و زیان پولی نیز مدنظر قرار گیرد. به همین ترتیب در تحلیل تبعات کرونا بر کاهش تقاضا یا افزایش خسارات بخش

 کمک کننده باشد.
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لذا بازار به سمت حبابی شدن سوق داده شده است. بنابراین، عالوه بر کاهش تقاضای مصرفی، کاهش 

ها هم چشمگیر خواهد بود. ضمن آنکه کاهش تشکیل سرمایه گذاریتقاضای کل از محل کاهش سرمایه

های بیشتری برای رشد اقتصادی کشور در آینده ایجاد ثابت، به دلیل کمیابی سرمایه در ایران، محدودیت

 خواهد کرد.  

گیری فیزیکی، سبب سوق یافتن مبادالت به فضای مجازی و خریدهای غیرحضوری قبال اشاره شد که فاصله

شود. اما طبعا این امر سبب افزایش تقاضا برای خدمات حوزه تلکام و فناوری اطالعات و ارتباطات می شود.می

سهم این بخش از اقتصاد کشور بسیار کوچکتر از آن است که بتوان گفت افزایش تقاضای آن، قادر به خنثی 

وری اطالعات و ارتباطات، از شود. در واقع، افزایش نفوذ تلکام و فناها میکردن کاهش تقاضای سایر بخش

ها دارای تاثیر اصلی بر ترمیم اقتصاد خواهد بود. با توجه به دولتی طریق تسهیل بازگشت تقاضای سایر بخش

بودن بخش عمده اقتصاد ایران، وجود انحصارات فراوان، عموم کسب و کارهایی که شدت رقابت در آنها پایین 

شود که بینی میبا وضعیت جدید را نخواهند داشت و لذا پیش است، سرعت عمل الزم برای انطباق سریع

کارگیری تلکام برای انطباق با شرایط های خدماتی متعلق به بخش خصوصی بیشترین سرعت را در بهبخش

 جدید داشته باشند. 

رسد که مخارج در مجموع، در کنار کاهش مصرف بخش خصوصی و  کاهش تشکیل سرمایه ثابت، به نظر می

ش دولتی به دلیل بار مالی کرونا افزایشی ملموس را تجربه خواهد کرد. همچنین به دلیل افزایش بخ

کند و در مجموع، تقاضای کل اقتصاد در های تجارت، صادرات کشور نیز افت ملموسی را تجربه میمحدودیت

 یابد که عاملی تشدید کننده رکود اقتصادی خواهد بود. سال جاری کاهش چشمگیری می

اثراتغیرمستقیمکرونابراقتصادکشور-2-3

اگر بخواهیم نگاهی به متغیرهای جهانی موثر بر اقتصاد ایران داشته باشیم موضوع را از چند زاویه شامل  

کاهش قیمت نفت، قطع یا کاهش شدید مبادالت کاال و مسافر و لذا تجارت، و در نهایت، افزایش قیمت طال 

 ها مورد بررسی قرار داد.و تغییر نرخ برابری ارز

کاهش معنی دار تقاضای نفت خام در اثر رکود ناشی از کرونا، در ترکیب با عدم توافق اوپک برای کاهش 

تولید و استفاده سیاسی عربستان از افزایش تولید نفت، سبب کاهش شدید قیمت نفت و لذا کاهش 

ق برای کاهش چشمگیر تولید نفت وجود ندارد درآمدهای ارزی کشور شده است. نظر به اینکه امیدی به تواف

بینی ها ذخیره شده اند و فصل سرما نیز طی شده است، پیشو حجم زیادی از نفت تولیدی، در نفتکش

شود قیمت های پایین نفت تداوم خواهند داشت. این امر در کنار کاهش شدید صادرات نفتی به دلیل  می

سال جاری، به معنای واقعی اقتصاد بدون نفت خواهد بود. البته  تحریم، بدین معناست که اقتصاد کشور در
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 فصل اول: تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران و جهان

های اندکی در قالب آزادسازی بخشی از ارزهای بانک مرکزی در کره جنوبی، تامین مالی یک معامله گشایش

میلیون دالر وام صندوق بین المللی پول به ایران برای  50تجهیزات پزشکی از طریق اینستکس و اعطای 

بارزه با کرونا، اقداماتی است که نقش مُسکن برای کاهش درآمدهای نفتی ایران دارد اما در هزینه های م

قیاس با اثرات قطع درآمدهای نفتی، موقتی و کم اثر است. بنابراین اقتصاد کشور ناگزیر از تمرکز بیشتر بر 

سختی از نظر  باشد و سالصادرات غیرنفتی و همچنین تامین مالی دولت از طریق منابع داخلی می

 تواند سبب متالطم شدن یا افزایش نرخ ارز شود.  درآمدهای ارزی در پیش خواهد بود که می

 (1390)بر مبنای قیمت های ثابت سال  1درجه باز بودن اقتصاد -8-2نمودار 

 
درصد 32درصد در ابتدای دوره، تا  50ته است و از درجه باز بودن اقتصاد در تمام دوره مورد بررسی به استثنای دو سال پس از برجام، روند کاهشی داش

درصدی این 14درصد بر بهبود این شاخص داشته و کمتر از نصف کاهش  5کاهش یافته است. برجام نیز تاثیری موقتی و جزئی به اندازه  1393در سال 

 های آن و کاهش قیمت تمامهیل فروش نفت و فرآوردهرا جبران کرده است که آن هم عمدتا ناشی از تس 1390شاخص در اثر تشدید تحریم های سال 

 شده محصوالت ایرانی به دلیل جهش نرخ ارز بوده است. 

 ماخذ: بانک اطالعات سری زمانی بانک مرکزی ج.ا.ا.

                                                                                                                                                                                      
شود. این شاخص، معیاری از بودن اقتصاد به صورت نسبت مجموع تجارت )صادرات و واردات( به تولید )هزینه( ناخالص داخلی محاسبه میدرجه ب 1

م کار بین برای میزان مراودات خارجی کشور و در هم تنیدگی اقتصاد آن با اقتصاد بین الملل است. نظر به اینکه با روند فزاینده جهانی شدن و تقسی

شود، لذا در حالت عادی، هرچه درجه باز های ناشی از مقیاس میمندی بیشتر از تخصصی شدن کارها و صرفهلمللی، باز بودن بیشتر اقتصاد سبب بهرها

 های بین المللی اقتصاد، امیدوارکننده تر خواهد بود. بودن یک اقتصاد بیشتر باشد، چشم انداز توسعه آن از طریق بهره مندی از فرصت
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کند. در کنار آن، کاهش تقاضای جهانی و لذا کاهش واردات خارجیان، صادرات ما را نیز دشوارتر می

د و کاالها در بین کشورها، مانع جدی دیگری برای تجارت است. اگرچه این امر به های تردد افراممنوعیت

(، به صورت دوطرفه زیانبار 1درصد برای کل صنایع کشور 12.7دلیل وابستگی تولید به واردات در ایران )

ی های چندملیتی در کشور و عدم نقش آفرینی ایران در زنجیره جهاناست؛ اما نظر به عدم حضور شرکت

ها بر اقتصاد ایران کمتر از اقتصادهای باز است. این امر در واقع تولید بسیاری از کاالها، تاثیر این ممنوعیت

به تصویر کشیده شده است. به عبارت  8-2تفسیری بر پایین بودن درجه باز بودن اقتصاد است که در نمودار 

 2کند اما همین امر می ای تعامالت جهانی محرومدیگر، اگرچه کاهش درجه باز بودن اقتصاد، کشور را از مزای

در کنار سهم باالی موجودی انبار از تقاضای کل، اصلی ترین عامل آسیب پذیری پایین تر اقتصاد کشور از 

کرونا در مقایسه با کشورهای توسعه یافته خواهند بود. به همین ترتیب، سهم واردات نیز از میزان مواد اولیه 

تر از سایر کشورها بوده و لذا وقفه در واردات نیز تاثیرگذاری کمتری کارهای کشور پایین ای کسب وو واسطه

های ایرانی در قیاس با همتایان خارجی خود دارد. ضمن آنکه موجودی انبار باال در کشور )که قبال بر شرکت

شوک اقتصادی کرونا عمل گیر بسیار موثر در مقابل موج اولیه و اصلی به آن اشاره شد( به عنوان یک ضربه

های جدی تولید در کشورهای توسعه یافته ای که وابسته به واردات مواد کند. بنابراین، برخالف بروز وقفه

اولیه یا واسطه ای از چین بودند، هیچ وقفه ناگهانی به دلیل قطع جریان واردات در کسب و کارهای ایرانی 

و اجرای طرح های فاصله  19ی، ناشی از اثرات مستقیم کووید های کسب و کارهای ایرانمشاهده نشد و وقفه

 گذاری اجتماعی و قرنطینه و به صورت دستوری بوده است. 

عامل موثر دیگر قیمت طالی جهانی است. به دلیل چشم انداز کاهش سود کسب و کارها، قیمت سهام 

ازارهای مطمئن تری مانند طال بسیاری شرکت ها در سطح جهانی کاهش یافته و سرمایه گذاران به سمت ب

اند. در نتیجه قیمت جهانی طال به طرز چشمگیری افزایش یافته و تا قبل از هضم تبعات سرازیر شده

رود که کاهش محسوسی در قیمت جهانی طال رخ دهد. اگرچه اخیرا برخی اقتصادی بحران کرونا، انتظار نمی

رسد این امر تاثیر کندی بر کاهش قیمت طال ا به نظر میاند امها روزهای مثبتی را تجربه کردهاز بورس

خواهد داشت. چراکه اوال اطمینان از کنترل بیماری کماکان پایین است و ثانیا، بسیاری از کشورها به منظور 

ای به کسب و کارهای خود را تصویب کرده اند که سابقههای بیمدیریت اقتصادی بحران کرونا، کمک

تواند از ایش حجم پول و تورم شده و لذا قیمت طال را در سطح باالیی نگهدارد. این امر میتواند سبب افز می

ها یا مبنای تسویه منظر تاثیرگذاری بر انتخاب دارایی خارجی مناسب برای حفظ قدرت خرید شرکت

 قراردادهای خارجی از جمله قراردادهای اتکایی حایز اهمیت باشد.  

                                                                                                                                                                                      
1
 1399اسفند  –های بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش -1399-14040. سند نقشه راه توسعه صادرات کشور  
2
 نیز بر اقتصاد کشور نامحسوس بود. 2008به همین دلیل، تاثیر بحران مالی سال  
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بیمهکشورآثارکرونابربخش-2-4

ستاده، -جایگاه بخش بیمه در تولید ارزش افزوده اقتصاد کشور تحلیل شده و سپس بر مبنای روش داده ابتدا

 شود. پیامدهای رکود اقتصادی ناشی از کرونا بر صنعت بیمه کشور بررسی می

وضعیتارزشافزودهبیمه-2-4-1

میلیارد  27.385بیمه کشور با روند صعودی از  های مالی و طی دو دهه اخیر مجموع ارزش افزوده  فعالیت

رسیده است. ارزش افزوده حقیقی بیمه  1395میلیارد ریال در سال  312.829به رقم  1374ریال در سال 

 1395میلیارد ریال در پایان سال  98.932به رقم  1374میلیارد ریال در سال  2.821کشور نیز از رقم 

 (9-2افزایش یافته است. )نمودار 

میلیارد ریال( - 1390های ثابت سال های مالی و بیمه کشور به تفکیک اجزا )به قیمت ارزش افزوده فعالیت -9-2نمودار 

 

 های ملی مرکز آمار ایران منبع: حساب   

طوری که در دوره مورد بررسی،  های مالی و بیمه نیز فزاینده بوده است. به سهم بیمه از ارزش افزوده فعالیت

 رسیده است.   1395درصد در سال  53/27به  1374درصد در سال  46/10از  این سهم

شوند، سهم بیمه در ایجاد ارزش های پولی و مالی زیرمجموعه خدمات محسوب مینظر به اینکه فعالیت

نشان داده شده است. در این دوره بخش بیمه سهم اندکی  10افزوده بخش خدمات کشور نیز در نمودار 

ایجاد ارزش افزوده بخش خدمات کشور داشته است.  ازها کمتر از یک درصد(  ی از سال)حتی در برخ

بوده است. متوسط حسابی سهم ارزش افزوده  1383درصد متعلق به سال  44/2بیشترین سهم بیمه با رقم 

درصد بوده است.  32/1بخش بیمه از ارزش افزوده بخش خدمات کشور در کل دوره مورد بررسی معادل 
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های اقتصادی کشور در تمامی  نین سهم ارزش افزوده بیمه در ایجاد مجموع ارزش افزوده کل بخشهمچ

-1395که متوسط حسابی این سهم طی دوره  طوری های مورد بررسی کمتر از یک درصد بوده است. به سال

 درصد بوده است.  36/0معادل  1374

 1374-1395و گروه پولی و مالی کشور )درصد( طی دوره  سهم بیمه از ارزش افزوده کل، بخش خدمات -10-2نمودار 

 

 های ملی مرکز آمار ایران منبع: حساب  

درصد بوده  58/22متوسط حسابی نرخ رشد ساالنه ارزش افزوده بیمه کشور در دوره مورد بررسی معادل 

میزان است که هم از متوسط رشد گروه خدمات مالی و بیمه و هم از متوسط رشد بخش خدمات به 

یادآور های مذکور بوده است. چشمگیری بیشتر است. البته نوسانات نرخ رشد بیمه به مراتب بیشتر از گروه

شود که ارزش افزوده بیمه با حق بیمه تولیدی )به مثابه میزان فروش بیمه( متفاوت بوده و به مراتب می

عموما ارزش افزوده است، بنابراین، در  های بخشی اقتصادیکمتر از آن است. لذا از آنجا که مبنای تحلیل

های مختلف اقتصادی بر کاهش ادامه، به تحلیل تاثیر کرونا بر بخش بیمه، از طریق کاهش تقاضای بخش

)تجربی( ارزش افزوده به حق بیمه  شود و سپس با استفاده از نسبتارزش افزوده بخش بیمه پرداخته می

 شودنیز ارایه می تولیدی، نتای  بر حسب حق بیمه تولیدی

ستاده-ارزیابیتأثیرشیوعکرونابرصنعتبیمهبااستفادهازمدلداده-2-4-2

ها و  ارزیابی تاثیر شیوع کرونا بر بخش بیمه، نیاز به برآوردی از کاهش تقاضا یا فروش محصوالت بخش

ستاده  -ستفاده از جدول دادههای اقتصادی دارد. یکی از روشهای مناسب برای ارزیابی این اثرات، ا فعالیت
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ای استفاده کنیم که بخش بیمه را به صورت جداگانه در  است. بدین منظور الزم است از جدول داده ستاده

 مرکز آمار ایران چنین ویژگی را دارد. 1390ستاده سال  -نظر گرفته باشد. خوشبختانه جدول داده

ورد دقیقی از تأثیر بیماری کرونا بر اقتصاد کشور و به برای انجام این مطالعه، مشکل اصلی این است که برآ

تفکیک بخشهای اقتصادی وجود ندارد. تمامی مباحث صورت گرفته، شامل کلیاتی در خصوص تأثیر کرونا بر 

اند، برای برخی صنوف اطالعاتی داده شده است که  اقتصاد ملی و یا در برخی موارد که وارد جزئیات شده

 باشد.  های اقتصادی بسیار دشوار می بخشتعمیم آنها به سطح 

تواند تأثیر یک تغییر در اقتصاد یا در هر یک از بخشهای  ستاده دارای این ویژگی است که می -جدول داده

اقتصادی را بر روی بخش موردنظر نشان دهد. در اینجا هدف اصلی این است که ابتدا نشان دهیم که بخش 

ییرات در تقاضای هر یک از بخشهای اقتصاد قرار دارد و سپس با استفاده از بیمه تا چه اندازه تحت تأثیر تغ

اطالعات به دست آمده، نشان دهیم که شیوع کرونا از طریق ایجاد رکود در فعالیتهای اقتصادی، چه تأثیری 

 تواند بر بخش بیمه داشته باشد. می

شود که شامل وابستگی  ر نظر گرفته میهای اقتصادی د ستاده دو نوع وابستگی برای بخش -در تحلیل داده

گیرد  باشد. این محاسبات بر این اساس صورت می عالوۀ غیر مستقیم( می مستقیم و وابستگی کل )مستقیم به

شوند و لذا  ها با رکود مواجه می که اگر تقاضا برای محصوالت یک یا چند بخش کاهش یابد، این فعالیت

دهند. لذا برآورد میزان  ها )از جمله بخش بیمه( را کاهش می یر بخشتقاضای خود برای کاالها و خدمات سا

 باشد. های اقتصادی برای انجام این مطالعه بسیار مهم می رکود یا کاهش تقاضا در هر یک از فعالیت

دهد، این است که بخش مورد نظر  ها را نشان می یکی از معیارهایی که وابستگی یک بخش به سایر بخش

ها نیازمند است. این  ارائه کاالها وخدمات خود، چقدر به خرید محصوالت خود توسط سایر بخش برای تولید و

 باشد. می 2-2جدول معیار بیانگر وابستگی مستقیم است. با انجام این محاسبات، نتای  حاصله به صورت 

 ها ها به تقاضای سایر بخش وابستگی مستقیم بخش -2-2جدول

 قیمشاخص وابستگی مست رتبه بخش

 4.069402 1 خدمات عمده فروشی و خرده فروشی

 2.54743 2 محصوالت شیمیایی

 1.765377 3 خدمات حمل و نقل جاده ای بار

 1.760568 4 آهن ، فوالد و محصوالت آن

 1.709624 5 خدمات واحدهای غیر مسکونی اجاری

 1.568357 6 کُک و فرآورده های حاصل از پاالیش نفت

 1.276773 7 ربوطبرق و خدمات م

 1.251353 8 توزیع گاز طبیعی، گاز مایع و میعانات گازی
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 قیمشاخص وابستگی مست رتبه بخش

 1.227496 9 محصوالت زراعی

 1.118087 10 محصوالت فلزی

 0.357714 38 خدمات بیمه

 

، بیشترین وابستگی 07/4فروشی با شاخص فروشی و خرده دهد که بخش خدمات عمده نشان می 2-2جدول 

است. بنابراین  38دهد که بخش بیمه دارای رتبه  یر بخشها دارد. این نتای  نشان میمستقیم را به تقاضای سا

فروشی تحت تأثیر قرار  فروشی و خرده اگر بخشهای اقتصادی دچار رکود هستند، بیش از همه، بخش عمده

 گیرد. می

  حاصله در جدول آید. نتای دست می حال اگر تأثیرات غیرمستقیم را نیز لحاظ کنیم، شاخص وابستگی کل به

شود، خریدهای آن از  دهند که وقتی یک بخش وارد رکود می نشان داده شده است. این ارقام نشان می -3-2

ها توسط  شود که مجموع تمام این کاهش ها شروع می یابد و موجی از این کاهش ها کاهش می سایر بخش

 شود. شاخص وابسستگی کل، نشان داده می

 ها ها به تقاضای سایر بخش )مستقیم و غیرمستقیم( بخش وابستگی کل -3-2جدول 

 رتبه بخش
شاخص 

 وابستگی کل

 8.460155 1 خدماتعمدهفروشیوخردهفروشی

 6.654502 2 آهن،فوالدومحصوالتآن

 6.317251 3 محصوالتشیمیایی

 5.471093 4 نفتخاموگازطبیعی

 5.300583 5 کُکوفرآوردههایحاصلازپاالیشنفت

 4.920422 6 توزیعگازطبیعی،گازمایعومیعاناتگازی

 4.768089 7 خدماتحملونقلجادهایبار

 3.876544 8 خدماتواحدهایغیرمسکونیاجاری

 3.545976 9 برقوخدماتمربوط

 3.162788 10 محصوالتزراعی

 1.619874 35 خدماتبیمه

 بندی بخش بیمه بر اساس شاخص مستقیم و کل دارای تفاوت اندکی است.دهد که رتبه  نتای  فوق نشان می

این نتای  را  4-2دهیم. جدول  حال وابستگی بخش بیمه به سایر بخشها را به تفکیک مورد بررسی قرار می

 دهد. ها نشان میبرای برخی از بخش
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 هاوابستگی بخش بیمه به سایر بخش -4-2جدول 

 فعالیت
 لشاخصک شاخصمستقیم

 رتبه مقدارشاخص رتبه مقدارشاخص

 1 0.022091 1 0.01478 ها سایر ساختمان

 2 0.015353 2 0.009206 خدمات حمل و نقل آبی

 3 0.011669 3 0.007092 خدمات حمل و نقل هوایی

 4 0.011073 5 0.006466 های مسکونی ساختمان

 5 0.010519 4 0.006542 ذغال سنگ و لینیت، ذغال سنگ نارس

 6 0.010477 6 0.005713 محصوالت شیمیایی

ابزار اپتیکی، تجهیزات پزشکی و دستگاه های مربوط به 

 رادیو و تلویزیون
0.004096 7 0.008408 7 

 12 0.00566 8 0.003707 خدمات حمل و نقل جاده ای مسافر

 13 0.005555 9 0.003644 خدمات حمل و نقل جاده ای بار

 8 0.006355 10 0.003553 دسی، تحلیل و آزمایشخدمات معماری و مهن

 11 0.005693 12 0.003151 مس

 17 0.004857 13 0.002935 خدمات بانکداری

 9 0.005907 15 0.001978 مرغ ، جوجه و سایر ماکیان زنده

 22 0.003948 16 0.001896 محصوالت باغداری

 41 0.002494 21 0.001348 های عمومی خدمات اقامتگاه

 27 0.003384 22 0.001289 محصوالت زراعی

 49 0.002244 27 0.001099 خدمات عمده فروشی و خرده فروشی

 53 0.002102 31 0.001004 خدمات ورزشی و تفریحی

 79 0.001213 53 0.00034 خدمات پزشکی و دندانپزشکی

را  1بخش ساختمان رتبه  دهد که های دیگر در جدول فوق نشان می وابستگی بخش بیمه به تقاضای بخش

شوند که به عنوان مثال، بخش تولید مرغ و  اساس هر دو شاخص دارد. این ارقام بدین صورت تفسیر می بر

دهد که اگر تولید بخش مرغ و  را دارد. مقدار این عدد نشان می 15جوجه بر اساس شاخص مستقیم رتبه 

ریال کاهش خواهد یافت. از طرف  002/0ود جوجه یک ریال کاهش یابد، تولید محصوالت بخش بیمه حد

را دارد و بدان معنا است که بخش تولید مرغ و جوجه بدلیل ارتباط  9دیگر بر اساس شاخص کل، رتبه 

ها  ها دارد، اگر دچار کاهش تولید شود تقاضای خود را برای سایر محصوالت بخش زیادی که با سایر بخش

یابد و لذا رتبه آن بر اساس شاخص کل باالتر از رتبه  یمه کاهش میدهد که تقاضای آن نیز برای ب کاهش می

آن بر اساس شاخص مستقیم است. بنابراین، اگر تقاضا برای محصوالت بخش تولید مرغ و جوجه کاهش یابد، 
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برابر اثر  3شود. لذا اثر کل آن حدود  ریال می 006/0ای به اندازۀ  موجب کاهش تولید محصوالت بیمه

ها بر بخش  ت. به هرحال وجود اثرات غیرمستقیم نقش مهمی در تحلیل اثرات رکود سایر بخشمستقیم اس

 بیمه دارد. 

های اقتصاد را بر بخش  توانیم تأثیر کاهش تولید سایر بخش ستاده می -حال بر اساس اطالعات جدول داده

های اقتصاد  ای محصوالت بخشبیمه بررسی نمائیم. اما قبل از هر چیز نیاز به برآوردی از کاهش تقاضا بر

های قبلی تاثیر کرونا بر اقتصاد کشور هم از بعد عرضه و هم از بعد تقاضا تحلیل شد، اگرچه در بخشداریم. 

های کمی، وارد بر بودن تحلیلاما نظر به سرعت تحول متغیرها و لذا اعتبار زمانی اندک آنها و خصوصا زمان

ا نشدیم و هدف ما عمدتا ارایه دیدی تحلیلی در خصوص شیوه هبرآوردی کمی از کاهش تقاضای بخش

تاثیرگذاری کرونا بر اقتصاد کشور بود. لذا در این بخش برای کسب برآوردی کمی از کاهش تقاضا، مطالعات 

مطالعات مختلفی طی روزهای اخیر در خصوص بررسی تأثیر کرونا دهیم. موجود در این زمینه را مبنا قرار می

های  های مختلف صورت گرفته است. هر یک از این مطالعات بنا به اهداف خود، به شیوه بخشبر تولید 

اند. به  اند. اما اغلب این مطالعات در سطح بسیار کلی به موضوع پرداخته مختلفی به این موضوع پرداخته

ی اطالعات چندانی در اند و به صورت کمّ عبارت دیگر، عمدتاً به توصیف تأثیر کرونا بر اقتصاد ملی پرداخته

توان در قالب سناریوهای مختلف بررسی نمود و یا از  این خصوص ارائه نشده است. لذا این بحث را می

 کنیم.  عنوان رهنمای کلی، استفاده نمود. در اینجا به دو مطالعه اشاره می مطالعات انجام شده به

های اقتصادی را عمدتاً متوجه  سطح فعالیتهای مجلس است که کاهش  مطالعه مربوط به مرکز پژوهش ناولی

های خدماتی را به  . در این مطالعه، بخشهای قبلی ماست()و همراستا با تحلیل داند های خدماتی میبخش

کند که دسته اول به شدت متأثر از بیماری کرونا هستند مانند گردشگری و امثال آن.  سه دسته تقسیم می

پذیرد. دسته سوم مربوط به  مستغالت است که تأثیر کمتری از کرونا می دسته دوم مانند خدمات داللی و

گیرد. عالوه بر این،  خدمات آموزش است که نسبت به دو دسته دیگر، به میزان کمتری تحت تأثیر قرار می

کند که متوسط دو  بسته به شدت برخورد دولت برای مقابله با بیماری کرونا، سه سناریو را مطرح می

، 75گیریم که طبق آن، دسته اول، دوم و سوم به ترتیب معادل  اول  و دوم را در اینجا در نظر می سناریوی

 کنند.درصد کاهش تقاضا را تجربه می 45و  5/46

صنایع و معادن اصفهان صورت گرفته است که در یکی از برآوردهای خود،  مطالعه دوم توسط اتاق بازرگانی و

کند.  درصد برآورد می 8درصد و صنایع و معادن را  3های کشاورزی را  لیتمیزان کاهش ارزش افزوده فعا

 -کند. بر اساس اطالعات جدول داده درصد برآورد می 45همچنین برآورد کاهش تقاضای خدمات را حدود 

توانیم این کاهش در ارزش افزوده را تبدیل به کاهش در  های به دست آمده از این جدول، می ستاده و نسبت
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درصد،  15/3ضای نهایی کنیم. نتای  حاصله بیانگر کاهش در تقاضا برای محصوالت کشاورزی به میزان تقا

 باشد. درصد می 45درصد و خدمات  72/10صنایع و معادن 

های مختلف،  بر اساس نتای  حاصل از هر یک از این دو مطالعه، میزان کاهش در تقاضا برای محصوالت بخش

ها در واکنش به این کاهش تقاضا محاسبه  زان کاهش تولید هر یک از بخشمحاسبه شده است. سپس می

های  دهد که اگر طبق نتای  گزارش مرکز پژوهش گردیده است. نتای  حاصله برای بخش بیمه نشان می

درصد و  2/6کاهش در ارزش تولید محصوالت بخش بیمه برای یک دوره سه ماهه حدود مجلس عمل کنیم، 

درصد خواهد بود. اگر این ارقام را با توجه به  8/6زارش اتاق بازرگانی عمل کنیم، حدود اگر طبق نتای  گ

ترتیب بیانگر  های تولیدی کنیم، به نسبت حق بیمه به ارزش تولید بخش بیمه تبدیل به کاهش در حق بیمه

ی میزان کاهش بنابراین، به طور تقریب درصد کاهش در حق بیمه تولیدی خواهد بود. 56/16و  07/15حدود 

 آید.  های تولید شده برای یک دوره سه ماهه به دست می در حق بیمه

البته در کنار این محاسبات بایستی توجه داشته باشیم که کاهش در برخی از انواع بیمه عمدتاً ناشی از به 

بدیهی است تعویق افتادن تصمیات افراد است و در برخی نیز قطعا به معنای کاهش در تقاضای بیمه است. 

ها بسیار دشوار خواهد بود. اما توجه داریم که امکان بررسی  که لحاظ چنین فروضی در محاسبات مدل

-ستاده وجود دارد. لذا آنچه بیان شد، برآوردی برای دوره کوتاه -سناریوهای مختلف با استفاده از مدل داده

تری از های دقیقتر یا ارزیابیهای کاملسناریوتر رفتار تقاضا، بر مبنای مدت بوده و بسته به روند بلندمدت

 باشد. واقعیت، قابل تکمیل می

بندیجمع-2-5

درصدی و رشد اقتصادی منفی را  30شد که تورمی  19اقتصاد ایران در شرایطی وارد مواجهه با کووید 

و همچنین  های معوق طول سال تسویه شدهداشت. همچنین در ماه پایانی سال بود که عموما پرداخت

های اقتصادی ضعیف بودند و هم افتد. بنابراین، هم بنیهبسیاری از خریدهای ساالنه خانوارها در آن اتفاق می

یک رونق ادواری شب عید در پیش بود و لذا کرونا ضمن تعطیل کردن رونق ادواری بازار شب عید، در 

 د. بدترین شرایط اقتصاد کالن خود را به اقتصاد کشور تحمیل نمو

های بلندمدت کشور، تعامالت بین المللی اقتصاد ایران چندان توسعه نیافته است. لذا تقسیم به دلیل تحریم

رنگ بوده و وری مانند حذف موجودی انبار در ایران کمرنگ یا بیکار بین المللی و رویکردهای ارتقای بهره

ای( و صادرات عمدتا سرمایه ای و واسطهعمده تعامالت، محدود به واردات کاالهای فاقد مشابه داخلی )

باشد. بنابراین، ساختار اقتصاد کشور چندان پیشرفته، پیچیده و ظریف نشده محصوالتی با تنوع بسیار کم می
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 50ای دیگر، قریب به ای اساسی بخورد. از زاویهالمللی به خاطر کرونا، ضربهبود که در اثر قطع تعامالت بین

پذیرد که بیشترین تاثیرپذیری از کرونا را داشته است. توسط بخش خدمات انجام میدرصد از تولید کشور 

 بنابراین، عمده اثرگذاری کرونا بر اقتصاد کشور از جانب تاثیر مستقیم بوده است. 

رسد که سرانه یو، به نظر میسیبا توجه به هزینه خدمات تشخیصی و درمانی و احتمال بستری عادی و آی

ن به ازای هر بیمار، رقمی در حدود یک میلیون تومان باشد. البته بایستی هزینه کاهش کیفیت هزینه درما

های انسانی به خاطر مرگ زودرس در اثر کرونا و زندگی به خاطر بیماری، هزینه از دست دادن سرمایه

ترحیم و تداوم  های روانی ناشی از فقدان فرد برای اطرافیان و خصوصا عدم امکان برگزاریهمچنین هزینه

های کشنده ها در قیاس با بیماریهای کرونا افزود. ممکن است این هزینهتالمات روحی را نیز به هزینه

های واگیر، بسیار باالست و ثانیا، این غیرواگیر چندان باال نباشند، ولی اوال این میزان از هزینه برای بیماری

اقتصادی  بیانجامد. به همین خاطر، -ت به یک فاجعه انسانیتواند به سرعسرعت انتشار بیماری است که می

ها و از جمله ایران قرار گرفته و تبعات اقتصادی آن، کمتر از اقدامات پیشگیرانه در صدر اقدامات دولت

 های شیوع بیماری ارزیابی شده است.هزینه

های چشمگیر خصوصا در حوزه کرونا و اقدامات پیشگیرانه مربوط به آن، سبب کاهش تقاضای کل به میزانی

خدمات و کاالهای لوکس و غیرضروری شد، عرضه نیروی کار را منقبض نمود و تمهیدات پیشگیرانه، بسیاری 

های کوچک و متوسط را که فروش یا تولید آنها منوط به تجمع در یک محل از واحدهای خدماتی و شرکت

تر( کشانید. فشار تقاضا بر واحدهای درمانی بلندمدت ایبود را به تعطیلی موقت و کاهش فعالیت )در بازه

کشور را به باالترین سطح ممکن رسانید و تولید محصوالت ضدعفونی کننده و پیشگیرانه را به اولویت 

جدیدی برای اقتصاد کشور تبدیل کرد. بار مالی کرونا در کنار کاهش شدید درآمدهای نفتی، تاثیر منفی بر 

گذارد و لذا کاهش مخارج دولت نیز کاهش تقاضای کل را تشدید خواهد ولت برجای میهای عمرانی دفعالیت

درصد از اقتصاد کشور مستقیما از کرونا و اقدامات پیشگیرانه  60رسد که حدود کرد. در مجموع به نظر می

 شوند. برای آن متاثر می

افزوده کل )تولید ناخالص داخلی(  % و سهم از ارزش1.8سهم بیمه از ارزش افزوده بخش خدمات، در حدود 

های اقتصادی نیز طبق جدول % بوده است. میزان تاثیرپذیری مستقیم بیمه از رشد یا رکود سایر فعالیت0.6

ها قرار از نظر تاثیرپذیری از سایر فعالیت 38است که این فعالیت را در رتبه  0.35ستانده، حدود -داده

م از نظر  35باشد که بیمه را در رتبه می 1.61غیرمستقیم( نیز معادل دهد. تاثیرپذیری کل )مستقیم و  می

های ساختمان، های مختلف، فعالیتدهد. در میان بخشها قرار میحساسیت به تقاضای سایر بخش

ای دارای بیشترین تاثیرگذاری بر تقاضای بیمه در کشور هستند. بر مبنای دو ونقل آبی و هوایی و جاده حمل
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های مجلس و مطالعه اتاق بازرگانی اصفهان(، ارزش افزوده بیمه کاهش تقاضا )مطالعه مرکز پژوهشسناریوی 

درصد کاهش را تجربه خواهد کرد. این کاهش، معادل  8/6و  2/6در یک دوره سه ماهه، به ترتیب معادل 

 درصدی در حق بیمه تولیدی در دوره مذکور خواهد بود.  56/16و  07/15کاهشی 

های متوقف یا کاهش یافته، پس از فروکش کردن بیماری، با حجمی بزرگتر رسد برخی از فعالیتمیبه نظر 

ها، رفتارهای مصرفی آورند. اما در برخی دیگر از بخشوارد بازار شده و در اثر آن، رونق ملموسی را به بار می

ها ماندگارتر خواهد بود. د آن فعالیتگردند و اثرات بیماری بر اقتصاو اقتصادی به راحتی به حالت قبل برنمی

رود که افزایش جنب و جوش مردم پس از فروکش کردن بیماری، موجی جدید از همچنین بیم آن می

بیماری را پدید آورد که مجددا و با شدتی بیشتر اقتصاد را در مضیقه قرار دهد. بنابراین کیفیت حکمرانی 

ل تبعات اقتصادی بیماری خواهد بود. وزارت بهداشت اقدام به ای در کنترکنندهموضوع عامل بسیار تعیین

هایی پیشگیرانه برای بسیاری از مشاغل نموده است که در صورت برخورداری از کیفیت الزم و تهیه پروتکل

 تواند بازگشت به شرایط عادی را تسهیل نماید. اجرای آن توسط شهروندان، می

-رسد الزم است برنامهدرآمد از جمعیت کشور، به نظر میالب اقشار کماز بعد تقاضای کل، با توجه به سهم غ

های حمایتی دولت از خانوارهای کم بضاعت با قدرت بیشتری ادامه یابد تا مانع کاهش تقاضای کل به دلیل 

کاهش درآمد اقشار مذکور شود. همچنین ضرورت دارد دولت از فرصت فعلی رونق بازار سرمایه استفاده کرده 

های عمرانی نموده و با سیاست مالی انبساطی، مانع از ضمن تامین منابع مالی الزم، اقدام به توسعه فعالیتو 

تعمیق رکود اقتصادی شود.
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مقدمه

قتصاد کشورها دارد و از این طریق ، اثرات قابل توجهی بر ا19-در بخش قبلی مالحظه نمودیم که شیوع کوید

نماید. اثرات این بیماری اپیدمی بیر صینعت بیمیه فراتیر از آثیار       گری را متاثر می صنعت بیمه و عملیات بیمه

شیوند.   ای نیز با درجات متفاوتی، بطور مستقیم و غیرمستقیم متاثر میی  های مختلف بیمه مذکور بوده و رشته

اپیدمی و پاندمی، تفسیر برخی بندهای شرایط عمومی بیه نفیع ییا ضیرر      ای برای پوشش یا عدم پوشش بیمه

گران سراسر جهان  اند که بیمه های بیمه و ...، از جمله مواردی بوده گران، افزایش تقاضا برای برخی رشته بیمه

 و ایران با آن مواجه بوده و هستند. 

شود، بیمیه   د چالش برای آن به ذهن متبادر میای که تاثیرپذیری و ایجا در هنگام شیوع بیماری، اولین رشته

گییرد و   های عمر هستند که وضعیتشان مورد سوال قرار میی  ومیر، بیمه درمان است و به هنگام افزایش مرگ

 مسائل در بحران حاضر وجود دارند.  هر دوی این

ها،  ند، لغو یا کاهش مسافرتها و توقفاتی که در واحدهای تولید و تجاری به وجود آمد ها، تعطیلی عالوه بر این

های زندگی و درمیان، احتمیاال    دهند که به جز بیمه کاهش تقاضا برای برخی کاالها و خدمات و ...، نشان می

 های دیگری هم درگیر تبعات این بحران هستند. رشته

شود و برخیی   یای دارد پرداخته م های بیمه بنابراین، در این بخش به بررسی اثراتی که بحران حاضر بر رشته

 پیشنهادات ارائه خواهند شد. 
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هایزندگیبیمه-1

 2دکتر محبوبه اعالیی -1دکتر میترا قنبرزاده

مقدمه

های واگیردار مختلفی درگیر بوده است. از بارزترین  های ویروسی و بیماری با بیماری  در طول تاریخ، انسان

، سارس در سال 1918وان به آنفوالنزای اسپانیایی در سال ت های ویروسی و واگیردار شایع در دنیا می بیماری

و در حال حاضر، ویروس کرونا در  2013و ویروس ابوال در سال  2009، آنفوالنزای خوکی در سال 2003

های مختلف، شیوع یک بیماری توانسته تهدیداتی جدی بر اقتصاد،  اشاره کرد. در دوره 2020و  2019سال 

ترین نکته، نحوه برخورد بخش اقتصادی و صنعت بیمه با این  هان ایجاد کند و مهمبهداشت و صنعت بیمه ج

های مختلف بر اقتصاد و به ویژه صنعت بیمه تاثیرگذار است.  شیوع ویروس کرونا از جنبهتغییرات است. 

ویروس اعالم کرده که « 4انداز کالن جهانی چشم»( در گزارش خود با عنوان III) 3ای مؤسسه اطالعات بیمه

تر است. به طوری که رشد  کرونا بر رشد جهانی تاثیر گذار است و این تاثیر، به ویژه بر صنعت بیمه عمیق

GDP  درصد برسد و بر این اساس،  2.3درصد به  3.3درصدی از  1تواند با کاهش  می 2020جهانی در

 (. 2020، 5و شاو III ،2020رسد ) بعید به نظر می 2021بهبودی در سال 

، الزم است ابعادهای 2020و شیوع گسترده آن در سال  2019توجه به شیوع ویروس کرونا از اواخر سال  با

این ویروس  های زندگی مورد بررسی قرار گیرد. این بیماری بر صنعت بیمه به ویژه بیمه  مختلف تاثیرگذاری

های  ای خدمات مشتری و جنبهه وکار، سرویس ومیر، ادامه کسب های افزایش ریسک مرگ تواند از کانال می

هرگونه اظهار نظر درباره تاثیرات شیوع ویروس  ،در حال حاضرهای زندگی تاثیر بگذارد.  مالی بر صنعت بیمه

 ؛حتی اگر آمارهای کنونی شرکت های بیمه نیز بررسی شود .تواند قطعی باشد کرونا بر صنعت بیمه نمی

تواند به درستی روند آتی اثر شیوع این  ای نمی های بیمه افزایش و یا کاهش فروش و حتی خسارت در رشته

ای  ها باید به صورت متناوب و دوره . در این راستا، تحقیقات و بررسیبیماری را بر صنعت بیمه مشخص کند

 تری از نحوه اثرگذاری ویروس کرونا برصنعت بیمه حاصل شود. در آینده ادامه پیدا کند تا تصویر مشخص

توان به دو دسته تقسیم کرد: اثرات مستقیم و  ثرات شیوع ویروس کرونا بر بیمه زندگی را میدر حالت کلی ا

 اثرات غیر مستقیم. 

                                                                                                                                                                                      
1
 های اشخاص پژوهشکده بیمه عضو هیئت علمی و سرپرست گروه پژوهشی بیمه 
2
شکده بیمهعضو هیئت علمی پژوه 

3
 Insurance Information Institute 

4
 Global Macro Outlook 

5
 Shaw 
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 گردد یم باز ها نامه مهیب در مهیب یها شرکت به وارده خسارت و فروش به این اثرات :میمستقاثرات .1

 فروش شبکه از استفاده امکانرود با توجه به کاهش  ، انتظار میاز یک طرف. (1399)جعفری، 

 ی(، نسبت به قبل از شیوع ویروس کرونا،حضور صورت به های زندگی مهیبی )بازاریابی و فروش سنت

طرف دیگر، به دلیل این که فوت  از .و کاهش یابد ردیگهای زندگی تحت تاثیر قرار  نامه مهیب فروش

ر استثنائات فوت بیمه زندگی، قرار د 19های پاندمی مانند کوید  شده در اثر ابتال به بیماری بیمه

گران زندگی  شود و همین امر باعث افزایش خسارات بیمه ندارد؛ سرمایه فوت به ذینفعان پرداخت می

خواهد شد. همچنین، در برخی قراردادهای مستمری که پرداخت مستمری تا زمان حیات 

بگیر، تعهد شرکت بیمه در  شود، در صورت فوت زودتر از انتظار مستمری بگیر انجام می مستمری

های بیمه  تواند در این شرایط به شرکت رسد و این مسئله می پرداخت مستمری زودتر به پایان می

 کمک کند.

 به قیطر آن از و گذاشته کشور اقتصاد بر یماریب نیا وعیش که است یاثرات :میمستقریغاثرات .2

)جعفری،  دهد یم قرار ریتأث تحت را  مهیب یها شرکت یها نهیهز و درآمدها ،میرمستقیغ طور

 مهیب یها شرکت یو کاهش سودآور یمال یدر بازارها یتحرکات منف ،موارد نیا جمله از .(1399

به  منجر تواند یمگذاران،  بیمه درآمد کاهش و مشاغل و کارها و کسبوقفه در  نی. همچنباشد یم

 یمال یازهاین کردن برآورده جهت مهنا مهیب دیبازخر یو حت ها آنتوسط  مهیعدم پرداخت حق ب

 دیو عوادریافتی  یها مهیحق ب قیاز طر یزندگ یها مهیب یها ییکه دارا نیبا توجه به الذا،  .دوش

صنعت  تواند یکرونا مویروس  وعیاز ش یناش یاقتصاد یها شوک شود، یحاصل م  یگذار هیسرما

 .دهدقرار  ریرا به شدت تحت تاث یزندگ یها مهیب

 شیسهام و افزا یسقوط بازارها لیبه دل که بودهشدار داده  نیاز ا شیپ زین 1چیف یبند رتبه مؤسسه

 یایمزا پرداختبه این صورت که،  .شود یم وارد یزندگ مهیب یهاشرکتبه  یادیز بیآس ر،یوم مرگ

وارد   یبزرگ ضربه شود، یم اضافه ها آن اکسپوژر که ییاتکا گرانمهیب بهو  گران مهیب به ی زندگیها نامه مهیب

های  شرکتلذا به منظور آمادگی مواجهه با این شرایط،  .دهد یمقرار  یمعرض خطر جد درها را  و آن کند یم

کنند. عالوه  ر شرایط کنونی، به دقت اثرات ویروس کرونا بر وضعیت کسب و کار خود را رصد دبیمه بایستی 

های بیمه باید  به این منظور شرکت شود. می محسوبها  آنبر این، تداوم کسب و کار یک نگرانی اساسی برای 

تندرستی کارکنان از جریان داشتن تمهیداتی را بیندیشند تا در شرایط حاضر، ضمن اولویت قرار دادن 

 عملیات کسب و کار خود نیز اطمینان کسب نمایند. 

                                                                                                                                                                                      
1
 Fitch 
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جامعه به ویژه در شرایط کنونی  های زندگی در ایجاد رفاه اجتماعی و روانی افراد با توجه به اهمیت بیمه

، 1-2پردازیم. در بخش  های زندگی می در ادامه، به بررسی تاثیر بالقوه آن بر صنعت بیمهشیوع ویروس کرونا، 

های  به کانال 2-2گیرد. بخش  های مختلف مورد تحلیل قرار می های زندگی در کشور، طی سال وضعیت بیمه

های مختلف، این تاثیر را بررسی  پردازد و از جنبه های زندگی می بیمه بر 19تاثیرگذاری شیوع بیماری کوید 

گردد. های سیاستی ارائه می گیری و توصیه نتیجه 3-2کند. در ادامه، در بخش  می

هایزندگیدرایرانتحلیلوضعیتبیمه-1-1

م است وضعیت صنعت بیمه های زندگی، ابتدا الز بر بیمه 19به منظور ارزیابی دقیق از تاثیر بیماری کوید 

در این راستا، چهار متغیر حق بیمه تولیدی زندگی،  های زندگی مورد بررسی قرار گیرد. کشور در حوزه بیمه

از سالنامه  1388-1398های  نامه صادره زندگی، تعداد و میزان خسارت پرداختی زندگی طی سال تعداد بیمه

، از مقادیر برآوردی آن استفاده شده است. نمودار 1398سال  های مربوط به آماری استخراج شده و برای داده

و  1388-1398های  های زندگی را به همراه درصد نرخ رشد آن طی سال حق بیمه تولیدی بیمه 2-1

 دهد.  ها نشان می همچنین، سهم حق بیمه تولیدی زندگی را از کل حق بیمه تولیدی طی این سال

درصد  14.68های زندگی با سهم حدود  شود، حق بیمه تولیدی بیمه ده میمشاه 1-1طور که از نمودار  همان

از کل حق بیمه تولیدی  1397تقریبا دارای سهم مشابهی با سال  1398از کل حق بیمه تولیدی در سال 

)زندگی و غیرزندگی( بوده است و نتوانسته سهم باالتری را به خود اختصاص دهد. با توجه به این که آمار 

بر حق بیمه  19توان به طور دقیق، به بررسی تاثیر شیوع بیماری کوید  برآوردی است؛ نمی 1398سال 

بوده و ممکن است  1398های زندگی پرداخت؛ زیرا شیوع ویروس کرونا در کشور از بهمن ماه  تولیدی بیمه

 ماهه اول سال مذکور باشد. 10سهم باالی این حق بیمه متعلق به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

79 

79 

 

 ای های بیمه فصل دوم: تاثیر شیوع ویروس کرونا بر رشته

به همراه نرخ رشد )به درصد(، پایین: سهم  1388-1398های  حق بیمه تولیدی زندگی طی سالباال:  -1-1نمودار 

 1388-1398های  طی سال حق بیمه تولیدی زندگی از کل



 
 (1397عت بیمه )سالنامه آماری صنهای مستخرج از  نتای  تحقیق بر اساس دادهماخذ: 

 ، برآوردی و غیر قابل استناد است.1398توضیح: مقادیر سال 

رشد مناسبی داشته، ولی  1388-1398های  های زندگی طی سال با این که مقدار حق بیمه تولیدی بیمه

 ها )تعدیل شده بر اساس نرخ تورم( را در نظر شایان ذکر است این مقادیر اسمی بوده و اگر مقدار حقیقی آن

(. برای به 1399بگیریم، رشد حق بیمه نه تنها مناسب نبوده بلکه با مقدار منفی مواجه شده است )قنبرزاده، 

 2018های زندگی در جهان را در سال  رشد حق بیمه تولیدی بیمه 1-1تصویر کشیدن این حقیقت، شکل 

 دهد. نشان می
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ال های زندگی در جهان در س بیمه رشد حق بیمه واقعی -1-1شکل 

2018

 
 Swiss Re (2018)ماخذ: 

های  شود، کشور ایران در یکی از طبقات پایین نرخ رشد حق بیمه تولیدی بیمه طور که مشاهده می همان

حق بیمه زندگی در  دهد میزان رشد نیز نشان می 2018شواهد آماری در سال زندگی قرار گرفته است. 

است که این امر با توجه به تورم باالی موجود  -10.1ود کشور ایران که بر حسب تورم تعدیل شده است، حد

 در ایران، بدیهی است.

های فروش انجام  های زندگی، به صورت مستمر توسط نمایندگان و کانال با توجه به این که فروش بیمه

 های زندگی باشد. لذا، تعداد تواند معیاری برای ارزیابی شبکه فروش بیمه شود، بررسی روند آن می می

ارائه گردیده  2-1ها در نمودار  به همراه نرخ رشد آن 1388-1397های  های صادره زندگی طی سال نامه بیمه

 است.
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 ای های بیمه فصل دوم: تاثیر شیوع ویروس کرونا بر رشته

 به همراه نرخ رشد )به درصد( آن 1388-1397های  نامه صادره زندگی طی سال تعداد بیمه -2-1نمودار 

 
 (1397ه آماری صنعت بیمه )سالنامهای مستخرج از  نتای  تحقیق بر اساس دادهماخذ: 

های مورد بررسی، دارای  های صادره طی سال نامه ، تعداد بیمه2-1با توجه به اطالعات مذکور در نمودار 

کرده است. مسلماً افزایش تعداد  نوسانات بسیار بوده و همواه روند کاهشی یا افزایشی آن تغییر می

 گذار است. لیت موفق شبکه فروش در زمینه جذب بیمههای صادره در یک سال، نشان دهنده فعا نامه بیمه

های زندگی را به همراه سهم آن از کل خسارت پرداختی طی  میزان خسارت پرداختی بیمه 3-2نمودار 

 دهد.  نشان می 1388-1398های  سال

 رصد(به همراه سهم از کل )د 1388-1398های  های زندگی طی سال میزان خسارت پرداختی بیمه -3-1نمودار 

 
، برآوردی و غیر قابل 1398(. سال 1397سالنامه آماری صنعت بیمه ) های مستخرج از داده ماخذ: نتای  تحقیق بر اساس

 استناد است.
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روند افزایشی داشته  1388-1398های  های زندگی طی سال ، خسارت پرداختی بیمه3-1بر اساس نمودار 

نسبت به 1398درصدی در سال  7.24ا سهم از کل حدود های زندگی ب خسارت پرداختی بیمه  است. البته

سال قبل سهم کمتری از خسارات پرداختی بازار بیمه را به خود اختصاص داده است. با توجه به این که آمار 

های زندگی  توان بر این اساس به بررسی تاثیر کرونا بر خسارت پرداختی بیمه برآوردی است نمی 1398سال 

 پرداخت. 

-1397های  های پرداختی بیمه زندگی، این آمار طی سال به منظور بررسی روند تعداد خسارتهمچنین، 

 ارائه گردیده است. 4-1ها در نمودار  به همراه نرخ رشد آن 1388

 به همراه درصد نرخ رشد آن 1388-1397های  های پرداختی بیمه زندگی طی سال تعداد خسارت -4-1نمودار 


 (1397سالنامه آماری صنعت بیمه ) های مستخرج از دادهاساس  ماخذ: نتای  تحقیق بر

 ، برآوردی و غیر قابل استناد است.1398توضیح: مقادیر سال 

، روند 1396الی  1388های پرداختی از سال  ، تعداد خسارت4-1با توجه به اطالعات مذکور در نمودار 

ا افزایش برآورد شده است. میزان رشد مجدد 1398کاهش داشته و سال  1397افزایشی داشته است، سال 

کاهش پیدا کرده، به طوری که در سال  1397دارای نوسان بوده و پس از آن تا سال  1394آن نیز تا سال 

 48.7رشد قابل مالحظه  1398درصد تجربه کرده است. ولی در سال  30.5رشد منفی به میزان  1397

مربوط به شیوع توان با اطمینان گفت که این رشد  البته نمیها برآورد شده است.  درصدی برای تعداد خسارت

ویروس کرونا بوده است ولی این احتمال وجود دارد که کرونا نیز بر این رشد اثرگذار بوده است. بررسی 

تری از این افزایش را به صورت  در قسمت بعد، تصویر واضح 1399-1395های  آمارهای ماهانه طی سال
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 ای های بیمه فصل دوم: تاثیر شیوع ویروس کرونا بر رشته

های زندگی  های بیمه رود با شیوع ویروس کرونا تعداد خسارت و این تصور که انتظار می دهد ماهانه نشان می

 کند. بیشتر شود، را تقویت می

هایزندگیهایتاثیرگذاریویروسکرونابربیمهکانال-1-2

 آن عشیو تاثیر مدیریت چگونگی در مورد گران زندگی بیمه برای را ها چالش از ای گسترده مجموعه ،19کوید 

 بر عالوه. کند می ایجاد بلندمدت احتمالی پیامدهای و مدت کوتاه اثرات کاهش برای شده کنترل ای شیوه به

 و بیمه سرمایه در ومیر مرگ نامشخص انداز چشم و بازار جایی جابه کسب و کار، تداوم به مربوط مسائل این،

های مختلفی قابل بررسی است.  زندگی، از جنبه های در بیمه 19تاثیر بیماری کوید . گذارد می تأثیر سودآوری

گذاری ذخایر است. عالوه بر  های فوت/حیات و جنبه دیگر، تغییرات بخش سرمایه ها تغییرات نرخ یکی از جنبه

های زندگی، فرایندهای صدور و  نامه زندگی، میزان فروش و بازخرید بیمههای  های تحت پوشش بیمه ریسک

پذیرند. در ادامه، به منظور  گر نیز از بحران فعلی تاثیر می های دریافتی بیمه بیمهگری و همچنین، حق  بیمه

 شوند. های تاثیرگذاری، موارد مطروحه با جزئیات بیشتری بیان می بررسی کانال

هایزندگیهایتحتپوششبیمهریسک-1-2-1

های تحت پوشش  ین ریسکتر های فوت و حیات اصلی طور که قبالً نیز به آن اشاره شد، ریسک همان

ها  تواند در تغییرات نرخ این ریسک ومیر حاصل از آن می های زندگی است که شیوع ویروس کرونا و مرگ بیمه

های انجام گرفته با ذخایر و  گذاری های اساسی، با توجه به سرمایه تاثیر بگذارد. عالوه بر این ریسک

گذاری باشد، تغییرات  های زندگی دارای جزء سرمایه بیمههای زندگی و این که برخی از  های بیمه اندوخته

رو کند.  های بیمه را با چالش جدی در ایفای تعهدات روبه تواند شرکت ها می گذاری نامطلوب عایدی سرمایه

و تاثیر آن بر خسارت  19های زندگی از بیماری کوید  های مختلف بیمه لذا، در ابتدا، تاثیرپذیری ریسک

های ذخایر و  گذاری های زندگی مطرح و سپس، ریسک حاصل از تغییرات عایدی سرمایه پرداختی بیمه

 گیرد.  ها مورد بررسی قرار می اندوخته

یپرداختخسارتبرریتاثواتیحوفوتیهاسکیر-1-2-1-1

گردند. شرکت بیمه در ازای  های زندگی در زمان انعقاد قرارداد تعیین می های تحت پوشش بیمه ریسک

ذکر  های ریسکشود در صورت وقوع  نامه، متعهد می براساس شرایط مندرج در بیمهریافت حق بیمه و د

های اصلی مربوط به فرد  ریسکنامه پرداخت نماید.  بیمه را به ذینفع بیمه  سرمایهشده در قرارداد، 

و حیات تقسیم  های فوت توان به دو طبقه ریسک شده که تحت پوشش بیمه زندگی قرار دارد را می بیمه
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های زندگی، تاثیرگذاری  ذکر این نکته ضروری است که بسته به نوع ریسک تحت پوشش در بیمهبندی نمود. 

 تواند متفاوت باشد. نیز می 19ومیر ناشی از بیماری کوید  مرگ

دهد.  ای توزیع مبتالیان به ویروس کرونا را به تفکیک کشورهای جهان نشان می نمودار دایره ،5-1نمودار 

شود تعداد مبتالیان در ایران باال است و ممکن است نرخ مرگ و میر نیز بر این  طور که مشاهده می همان

های بیمه باید  های زندگی، شرکت نامه های ارائه شده در بیمه اساس افزایش یابد. لذا، با توجه به پوشش

  شدگان را داشته باشند. بیمههای خود در صورت فوت  نامه آمادگی الزم برای ایفای تعهدات بیمه

 به تفکیک کشورها 19توزیع مبتالیان به بیماری کوید  -5-1نمودار 

 
 ها استخراج شده است. داده 2020آوریل  15توضیح: در تاریخ ،    Worldometers (2020)ماخذ: 

فوت ناشی از های زندگی، الزم به ذکر است با توجه به اینکه  در بیمه 19در خصوص پوشش بیماری کوید 

های زندگی قرار ندارد، در صورت فوت  های اپیدمی در استثنائات مندرج در شرایط عمومی بیمه بیماری

شود. اگر چه در صورتی که در زمان  شده بر اثر ابتال به ویروس کرونا، سرمایه فوت پرداخت می بیمه

تواند  گر می گر اعالم ننماید؛ بیمه یمهمبتال باشد و به ب 19کوید نامه فرد به بیماری  درخواست صدور بیمه

گذار دریافت  نامه منعقد شده را لغو نماید یا بر اساس معاینات پزشکی، حق بیمه بیشتری را از بیمه بیمه

را در  19کوید ناشی از بیماری  درمانی هایهای بیمه نیز پوشش هزینه برخی شرکتنماید. همچنین 

های  نامه رسد برای بررسی صدور بیمه ولی به نظر می اند. اضافه کرده ودهای خ ی زندگی به پوششها نامه بیمه

تری نسبت به ریسک فوت افراد در ابتال به ویروس کرونا  جدید در رشته زندگی، باید ارزیابی ریسک دقیق

 به آن پرداخته خواهد شد. 5-2-1و  4-2-1های  صورت پذیرد که در بخش

های زندگی،  جام محاسبات اکچوئری حق بیمه و ذخیره ریاضی بیمهیکی از عوامل تعیین کننده برای ان

است. این جدول در کشورهای مختلف بر اساس میزان مرگ و میر یا زنده  1جدول مرگ و میر یا جدول عمر

های زندگی از جمله  نامه شود و در محاسبات اکچوئری بیمه بودن افراد جامعه در سنین مختلف طراحی می
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ومیر مختص به جامعه  رود. اغلب کشورها، جدول مرگ نامه به کار می بیمه و ذخایر بیمه محاسبه مبلغ حق

خود را دارند که بر اساس نرخ فوت در سنین مختلف تهیه شده است ولی در کشور ایران، بر اساس آیین نامه 

شور فرانسه به ک TD88-90های زندگی و مستمری(، جدول عمر نامه بیمه شورای عالی بیمه )آیین 68شماره 

گیرد که  های زندگی مورد استفاده می های مربوطه در بیمه ومیر در محاسبه ریسک عنوان جدول مرگ

احتمال فوت  6-1احتمال فوت یا حیات یک فرد با سن مشخص تا سنین باالتر قابل محاسبه است. نمودار 

 دهد. نشان می TD88-90افراد در سنین مختلف را بر اساس جدول عمر 

 TD88-90احتمال فوت افراد در سنین مختلف بر اساس جدول  -6-1 ودارنم

 
 شورای عالی بیمه 68نامه شماره  ماخذ: نتای  تحقیق بر اساس جدول عمر مندرج در آیین

بینی نشده مانند بیماری کوید  در حالت کلی، هر گونه تغییر نرخ مرگ و میر در جامعه بر اساس وقایع پیش

بات اکچوئری انجام شده بر اساس جدول عمر را با مشکل مواجه نماید و بر این اساس ، ممکن است محاس19

های بیمه برای  مقادیر مورد انتظار محاسبه شده برای حق بیمه و ذخایر آن برآورده نشود و در نتیجه شرکت

ممکن است  ومیر جامعه، ایفای تعهدات خود با مشکل مواجه شوند. با تغییرات به وجود آمده در نرخ مرگ

چه در محاسبات حق بیمه مدنظر قرار گرفته، حاصل شود و همین امر، منجر به  شده زودتر از آن فوت بیمه

 گر زندگی گردد.   عدم کفایت ذخیره ریاضی برای ایفای تعهدات بیمه

ه در شد های زندگی به شرط حیات، مزایای حیات در صورت حیات بیمه از طرفی، با توجه به این که در بیمه

های بیمه  های بسیاری بر شرکت پایان قرارداد قابل پرداخت است؛ در صورت افزایش امید به زندگی، زیان

ومیر  شود و متقابالً، در صورت افزایش نرخ مرگ های زندگی به شرط حیات وارد می زندگی در حوزه بیمه

های پوشش دهنده  طرف دیگر در بیمه شود. از ها، سودآوری ایجاد می نامه های بیمه در این بیمه برای شرکت

های بیمه در ایفای تعهدات خود با مشکل مواجه  ومیر، شرکت ریسک فوت، در صورت افزایش نرخ مرگ
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تر از نرخ فعلی  نامه پایین ومیر در نظر گرفته شده در محاسبه حق بیمه و ذخایر بیمه شوند؛ زیرا نرخ مرگ می

 را ندارند.رو، ذخایر کفایت الزم  بوده و از این

ها و شدت آن دارد  نامه تأثیرگذاری کرونا بر روی خسارت بستگی به فراوانی موارد جدید در محل صدور بیمه

ای  های زندگی در آینده ، ذینفعان بیمه19با افزایش شمار تلفات ناشی از بیماری کوید  .(2020، 1)لویدز

های بیمه  دهند و بر این اساس، شرکت ائه میشده ار نزدیک، ادعاهای خسارت خود را  در صورت فوت بیمه

ومیر ابتال به ویروس کرونا از  باید بتوانند از عهده ایفای تعهدات خود بر آیند. با توجه به این که نرخ مرگ

کند؛ زیرا بر  گران زندگی وضعیت بحرانی ایجاد می  ( بیشتر شده، مسلما برای بیمه٪2مقدار برآورد اولیه آن )

توانند اقدامات جدیدی  گران می برای کاهش خسارات، بیمه یابد. داد ادعاهای خسارت افزایش میاین مبنا، تع

 ها شرکتهای زندگی جدید انجام دهند. بر این اساس،  نامه را در مورد ارزیابی ریسک برای صدور بیمه

 19بیماری کوید  توانند به منظور ارزیابی وضعیت سالمت مشتریان سؤاالتی را که منعکس کننده عالیم می

تواند شامل داشتن تب باال یا شرایط حاد تنفسی مانند تنگی نفس و  ها بپرسند. این سؤاالت می است از آن

شده وجود داشته باشد فرایند صدور  شده بالقوه باشند. در صورتی که این عالئم در بیمه سرفه مداوم بیمه

نامه احتیاط  ای در ابتدای بیمه فتن یک دوره انتظار دو هفتهافتد. همچنین، با در نظر گر نامه به تعویق می بیمه

 آید.  نامه به عمل می الزم در مورد مبتالیان فاقد عالمت در زمان درخواست بیمه

توانند برای  های بیمه می ی،  شرکتزندگ یها نامه مهیب پاندمی درهای  با توجه به مستثنی نشدن بیماری

 همهمکن است گر م مهیب کیبه عنوان مثال،  نیز استفاده کنند. ییاتکا مهیباز  سکیر مدیریت این

 یوینارس را دراکسپوژر ریسک خود کند و  اتکایی مهیب را دالر ونیلیم 1از  شتریب ریخود با مقاد یها نامه بیمه

(. البته در چنین شرایطی، 2020، 3و آلوارز 2کند )ریزوی محدود می افزایش فوت ناشی از آنو  یریگ همه

 یبازارهای اتکایی گرهامهیاز ب یبرخای برخوردار است.  گر اتکایی مناسب نیز از اهمیت ویژه انتخاب بیمه

شدگان  بیمهکه  یدهند. ترازنامه آنها ممکن است در زمان می را ارائه یی زندگیاتکا مهیب زین یعموم مهیب

های  عالوه بر روش(. 2020)لویدز، ود ش فیتضعباشند،  ی خسارتبه دنبال ادعا زیناتکایی اموال و حوادث، 

تواند به این  برند، برخی اتفاقات طبیعی نیز می گیری به کار می گران در شرایط همه مدیریت ریسکی که بیمه

 گران ی و افزایش خسارت بیمهزندگ بیمه یادعاها تعجیل مقابلدر کند. به عنوان مثال  مدیریت ریسک کمک 

رود متوقف  یزودتر از آنچه انتظار م)به دلیل فوت زودرس فرد مستمری بگیر(  مستمری یها پرداختممکن است 

کنند هنوز  شدگانی که بر اثر ابتال به ویروس کرونا فوت می . هر چند که این احتمال نیز وجود دارد که بیمهشوند

نامه ملزم به پرداخت  به اندازه کافی برای پوشش سرمایه فوت، حق بیمه نداده باشند و شرکت بیمه بر اساس بیمه
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سرمایه فوت یا مستمری که پرداخت آن را به ذینفعان تضمین کرده است باشد. این مسئله در صورت افزایش 

های بیمه شود و در صورتی که تعداد  تواند منجر به زیان شرکت تعداد افراد فوت شده در اثر ابتال به ویروس می

 های بیمه را با مشکل مواجه کند. ت توسط شرکتاین موارد زیاد باشد ممکن است ایفای تعهدا

های پرداختی طی ده سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت. این نکته مطرح شد  تعداد خسارت 4-1در نمودار 

های پرداختی برآورد شده است. اگر چه برای  ای در تعداد خسارت رشد قابل مالحظه 1398که در سال 

ی ناشی از شیوع ویروس کرونا نیاز به زمان بیشتری است ولی در این ها اظهارنظر در مورد تعداد خسارت

قسمت تالش شده با استفاده از مقادیر این متغیر و مقایسه آن به صورت ماهانه در چند سال گذشته، روند 

های دی، بهمن و  های زندگی در ماه های پرداختی بیمه ، به مقایسه تعداد خسارت7-1 مودارآن بررسی شود. ن

 پرداخته است. 1395-1399های  و ماه فروردین طی سال 1395-1398های  فند طی سالاس

 1395-1399های  های زندگی در چهار ماه دی، بهمن، اسفند و فروردین طی سال مقایسه تعداد خسارات پرداختی بیمه -7-1 نمودار

 
 یسامانه سنهاب بیمه مرکزهای مستخرج از  نتای  تحقیق بر اساس دادهماخذ: 

های پرداختی بیمه زندگی در ماه بهمن و  شود، تعداد خسارات مشاهده می 7-1 نمودار طور که در همان

گیری داشته است. با  های گذشته افزایش چشم ها در سال نسبت به مقادیر متناظر با همین ماه 1398اسفند 

ارد که یکی از دالیل این در کشور، این احتمال وجود د 1398توجه به شیوع ویروس کرونا از بهمن ماه 

شدگان بر اثر ابتال به ویروس کرونا  و در نتیجه افزایش تعداد ادعاهای خسارت باشد.  افزایش را، فوت بیمه

های قبل کمتر بوده  ، تعداد خسارت پرداختی زندگی نسبت به سال1398توجه به این نکته که در دی ماه 

بود این تعداد افزایش قابل  1398های بهمن و اسفند  است و از زمان شیوع ویروس کرونا که در ماه

کند. ذکر این نکته  گذاری شیوع این ویروس در این مسئله را بیشتر می ای داشته است احتمال تاثیر مالحظه

در هفته سوم فروردین ماه از سامانه سنهاب اخذ شده و مربوط به کل  1399ضروری است آمار فروردین ماه 
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های ماه  ای داشته است و داده های قبل کاهش قابل مالحظه ا تعداد خسارات نسبت به سالماه نیست. در اینج

 فروردین پس از اتمام این ماه مجددا باید تحلیل گردد.

ای و اجتماعی خود، به منظور حصول  حال در این شرایط نهاد ناظر بیمه در راستای ایفای مسئولیت حرفه

گذاران و ذینفعان بایستی  بیمه و فراهم کردن اطمینان خاطر بیمه های اطمینان از ایفای تعهدات شرکت

نامه فراهم نماید. به عنوان مثال نهاد  تمهیداتی را در خصوص پرداخت سرمایه بیمه زندگی به ذینفعان بیمه

های بیمه دستور داده است تا در مورد تسویه حساب ادعاهای خسارت مربوط به ویروس  ناظر هند به شرکت

کرونا  روسیو بر اساس ابتال به کهموجود  ادعاهایتمام  ران در هند،گ مهیبتسریع کنند. بر این اساس  کرونا

 (.1،2020)سینگ کنند می عیبه پرونده را تسر یدگیو روند رس دکنن بررسی میرا آید  می

یزندگیهامهیبیهاییداراوریذخایگذارهیسرمایهاسکیر-1-2-1-2

های مورد نیاز   نرخ بهره یکی از عناصر کلیدی در تعیین حق بیمه و محاسبه ذخیرهبا توجه به این که 

های زندگی را با مشکل مواجه کند.  تواند بیمه های زندگی برای ایفای تعهدات است، تغییرات آن می بیمه

های زندگی متغیر و متصل به واحد  های زندگی مانند محصوالت بیمه همچنین، مزایای برخی بیمه

نامه دارد. بر این اساس، محصوالتی  گذاری اندوخته بیمه ، بستگی به عملکرد پرتفوی سرمایهگذاری رمایهس

تری از  های عمر جامع تاثیر عمیق های مراقبت بلندمدت و بیمه های ثابت و متغیر، بیمه مانند مستمری

گذاری کسب  از پرتفوی سرمایهگران درآمد خود را  پذیرند. همچنین، بیمه تغییرات نرخ بهره در بازار می

های بیمه در پرتفوی  یابد. شرکت ها نیز کاهش می ها، درآمد آن کنند و در صورت کاهش در عایدی می

های خود باید از ابزارهای مناسب برای پوشش در برابر تغییرات نرخ بهره استفاده نمایند.  گذاری دارایی سرمایه

های  های زندگی را با مشکل مواجه کند. با توجه به دارایی بیمهتواند صنعت  لذا، تغییرات نرخ بهره می

گران زندگی، تغییرات بازار برای این بخش چالش برانگیز است که خصوصاً در  های بیمه بلندمدت و بدهی

 دوران بحران فعلی به وجود آمده است. 

ره بانکی، کاهش شدید بازارهای پس از وقوع کرونا، در کشورهای جهان، بازار سرمایه، شاهد کاهش در نرخ به

ها در  سهام و گسترش ریسک اعتباری برای اوراق قرضه بوده است. این کاهش نرخ بهره، معموالً توسط دولت

گیرندگان و تزریق پول به بخش اقتصاد اعمال شده است. اگر چه این مساله بر نسبت  جهت حمایت از وام

تواند تا حدودی این  گذاری می نگ و تنوع گسترده سرمایهتوانگری شرکت بیمه تاثیرگذار است، ولی هجی

ری در این شرایط بحرانی کرونا، دارای نسبت توانگری  گر مونیخ کند. به طور مثال، بیمه تاثیر را خنثی می

(. به منظور نشان دادن کاهش 2020است که در یک بازه بهینه قرار دارد )ریزوی و آلوارز،  175٪-220٪
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ارائه  8-2ساله آمریکا از زمان شیوع ویروس کرونا، در نمودار  10ان، عایدی اسناد خزانه نرخ بهره در جه

 گردیده است.

 ساله کشور آمریکا 10نرخ عایدی اسناد خزانه  -8-1نمودار 

 
 (2020ریزوی و آلوارز )ماخذ: 

زندگی معموالً بخشی از گران  بیمه تر است. درک تأثیر کاهش پایدار در بازارهای سهام در اوضاع کنونی آسان

گذاری خود را برای حمایت از بدهی های بلند مدت خود در سهام عمدتاً عمومی در اختیار  سبد سرمایه

بینی قرار  گران زندگی را در موقعیت زیان غیرقابل پیش ها، بیمه دارند. لذا هر نوع کاهش در این سهام

DJIAسهام  و شاخص S&P، کاهش شاخص سهام 9-1دهد. در نمودار  می
، از زمان شیوع ویروس کرونا 1

 دهد. نشان می

 DJIAو  S&Pهای سهام  درصد تغییرات شاخص -9-1نمودار 


 (2020ریزوی و آلوارز )ماخذ: 
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گذاری  های خود را در امالک و مستغالت مسکونی و تجاری سرمایه های بیمه زندگی، دارایی برخی از شرکت

کاهش نرخ بهره یابد و  مدت دوران بقای ویروس کرونا افزایش یا کاهش میها بسته به  اند که ارزش آن کرده

 مدت ارزش امالک و مستغالت را متورم کند. تواند در کوتاه می

ایم، ولی در  های مختلف بوده گذاری با این که در کشورهای جهان، شاهد کاهش نرخ بهره و عایدی سرمایه

توانسته تا حدودی از  1398قع، رشد بی سابقه بورس در سال ایران وضعیت متفاوتی رخ داده است. در موا

های بیمه بکاهد. با این حال، وضعیت بازار سرمایه را با  گذاری شرکت های کاهش عایدی در سرمایه نگرانی

بینی کرد و ممکن است دستخوش نوساناتی  توان به صورت قطعی پیش ادامه روند شیوع ویروس کرونا، نمی

دمدت براساس تصمیم جدید بانک مرکزی، نرخ سود سپرده های بلنکر است در کشور ایران، گردد. الزم به ذ

درصد کاهش یافت و از آن طرف، بازدهی بازار سهام افزایش قابل توجهی یافت. این امر،  15به  20از 

بسته شدن ها،  شوند. یکی از آن ها مطرح می تواند دالیل مختلفی داشته باشد که در ادامه برخی از آن می

گذاری نیستند.  بازارهای مالی دیگر مانند بانک و مسکن است که در این شرایط گزینه مناسبی برای سرمایه

های  شود، افراد دارایی دلیل دیگر، پایین بودن نرخ بهره نسبت به مقدار تورم است و همین امر موجب می

مانند بورس قرار دهند. دلیل سوم، حمایت دولت های با نرخ بازدهی متناسب با تورم  گذاری خود را در سرمایه

، روند رو به رشد 10-1از مشارکت مردم در بازار سرمایه به منظور تقویت این بازار است. به طور مثال، نمودار 

 دهد. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران را نشان می

 1398فروردین  25ی ال 1398بهمن  30شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از  -10-2نمودار 

 
 (1398ماخذ: بورس اوراق بهادار تهران )
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هایزندگیمیزانفروشبیمه-1-2-2

توان در خصوص  های اقتصادی، در زمان فعلی به راحتی نمی با توجه به تبعات گسترده ویروس کرونا بر بخش

رسد برای بررسی این موضوع،  نظر می زندگی اظهارنظر نمود. بههای  تاثیر قطعی این بیماری بر فروش بیمه

های مختلف مورد تحلیل قرار داد تا  های صادره زندگی را به تفکیک ماه در سال نامه توان تعداد بیمه می

های مختلفی در خصوص افزایش و یا کاهش در  وضعیت تاثیرگذاری آن مشخص گردد. با این حال، تحلیل

 شود.  ها، متفاوت می دی آنکشورهای مختلف وجود دارد که بسته به شرایط اقتصا

تنها به مواد خوراکی و بهداشتی  1، خرید از روی ترس19های ناشی از بیماری اپیدمی مانند کوید  در بحران

شود. بر این اساس، در  های زندگی را نیز شامل می شود و در برخی کشورها، محصوالت بیمه محدود نمی

، یکی از 2اند. به گزارش فابریک های زندگی روی آورده برخی کشورها مانند آمریکا، مشتریان، به بیمه

های زندگی از اواسط  افزایش در فروش بیمه ٪50های آنالین فروش بیمه زندگی در آمریکا، حدود  سایت

های زندگی آنالین ملی در آمریکا،  ، نمایندگی بیمهLifeQuotesوجود داشته است. همچنین،  2020فوریه 

)زمانی که ویروس کرونا به صورت  2020ژانویه  20های زندگی از  ایش در فروش بیمهافز ٪29اعالم کرده که 

 جهانی شناخته شده بود( داشته است.

، نیز به این امر اذعان داشته و اعالم کرده که (Swiss re, 2020)ری  همچنین، واحد تحقیقات رفتاری سوئیس

جود آمده است. بر این اساس، از یک طرف، آگاهی بر اثر شیوع ویروس کرونا، یک عامل ترس در جامعه به و

ومیر به وجود آمده و افراد )بیشتر  گیر ریسک مرگ به مراتب بیشتر از ریسک افراد به همراه افزایش چشم

ای برای خطر فوت هستند. از طرف دیگر، تحقیق اخیر در انگلیس نشان  ها( به دنبال پوشش بیمه جوان

، شرکت بیمه، سرمایه بیمه زندگی 19ن است که در صورت فوت بر اثر کوید افراد ای ٪45دهد که تصور  می

گذاران و کسب اطمینان خاطر در خصوص پرداخت  کند. بنابراین، ایجاد اعتماد در بیمه را پرداخت نمی  ها آن

گران  مههای زندگی را در این دوران افزایش دهد و بی تواند تقاضای بیمه های زندگی می مزایای بیمه در بیمه

 زندگی، بایستی اقداماتی را در این زمینه انجام دهند.

های  ، از یک طرف، خرید برخی بیمه19کوید الزم به ذکر است در چین با توجه به شیوع گسترده بیماری 

ومیر باال بر اثر این بیماری، نگرانی افراد در  زندگی توسط افراد کاهش یافته و از طرف دیگر با توجه به مرگ

ها در خانواده افزایش یافته و همین امر، باعث شده فروش  هایشان در زمان عدم حضور آن پرداخت وامباز

 ها افزایش یابد.  ها به بانک های عمر اعتباری برای تضمین بازپرداخت وام بیمه

                                                                                                                                                                                      
1
 Panic shopping 

2
 https://meetfabric.com/ 
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 های زندگی افزایش یافته، ولی با این که در برخی کشورها، با توجه به خرید از روی ترس، فروش بیمه

رو شده است.  ها با اقبال کمی روبه های زندگی در آن کشورهایی نیز وجود دارند که به دالیل مختلف، بیمه

ها  یکی از این دالیل، کاهش درآمدها به دلیل توقف موقت مشاغل، کاهش تولید و اخالل در تداوم فعالیت

های  شود تا تقاضای بیمه د و باعث مینامه زندگی نیستن است که افراد قادر به پرداخت حق بیمه و خرید بیمه

زندگی در جامعه کاهش یابد. در شرایط پایین بودن سطح درآمد عمومی در افراد جامعه و کاهش قدرت 

های زندگی به عنوان یک کاالی لوکس تلقی گردیده و نیازهای اساسی در سبد خانوارها به  خرید افراد، بیمه

های زندگی  یهی است در چنین شرایطی، شاهد کاهش توجه به بیمهگر شوند. بد عنوان کاالهای ضروی جلوه

های بیمه، در صورتی که  های زندگی ارائه شده در برخی شرکت در بیمهخواهیم بود. البته الزم به ذکر است، 

شده بر اثر ابتال به بیماری یا جراحی نتواند کار کند، مزایایی به وی به منظور حمایت از درآمد در یک  بیمه

تواند  شده می نیز وجود دارد و بیمه 19شود. این الحاقیه، در مورد بیماری کوید  دوره مورد توافق پرداخت می

 از این مزایا استفاده نماید.

کاالها و در نتیجه افزایش تورم در   توان به افزایش قیمت های زندگی، می از دالیل دیگر کاهش اقبال به بیمه

های  ونا و کاهش تولید اشاره کرد. با توجه به بلندمدت بودن قراردادهای بیمهجامعه بر اثر شیوع ویروس کر

های زندگی و همچنین  گذار، تورم باعث کاهش مطلوبیت سرمایه بیمه مورد تعهد در بیمه زندگی، از دید بیمه

یجه، مردم شود و در نت گذاری می های زندگی دارای جزء سرمایه نامه اندوخته قابل پرداخت در سررسید بیمه

گذاری در بازارهایی مانند بورس، مسکن، ارز، طال و حتی اتومبیل حرکت و این بازارها  بیشتر به سمت سرمایه

 گذاری تلقی نمایند.  را به عنوان بازار مطمئن در سرمایه

ه ها با توجه ب توان به کاهش تعداد نماینده های زندگی در یک کشور، می از دیگر دالیل کاهش فروش بیمه

گران  ها اشاره نمود. برای برطرف نمودن این مشکل، بیمه های به وجود آمده و کاهش فعالیت آن دورکاری

های زندگی  نامه های زندگی استفاده کنند تا بتوانند بیمه های فروش آنالین محصوالت بیمه توانند از سایت می

توان از فرایندهایی  گری، می یندهای بیمهبیشتری به فروش برسانند. همچنین، به منظور تسریع در انجام فرا

 شده در نمایندگی/شرکت بیمه نداشته باشد. استفاده کرد که نیاز به معاینات پزشکی و حضور مستقیم بیمه

های زندگی  توان در خصوص تاثیر ویروس کرونا بر میزان حق بیمه تولیدی بیمه با این که به این سرعت نمی

سعی شده تا با استفاده از مقادیر این متغیر و مقایسه آن به صورت ماهانه در  در کشور اظهارنظر نمود، ولی

های  ، به مقایسه حق بیمه تولیدی بیمه11-1چند سال گذشته، روند تغییرات آن را بررسی کنیم. نمودار 

-1399های  و ماه فروردین طی سال 1395-1398های  های دی، بهمن و اسفند طی سال زندگی در ماه

 پرداخته است. 1395
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 1395-1399های  های زندگی در چهار ماه دی، بهمن، اسفند و فروردین طی سال مقایسه حق بیمه تولیدی بیمه -11-1نمودار 


 سامانه سنهاب بیمه مرکزیهای مستخرج از  نتای  تحقیق بر اساس دادهماخذ: 

نسبت به  1398در ماه بهمن و اسفند  شود، حق بیمه تولیدی زندگی مشاهده می 11-1طور که از نمودار  همان

گیری داشته است. با توجه به شیوع ویروس کرونا از  های گذشته کاهش چشم ها در سال مقادیر متناظر با همین ماه

های شبکه فروش و  توان یکی از دالیل کاهش را، توقف فعالیت رسد می در کشور، احتماال به نظر می 1398بهمن ماه 

های صادره زندگی دانست. باید به این نکته نیز توجه داشت که عوامل دیگر اقتصادی  نامه بیمه وکارها و کاهش کسب

، نیز حق بیمه تولیدی زندگی نسبت به 1398اند. زیرا در دی ماه  مانند نرخ تورم باال نیز در این کاهش تاثیر داشته

در هفته سوم فروردین ماه از  1399ماه  های قبل کمتر بوده است. ذکر این نکته ضروری است آمار فروردین سال

 های قبل کاهش داشته است. سامانه سنهاب اخذ شده و مربوط به کل ماه نیست. ولی با این حال، نسبت به سال

های صادره زندگی نیز تاثیر داشته  نامه همچنین، با این که ممکن است شیوع ویروس کرونا بر تعداد بیمه

-1398های  های صادره زندگی در سه ماه دی، بهمن و اسفند سال نامه بیمه ، تعداد12-1باشد، در نمودار 

 در کنار یکدیگر ترسیم شده است.  1395-1399های  و فروردین ماه سال 1395

 1395-1399های  نامه صادره زندگی در چهار ماه دی، بهمن، اسفند و فروردین طی سال مقایسه تعداد بیمه 12-1نمودار 


 سامانه سنهاب بیمه مرکزیهای مستخرج از  حقیق بر اساس دادهنتای  تماخذ: 
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های صادره زندگی با این که در دی ماه  نامه توان نتیجه گرفت که تعداد بیمه ، می12-1بر اساس نمودار 

های بهمن و  های گذشته افزایش مطلوبی داشته ولی این روند در ماه نسبت به ماه متناظر آن در سال 1398

های گذشته کاهش بسیاری  های متناظر در سال تکرار نشده است و بر عکس نسبت به ماه 1398اسفند 

تواند دالیل  طور که در تحلیل حق بیمه تولیدی زندگی نیز ذکر شد، این کاهش می داشته است. همان

الیل باشد. ها یکی از این د مختلفی داشته باشد و شاید کاهش درآمد افراد به دلیل ویروس کرونا و لغو فعالیت

های صادره تنها به  نامه توان به طور قطع اعالم کرد که تعداد بیمه با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی، نمی

، ذکر این نکته ضروری 1399کاهش یافته است. در خصوص آمار فروردین ماه  19علت شیوع بیماری کوید 

گیری  ار کل ماه نیست. با این حال، کاهش چشمباشد و آم است این آمار بر اساس هفته آخر فروردین ماه می

های قبل وجود داشته است. البته با  های فروردین سال های صادره زندگی نسبت به ماه نامه در تعداد بیمه

ها  های بیمه، آن های زندگی در برخی شرکت توجه به مکاتبات انجام شده با مدیرهای مربوطه در حوزه بیمه

های زندگی کاهش قابل توجهی داشته و از آن طرف،  اشتند که تعداد فروش بیمهنیز به این امر اذعان د

 های زندگی با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی افراد افزایش داشته است. بازخرید بیمه

گذارانهایزندگیتوسطبیمهمیزانبازخریدبیمه-1-2-3

 و خانوار های هزینه افزایش است شده انجام گیزند های نامه بیمه بازخرید علل خصوص در که تحقیقاتی در

 عالوه حاضر شرایط در. (1383 سازگار، و عباسی) باشد مؤثر زندگی های نامه بیمه بازخرید در تواند می تورم

 شدت به افراد این درآمد و شده ایجاد اختالل کارها و کسب در 19کوید  بیماری شیوع دلیل به موارد، این بر

 مخارج تامین برای بلکه ندارند را خود بیمه حق اقساط پرداخت امکان تنها نه افراد این .است یافته کاهش

 ضروری های هزینه برای بازخرید مبلغ از استفاده و خود نامه بیمه بازخرید به مجبور خود زندگی اساسی

 سایر در ذاریگ سرمایه به افراد تمایل نتیجه در و تورم و ها قیمت همچنین افزایش. هستند خود زندگی

 باشد. ها در شرایط کنونی می نامه بازارها نیز از دیگر عوامل موثر در بازخرید بیمه

شدگانی که بر اثر ابتال به ویروس کرونا فوت  از طرف دیگر عدم اطمینان از پرداخت سرمایه فوت بیمه

ید کنند. در اینجا نقش بیمه نامه خود را بازخر شود این دسته از افراد، ترجیح دهند بیمه شوند باعث می می

های بیمه از  بخشی به افراد جامعه در خصوص پرداخت تعهدات شرکت های بیمه در اطمینان مرکزی و شرکت

ها جلوگیری کند بلکه  نامه تواند از بازخرید بیمه شود. این مسئله نه تنها می ها احساس می طریق رسانه

 کند. دم ایجاد مینامه زندگی در مر ای برای خرید بیمه انگیزه

 شود یم ینیب شیپ گذاران مهیتوسط ب هانامه مهیب دیبازخر شیافزاو  19کوید در صورت تدوام شیوع بیماری 

 یاهش سودآورها و در نتیجه ک های شرکت و سود حاصل از آن بخشی از سرمایه باعث کاهش امر نیکه ا
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ق نیفتد و در بلند مدت، در صورت تداوم شیوع . البته این مسئله ممکن است در کوتاه مدت اتفادوها ش آن

 ها بروز پیدا کند. ویروس کرونا و اثرگذاری آن بر اقتصاد خانواده

 در است ممکن اقتصادی دالیل به خصوص به ها نامه بیمه بازخرید مورد در شده مطرح مباحث چه اگر

 یابد بروز مشاغل تعطیلی و ویروس وعشی تداوم صورت در که دارد جوداحتمال و این و نیفتد اتفاق مدت کوتاه

 روند گذشته، سال چند در ماهانه صورت به آن مقایسه و متغیر این مقادیر از استفاده با تا شده سعی ولی

 دی، های ماه در زندگی های نامه بیمه بازخرید تعداد مقایسه به ،13-1 نمودار. کنیم بررسی را آن تغییرات

 است. پرداخته 1395-1399 های سال طی فروردین ماه و 1395-1398 های سال طی اسفند و بهمن

 1395-1399 های سال طی فروردین و اسفند بهمن، دی، ماه چهار در زندگی های نامه بیمه بازخرید مقایسه -13-1 نمودار

 
 سامانه سنهاب بیمه مرکزیهای مستخرج از  نتای  تحقیق بر اساس دادهماخذ: 

 و اسفند بهمن، دی، های ماه در ها نامه بیمه بازخرید میزان شود، می مالحظه 13-1 نمودار در که همانطور

است. همانطور که قبال هم گفته  قبل کاهش داشته های سال در خود مشابه هایماه به نسبت اخیر فروردین

ها  نشد برخی اثرات ممکن است به این سرعت بروز پیدا نکنند و یا با عوامل دیگری ترکیب شوند و اثر آ

 کاهش پیدا کند. بررسی دقیقتر این مسئله نیازمند گذشت زمان بیشتری است.

هایزندگیگریدربیمهفرایندهایصدوروبیمه-1-2-4

گری را طی کند به  بایست یک فرایند بیمه گذار، شرکت بیمه می زندگی به بیمه  برای ارائه یک محصول بیمه

های فرد را شناسایی و بر مبنای آن نرخ حق بیمه را  قاضی، ریسکاین صورت که با پرسیدن سؤاالتی از مت

دهد. در دوران  گذاری حاصل را انجام می گیری و سرمایه کند و در ادامه، عملیات صدور، ذخیره تعیین می
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شیوع ویروس کرونا، با توجه به افزایش دورکاری کارمندان و تعلیق فعالیت برخی نمایندگان، تسریع در صدور 

تواند منجر به  گری اهمیت فراوانی دارد و الگوبرداری از سایر کشورها می نامه و انجام فرایندهای بیمه بیمه

 های زندگی گردد.  نتای  خوبی در فروش بیمه

گری متفاوتی بسته به نوع محصول بیمه زندگی در کشورهای مختلف وجود دارد. به طور  فرایندهای بیمه 

نامه زندگی، به صورت یکی از چهار حالت زیر در  مریکا بسته به نوع بیمهگری در آ مثال، فرایند بیمه

 شود: محصوالت ارائه می

 گری ملزم به تکمیل فرم پرسشنامه تقریبا طوالنی و  این فرایند کالسیک بیمه :1گریکاملبیمه

بع ثالث انجام معاینات پزشکی است. شرکت بیمه در این فرایند، اطالعات مورد نیاز خود را از منا

کشد و در صورتی که متقاضی در  روز طول می 60الی  45کند. این فرایند حدود  آوری می جمع

 شود.  وضعیت سالمت مناسب باشد، بهترین نرخ به آن پیشنهاد می

 گری بدون معاینه نیز معروف است، مشابه با فرایند  این فرایند که به بیمه :2شتابانگریبیمه

، Fabricهای همچون  این تفاوت که به معاینات پزشکی نیاز ندارد. شرکت گری کامل است، با بیمه

Haven Life  وLadder های  کنند و بیمه آوری اطالعات مورد نیاز استفاده می از تکنولوژی برای جمع

 کنند.  زندگی را در عرض چند دقیقه صادر می

 دهد. معاینه پزشکی در  ال پاسخ میدر این فرایند، متقاضی تنها به تعداد کمی سؤ :3گریسادهبیمه

های زندگی صادره با این فرایند به اطالعات  نامه که، بیمه این فرایند وجود ندارد. با توجه به این

گری نسبت به سایر فرایندهای  کمتری نیاز دارند، مسلماً نرخ حق بیمه حاصل از این فرایند بیمه

 تر خواهد بود. گری گران بیمه

 ترین  شود و معموالً گران در این فرایند هیچ سؤال و معاینه پزشکی انجام نمی:4گریتضمینیبیمه

روش برای خرید بیمه زندگی است. این فرایند، مناسب افرادی است که با توجه به وضعیت سالمتی 

 زندگی از طریق فرایندهای دیگر را ندارند.  خود، امکان خریداری بیمه

دهد. الزم به ذکر  گری اول در آمریکا را نشان می نیاز در سه فرایند بیمه برخی از اطالعات مورد ،1-1جدول 

 کنند. است، این اطالعات بسته به شرکت و نوع محصول بیمه زندگی تغییر می
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 ای های بیمه فصل دوم: تاثیر شیوع ویروس کرونا بر رشته

 های زندگی در آمریکا گری بیمه مقایسه فرایندهای بیمه -1-1جدول 

گریسادهبیمهگریشتابانبیمهگریکاملبیمهنوعداده

    رم درخواستف

 × ×  معاینه پزشکی بیمه زندگی

 × MIB  گزارش گروه 

    سابقه دارو

 ×   گزارش وسیله نقلیه موتوری

 ×   سوابق پزشکی

 ×   سوابق عمومی

 × ×  های اجتماعی شبکه

  Forbes (2020,a)مستخرج از  SOAماخذ: گزارش 

توانند با استفاده از  گران می ، بیمه19ور، در زمان شیوع بیماری کوید گری مذک بر اساس فرایندهای بیمه

تواند اطمینان خاطری را برای  های زندگی را به صورت سریع انجام دهند که می گری شتابان، صدور بیمه بیمه

 گذاران ایجاد نماید.  بیمه

نامه زندگی افرادی که به تازگی  بیمهروزه برای صدور  30ای  گران زندگی، وقفه الزم به ذکر است، برخی بیمه

گیرند. این سابقه سفر، تاثیری در مقدار  اند در نظر می از شهرها یا کشورهای آلوده به ویروس کرونا بازگشته

 اندازد. حق بیمه ندارد و فقط تنها فرایند صدور را به تعویق می

هایزندگیشدهدرصدوربیمهانجاممعایناتپزشکیبیمه-1-2-5

شده  های بیمه، برای بررسی وضعیت سالمت بیمه ر شرایط کنونی شیوع ویروس کرونا، در برخی شرکتد

نامه زندگی، آزمایشات پزشکی مانند روال سابق برقرار است، ولی در برخی بدون نیاز به  جهت صدور بیمه

در شرایط فعلی به  های بیمه زندگی برخی شرکت شوند. های زندگی زمانی صادر می آزمایشات پزشکی، بیمه

گیری قد، وزن و فشار خون و  جای مراجعه شخص برای انجام معاینات پزشکی، فرد متخصصی را برای اندازه

ها  فرستند تا بار مراجعات اینچنینی را کاهش دهند. به عالوه برخی دیگر از شرکت شده می ... به منزل بیمه

، Forbes ،bکنند ) ام آزمایش پزشکی استفاده میاز سابقه پزشکی فرد به جای انج MassMutualمانند 

2020.) 

پرسند تا بتوانند وضعیت سالمتی  شده می های بیمه، سؤاالتی را در خصوص سابقه سفر بیمه برخی شرکت

و ارتباط با افراد مبتال ارزیابی نمایند. با این که سابقه سفر در مقدار حق بیمه  19کوید شخص را در بیماری 
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های پزشکی به  گری را از طریق انجام آزمایش تواند فرایند بیمه گی تاثیرگذار نیست، ولی میهای زند بیمه

نامه زندگی برای افرادی که به شهرها یا کشورهای پرریسک  تعویق بیاندازد. به طور مثال، فرایند صدور بیمه

 (.Forbes ،b ،2020)افتد روز از زمان بازگشت وی به تاخیر می 30اند، تا  سفر کرده 19کوید در بیماری 

های درخواست بیمه زندگی سؤاالتی مانند این که  به تازگی در فرم John Hancockبه طور مثال، شرکت 

آیا فرد متقاضی در »و « اند؟ روز گذشته، سفر دریایی داشته 30آیا فرد درخواست دهنده یا همسر وی طی »

نامه زندگی خود  در فرم درخواست بیمه« ده است؟تماس نزدیک با فردی که تست کرونای مثبت داشته، بو

قرار داده است. همچنین، در صورتی که تست فرد متقاضی بیمه زندگی مثبت باشد، درخواست در یک بازه 

 (.Forbes ،b ،2020افتد ) زمانی مشخص به تعویق می

ص وضعیت سالمت توان سؤاالتی را در خصو نامه، می شده در زمان صدور بیمه برای بررسی ریسک بیمه

ها قرار داد. این سؤاالت  در فرم درخواست و فرم پیشنهاد آن 19کوید شده از لحاظ ابتال به بیماری  بیمه

 تواند در راستای موارد زیر باشد: می

 ،عالئم ویروس کرونا مانند تب باال یا سرفه مداوم 

 ،توصیه شده به خود قرنطینگی 

 ،تست مثبت ویروس کرونا 

 هستند، 19کوید اند یا مشکوک به بیماری  افرادی که تست مثبت داشته تماس مستقیم با 

 .سابقه سفر به شهرها یا کشورهای آلوده به ویروس کرونا 

هایزندگیگذارانبیمهوقفهدرپرداختحقبیمهتوسطبیمه-1-2-6

گذاران در  رخی بیمههای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، ب با توجه به کاهش درآمد افراد بر اثر شوک

های سررسید شده خود را پرداخت  توانند حق بیمه های خود با مشکل مواجه شده و نمی پرداخت حق بیمه

نامه،  گذاران و عدم فسخ بیمه گران زندگی به منظور ایجاد اطمینان خاطر در بیمه کنند. از جمله اقدامات بیمه

های سررسید شده است. در طول این دوره مهلت،  در نظر گرفتن مهلت بیشتر برای پرداخت حق بیمه

شده در این بازه، سرمایه فوت به  نامه زندگی همچنان معتبر است به این معنی که در صورت فوت بیمه بیمه

تواند  گر می شود. در صورتی که حق بیمه سررسید شده در این دوره نیز پرداخت نشد بیمه ذینفع پرداخت می

نامه با سرمایه مخفف کند. البته الزم به ذکر است تبدیل به  آن را تبدیل به یک بیمهنامه را فسخ و یا  بیمه

نامه وجود داشته باشد و کفاف پرداخت حق  افتد که ارزش نقدی در بیمه نامه مخفف زمانی اتفاق می بیمه
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 1شور هندای ک های سررسید شده را داشته باشد. به طور مثال، نهاد توسعه و تنظیم مقررات بیمه بیمه

(IRDAIبه بیمه ) های سررسید شده در  گران خود توصیه کرده که دوره مهلت پرداخت حق بیمه

های بیمه زندگی در آمریکا  همچنین، برخی از شرکتروز افزایش دهند.  30های زندگی را به مدت  نامه بیمه

های زندگی وضع  شده در بیمههای سررسید  هایی برای مواجهه با وقفه در پرداخت حق بیمه نیز دستورالعمل

 ارائه گردیده است. 2-1اند که در جدول  کرده

 های بیمه زندگی مطرح در آمریکا  های اتخاذ شده در برخی شرکت تصمیم -2-1جدول 

 در خصوص عدم پرداخت حق بیمه در زمان شیوع ویروس کرونا

پیشنهادنامشرکتبیمه

Guardian 

 روزه 90دوره مهلت  -

 پذیر رداخت انعطافهای با پ طرح -

 2020ژوئن  30ها به علت عدم پرداخت حق بیمه تا  نامه عدم فسخ بیمه -

New York Life - 2020ژوئن  23ها به علت عدم پرداخت حق بیمه تا  نامه عدم فسخ بیمه 

Northwestern Mutual 
 روزه 60دوره مهلت  -

 پذیر های با پرداخت انعطاف طرح -
John Hancock, Lincoln 

Financial, MassMutual, 

Nationwide, Pacific Life, 

Primerica, Protective Life, 

Prudential, State Farm, 

Transamerica 

 پذیر های با پرداخت انعطاف طرح -

 Finder (2020)ماخذ: 

بندیوپیشنهاداتجمع-1-3

های زندگی را  صنعت بیمههای قبل به آن اشاره شد، اثرات شیوع ویروس کرونا بر  طور که در بخش همان

توان به دو دسته اثرات مستقیم و اثرات غیر مستقیم تقسیم کرد که اثرات مستقیم مربوط به فروش و  می

های بیمه است و اثرات غیرمستقیم، از طریق نوسانات موجود بر اقتصاد بر صنعت  خسارت وارده به شرکت

توان  های زندگی، می بر بیمه 19ثیرگذاری بیماری کوید های تا شود. از جمله کانال های زندگی وارد می بیمه

 های قبلی به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است: به موارد زیر اشاره کرد که طی بخش

 گذاری های زندگی: ریسک فوت و حیات و ریسک نرخ بهره و سرمایه های تحت پوشش بیمه ریسک 

 زندگی های بیمه فروش میزان 

 گذاران بیمه توسط زندگی های هبیم بازخرید میزان 

 زندگی های بیمه در گری بیمه و صدور فرایندهای 

                                                                                                                                                                                      
1
 Insurance Regulatory and Development Authority of India 
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 زندگی های بیمه صدور در شده بیمه پزشکی معاینات انجام 

 زندگی های بیمه گذاران بیمه توسط بیمه حق پرداخت در وقفه 

با دمدت بروز یابند. مدت یا بلن تواند در کوتاه بدیهی است که هر یک از اثرات مطرح شده در این بخش می

های صنعت بیمه به  شود؛ الزم است داده توجه به اینکه اثرات شیوع این ویروس به مرور زمان مشخص می

ای برای سنجش میزان اثراتی که در مورد شیوع ویروس کرونا بر صنعت بیمه که در این بخش  صورت دوره

صنعت بیمه گردد. در ادامه، برخی  مطرح شد؛ بررسی و مالک پیشنهادات سیاستی و کاربردی برای

های زندگی، قابل استفاده است،  گران با تاثیر ویروس کرونا بر بیمه های سیاستی که برای مقابله بیمه توصیه

 گردد. ارائه می

 شدگانگذارانوبیمههادرراستایحمایتازبیمهوضعمقرراتودستورالعمل 

های زندگی را تقویت نماید و با ایجاد  ایتی خود در بیمهبیمه مرکزی در بحران کنونی باید جنبه حم

، به 19ها را در صورت ابتال به بیماری کوید  گذاران زندگی، بخشی از تامین مالی آن تسهیالتی برای بیمه

گذاران بیمه  در آمریکا، تمهیداتی را برای بیمه 1های ویژه فدرال عهده گیرد. به طور مثال، قانون مراقبت

توانند در صورت مبتال شدن خود و یا  گذاران می بیمه  د تدوین نموده است که در این راستا،زندگی خو

و یا در صورتی که عواقب نامطلوب مالی را به دلیل اخراج،  19همسر و وابستگان وی به بیماری کوید 

های  کا از طرحهزار دالر آمری 100است، به مقدار حداکثر   کاهش کار به دلیل شرایط کنونی تجربه کرده

(. SQUIRE Patton Boggs  ،2020بازنشستگی یا مستمری خود برداشت و یا وام دریافت کنند )

های عضو آن، اقدامات رفاهی مازاد برای  و شرکت (LIAM) 2های زندگی مالزی همچنین انجمن بیمه

اند  اند، فراهم کرده شدهدچار رکود اقتصادی  19های زندگی خود که بر اثر پاندمی کوید  گذاران بیمه بیمه

 :3ها به شرح ذیل هستند که برخی از آن

  دالر( به مشتریانی که به ویروس کرونا مبتال  1138رینگیت مالزی )معادل  5000پرداخت

 اند. شده

  رینگیت به  250مزایای نقدی یا کمک هزینه بستری )به طور مثال، حداکثر به مقدار

 روز بستری( 30صورت روزانه طی 

 شده بر اثر  رینگیت( در صورت فوت بیمه 5000-20000ای فوت یکجای ویژه )حدود مزای

 19بیماری کوید 

                                                                                                                                                                                      
1
 The federal CARES Act 

2
 Life Insurance Association of Malaysia 

3
 https://a2ii.org/en/COVID-19-Insurance-Supervisory-Response-Tracker 
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گذاران زندگی،  توانند با در نظر گرفتن چنین تمهیداتی برای بیمه گران کشور نیز می رسد، بیمه به نظر می

های زندگی بیشتر  یمهها را جذب نموده و از این طریق، اعتماد جامعه را نسبت به ب اطمینان خاطر آن

 درباره مدیریت نوسانات مالی مشتریان با هایی مشاورهتوانند  گران زندگی می جلب نمایند. همچنین، بیمه

های زندگی که دارای جزء  توانند محصوالت بیمه مالی ارائه دهند. به عالوه، می کمک موسسات

 گذاران پیشنهاد دهند. گذاری هستند را به بیمه سرمایه

 هایناشیازویروسبیمهدرفوتهایشرکتتعهداتانجامازطریقبخشیدرجامعهاناطمین

 کرونا

گذاران در خصوص پرداخت سرمایه فوت  های بیمه بایستی به نگرانی بیمه بیمه مرکزی و شرکت

د شود که نامه پاسخ داده و تمهیداتی را در دستور کار خود قرار دهند تا  این اطمینان در جامعه ایجا بیمه

و در خصوص پوشش بیماری  های بیمه در اسرع وقت به تمامی تعهدات خود عمل خواهند کرد شرکت

 .های زندگی اطالع رسانی کند در بیمه 19کوید 

 کروناویروسشیوعازناشیهایدغدغهرفعیاهایزندگیبهمنظورکاهشتوسعهبیمه 

های افراد جامعه است، صنعت  ها و دغدغه هش نگرانیبا توجه به ماهیت بیمه که تالش برای رفع یا کا

های جدید در این  نامه بیمه باید  نقش اجتماعی پررنگی در این شرایط داشته باشد و از طریق ارائه بیمه

های افراد به دلیل کاهش درآمد و مشکالت اقتصادی  خصوص گام بردارد. به عنوان مثال یکی از دغدغه

نامه عمر  های دریافتی است که توسعه بیمه توانی در بازپرداخت اقساط وامناشی از ویروس کرونا، نا

 تواند گامی در راستای برطرف کردن این دغدغه باشد.  اعتباری می

 هاوسابقهبیماریگریشتابانوجایگزینیمعایناتپزشکیباپرسشاستفادهازفرایندبیمه

 شدگانبالقوهبیمه

آمده بر اثر شیوع ویروس کرونا،  زندگی ممکن است با توجه به دورکاری پیش های نامه فرایند صدور بیمه

بر اساس سابقه پزشکی فرد و اطالعاتی که   گران زندگی، شود بیمه با تاخیر مواجه شود. لذا، پیشنهاد می

ادر نماید. نامه را ص نامه زندگی را با سرعت انجام و بیمه کند، فرایند صدور بیمه ها کسب می از سایر سامانه

توان به جای انجام معاینات پزشکی، بر اساس سوابق پزشکی و از طریق درج سؤاالتی در  همچنین، می

را ارزیابی نمود. این سؤاالت  19کوید شده به بیماری  فرم درخواست و فرم پیشنهاد، وضعیت ابتالی بیمه

 توانند در راستای محورهای زیر باشند: می

 د تب باال یا سرفه مداوم؛عالئم ویروس کرونا مانن 

 توصیه شده به خود قرنطینگی؛ 
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 تست مثبت ویروس کرونا؛ 

 اند یا مشکوک به کرونا هستند؛ تماس مستقیم با افرادی که تست مثبت داشته 

 .سابقه سفر به شهرها یا کشورهای آلوده به ویروس کرونا 

ارزیابی ریسک افراد از منظر ابتال به  شود در کنار گذار پیشنهاد می در راستای رفع انتخاب نامساعد بیمه

نامه در نظر گرفته شود تا در صورت  ، یک دوره انتظار دو هفته نیز برای صدور بیمه19کوید بیماری 

دوره نامه و عدم تشخیص آن )با توجه به اینکه  ابتالء بودن فرد به بیماری در زمان درخواست صدور بیمه

ممکن است فرد طی این مدت اصال عالیمی نداشته  روز است و 14الی  2از  ،19کوید نهفته بیماری 

 باشد و حتی خودش نیز متوجه بیماری نشود( احتیاط الزم در این خصوص نیز به عمل آید.

 هایسررسیدشدهدرنظرگرفتنمهلتبیشتربرایپرداختحقبیمه 

های  ممکن است پرداخت حق بیمه  های زندگی، گذاران بیمه با توجه به کاهش درآمد سرانه مردم و بیمه

روزه برای پرداخت حق  30های زندگی، مهلتی  سررسید شده به تعویق بیفتد. با این که در بیمه

 30های بیمه بایستی این دوره مهلت را به مدت حداقل  های سررسید شده وجود دارد ولی شرکت بیمه

هایی مانند  یمه پرداخت نشد از روشروز دیگر افزایش دهند و در صورتی که در این مدت نیز، حق ب

 نامه با سرمایه مخفف استفاده نمایند. تبدیل به بیمه

 هایپاندمیدرنظرگرفتنسناریوهایمختلفبراساسمدل 

های زندگی، اخالل  تواند در روند توسعه بیمه می 19های پاندمی مانند کوید  با توجه به این که بیماری

های محتمل  ی با سناریوهای مختلف را بررسی کرده و بر اساس آن، خسارتگران بایست ایجاد کند، بیمه

های  های فراوان و در نظر گرفتن نرخ تواند با استفاده از پایگاه داده بینی نمایند. این سناریوها می را پیش

بر ومیر در سناریوهای مختلف، خسارت محتمل را برآورد نمایند. به زبان ساده، این روش،  متفاوت مرگ

توان  شود. با استفاده از این روش، می های بیماری است که در اثر پاندمی ایجاد می اساس درک ویژگی

ها  هایی را در مورد اینکه ویروس توانایی جامعه را در مواجهه با رویداد پاندمی درک نمود. این مدل داده

ع بیماری، احتمال کشنده به طور بالقوه ممکن است باعث ایجاد پاندمی شوند، چگونگی گسترش سری

بودن بیماری و موارد دیگری مانند داروهای موجود تسریع دهنده یا کاهش دهنده نرخ ابتال، ترسیم 

کند. همچنین، توانایی جامعه در مواجهه با پاندمی به عنوان یک فاکتور مهم در مدل مورد استفاده  می

ناسایی اکسپوژرهای دارای ریسک باال مانند افراد های دموگرافیکی برای ش گیرد. برای مثال، داده قرار می

تری نسبت به  انداز روشن ای بیشتری موجود باشد، چشم کند. مسلما، هر چه منابع داده مسن کمک می

وضعیت واقعی وجود دارد. روش کار مدل پاندمی به این صورت است که در هر سناریو، درصد افراد مبتال 
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ومیر انتظاری در حالت  شود و با نرخ مرگ کنند، ترکیب می تماالً فوت میبرآورد و با درصد افرادی که اح

تواند به پرتفوی بیمه زندگی  بندی شده می ومیر مدل شود. برآورد مرگ عدم وجود پاندمی مقایسه می

موجود نگاشت شود تا اکسپوژرهای مالی بالقوه محاسبه و شناسایی گردد. این روش، پس از ظهور سارس 

ری مورد استفاده قرار گرفت و در نظر گرفتن  توسط سوئیس 2006یک پاندمی در سال به عنوان 

ری  در شرکت سوئیس 19سناریوی مشابه و مدل پاندمی مشابه توانسته نوسانات حاصل از بیماری کوید 

 را مدیریت نماید. 

 2006ری در سال  نمای کلی مدل پاندمی شرکت سوئیس -2-1شکل 

 
 (2020) 1ماخذ: اشمید

گیری یا استخراج از مدل به وضعیت خاص فعلی بسیار مراقب بود. به طور  باید در ساختن فرضیات، نتیجه

شود، قابل  ها منتشر می شده است و با آماری که در رسانه مثال، در مدل، نتای  مبتنی بر یک جمعیت بیمه

افراد شناخته شده به این مقایسه نیست زیرا ممکن است مبتنی بر درصدی از کل جمعیت یا درصدی از 

 بیماری باشد.

گران در  های جدید را برای بیمه طیف وسیعی از پیچیدگی ومیر ناشی از ویروس کرونا، شیوع و میزان مرگ

با این وجود، به لطف ابزاری مانند مدل  .دهد نامه و موارد دیگر ارائه می گری، شرایط بیمه خسارات، بیمه

ای قوی را حفظ کرد. قدرت مالی یک شرکت بیمه، مبنایی  یریت کرده و ترازنامهتوان اوضاع را مد پاندمی، می

کند تا با افزایش  های بیمه کمک می شود. مدل پاندمی به شرکت برای پشتیبانی است که به مشتریان داده می

رمایه رو است و با استفاده از دانش مدیریت س چشمگیر درک خطرات مالی که در شرایط پاندمی با آن روبه

 خود در بلندمدت، بتواند در مواجهه با پاندمی قوی بماند.

                                                                                                                                                                                      
1
 Schmid 
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درمانهایبیمه-2

  2مریم غفور -1دکتر نسرین حضارمقدم

مقدمه

که عموما با نام ویروس کرونا  19های اقتصاد، صنعت بیمه نیز تحت تاثیر پاندمی کویدهمانند سایر بخش

بر انواع مختلف  19درصدد هستند تا به بررسی تاثیر کووید شود، قرار گرفته است و مقامات ناظرشناخته می

ها و بر کل صنعت بیمه بپردازند. شاید بتوان گفت اولین بخش که در صنعت بیمه از این موضوع بیمه، شرکت

شود، رشته بیمه درمان است چراکه به طور مستقیم با سالمت و معیشت مردم جامعه در ارتباط  متاثر می

های درمان و  شود در این بخش از گزارش، ضمن ارائه مطالبی در خصوص بیمه اس، تالش میاست. بر این اس

بر این و  شدهبر این بخش پرداخته  19-وضعیت عملکردی آن، به بررسی تاثیرات احتمالی پاندمی کووید

 شود. میبه ارائه راهکارهای پیشنهادی پرداخته  اساس

بیمهدرماندرایران-2-1

شدگان  کند که هزینه معالجات پزشکی بیمه ارچوب میقررات مصوب شورای عالی بیمه تعهد میگر در چ بیمه

صورت گروهی و خانوادگی صادر  بهعمدتاً را تا مقدار معینی پرداخت نماید. این بیمه برای داخل کشور 

نامه درمان  بیمهن همچنیاند.  شود که بیمه درمان سازمانهای دولتی و بیمه درمان بازنشستگان از آن جمله می

شود و بیمه درمان حجاج و زوار با پوشش  صورت انفرادی صادر می برای مسافران عازم خارج از کشور که به

های درمان و حادثه در هنگام مسافرت مشروط بر آنکه منشا بیماری و حادثه از داخل کشور نباشد،  هزینه

 .(1397ت بیمه، )سالنامه آماری صنع گردد توسط شرکتهای بیمه صادر می

 باشد که عبارتند از: نوع بیمه نامه می 6بیمه درمان شامل 

 درمان خانواده -1

 ها درمان تکمیلی سازمان -2

 درمان تکمیلی بازنشستگان -3

 درمان مسافران عازم خارج -4

 درمان مسافران ورودی به کشور -5

 درمان حجاج و زوار -6

                                                                                                                                                                                      
1
 و هیئت علمی و سرپرست اداره امور پژوهشی پژوهشکدهعض 
2
 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه الزهرا 
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ز گزارش است و سه مورد دوم تحت عنوان سه مورد اول جزو بیمه درمان تکمیلی و موضوع بحث این بخش ا

 گیرد.  های بعدی گزارش مورد بحث قرار می شوند که در بخش بندی می های مسافرتی طبقه بیمه

تواند  ی در خصوص عملکرد صنعت بیمه در رشته درمان، میقبل از ورود به مباحث اصلی، ارائه گزارشی کمّ

را ترسیم نماید. لذا در بخش اول، عملکرد بیمه درمان در شمایی کلی از جایگاه این رشته در صنعت بیمه 

گیرد. شایان ذکر است آمار ارائه شده  کشور با ارائه آمار و اطالعات موجود در این زمینه مورد اشاره قرار می

 نامه نامبرده است. نوع بیمه 6در خصوص رشته درمان مربوط به هر 

رتحلیلآماریعملکردبیمهدرماندرکشو-2-2

رغم افزایش حق بیمه عاید شده در این  دهد علی آمار عملکردی صنعت بیمه کشور در رشته درمان نشان می

رشته در هر سال، خسارتهای واقع شده با رشد بیشتری روبرو بوده و نتیجه این موضوع ضریب خسارت باالی 

ی درمان در سالهای اخیر، ها صد درصد در این رشته در برخی سالهاست. هر چند با مدیریت خسارت بیمه

ایم اما همچنان این رقم در رشته بیمه درمان رقم  شاهد کاهش اندکی در ضریب خسارت در این رشته بوده

 باالیی را به خود اختصاص داده است.

 آورده شده است. 1-2و نمودار  1-2ای از عملکرد صنعت بیمه کشور در رشته بیمه درمان در جدول  خالصه

 (1388-1397لکرد صنعت بیمه کشور در رشته بیمه درمان )عم -1-2جدول 

 
 1397منبع: سالنامه آماری صنعت بیمه، 
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 (1388-1397عملکرد صنعت بیمه کشور در رشته بیمه درمان ) -1-2نمودار 

 1397منبع: سالنامه آماری صنعت بیمه، 

 1397ورتفوی بیمه را در سال ای، تقریبا یک چهارم حجم پ همچنین حق بیمه تولیدی در این رشته بیمه

باشد. سهم حق بیمه  شود که بیشترین سهم بعد از حق بیمه تولیدی در رشته بیمه شخص ثالث می شامل می

نشان  2-2ها در نمودار  تولیدی در رشته بیمه درمان نسبت به کل حق بیمه تولیدی در مقایسه با سایر رشته

 داده شده است.

 
 1397در سال های مختلف بیمه نسب به کل حق بیمه تولیدی صنعت  تولیدی در رشتهسهم حق بیمه  -2-2نمودار 

 1397منبع: سالنامه آماری صنعت بیمه، 
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شرکت  5درصد از این سهم رشته بیمه درمان در کل پورتفوی صنعت، توسط  60شایان ذکر است بیش از 

 10درصد(، شرکت بیمه دانا ) 6/20درصد(، شرکت بیمه ایران ) 8/27ای به ترتیب شرکت بیمه دی ) بیمه

 درصد( تولید شده است.  4/6درصد( و شرکت بیمه البرز ) 7/6درصد(، شرکت بیمه آسیا )

 آورده شده است. 3-2سهم هر یک از شرکتهای بیمه در تولید حق بیمه رشته درمان در نمودار 

 
 1397مان در سال سهم شرکتهای بیمه از حق بیمه تولیدی در رشته بیمه در -3-2نمودار 

 1397منبع: سالنامه آماری صنعت بیمه، 

دهد  شدگان در رشته بیمه درمان به تفکیک شرکتهای بیمه نشان می این در حالی است که آمار تعداد بیمه

 99/9درصد، بیمه آسیا با سهم  45/14درصد، بیمه دی با سهم  97/17که شرکتهای بیمه پارسیان با سهم 

 شدگان را دارند. درصد بیشترین تعداد بیمه 6/8درصد و بیمه ایران با سهم  89/9سهم  درصد، بیمه دانا با

هایدرمانبرهزینه19هایتحتپوششدربیمهدرمانوکانالتاثیرگذاریپاندمیکوویدریسک-2-3

گزارش،  پس از ارائه تصویری از وضعیت عملکردی بیمه درمان در کشور و با توجه به آنکه هدف این بخش از

است؛ ضروری است تا توضیحات  19های درمان تکمیلی در شرایط اپیدمی کووید بررسی وضعیت بیمه

 های درمان تکمیلی ارائه شود. مختصری در خصوص بیمه

 :شوند می تقسیم عمده بخش دو به تکمیلی درمان های بیمه

o خود مجموعه کارکنان برای اه سازمان و ها شرکت طرف از عموما نامه بیمه این: گروهی تکمیلی بیمه 

 از استفاده امکان باشند، داشته قرارداد مذکور شرکت افراد با که زمانی تا تنها و شوند می تهیه

 .خواهند داشت را بیمه این های پوشش
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o تحت را خود تواند می فردی هر گروهی، خالف بر انفرادی تکمیلی بیمه در: انفرادی تکمیلی بیمه 

 .است انفرادی تکمیلی بیمه انواع از یکی نیز خانواده درمان بیمه. دهد ارقر تکمیلی بیمه پوشش

 قابل های تحت پوشش( درمانی )ریسک های درمان، هزینه های  بیمه نامه ، آیین99 شماره نامه بر اساس آیین

 آورده شده است. 2-2در جدول  گذاران به اختصار به بیمه پرداخت

 های بیمه درمان پوشش -2-2جدول 

اضافیهایپوششاصلیهایوششپ

o بستری، های هزینه جبران 

 در Day Care و جراحی 

 جراحی مراکز یا بیمارستان

محدود
o شدگان بیمه همراه هزینه 

 سن که بیمارستان در بستری

 از بیشتر یا سال 10 از کمتر بیمار

باشد سال 70
o سایر و آمبوالنس هزینه 

پزشکی های فوریت

o تعهدات سقف افزایش 

o زایمان های ان هزینهجبر 

o نازایی و ناباروری درمان هزینه جبران 

o اسکن و ...  انواع ماموگرافی، سونوگرافی، های شامل هزینه پاراکلینیکی های هزینه 

o دارو ویزیت، های هزینه جبران 

o لثه؛ جراحی و پزشکی دندان خدمات به مربوط بستری یا سرپایی های هزینه جبران 

o طبی تماسی لنز یا طبی عینک خرید به  مربوط  هزینه جبران 

o چشم انکساری عیوب رفع به  مربوط جراحی  هزینه جبران 

o سمعک خرید به  مربوط  هزینه جبران 

o گیری و .... گچ دررفتگی، و شکستگی مانند سرپایی مجاز اعمال هزینه جبران 

o اوروتز تهیه هزینه 

o بدن طبیعی اعضای تهیه هزینه جبران 

 1398 درمان، های  بیمه نامه ،  آیین99 نامه شماره منبع: آیین

های بیمه درمان که در جدول فوق به آن اشاره شد، مشخص است که این پاندمی بر  با توجه به پوشش

نامه را  های ارائه شده در این بیمه های بیمه درمان تاثیر قابل توجهی خواهد داشت چون اغلب پوشش هزینه

های  تامین دارو، هزینه بستری و هزینه  معاینات پزشکی، هزینه نظیر هزینه ؛دهد تحت تاثیر قرار می

تر به این مسئله و تبعات آن را ضروری  آزمایشات پزشکی. بدیهی است این موضوع، توجه بیشتر و دقیق

 نماید. می

 های درمان بیماران کرونایی باید شامل های وزارت بهداشت و درمان، برآورد هزینه همچنین بر اساس پروتکل

اندازی و نوسازی  های دارویی درمان بیماران بستری و سرپایی، تجهیزات پزشکی برای راه دارو و هزینه

، لوازم مورد نیاز برای حفاظت فردی پرسنل بخش درمان و بهداشت، لوازم مصرفی مورد نیاز ICUهای  تخت

های عمرانی، جبران  کمیل طرحبرای بیماران، هزینه آزمایشگاه و تهیه کیت تشخیصی بیماری کرونا، هزینه ت

های دولتی دانشگاهی و فضای نقاهتگاهی باشد که قطعا رقم قابل توجه و  کاهش درآمد اختصاصی بیمارستان

 تاثیرگذاری خواهد بود.
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یورو هزینه دارد که از اواخر فوریه  300تا  150، یک آزمایش تشخیص کرونا در آلمان، بین  به عنوان نمونه

تواند بسیار یمه درمان تحت پوشش قرار گرفته است. در موارد وخیم هزینه معالجه میهای بتوسط شرکت

هزینه آزمایشات مربوط به تشخیص کرونا تنها یک مورد این در حالی است که  بیشتر از آنچه گفته شد باشد.

 . (themunicheye ،2020از بین صدها مولفه ممکن دیگر است )

گرانسالمتدرمانوبیمهربیمهب19-تاثیرپاندمیکووید-2-4

ها و همچنین کمبود خدمات، تجهیزات و دارو، بیشترین و به دلیل افزایش افراد بستری در بیمارستان

های بهداشتی هر کشور گران درمان خواهد بود. البته این اثر به سیستم مراقبتترین اثر کرونا بر بیمه مستقیم

ها گرانی که پوشش بیمه تکمیلی آنبخش دولتی نیز بستگی دارد. بیمهگران بخش خصوصی به و نسبتِ بیمه

بویژه برای گروه –گرانی که دارای پوشش اولیه استرس کمتری را نسبت به بیمه ،مبنای دولتی دارد

کنند. مثال در برخی کشورها مانند ایاالت متحده بیشتر خدمات درمانی به هستند، تجربه می -سالمندان

(، در حالی که در کشورهای 1شود )به جز افراد تحت پوشش مدیکر و مدیکیدتامین میصورت خصوصی 

های شود. در آسیا نظاممی ارائهدیگر مانند کشورهای اروپایی و کانادا، خدمات عمومی و دولتی بیشتری 

ستفاده از به آنکه ا بر این اساس و با توجه سالمت اغلب نابالغ هستند و پوشش خصوصی بیشتری وجود دارد.

تواند مفید باشد، در این بخش به طور خالصه  مقابله با شیوع این ویروس می تجربیات سایر کشورها در

 گردد. های آن در مواجهه با کرونا ارائه می اقدامات انجام شده در کشور آمریکا و برخی از ایالت

توسط  2020مارس  18در  " 2کرونایی ها در مقابل ویروس خانواده بسته حمایتینخستین "پیرو تصویب 

شدگان در هزینه درمان جهت آزمایش  های بیمه درمان موظف خواهند شد تا از مشارکت بیمهشرکت ،فدرال

نظر کنند. مشارکت بیمه شدگان در هزینه درمان که باید برای ویروس کرونا در نظر  ویروس کرونا صرف

 است. 5و کاستنی 4شترک، بیمه م3گرفته نشود شامل مواردی چون پرداخت مشترک

شدگان بتوانند به ها اقداماتی انجام داده بودند تا بیمهقبل از تصویب قانون فدرال نیز بسیاری از ایالت

دسترسی بهتری داشته باشند. حتی برخی ایاالت چشم پوشی از  6آزمایش، درمان و پزشکی از راه دور

 ا را نیز به کار خواهند گرفت.مشارکت بیمه شدگان در هزینه درمان برای واکسن کرون

 باشد:برخی از اقدامات انجام شده در این رابطه به شرح زیر می

                                                                                                                                                                                      
1
 Medicare & Medicaid  

2
Families First Coronavirus Response Act 

 
افرادی که تحت پوشش  مورد نیاز خدمات اورژانسی های پزشکی یا بیمه، به پرداخت قسمتی از هزینه در امور payment-(Co (،پرداختمشترك3

 .گردد باشند، اطالق می بیمه درمانی گروهی می
4
Co-Insuranceگذار که به منظور پوشش مورد بیمه، هر یک به نسبت معینی پس از احتساب کسورات، تقسیم ریسک  گر و بیمه : اجتماعی بین بیمه

 نمایند.  می
5
 deductibles 

6
 Telehealth  
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 :مراکز اراده خدمات مدیکیر و مدیکید  1امکانات مناسب پرستاریCMS  این شرط که افراد قبل از

 .ندروز در بیمارستان بمانند را لغو کرد 3ورود به خانه سالمندان باید 

 خصوص شرایط بحرانی: های مبیمارستانCMS های مخصوص شرایط این شرط که بیمارستان

جا بستری ساعت افراد در آن 96خواب داشته باشند و حداکثر به مدت تخت 25بحرانی باید حداکثر 

 باشند را لغو کرد.

  :مراقبت از بیماران خارج از محدوده تعیین شدهCMS های بیمارستانی را تنها قوانینی که مراقبت

نمود لغو کرد، تا بدین ترتیب از افزایش ظرفیت در ها و نه خارج از آن میحدود به خود بیمارستانم

 مواقع ضروری اطمینان حاصل شود.

   تجهیزات پزشکی بادوام: هنگامی که تجهیزات مربوط به ارتز و پروتز از بین بروند، آسیب ببینند و یا

ند بیماران را از مراجعه حضوری به پزشک و ارائه غیر قابل استفاده شوند، طرفین قرارداد مجاز

 مستندات پزشکی جدید معاف کنند.

 هایی که برای طوالنی مدت به بیماران خدمات های حمایتی از بیماران بستری در بیمارستانمراقبت

روز  25توانند تا زمانی که ضروررت دارد و نه فقط به مدت محدود دهند: بیماران میارائه می

 هایی بستری باشند.ن بیمارستاندرچنی

 توانند به سرتاسر خدمات بهداشتی درمانی در مناطق جغرافیایی مختلف: پزشکان ایاالت مختلف می

 آمریکا خدمات بهداشتی درمانی ارائه دهند.

  نامِ مراکز خدماتی بهداشتی درمانی: رعایت موارد زیر در الزامات غربالگری که مخصوص ثبت

 باشد ضروری نخواهد بود: پزشکان جدید می

 هزینه بررسی مدارک -

 بررسی سابقه کیفری -

 بازدید کارشناسانه برای تایید محل خدمت -

همچنین مراکز خدماتی بهداشتی درمانی اجازه خواهند داشت تا به مناطق خارج از محدوده خود 

معلق از کار نیز نیز خدمات رسانی کنند. امور مربوط به مراکز خدماتی بهداشتی درمانی جدید و یا 

 باید هرچه سریعتر بررسی شود.

 CMS درمانی  -های غیرضروری را به تعلیق در آورده است تا به مراکز خدماتی بهداشتیبازرسی

 اجازه دهد تمرکز بیشتری روی بیماران خود داشته باشند.

                                                                                                                                                                                      
1
 Centers for Medicare & Medicaid Services  
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نا هستند در نظر گرفته میلیارد دالر برای مناطقی از آمریکا که درگیر بیماری کرو 50مطابق سند استافورد،

 (Squire Patton Boggs ،2020شده است )

 آورده شده است. 3-2گران بخش درمان در رابطه با ویروس کرونا در برخی از ایاالت به طور خالصه در جدول اقدامات بیمه

 گران بخش درمان برخی ایاالت آمریکا در رابطه با ویروس کرونااقدامات بیمه -3-2جدول 

قداماتاایالت

نیویورك
o گران بخش درمان در نیویورک عالوه بر هزینه آزمایشات مربوط به کرونا، در بخش پزشکی از راه دور بیمه

 کنند.نیز از مشارکت بیمه شدگان صرف نظر می

 روز برای پرداخت هر نسخه دارویی فرصت دهند. 90توانند تا گران بخش درمان میبیمه oتگزاس

پنسیلوانیا



o گری خود را مجددا بررسی کنند تا اطمینان گران درمان باید فرآیندها و عملیات بیمهی: بیمهآمادگ

حاصل کنند که برای مواجهه با موارد کرونا آمادگی الزم را دارند. اگر چنانچه ویروس کرونا کماکان 

تعدیالت الزم را گران بخش درمان باید به طور مرتب آمادگی خود را ارزیابی کنند و گسترش یابد، بیمه

 انجام دهند.

o شدگان: دسترسی به اطالعات دقیق و پرهیز از اطالعات غلط برای دستیابی به اطالعات برای بیمه

شدگان را از اطالعات گران بخش درمان، بیمهشدگان امری ضروری است. بنابراین الزم است تا بیمه بیمه

ها به سرعت پاسخ دهند. همچنین ر مورد نوع پوششها دراجع به سود موجود آگاه کنند و به سواالت آن

های گران بخش درمان اطالعات مورد نیاز و ضروری را در وبسایت خود بارگذاری و راهبهتر است بیمه

 ارتباط با مشتری خود را مجهز نمایند.

o ش تحت هر شرایطی پوش 19: الزم است تا آزمایشات تشخیصی تجویز شده برای کوید19آزمایشات کوید

شدگان های کاستنی نیز هیچ مبلغی از بیمهداده شوند و در آزمایشات مربوط به کرونا حتی برای بیمه

شدگان در هزینه آزمایشات برای بایست از مشارکت بیمهگران درمان میکسر نگردد. عالوه بر این بیمه

ی اورژانسی نیز صرف معاینات تحت قرارداد، معاینات بهداشتی ضروری تحت قرارداد و خدمات بهداشت

 نظر کنند. 

o یک بیماری واگیردار است، برخی از بیمه 19خدمات پزشکی از راه دور: با توجه به این نکته که کوید-

دهند از خدمات پزشکی از راه دور بجای خدمات مراقبت درمانی حضوری استفاده شدگان ترجیح می

ات پزشکی از راه دور خود بازنگری انجام دهند، گران بخش درمان در رابطه با خدمکنند. الزم است بیمه

های چنین خدماتی را تحت پوشش قرار دهند و برای هرگونه افزایش تقاضا در این خصوص هزینه

 آمادگی الزم را داشته باشند.

o های قرارداد خود گران بخش درمان به طرفگران: الزم است تا بیمهصالحیت طرفین قرارداد بیمه

را کنترل  19بتوانند افزایش احتمالی نیاز به خدمات مراقبت درمانی مرتبط با کوید رسیدگی کنند تا

های قرارداد مناسبی نداشته باشد که بتوانند نیازهای مراقبت درمانی گر طرفنمایند. در صورتی که بیمه

 دهد. شدگانش را تامین کنند، ضروری است تا خدمات خارج از طرفین قرارداد خود را نیز پوشش بیمه

o های  توانند در مواردی اجازه استفاده از داروخانهگران بخش درمان میدسترسی به داروهای تجویز شده: بیمه

خارج از قرارداد خود را نیز بدهند و همچنین داروهایی که نیاز به بازنویسی نسخه دارند را نیز تحت پوشش قرار 

 شود(. ها هست توصیه نمیاز آن دهند )این مورد برای داروهایی که امکان سوءاستفاده

o گران بخش درمان آنچه صنعت بیمه درمان در ارتباط با به اشتراک گذاشتن اطالعات: الزم است بیمه

 دهد را به اشتراک بگذارند.انجام می 19کوید

 The Pennsylvania Insurance Department, 2020منبع: 
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مدت و میان مدت زیادی به همراه داشته باشد. مثال در برخی معتقدند که این بحران ممکن است آثار بلند

( افزایش یافته و احتمال دارد که این روند 1این ایام درخواست برای خدمات پزشکی از راه دور )تله مدیسن

گران تمهیداتی را برای پوشش چنین خدماتی بیاندیشند. تداوم یابد. بنابراین شاید الزم شود که بیمه

های خاص در های بیماریع ویروس سارس، افزایش شدید موقتی در تقاضای خرید بیمههمچنین پس از شیو

رسد پدیده مشابهی هم پس از ویروس کرونا دیده شود و فروش بیمه آسیا دیده شد و بنابراین به نظر می

های ههای زندگی در جهان افزایش یابد. همچنین بسیاری از بیمهای خاص و حتی بیمهدرمان، بیمه بیماری

گران تواند چالشی برای بیمهدهند که این امر میها را پوشش نمیها و پاندمیدرمان موارد مربوط به اپیدمی

 (.1399)پژوهشکده بیمه،  گذاران ایجاد کندو بیمه

 بر اساس گزارش گاردین، بیمه؛ شود در کنار رویکرد فوق، تحلیل دیگری در مورد شرایط فعلی مطرح می

خواهند  بادآورده سود دالر میلیارد 4/3 تا 2/2 بین آینده ماه 6 تا استرالیا درمان بیمه وصیخص بخش گران

 مستقیم طور به و شود می دنبال دنیا جای همه که کروناست شیوع با مقابله های سیاست داشت. دلیل آن نیز

 تا فیزیوتراپی از انتخابی حیو جرا درمان نوع شدگان هر شوند. در واقع، بیمه می متنفع آن از بیمه های شرکت

 های شرکت همچنین است. کرده پیدا کاهش شدت به بیمارستان به مراجعه و اند کرده کنسل را دندانپزشکی

 کمی با هم ایران در خسارت آمدن پایین در ندارند. همین الگو ها بیمه حق داوطلبانه برگشت به تمایلی بیمه

 رشته دو در پرداختی های خسارت شدن کم کرونا در کشور، ویروس شیوع از بعد شود. می دیده اغماض

 درصد 80 به این در حالی است که نزدیک است. مشاهده قابل وضوح به اتومبیل و درمان ده زیان

 توان می احتیاط با است. رشته دو این به مربوط ویروس کرونا شیوع از قبل تا صنعت پرداختی های خسارت

 از غیر به گذشته اند. در سال نشده متضرر بحران این از اینجا تا و استثنائاً نایرا در بیمه های شرکت گفت

 که بودند هایی بحران فارس خلی  های ناآرامی ماه و های آبان ناآرامی با مرتبط های خسارت فروردین، سیل

 بورس بازار تریدرهای توجیه شاید اند. داده قرار تاثیر تحت را اتکایی بخش در خصوص به ها شرکت عملکرد

 (. 2020است )گاردین،  نکته همین به توجه بورسی های بیمه شرکت سهام خرید استقبال از برای

 هم را کرونا پسا شود، دوران بلندمدت موضوع نگاه به اگر است. ولی در شرایط فعلی صحیح روند تحلیل این

 نصیب سود این گفت توان می گردد،بر کرونا دوران از قبل به مردم مصرفی رفتار اگر گرفت. نظر در باید

 به )مصرف کند پیدا افزایش مصرف و کند پیدا تغییر هم مدتی برای رفتار این اگر اما است. شده ها شرکت

 از استفاده ای، میل به جاده تصادفات میزان افزایش طبعاً و مسافرت حجم مانند افزایش عام، معنای

 اینکه بینی پیش یا تحلیل شرایط ...(، و گذشته به نسبت تر کوتاه زمانی دوره در درمان های نامه بیمه

 بیمه های شرکت شرایطی چنین در رسد می نظر به شد. خواهد سخت نه یا کردند سود واقعاً ها شرکت

 در را شود می پرداخت به منجر که تقاضایی حجم که باشد داشته برنامه کورونا از پس دوران برای بایست می
                                                                                                                                                                                      
1
 Telemedicine  
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 را خسارت پرداخت سونامی با برخورد احتمال صورت این غیر در کنند؛ چراکه پخش بلندمدت زمانی های بازه

 معضل با کشور کالن اقتصادی مشکالت و بیمه شرکتهای نقدینگی توان به توجه با که داشت خواهند هم

 )همان(. کرد اشاره مشتری اعتماد رفتن دست از به توان می آن تبعات بدترین از که شود می مواجه بزرگی

 های هزینه بخش در خصوص به ها هزینه محسوس کاهش با ماه 9 تا 6 احتماالً کوتاه زمانی بازه یک در صرفاً

 یا گذر از پس اما شدگان. بیمه طرف از القایی های هزینه بخش در خصوص به هستیم مواجه درمان سرپایی

 خسارت از زیادی حجم یک با بیماری از رست و شدگان بیمه رفتار به توجه با کرونا دوران از تعداد کاهش

 جراحی اعمال هزینه بیشتر طرفی از و باشد می دارو و ویزیت شامل غالباً که هستیم مواجه سرپایی

 خسارت مبلغ و تعداد بلندمدت در احتماالً بر این اساس شود. می انجام مجدد تاخیر یک با صرفاً غیرضروری

 یابد )همان(. می افزایش

های بیمه درمان است، چراکه شیوع بیماری کرونا  در این بخش، تاثیر بر نرخ از اثرات محتملیکی دیگر 

هزینه زیادی بر سیستم بهداشت و درمان کشور در بر دارد. بدیهی است اگر شیوع این بیماری به سرعت 

حتمال زیاد، اگر تواند منجر به افزایش چشمگیر حق بیمه در سال آینده باشد. در واقع به اکنترل نشود می

این بیماری در سال جاری کنترل نشود، یکی از مهمترین متغیرهای تعیین کننده حق بیمه سال آینده، 

 (.2020)وکس،   همین موضوع خواهد بود

ها و درمان در این رابطه در گزارشی که برای کشور آمریکا انجام شده است، آمده که هزینه پوشش آزمایش

گران بازار بیمه کالیفرنیا به تواند بسیار گزاف باشد. بر این اساس، تحلیلدرمان میکرونا برای بخش بیمه 

از  میلیارد دالر برای پوشش مراقبت 251گران در سراسر کشور بالغ بر اند که بیمهتازگی پیش بینی کرده

ه حق بیمه سال بیماران کرونایی هزینه خواهد کرد. به این ترتیب، احتماال مهمترین متغیر تعیین کنند

شود یا قبل از آن تحت کنترل گیر کرونا به سال بعد نیز کشیده میاین خواهد بود که آیا بیماری همه 2021

ها در های مورد انتظار آنمنعکس کننده هزینه 2021گران برای سال آید. چراکه نرخ پیشنهادی بیمه درمی

  د.انهزینه کرده 2020است و نه آنچه در سال  2021سال 

گیرند این نرخ باید بر اساس در نظر می 2021نامه ها نرخی را برای سال هنگامی که صادرکنندگان بیمه

ها ادامه یابد، صادرکنندگان باشد و در صورتی که انتظار نرود این هزینه 2021های مورد انتظار سال هزینه

ی جبران کنند. بنابراین اگر پاندمی کرونا به ها مجاز نیستند خسارات گذشته را با حق بیمه احتمالنامهبیمه 

های مربوط به های درمان بخاطر هزینهنامهرود که صادرکنندگان بیمهمحدود شود انتظار نمی 2020سال 

 ها را افزایش دهند.، حق بیمه19کوید
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د که حق بر اساس این گزارش، کارشناسان صنعت بیمه معتقدند قبل از اینکه به این سوال پاسخ داده شو

 :1سوال اساسی پاسخ داده شود 4چه تغییری خواهد کرد، الزم است تا به  2021ها در سال بیمه

یابد؟ اگر بتوان به این پاندمی به سرعت شود یا باز هم ادامه میتمام می 2021آیا پاندمی کرونا تا سال  (1)

یریم، آنگاه توجیه کمتری برای در نظر بگ 2020های انتظاری آن را برای سال پایان داد و بیشتر هزینه

کنند که بینی می وجود خواهد داشت. کارشناسان پیش 2021ها در سال بیمه گران مبنی بر افزایش نرخ

های سردتر نیز شیوع این بیماری در بهار و تابستان به اوج خود برسد، اما معلوم نیست که ویروس در ماه

ویروس همچنان باقی بماند و مردم بیمار شوند، آزمایش  دوباره رشد کند یا خیر.  از طرف دیگر، اگر

های جدید توانند تصور کنند که هزینهگران میبستری شوند، آنگاه بیمه دهند و سرانجام در بیمارستان

هنوز  19های پوشش بیماران کوید مرتبط با شیوع کرونا در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. هزینه

شوند، که در ایالت متحده تا تاریخ اما برای افرادی که به بیمارستان منتقل می کامال مشخص نشده است

باشد، صحبت از هزاران دالر است و در صورت وجود فردِ مبتال می 5نفر از هر  1، حدود 2020 آوریل 1

 رسد.دالر و بیشتر نیز می 20.000عوارض ناشی از بیماری این رقم به 

شود  های کرونا نیاز به برداشت از ذخایر مالی خود دارند؟ گرچه گفته میهزینه گران برای تامینآیا بیمه  (2)

در نظر  2021ها در سال را توجیهی برای افزایش نرخ 2020توانند خسارات سال گران نمیکه بیمه

گران برای پوشش دارد و آن هنگامی است که بیمهبگیرند، اما یک استثنا مهم در این رابطه وجود 

وجوهی که در طول سالیان متمادی برای –مجبور به استفاده از ذخایر مالی خود  19های کویدهزینه

تواند منجر به ایجاد شرایط اضطراری برای شوند. چند مورد که می -آوری شدهشرایط اضطراری جمع

 گران بخش درمان باشد به شرح زیر است:بیمه

o  سعت شیوع ویروس کرونا، که بدین معنی است به دلیل و 2020افزایش فاجعه بار در خسارات سال

های پزشکی صرف شوند و مبالغ هنگفتی جهت مراقبتکه تعداد زیادی از افراد به سختی بیمار می

 شود.می

o گذاران خود را های بهداشتی بیمههای مراقبتگران بخش درمان حتی هزینهدر همین راستا بیمه

ها را کاهش ها را افزایش و ذخایر آنهای آنامر هزینه کنند و اینبیشتر از حدمعمول پرداخت می

 دهد.می

o  با توجه به بحران اقتصادی که در پی شیوع ویروس کرونا رخ داده است، تعداد قابل توجهی از مردم

گران وجوه زیادی برای تامین خسارات قادر نخواهند بود که حق بیمه خود را بپردازند، بنابراین بیمه

 نخواهند داشت.

                                                                                                                                                                                      
1
های مناسبی در رویارویی با این اپیدمی در کشور را  تواند ایده گرچه مطالب ارائه شده برای کشور آمریکاست اما بررسی موردی تجربه این کشور می 

 فراهم نماید.
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سرمایه "گران باید مقررات قانونی خاصی برای ذخایر سرمایه خود داشته باشند که بر اساس چارچوب بیمه

ها به دلیل ویروس کرونا بیش از حد از ذخایر خود استفاده کنند، بنا شده باشد. اگر آن "مبتنی بر ریسک

 اضطراری بعدی آماده باشند. ها را افزایش دهند تا برای موقعیتتوانند به صورت قانونی نرخحتی می

موکول خواهد شد؟ بسیاری از  2021به تعویق خواهد افتاد و به سال  1چه تعداد عمل جراحی الکتیو (3)

های الکتیو را به تاخیر انداخته اند تا فضا و های ایاالت متحده به دلیل شیوع کرونا، جراحیبیمارستان

قرار دهند. البته موارد زیادی از جمله بیماران سرطانی و کادردرمانی بیشتری در اختیار بیماران کرونایی 

شوند که در الویت باالتری نسبت به مواردی چون دارای مشکالت قلبی نیز مشمول جراحی الکتیو می

هایی شوند: آنبندی میهای الکتیو حداقل در سه سطح مختلف دستهدررفتگی مفاصل هستند. جراحی

ترین ویق بیافتند، مواردی که به نسبت فوری هستند و دسته آخر که مشکلتوانند به تعکه به راحتی می

گیرند و به نظر پزشک معال  و مشورت وی با بیمار بستگی دسته است و بین دو دسته قبلی قرار می

تواند برای مدت طوالنی به تعویق بیافتد، برای مثال بسیاری از اعمال جراحی مربوط دارد. دسته اول می

توانند برای مدت طوالنی به تاخیر بیافتند که تقاضا در سال آینده برای چنین و یا مفاصل می به زانو

را با توجه به  2021های سال توانند نرخگران میاعمالی افزایش خواهد یافت. به این ترتیب بیمه

-چنین جراحیگذاری کنند؛ چراکه اکنون افراد  های الکتیو قیمتانتظاراتشان در مورد افزایش جراحی

اندازند. از طرف دیگر، اگر کاهش در خساراتِ موارد ها را به تعویق میدهند و آنهایی را کمتر انجام می

گران کمک کند تا از لحاظ مالی بر کرونا غلبه کنند، حتی ممکن است دیگری به جز کرونا، به بیمه

 کند.ها را تضعیف میتوجیه افزایش نرخبیشتر نیز شود، که این امر  2021ها برای سال میزان ذخایر آن

های گران اکنون با حجم مطالبات کمتری مواجه اند )همانند مطالبات مربوط به جراحیبسیاری از بیمه

رسد که خسارات بینی میزان مطالبات آتی کمک کند، بنابراین به نظر می تواند به پیشالکتیو( که این امر می

 ها در کوتاه مدت جبران شده باشد.با کاهش هزینه سایر بخش 2020در سال  19مربوط به کوید

گران بخش درمان برای کاهش خسارات ناشی آیا کنگره )مجلس سنا و نمایندگان آمریکا( کمکی به بیمه (4)

گران جبران تواند خسارات ناشی از کرونا را برای بیمهاز پاندمی کرونا خواهد کرد؟ مورد دیگری که می

گران جزءِ صنایع دریافت شود، وجوه فدرال است. بیمه 2021ها در سال افزایش حق بیمهکند و  مانع از 

کننده کمک مالی که در اولین الیحه کنگره به تصویب رسید نبودند، اما همچنان درخواست کمک از 

 واشنگتن دارند.

های گران با هزینههضروری است تا قانون گذاران توجه کافی به صنعت بیمه داشته باشند چرا که اگر بیم

گزاف ویروس کرونا مواجه شوند، ممکن است به سادگی تصمیم بگیرند که از بازارهای بیمه خارج شوند. در 

                                                                                                                                                                                      
1
 Elective surgery =توان از قبل برنامه ریزی کرد، برعکس اعمال جراحی ام آن را میگویند که انججراحی الکتیو به آن دسته از اعمال جراحی می

 اورژانس که باید فورا انجام شود.
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رسید در برگردیم، هنگامی که به نظر می 2017واقع ممکن است دوباره به وضعیت صنعت بیمه در سال 

 ر وجود نداشت.ها تمایل به فروش هیچ طرح درمانی در بازابرخی از ایالت

هایشان ها از ادامه فعالیتگران بسیار دشوار باشد ممکن است آنها برای بیمهبینی هزینه در صورتی که پیش

 خودداری کنند.

رهبر اکثریت  2به میچ مکانل 1ایهای اصلی تجارت در صنعت بیمه درمان نامهدر اواسط ماه مارس، گروه

های مایندگان ایاالت متحده آمریکا ارسال کردند تا درخواسترئیس مجلس ن 3مجلس سنا و نانسی پلوسی

های گران دچار زیانای مبنی بر کاهش ریسک برای مواقعی که بیمهخود را ارائه دهند. در این نامه برنامه

 شوند وجود دارد.مالی ناشی از پاندمی می

ود که حق بیمه خدمات درمانی شگویند با کمک وجوه فدرال این اطمینان حاصل میهای صنفی میانجمن

های مجلس نمایندگان نیز در افزایش نخواهد یافت و مزایای آن نیز همچنان پا برجا خواهد بود. دموکرات

گران بخش درمان به منظور محدود ای برای پوشش خسارات هنگفتِ بیمهجدیدترین پیشنهاد خود برنامه

 اند.های حق بیمه در نظر گرفتهکردن افزایش

هاوپیشنهاداتتوصیه-2-5

و  "کالن"کارهای پیشنهادی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا با دو رویکرد  ها و راه در این بخش، توصیه

 گردد. در صنعت بیمه و بازار خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می "خرد"

رویکردکالن

در سطح دولت یا وزارت بهداشت بایست  شود که می در این بخش به ارائه پیشنهاداتی پرداخته می

 گیری و اجرا شود.  تصمیم

سالمتحوزهبرایراهبردواندازچشمتدوینضرورت-یک

 آینده های ماه بایست برای می اولیه، سنگین موج کنترل برای مدت کوتاه برنامه بر عالوه کشور، مدیریت نظام

 (.1399وزارت بهداشت، آورد ) همفرا بیشتری آمادگی و داشته منسجمی و بلندمدت برنامه نیز

هایکنترلیتدوینبرنامه-دو

 اجرا علمی شواهد بر مبتنی را کنترلی های برنامه پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، گردد وزارت می پیشنهاد

 )همان(. شود پیشگیری سالمت نظام کارکنان فرسودگی و مالی منابع رفتن هدر از تا نماید

اجتماعیغلمشاتدوینبرنامه-سه
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 www.ahip.org 

2
 Mitch McConnell 

3
 Nancy Pelosi 
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 که هستند فعالیتهایی بگذارد، اجرا باید به کرونا شیوع کنترل زمانی بازه در دولت که فعالیتهایی از برخی

 خانه به صورت اساسی کاالهای یا بهداشتی و ضروری اقالم توزیع مثال به عنوان. هستند کار نیروی نیازمند

 از را خود شغل که کاری از نیروی پلتفرم یک ایجاد اب توان می که است زیادی کار نیروی نیازمند خانه، به

 .کرد استفاده محروم اقشار بین در کار نیروی سایر یا و اند داده دست

 با و مشخص کرده را موجود اجتماعی شغلی موقعیت که می کند عمل صورت این به اجتماعی مشاغل برنامه

 بزرگ رکود پس از همچنین و هند در آن از پیش که ای برنامه چنین. دهد  می پیشنهاد شده تعیین دستمزد

 امکان فرد اگر شود تا می باعث زیرا دارد، نیز خوبی غربالگری قدرت است، شده گذاشته اجرا به آمریکا در

 .نکند قبول را شغل پیشنهاد دارد، بیشتر درآمد کسب

 و متقاضیان شغل بین دهی ارتباط ایبر پلتفرم )ایجاد کم بسیار هزینه با هایی برنامه چنین که کرد توجه باید

 .گیرد قرار کار دستور در حتماً باید رو ازاین و دارد پی در زیادی منفعت موجود( اجتماعی مشاغل

 به اقالم فوق رسیدن از اطمینان حصول برای راه بهترین رسد می به نظر... و  بهداشتی اقالم توزیع حوزه در

 بزرگ یا فروشگاههای دولت به وابسته دولتی، توزیع مراکز و ادیمب توسط عرضه نهایی، کنندهمصرف دست

 .دارد وجود... و سازیذخیره از اعم آنها بر کامل نظارت امکان که است زنجیرهای

 به درب توزیع مراکز یا فروشگاهها این طرف از بهداشتی هایبسته ارسال توانمی مردم تردد کاهش منظوربه

های مجلس شورای  داد )مرکز پژوهش قرار کار دستور در را خانوارها اطالعات و کدملی براساس ها،خانه

 .(1398اقتصادی،  پژوهشهای اسالمی، معاونت

محروماقشارازحمایت-چهار

 پیگیری و اقالم بهداشتی تهیه امکان قطعاً ضروری، نیازهای تأمین برای مالی تنگنای به توجه با محروم اقشار

 کاالهای کنار تأمین در بهداشتی اقالم به مربوط های بسته تهیه لذا ندارند، نیز ار خود سالمت و درمان

 می را خصوص خانوارها این در. گیرد قرار توجه مورد همزمان صورت به باید خانوارها این ضروری و اساسی

 یا درآمدی منبع ای، بیمه پوشش هیچگونه دارای که خانوارهایی نخست گروه. نمود تقسیم دسته دو به توان

 طبعاً حمایتهای و گیرد قرار نخست اولویت در باید گروه این که نیستند حمایتی نهادهای بگیر مستمری

 طرح معیشتی در که هستند خانوارهایی نیز دوم گروه. نمایند دریافت را بیشتری اساسی کاالهای و بهداشتی

 به اعتراض توجه با) اند شده انتخاب ادیاقتص و مالی اطالعات براساس معیشتی بسته دریافت برای بنزین

 (.گرفت نظر در معترض خانوارهای اطالعات بررسی برای مجدد فرصت میتوان خانوارها برخی

 شیوع کنترل هدف، آنکه به توجه با. باالست ضعیف، بسیار اقشار برای بهداشتی اقالم تأمین همچنین هزینه

 طی حداقل که میرسد نظر به. گیرد صورت نقدی نه االیی وک صورت به باید زمینه این در حمایت کروناست،

 توزیع راه بهترین جمعیت، ازدحام کاهش و مردم منزل از مراجعات خارج کاهش منظور به آینده، ماه یک

 باشد )همان(. ضروری بهداشتی اقالم همراه به اولیه شامل نیازهای های پکی  خانه به خانه
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درمانیوبهداشتیخدماتدهندهارایهوپزشکیجامعهازواقعیحمایتواعتمادجلب-پنج

 اعم کشور، سطح در درمانی و بهداشتی خدمات دهنده ارایه و پزشکی جامعه از واقعی حمایت و اعتماد جلب

 تحت شدت به حاضر حال در گروه این .است اقدامات مهمترین از خصوصی، و غیردولتی و دولتی بخش از

 از امکان حد تا است الزم لذا. باشد رسان آسیب است ممکن ایشان شدن فرسوده و تندهس روانی و کاری فشار

 .کاست آن به مترتب استرس و کار حجم

 .است طرح قابل زیر عملی پیشنهادات راستا این در

o نگهداری مراکز و سرپایی مراکز مانند تر پایین سطوح به بیمارستان از خدمات ارایه دادن سوق 

 ندارند؛ را بیماری شدید عالئم ولی است شده مثبت ایشان تست که افرادی

o مناسب؛ هایجایگاه در خدمت دهنده ارایه داوطلب هایگروه نمودن فعال 

o در تعادل ایجاد) امکانات توزیع در عدالت رعایت و ایشان برای فردی ایمنی الزم تجهیزات تهیه 

 به توجه در نظر دقت و رتبه و یگاهجا گرفتن نظر در بدون ابتال خطر میزان با متناسب توزیع

 افراد دانستن مقدم و ،(خدمت دهنده ارایه هایگروه سایر و پزشکان پرستاران، دستیاران، کارورزان،

 مدیریتی؛ باالی جایگاه دارای اما مرتبط غیر افراد سایر بر پرخطر مراکز در خدمات دهنده ارایه

o ارایه عرصه در فعال دانشجویان و پزشکان ان،پرستار نمودن عمر بیمه برای ساده مدلی اعمال 

 سیستم؛ جانبه همه حمایت دادن نشان و ایشان به بخشی اطمینان برای خدمت

o معاونت طریق از دستیاران و پزشکی علوم دانشجویان به بهداشتی کننده حفاظت وسایل توزیع 

 (.1399وزارت بهداشت، آموزشی )

ایزوالسیونافرادآلوده-شش

ها در  گذاری فیزیکی و کم کردن نسبی سختگیری ه ضرورت مدیریت هدفمند و هوشمندانه فاصلهبا توجه ب

بسیار قوی افراد  ایزوالسیونجهت شروع رونق کسب و کار، تنها راه جلوگیری از اوج گرفتن مجدد اپیدمی، 

ا در منازل به صورت ها و ی گاه آلوده است. باید افراد مثبت در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی و در نقاهت

و ترجیحاً تا  5باشند، همچنین باید حداقل  موثر ایزوله گردند تا امکان انتقال ویروس به سایرین را نداشته

نفر از افراد نزدیک در شبکه ارتباطی هر فرد آلوده، بدون توجه به عالمتدار بودن یا نبودن، به صورت فعال  10

در جامعه حضور و مسیر انتقال بدین طریق سد شود. در صورت عدم غربالگری شود تا کمترین افراد آلوده 

شدن مفهوم  به شدت خطر افزایش مجدد اپیدمی در اثر کم ایزوالسیونسازی سریع و موثر  امکان پیاده

 (.همان) گذاری فیزیکی وجود دارد فاصله
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تقویتزنجیرهتامین-هفت

 باید. بحران کند به تبدیل را اقتصادی نامساعد شرایط تواندمی کرونا، شیوع زمان در تأمین زنجیره در اختالل

 طرفی سالمت از باید. است حمل ونقل شبکه تأمین، زنجیره در اختالل اصلی عوامل از که نمود توجه

 دیگر از طرف. شود داده افراد این به مناسب درمانی خدمات و باشد نظارت تحت مستمر بهطور رانندگان

 گردد، توزیع در شبکه اختالل به منجر میتواند که محلی تصمیم هرگونه از جلوگیری برای را تالش حداکثر

 .شود جلوگیری

 اساسی، با کاالهای و بهداشتی کاالهای تأمین درخصوص اقتصاد خالی ظرفیتهای و پتانسیلها از استفاده

)مرکز گیرد  قرار کار دستور در باید متقاضی کسب وکارهای و واحدها به مجوزدهی در حداکثری تسهیل

 .(1398اقتصادی،  پژوهشهای های مجلس شورای اسالمی، معاونت پژوهش

هاگیریاجتماعیتصمیم-ارزیابیاثراتروانی-هشت

 حداکثری تالش بیماری این انتقال سرعت کاهش برای باید و است پیشرونده حاضر آلودگی موج اگرچه

 و هاپیام و حد از بیش واهمه و ترس شایعات، جمله از دیگری هایموج همزمان رسدمی نظر به اما نمود،

 در موجود هایناهماهنگی با همراه هاموج این ترکیب. است گرفته شکل متناقض گاه و زیاد بسیار اطالعات

 .کندمی تهدید را مردم اجتماعی-روانی سالمتی اپیدمی با مرتبط مختلف هایبخش

 انجام اجتماعی-روانی وضعیت بر هاآن اجرایی اثرات از دقیق ارزیابی ی،پیشنهاد هایبرنامه و تدابیر تمامی در

 .شودمی پیشنهاد ذیل موارد راستا این در. شود

o بهداشتی؛ های توصیه به عمومی اعتماد بردن باال منظور به اطالعات و آمار ارایه در شفافیت ارتقاء 

o آگاهی، افزایش بر عالوه نحویکه به ومیعم هایرسانه برای آموزشی محتواهای تولید در دقت افزایش 

 باالی بسیار درصد کشاندن تصویر به با توان می مثال عنوان به نکند؛ ایجاد حد از بیش ترس

 داد؛ کاهش را مردم استرس اند، یافته بهبود که بیمارانی

o اقدامات از پرهیز و درمان و مراقبت پیشگیرانه، هایریزیبرنامه در علمی شواهد و مستندات بر تاکید 

 به مهم این. است ضروری بسیار Risk communication علمی اصول به توجه و سلیقه بر مبتنی

 گیرد؛ قرار نظر مد دقت به باید جمعی هایرسانه در شده ارایه مطالب در خصوص

o با حمایتی سیستم کنند احساس که نحوی به ایشان در اعتماد ایجاد و مردم به واقعی بخشیاطمینان 

 جمله از نمود اقدام توانمی مختلف هایروش با راستا این در است، ایشان کنار در قدرت مامیت

 فضای در پررنگ حضور ،(ویژه Hot Line برقراری) تلفنی مشاوره ارایه پیشنهادی؛ راهکارهای

 (.1399وزارت بهداشت، دور ) راه از و حضوری خدمات ارایه و مجازی
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رویکردخرد

گیری و اجرا  تصمیم توسط بیمه مرکزی ج.ا.ابایست  شود که می ارائه پیشنهاداتی پرداخته می در این بخش به

 شود. 

 حمایتازمشاغلجهتتهیهپوششبیمهبرایکارمندانخود-یک

تواند به صورت معافیت کسری می به عنوان مثال،های مختلفی صورت گیرد. تواند به شکلاین حمایت می

هایی که برای کارمندان خود توان در مقابل نگهداری مالیات بر مشاغل بنگاهین میمالیات باشد. همچن

توان از روزی که آغاز بحران کنند، یک اعتبار قابل برگشت در نظر گرفت. همچنین میپوشش بیمه تهیه می

دهند میکرونا به صورت رسمی اعالم شد، به کارفرمایان به ازای هر فردی که تحت پوشش بیمه خود قرار 

 یارانه مستقیم تعلق گیرد. 

اندتابتوانندپوششبیمهتامینبودجهبرایحمایتازافرادیکهشغلخودراازدستداده-دو

 خودراحفظکنند

تواند وجوهی را برای حمایت از پوشش بیمه کسانی که به علت بحران کرونا شغل خود را از  بیمه مرکزی می

 رد. دست داده اند در نظر بگی

کاهشریسکموقتیبهمنظوراطمینانبخشیدننسبتبهعدمافزایشطراحییکبرنامه-سه

 حقبیمهدرمانوحفظمزایایآن

از آنجایی که بخاطر پاندمی کرونا افراد بیشتری به مراقبت و بیمه درمانی نیاز دارند، این برنامه موقتی کاهش 

 های احتمالی این بحران محافظت کند. تواند افراد را از عواقب هزینهریسک می

بدوندرنظرگرفتنوضعیت-نامبرایبازارخویشفرمادرنظرگرفتنیکدورهویژهثبت-چهار

 سالمتفعلیفردویااینکهفرددرحالحاضرپوششبیمهداردیاخیر

مه درمان برای افراد احساس ، بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به پوشش بی19با توجه به ریسک ناشی از کوید

 شود. بیمه درمان در این وضعیت امنیت و اطمینان خاطر را برای افراد به همراه خواهد داشت.می

برایافرادیکهبهصورتخویشهایمالیجهتکاهشهزینهحقبیمهافزایشکمک-پنج ها

 اندفرمابیمهشده
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هایمسافرتیبیمه-3

 1دکتر اسماء حمزه

مقدمه

 .دهید  یقیرار می   ریثأرا به طور همزمان تحیت تی   هاو کشور اشخاص، ایعصنتمام  ی،جهان ریگ همه یماریب کی

هیای   دانند که در زمان نسبتاً کوتیاه خسیارت   می 2های پاندمی و اپیدمی را یک تراکم خطر گران بیماری بیمه

ل در ییک منطقیه خیاص محیدود     ای را در پی دارد. در حالی که وقایعی مانند زلزله و طوفیان حیداق   گسترده

 (.GDV, 2020; CNN Business, 2020) دهد. کل جهان را تحت تأثیر قرار میاند، اما بیماری پاندمی  شده

 نیبارزتر ،1-3روی صنایع مختلف از جمله صنعت بیمه تأثیر زیادی گذاشته است. شکل 19-بیماری کووید

 زیشکل ن نیدهد. همانطور که از ا ینشان مات آن را اثرو  ایدر دن عیشا رداریو واگ یروسیو یها یماریب

 کند جادیبر اقتصاد و جامعه ا یجد یداتیتوانسته تهد یماریب کی وعیمختلف ش یها مشخص است، در دوره

 که در بخش اول این گزارش به طور مفصل بیان شد.

 آن اثرات و ایدن در رداریواگ یها یارمیب وعیش و یروسیو یها یماریب نیبارزتر -1-3 شکل

 
 

                                                                                                                                                                                      
1
 عضو هیات علمی پژوهشکده بیمه 

2
Accumulation of risk  
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 (1398، شبکه نوافرینی پلنت)منبع: 

قصد داریم به بررسی اثرات قسمت در این از بخش سوم )بیمه درمان( بیان شد،  1همانطور که در قسمت 

ه و های تحت پوشش این بیمه پرداخت لذا، ابتدا به بیان ریسکهای مسافرتی بپردازیم.  بر بیمه 19-کووید

دهیم که  از منظرهای مختلف توضیح میدهیم. همچنین،  های اثرگذاری ویروس را مورد بررسی قرار می کانال

گیری و پیشنهاداتی برای  و در نهایت به نتیجه مسافرتی ایجاد کرده است مهیبروی  چه تغییراتی 19-کووید 

 پردازیم. صنعت بیمه می

 یهایمسافرتهایتحتپوششبیمهریسک-3-1

شود، که به دو صورت بیمه مسافرتی اتباع  می محسوب درمان های بیمه انواع از یکی درمان مسافرتی بیمه

شورای عالی بیمه شرایط عمومی  77نامه  شود. آیین خارجی و بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور ارائه می

 نامه کند. اخیرا، آیین ن را بیان میمسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسالمی ایرا نامه بیمه

 به ایران، به ورود متقاضی خارجی اتباع مسافرتی نامه بیمه عمومی شرایط نامه آیین مکمل که 77/1 شماره

رسید. در مورد بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور  تصویب به بیمه عالی شورای سوی از رود می شمار

 هر کدام برای خود یک شرایط عمومی مجزا دارند.  ها شرایط عمومی مصوب نداریم و شرکت

 توان به می ها ذکر شده است را نامه که در شرایط عمومی بیمه مسافرتی درمان های بیمه های پوشش اهم 

 برشمرد: زیر شرح

 پوشش و مزایای شخصی: -الف

 های پزشکی و بستری در بیمارستان؛ هزینه 

 کشور در طول سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه؛گذار به  جایی یا بازگرداندن بیمه جابه 
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 های فوری دندانپزشکی؛ پرداخت هزینه 

 گذار به کشور؛ بازگشت اعضای بالفصل خانواده همراه بیمه 

 بازگرداندن جسد متوفی؛ 

 سفر اضطراری یکی از اعضای بالفصل خانواده؛ 

 ؛بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده 

 تحویل دارو؛ 

 ها و اطالعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری؛ ارسال پیام 

 حواله تضمینی وجوه نقد؛ 

  کشور. از خارج در شناسنامه و رانندگی گواهینامه گذرنامه، فقدان 

 های مربوط به بار همراه مسافر پوشش -ب

 ما؛یهواپ به یلیتحو بار فقدان خسارت جبران 

 ؛مسافر همراه بار دورو در ریتأخ خسارت جبران 

 یشخص ملزومات و بار ارسال و افتنی. 

 پوشش تأخیر در عزیمت -ج

 داشته حرکت تأخیر ساعت 6 حداقل گذار بیمه استفاده مورد مسافرتی عمومی نقلیه وسیله که درصورتی

 خیرتأ این دلیل به شده متحمل اضافی های هزینه مربوط، های حساب صورت اصلی نسخه ارایه شرط به باشد،

 به شرایط عمومی در مندرج مبالغ غذا را حداکثر تا همچنین و در هتل اقامت ونقل، حمل های هزینه قبیل از 

 نمود. خواهد جبران گذار بیمه

 عبارتند از: بند به این  مربوط های محدودیت و شرایط

 گذار بیمه ،گیرد قرار بررسی مورد نامه بیمه از بخش این موجب به خسارتی درخواست آنکه از پیش -1

 نمایندگان یا حامل شرکت از را تأخیر دالیل و حرکت زمان تاریخ و درمورد کتبی تأییدیه بایست می

 .نماید دریافت ها آن

 حرکت برای جا، رزرو تأییدیه موجب به که زمانی از تعهدات، از بخش این به مربوط های خسارت -2

 محاسبه خواهد گردید. است، بوده مقرر گذار بیمه

 مشمول شود که مواردی ذکر می از ناشی های خسارت و ها سمت استثنائات هر شرایط عمومی، هزینهدر ق

های  نامه باشد، این است که در اکثر شرایط عمومی بیمه باشند. آنچه حائز اهمیت می نمی گر بیمه تعهدات

و تنها در تعداد کمی از  های اپیدمی و پاندمی در قسمت استثنائات نیامده است  مسافرتی در ایران، بیماری

باید توجه  بهداشت شده است. جهانی سازمان اعالم طبق جهان در یافته شیوع های آنها اشاره به  بیماری

 دهند. گیر را پوشش نمی های همه های مسافرتی بیماری نامه داشت که اکثر بیمه
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  :و موضوع مهم بستگی داردبه د 19-کوویدمسافرتی برای  های های بیمه پوششبه طور کلی استفاده از 

های  ، بوده است؟ بسیاری از شرکت1شده نامه، یک رویداد شناخته آیا ویروس در هنگام صدور بیمه .1

اند و تاریخی که ویروس به عنوان یک رویداد  هایی منتشر کرده های خود اطالعیه بیمه در سایت

که  اینقبل از افراد اگر است که  یبدان معن نیاشناخته شده، در نظر گرفته شد را اعالم کردند. 

کرده باشند  مسافرتی خوداقدام به خریداری بیمه  رویداد شناخته شده اعالم شود،بیماری یک 

های مربوط  های درمانی ناشی از ابتال به این بیماری و احتماال هزینه ممکن است تحت پوشش هزینه

شده  شناخته رویدادبه یک بیماری بدیل شدن اما افرادی که پس از ت ها باشند. به لغو پروازها و هتل

های پزشکی و یا سایر مشکالت ناشی از  تحت پوشش هزینه ،های مسافرتی کنند اقدام به خرید بیمه

 .این بیماری، از جمله تغییر برنامه یا مسیر سفر و یا اقداماتی مانند قرنطینه نخواهند بود

شود  نامه شامل شرایط یک بیماری پاندمی می بیمه زمانی که ویروس به عنوان یک پاندمی اعالم شد، .2

پاندمی در بیمه   های بیماری های شرکت بیمه در مورد پوشش و در این حالت باید به اطالعیه

مسافرتی توجه داشت. به عنوان نمونه شرکت بیمه آلیانز و شرکت بیمه آکسای آمریکا اعالم کردند 

های پاندمی را تحت پوشش قرار  شده و بیماری های ناشی از رویدادهای شناخته که خسارت

 دهند. نمی

لغو سفر به دلیل ترس و نگرانی را پوشش  اغلب،های مسافرتی  نامه توجه به این نکته ضروری است که بیمه

 شود. ولی های بعد توضیح داده می های اضافی استفاده کرد که در قسمت د و برای لغو باید از پوششنده نمی

موجب  یماریکه ب یدر صورتدیگر شود و  یماریهر ب ای 19-کوویدگذار دچار  ، بیمهمسافرتهنگام به اگر 

رده ک یداریخر گیر بودن بیماری اعالم همهخود را قبل از  مسافرتی مهیبشود که سفر خود را کوتاه کند و 

اند که  عالم کردهاحتاً اصر مهیب یها از شرکت یبرخالبته . شود ی میها و پوشش پزشک مراقبتباشد، مشمول 

 (ct.gov, 2020; AARP, 2020)هستند. سفر یک لغو  یبرا ستثنی شدهم لیدالهای پاندمی،  بیماری

دهندگان در رابطه با پوشش بیمه سفر از  های ارائه شده توسط تعدادی ارائه در جدول زیر آخرین اطالعیه

 آمده است. 19-کوویدزمان شیوع 

 کرونا روسیو وعیش زمان از سفر مهیب پوشش با رابطه در دهندگان ارائه یتعداد توسط شده ارائه یها هیاطالع -1-3 جدول

شرکت

صادرکنندهبیمه

مسافرتی

مسافرتبه

ووهانوهویی
مسافرتبهکلچین

مسافرتبهسایر

نقاطجهان
هااطالعیه

AIA 
نامه قبل  اگر بیمه

 2020ژانویه  22از 

پوشش برای 

های خریداری  نامه بیمه
ای اعالم  اطالعیهای اعالم نشده  اطالعیه

                                                                                                                                                                                      
1 known event 
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شرکت

صادرکنندهبیمه

مسافرتی

مسافرتبه

ووهانوهویی
مسافرتبهکلچین

مسافرتبهسایر

نقاطجهان
هااطالعیه

شده خریداری 

باشد پوشش 

 دهد. می

بیمه مسافرتی که 

ژانویه  27پس از 

 2020سال 

خریداری شده 

است ویروس را 

 .دهد پوشش نمی

ژانویه  27شده قبل از 

.  مطالبات ناشی 2020

 27پس از  ویروس از

تحت  2020ژانویه 

 گیرند. پوشش قرار نمی

 نشده است. است.

AIG 

نامه قبل  اگر بیمه

ژانویه  22از 

2020 ،12:01 

صبح خریداری 

 شده باشد، پوشش

 دهد. می

هیچ پوششی برای 

های صادر شده  نامه بیمه

 2020ژانویه  27پس از 

صبح ارائه  12:01، 

 نشده است.

دهد اگر  پوشش می

 30نامه قبل از  بیمه

 12:01، 2020ژانویه 

خریداری شده  صبح

 باشد )منوط به ارزیابی(

 

ای اعالم  اطالعیه

 نشده است.

Allianz 

Travel 

دهد  پوشش می

نامه قبل  اگر بیمه

 2020ژانویه  22از 

خریداری شده 

 باشد.

دهد اگر  پوشش می

 22نامه قبل از  بیمه

خریداری  2020ژانویه 

 شده باشد.

دهد اگر  پوشش می

 22نامه قبل از  بیمه

خریداری  2020ژانویه 

 شده باشد.

ای اعالم  اطالعیه

 نشده است.

AXA 

دهد  پوشش می

نامه قبل  اگر بیمه

 2020ژانویه  11از 

خریداری شده 

 .باشد

دهد اگر  پوشش می

 27نامه قبل از  بیمه

خریداری  2020ژانویه 

 شده باشد.

ای اعالم نشده  اطالعیه

 است.

ای اعالم  اطالعیه

 نشده است.

 (Seedly, 2020)منبع: 
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هایمسافرتیبربیمه19-هایاثرگذاریکوویدکانال-3-2

 1هایآماریتحلیل-3-2-1

و  یجهان یناخالص داخل دیدرصد از تول 10.4 شامل  بزرگ است که یجهان وکار کسب کی گردشگریامروزه، 

 متیکه ق یطور بوده است، به عیسرنیز بازار  واکنش، 19-کوویدشود. با شیوع  می یدرصد اشتغال جهان 10

 .است افتهیدرصد کاهش  نیچند یگردشگر یها ، خطوط کروز و شرکتییمایبزرگ هواپ یها م شرکتاسه

(WORLD ECONOMIC FROUM-a, 2020). 

لغو رویدادها، تعطیلی، محدودیت سفر و ترس از مسافرت، بسیاری از سفرها را در مسیر خود متوقف کرده 

 هواییونقل  المللی حمل است. انجمن بین
2
(IATA)  های مسافرتی و رکود  با توجه به شدت محدودیت

کمتر از  ٪44میلیارد دالر یا  252تواند  زند که درآمد صنعت مسافرتی می شده، تخمین می بینی جهانی پیش

ماه ادامه دارد و پس از آن بهبود  چندهای شدید سفر تا  باشد. این در حالتی است که محدودیت 2019رقم 

 113در مورد  IATA تحلیل قبلی و تجزیه .گیرد تدریجی در اواخر سال جاری میالدی صورت میاقتصادی 

های  که کشورهای جهان محدودیت انجام شد، پیش از آن 2020مارس  5میلیارد دالر ضرر درآمدها در 

برد. اساس المللی مسافرت هوایی را از بین  گسترده مسافرتی را اعمال کنند که تا حدود زیادی بازار بین

کاهش تقاضا برای پرواز  ویروس در صنعت پرواز  بود. در مورد تأثیر کلی  IATA بینی های پیش تخمین

تغییر درصد درآمد  2-3در شکل  .(IATA, 2020)همزمان با کاهش تقاضا برای سفرهای تفریحی است 

 ت.نشان داده شده اس 2020تا سال  2019ونقل هوایی و تخمین خسارت از سال  حمل

 2020 سال تا 2019 سال از خسارت نیتخم و ییهوا ونقل حمل درآمد درصد رییتغ -2-3 شکل

 
 (IATA, 2020)منبع: 

                                                                                                                                                                                      
1
های بیمه  سافرتی به صورت تفکیک شده در سالنامه بیمه مرکزی وجود ندارد و در ترکیب دادههای بیمه درمان م اینکه داده همتأسفانه با توجه ب  

 های مختلف داشت. های مسافرتی در کشور طی سال های قبل تحلیلی از وضعیت بیمه قسمتتوان مانند  درمان است، نمی
2 The international Air Transport Association 



 

 

127 

127 

 

 ای های بیمه فصل دوم: تاثیر شیوع ویروس کرونا بر رشته

نقش بیمه در کنار صنعت گردشگری و تعامل و همفکری متقابل در جهت ارایه خدمات بهینه و با توجه به 

های مسافرتی  گردشگری و کاهش سفرها به طور متقابل بر بیمه تأثیرات صنعت  ،افزایش ابعاد مثبت سفر

خارجی داخلی و های مرکز آمار، شاهد کاهش چشمگیر سفرهای  اثرگذار است. در ایران نیز با توجه به داده

-3در شکل های مسافرتی تأثیر چشمگیری دارد.  است که بر بیمه 19-کوویدلغو پروازها پیامد دیگر  ایم. بوده

نشان داده شده است. نمودار اروپا کنسل کردن پروازها به تفکیک ماه با توجه به شیوع بیماری در  میزان 3

 ، میزان لغو پروازها نیز بیشتر شده است. 19-دهد با شیوع بیشتر بیماری کووید نشان می

 ماه کیتفک به پروازها کردن کنسل زانیم -3-3 شکل


(Towards data science, 2020)منبع:

های بیمه، فروش بیمه  دهد که در بسیاری از شرکت های بیمه در ایران نشان می های شرکت آورد دادهبر

های بیمه  ه برآوردی از داد 5-3و  4-3های  شکلمسافرتی کاهش چشمگیر و نزدیک به صفر داشته است.

تحلیل دهند. ان میمسافرتی درمان عازم به خارج از کشور چند شرکت بیمه در ماه فرودین و اسفند را نش

کاهش چشمگیری داشته  98نسبت به اسفند  99نامه صادره در فروردین  دهد، تعداد بیمه می ها نشان  داده

متوجه کاهش صدور در فروردین  97و  98، 99نامه صادره فروردین ماه  است. همچنین با مقایسه تعداد بیمه

های تعداد خسارت نشان  نیز اتفاق افتاده است. داده 96و  97، 98شویم که این روند برای ماه اسفند  می 99

توان تحلیلی برای اثرگذاری  ها نیز تغییر کرده است و نمی نامه صادره، تعداد خسارت داد بسته به تعداد بیمه

 روی آن داشت. در این زمان  ویروس
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 99-98-97 یها سال ماه نیفرورد صادره نامه مهیب تعداد -4-3 شکل

0.00

100000.00

200000.00

300000.00

ایران سامان اسیا  البرز  ملت  پاسارگاد

99-98-97تعداد بیمه نامه صادره فروردین ماه سال های 

99تعداد بیمه نامه صادره فروردین  98تعداد بیمه نامه صادره فروردین  97تعداد بیمه نامه صادره فروردین 


 های مستخرج از سامانه سنهاب بیمه مرکزی منبع: نتای  تحقیق بر اساس داده

 98-97-96 یها سال اسفند ماه در صادره نامه مهیب تعداد -5-3 شکل

 
 های مستخرج از سامانه سنهاب بیمه مرکزی منبع: نتای  تحقیق بر اساس داده

های مسافران ورودی  نامه  های صادره برای بیمه نامه کاهش تعداد بیمهشود که  ها مشخص می هبا بررسی داد

 نیز اتفاق افتاده است. 

19-هایمسافرتیتوسطکوویدنحوهتغییربیمه-3-2-2

پیامدهای ویروس بر صنعت گردشگری، تغییر در سفرها و اجباری بودن بیمه مسافرتی برای اخذ ویزای 

های مسافرتی خواهد شد. البته باید توجه داشت که برآورد تأثیر  کشورها، باعث تأثیر بر بیمهتعدادی از 

 دهیم که  این بخش، از منظرهای مختلف توضیح می دراحتمالی به زمان بیشتری نیاز دارد. با این حال، 

فروش و خسارت به . ابتدا از منظر بازار مسافرتی ایجاد کرده است مهیبروی  ویروس کرونا چه تغییراتی

های توزیع  کنندگان بیمه، کانال پردازیم. سپس فاکتورهای دیگر از جمله نوع پوشش بیمه، استفاده تحلیل می

 دهیم. وتحلیل قرار می مورد تجزیه 19-و جغرافیای فروش بیمه را با تأثیرپذیری از کووید
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 وخسارتتغییردربازارفروش -1



  تیهای مسافر نامه بیمه توقف فروش 

مارس،  15مارس و  3اعالم کردند که در کمتر از دو هفته یعنی بین  1دایرک الین گران در انگلیس بیمه

میلیون پوند افزایش یافته است. اگرچه برآورد تأثیر  5ادعای خسارت بیمه مسافرتی از یک میلیون پوند به 

گذار از  های سفر و استفاده بیمه به دلیل افزایش محدودیت تغییراحتمالی زود است، ولی ممکن است این 

های مختلف برای کاهش خسارت داشتند، توقف فروش  نامه خود باشد. اقدامی که شرکت شرایط بیمه

 مهیب یها از شرکت یاریبس. اتفاق افتاده است یالملل نیب یبازارها یها برا توقف نیا شتریبنامه بود.  بیمه

 28و  متحده رخ داده است  االتیدر ا راتییتغ نیکردند. مهمتر را متوقف دیجدهای  نامه صدور بیمه یمسافرت

 ها نامه بیمه فروشها از آن یدرآوردند. برخ قیرا به حالت تعل یمسافرت مهیبه طور موقت فروش ب مهیشرکت ب

 در دهند. یرا پوشش نمویروس مربوط به  خسارتگونه  چیه گریاند: آنها د از سر گرفته با یک تغییر اساسی را

ه را به طور موقت متوقف کرد یمسافرت مهیمارس فروش ب 27 از 19-کوویددر واکنش به  انزی، آلایسترالا

، به عیاز صنا یاریو بسرو هستیم  روبه یا سابقه یب با دوران "نشان کرد:  خود خاطر تیدر وب سا انزی. آلاست

 Forbes, 2020; insuremytrip, 2020; The) "کنند. یرا احساس مویروس  ویژه صنعت مسافرت، تأثیر

National Law Review, 2020) 

 های جدید نامه محدودیت بیمه 

فروش داشتند، احتمال این وجود دارد که  19-گران از بیماری کووید ای که بیمه با توجه به تجربه

 وشی ره دنبال ب گران بیمه رایز با پوشش متفاوت ارائه شود. ،روسیو وعیش انیپس از پاهای مسافرتی  نامه بیمه

های بیشتری  های جدید با محدودیت نامه خود خواهند بود و بیمه دیجد یها نامه ریسک بیمهکاهش  یبرا

 ;Forbes, 2020; insuremytrip, 2020) .گیر جلوگیری کنند های همه ارائه خواهد شد، تا از خسارات بیماری

The National Law Review, 2020) 

  2"لیبه هر دل سفر لغو" مهیبتغییر بازار  

با این پوشش یک مزیت اختیاری بیمه مسافرتی است که همراه پرداخت هزینه اضافی است. با این پوشش 

های  نامه . در بیمهتوان دریافت کرد میدرصد هزینه سفر را  75تا  50هر دلیلی امکان لغو سفر وجود دارد و 

بستری شدن در بیمارستان، بالیای طبیعی، فوت  پوشش لغو وجود دارد، ولی لغو با دالیل خاص مثل رای 

به هر  سفر لغو" مهیبباشد.   نامه است، می یکی از اعضای خانواده و سایر مواردی که در شرایط عمومی بیمه

                                                                                                                                                                                      
1
 Direct Line 

2 Cancel for any reason coverage 
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درصد  40ها حدود  نامه بیمه نیاهزینه باشد.  19-کوویدهای  خسارت نیاز نخست یکیممکن است  "لیدل

و برای استفاده از آن، باید حداقل دو روز قبل از سفر اقدام به لغو سفر  است  رایی مسافرت مهیاز ب شتریب

رای انجام ارزیابی دقیق از ها نیز ب نامه افزایش یافته است. بعضی شرکت فروش این بیمه ،کرد. با آمدن ویروس

لغو "های  نامه بیمه که یی هم وجود دارندها شرکت اند. ریسک، فروش این پوشش را به حالت تعلیق درآورده

الزم به ذکر است  کرده است. رییتغبنابراین بازار این پوشش در این دوران  فروشند. را می "سفر به هر دلیل

وقفه در سفر یا  هلغو سفر گاهی اوقات تحت عنوان بیم هبیمشود. در ایران،  این پوشش در ایران ارائه نمی

اما با شرایط و ضوابط خاص برای لغو  شود ی فروخته میمسافرت هتحت پوشش بیم ،خیر سفر به مسافرأت هبیم

 ,Forbes, 2020; insuremytrip, 2020; The National Law Review) .نامه ذکر شده است که در بیمه

2020) 

 نامه به سمت ثبت درخواست خدمات انتقال تاریخ سفر تغییر از ثبت فروش بیمه 

به دنبال لغو سفر خود هستند و برای جلوگیری از ضرر بیشتر گذاران  به دلیل ترس از سفر بسیاری ار بیمه

جا کنند. لذا،  تمایل دارند که به جای لغو سفر، تاریخ سفر خود را برای استفاده از بیمه در سفرهای بعد جابه

، تغییر موقعیت ندهیآ یسفرها یبرا خیتار انتقالثبت درخواست خدمات  سمت از ثبت فروش بهها  شرکت

 (Forbes, 2020; insuremytrip, 2020; The National Law Review, 2020) .اند داده

 های مسافرتی تمدید بیمه 

که قبل از شیوع کرونا به سفر رفته بودند و در همان مقصد ماندگار  ی بودندافرادمسأله قابل توجه دیگر،  

برای این دسته از مسافرین  ای که د. یکی از مسائل عمدهاشتنو امکان بازگشت به کشور را ند بودند شده

. چرا که این افراد بیمه سفر را برای مدت زمان از قبل بود، اتمام مدت زمان بیمه مسافرتی شدایجاد 

در این میان . ماندند بینی شده سفر خود خریداری کرده بودند و با اتمام این مدت، عمالً بدون بیمه پیش

اند  را پیدا نکرده خود ی که به هر دلیل امکان بازگشت به کشورکه افراد ندطرحی را ارائه کرد ها برخی شرکت

 . (1399)مجله سفر،  اقدام کنند تمدید بیمه مسافرتیبتوانند نسبت به 

 های لغو سفر افزایش خسارت 

 انجمن بیمه انگلیس  های لغو سفر مهمترین پیامد برای بیمه مسافرتی است. طبق تخمین
1
(ABI)های  بیمه

کنند و بزرگترین  پرداخت می 19-کووید همیلیون پوند مطالبات مرتبط ب 275مسافرتی امسال حداقل 

از  SquareMouthهمچنین است.  2010پرداخت ساالنه لغو سفر تاکنون، دو برابر رکورد قبلی در سال 

 SquareMouth Travel)غو هستند خبر داده است درصدی مسافرینی که به دنبال پوشش ل 208افزایش 

insurance, n.d) 

                                                                                                                                                                                      
1 Association of British Insureres 

https://samaninsurer.com/travel/
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انجام شده  19-و شرایط شیوع کووید 2015های مختلف بین سال  در ادامه، مقایسه بیمه مسافرتی از کانال

رشد توجهی در بیمه مسافرتی داشتند.  فروش قابل، اروپا و به دنبال آن آسیا و اقیانوسیه 2015در سال است. 

گردشگران  میزان، UNWTOهای  گزارش  براساس .م عامل اصلی تحریک بازار بیمه سفر استتوریس

 به طوری که آمریکای شمالی شاهد باالترین سفر ورودیبوده  2015درصدی در سال  4/4المللی با رشد  بین

  .است در این زمان بوده

 مسافرتینوعپوششبیمه -2

است. پوشش بیمه  3و سفرهای طوالنی مدت 2ساالنه چندسفره، 1سفره مسافرتی شامل تک بیمه پوششانواع 

شود. اگر قرار باشد در یک  های کوتاه استفاده می منظور تعطیالت و استراحت سفره بیشتر برای سفرها به تک

مدت  کند. پوشش بیمه طوالنی سال فرد به بیش از یک سفر برود معموالً از پوشش بیمه ساالنه استفاده می

دهد، سهم بازار برای  نشان می 2015شود. براوردهای سال  های با زمان طوالنی استفاده میهم برای سفر

شود  بینی می سفره به دلیل مقرون به صرفه بودن بیشتر بوده ولی با شیوع ویروس پیش پوشش بیمه تک

مدت برای  وتاهریزی ک تقاضای بیمه ساالنه چندسفره بیشتر شود. به دلیل لغو پروازها و ترس از سفر برنامه

 (OpenPR, 2020)سفره تقاضای کمتری خواهد داشت.  های تک سفر انجام نخواهد شد، بدین ترتیب بیمه

 کنندگانبیمهمسافرتیاستفاده -3

کنندگان بیمه مسافرتی شامل سالمندان، مسافران آموزشی مثل اساتید پروازی، مسافران خانوادگی،  استفاده

مسافران خانوادگی و  2015و مسافران کامال مستقل هستند. در سال  4پشتی مسافران تجاری، مسافران کوله

شود در دوران  بینی می توجهی از درامد کلی بازار را برعهده داشتند. پیش بعد از آن سالمندان، سهم قابل

های سفرهای تجاری و افزایش  سهم فروش برای مسافران تجاری به دلیل افزایش هزینه 19-شیوع کووید

  (OpenPR, 2020)المللی بیشتر شود.   ت بینتجار

 هایتوزیعبیمهمسافرتیکانال -4

ها، کارگزاران بیمه، اگریگیتورهای  های بیمه، بانک های بیمه، واسطه های توزیع بیمه مسافرتی، شرکت کانال

مسافرتی های  های بیمه مثل آژانس واسطه 2015و سایر موارد هستند. بیشترین کانال توزیع در سال  5بیمه

                                                                                                                                                                                      
1
 Single trip   

2
 Annual multi-trip 

3
 Long stay trip 

4
 Backpackers 

 ایل الزم در کوله پشتی حملو کلیه وس کند میهای ارزان قیمت اقامت  اغلب در اقامتگاهمسافر کم هزینه و مستقل است که  پشتی نوعی مسافرت کوله

 است.افراد مسن نیز در طول استراحت شغلی یا بازنشستگی  مورد استقبال، اما شود انجام میجوانان توسط پشتی عموماً  کوله مسافرتاگرچه  شود. می
5
 مورد نظر خود را از چندین شرکت بیمه استعالم بگیرند.  بیمه خ حقنرشوند تا مشتریان بتوانند به صورت آنالین،  اگریگیتورهای آنالین باعث می 

https://bimebazar.com/thirdparty/
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تر از اینترنت جهانی،  شود که با توجه به استفاده گسترده بینی می بودند. در دوران شیوع ویروس پیش

 (OpenPR, 2020) ترین کانال توزیع باشند. اگریگیتورهای بیمه سریع

 جغرافیایفروشبیمهمسافرتی -5

سهم نسبی آن  شود که بینی می ش، اروپا بیشترین درآمد را به خود اختصاص داده است. اما پی2015در سال 

از درآمد جهانی در زمان شیوع ویروس دچار کاهش شده باشد. همچنین در بقیه مناطقی که درگیر ویروس 

 ,OpenPR) هستند آمار فروش بیمه مسافرتی برای مسافران ورودی و خروجی دچار کاهش شده است.

2020) 

 اتوپیشنهادبندیجمع-3-3

آمادگی جهان . اند داوم، رخ دادهبه طور مدر گذشته نیز و  هستند ریناپذ اجتناب یامر ،ریگ همه های یماریب

، نسبت به بهتر یبهداشت یها مراقبت و یالملل نیب یها یهمکار گیر به دلیل برای مواجهه با یک بیماری همه

است به  ممکن یتحرک جهان شیافزا و ینی، شهرنشتیحال، رشد جمع نیبا اگذشته پیشرفت کرده است. 

های پاندمی و اپیدمی از  . مانند بالیای طبیعی، خطرات بیماریتر منجر شود و گسترده عتریسریک بیماری 

های مربوط به آن در  های مرتبط با ریسک رود و ادامه خواهد یافت. بنابراین باید محصوالت و پوشش بین نمی

 صنعت بیمه گنجانده شود.

های پاندمی و اپیدمی  تواند ارزیابی شود. بیماری ر آنها ریسک میدهد که د ، مواردی را پوشش میمهیب

و  هاابزارران، گ مهیب از طرفیدارند.  یا گسترده اریبس ییایجغراف ریثأهستند و ت ینیب شیپ رقابلیغ

لذا، صنعت بیمه باید  هایی را ندارند. سکیر نیمناسب چن گذاری متیق یبراگری الزم  بیمه یها دستورالعمل

ها و  های آن، هزینه های ریسک آن، تهدید مدلگیر پرداخته و  های همه وتحلیل بیماری ر جدی به تجزیهبه طو

های خود برای آینده  گران باید از تجربه بیمهدر نهایت،  دهد.قرار دقیق مورد ارزیابی  رانوع بیماری 

 .ریزی کنند برنامه

مسافرتی باید برای مقابله با چالشی که از سوی گران و صنعت  دولت، بیمه، 19-با توجه به اثرات کووید

ویروس ایجاد شده است با هم همکاری کنند تا مردم اطمینان کافی برای پوشش سفرهای خود داشته باشند. 

های بیمه بعد از بحران تغییر کند و اقداماتی را برای مواجهه با  شود که رویکردهای شرکت ویروس باعث می

های  با توجه به کانالریزی کنند. در زیر پیشنهاداتی  های بیشتر برنامه از خسارت شرایط بیماری و جلوگیری

 شود: اثرگذاری که در قسمت قبل مورد بررسی قرار گرفت بیان می

 شیوه از فناوریاستفاده جدید ،های دیجیتال تحول فروشرایبهاکنندهتجمیعو

 .هایمسافرتیبیمه
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وآمد و کاهش ساعات کاری به دلیل شیوع ویروس،  عمومی و پررفت به دلیل ترس از حضور در اماکن

فروش، های آنالین، سبب رونق  های اجتماعی و کانال های هوشمند، شبکه استفاده از اینترنت و تلفنگسترش 

تا مشتریان  شود میو سبب د شد خواهدر بازار  مقایسه آنالین بیمهنامه و  همچنین  تمدید آسان بیمه

الگوهای رفتاری خود را برای خرید بیمه تغییر دهند. راحتی در خرید، استفاده آسان، امکان انتخاب بهترین 

  .روی آورند های جدید فناوریشوند تا مشتریان به استفاده از  عواملی است که سبب می ،گزینه

 هایمسافرتیبرایبیمههایپاندمیواپیدمیهایبیماریشناساییریسک 

گیر و عدم ارزیابی  های همه بینی بودن بیماری گران به دلیل غیرقابل پیش همانطور که بیان شد تعدادی بیمه

به هنگام  تمایل دارندافراد  که نیابا توجه به نامه را متوقف کردند.  های آن، فروش  بیمه صحیح ریسک

های  های بیماری ، باید ریسکداشته باشند، اطمینان طور کامل به مسافرت، از تحت پوشش بیمه قرار گرفتن

 یبراگری الزم  بیمه یها و دستورالعمل هاابزاروتحلیل قرار گیرد. همچنین متناسب با آن  گیر مورد تجزیه همه

  تقویت شوند.مناسب  گذاری متیق

 هایمسافرتینامهبازبینیدقیقاستثنائاتشرایطعمومیبیمه 

ها هر  در مورد بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور شرایط عمومی مصوب نداریم و شرکت که اینبا توجه به 

شورای عالی  77نامه  آیینشود نهاد ناظر همانند  پیشنهاد می ،کدام برای خود یک شرایط عمومی مجزا دارند

، برای مسافرین می ایرانمسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسال نامه شرایط عمومی بیمه ،بیمه

های مختلف  نامه نامه به تصویب برساند تا ابهامات در شرایط عمومی بیمه عازم به خارج از کشور نیز آیین

ها بازبینی الزم در قسمت استثنائات شرایط  صورت شرکت بخصوص در شرایط استثنا برطرف شود. در غیر این

 گیر داشته باشند تا دچار خسارت بیشتر نشوند.   مههای ه های خود برای بیماری نامه عمومی بیمه

 اوراقبهاداربیمهسازیفاجعهاستفادهازابزارهایمدل بیمهاتکایی، پوششبرایای،

 هایپاندمیواپیدمی.بابیماریهایمسافرتیمرتبطخسارتبیمه

اشی از لغو یا سایر موارد های ن های قبل اشاره شد، ممکن است خسارت با توجه به مواردی که در قسمت

گران باید آمادگی الزم برای مواجه  های مسافرتی چشمگیر باشد. لذا بیمه گیر در بیمه مرتبط با بیماری همه

 با این شرایط  و انتقال ریسک را داشته باشند.

 بیمهاطالع پوششرسانی روزترین به مورد در بیمهگران طریقنامههای از خود های

 پیامکوتاهبهمشتریان.وتلفمثلایمیلهایمخکانال

https://bimebazar.com/
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ها و تغییرات  های الزم مرتبط با پوشش ها باید اطالعیه ها، شرکت برای رفاه مشتریان و آگاهی کافی از پوشش

نامه  گذار با اطالعات کافی متناسب با این شرایط اقدام به خرید بیمه آن را به طرق مختلف قرار دهند تا بیمه

 کند.

تواند بار مالی  نامه صادره زیاد می ها با تعداد بیمه برای شرکت 19-بیماری کوویدالزام بر پوشش  در ایران،

گذار دریافت نشده است.  بیمه متناسب با ریسک این بیماری از قبل از بیمه سنگینی ایجاد کند. چون حق

های پاندمی و اپیدمی تغییر  ریهای مسافرتی متناسب با بیما  نامه بنابراین الزم است محاسبات اکچوئری بیمه

یک بحران و یک فرصت است و فشارهای کوتاه مدت بر برخی صنایع و ویروس شیوع  ،برای همه صنایعکند. 

. بنابراین کند هایی برای تنظیم ساختار کل صنعت برای تأمین نیازهای جدید ایجاد می همچنین فرصت

باید برای بحران کرونا و هم دوران پساکرونا باشد. با های صنایع مختلف از جمله صنعت بیمه هم  استراتژی

افزایش حجم مسافرت در دوران پساکرونا صنعت بیمه با افزایش تقاضا و به دنبال آن پرداخت خسارت مواجه 

 ریزی الزم برای دوران پساکرونا را داشته باشند. های مسافرتی برنامه گران باید برای بیمه شود. لذا بیمه می
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هایباربریهبیم-4

 1زهرا بردال

مقدمه

در راستای مطالب فصول قبل همانطور که پیش از این گفته شد، با گسترش ویروس کرونا و تاثیری که بر 

های بازار مالی که بشدت تحت تاثیر این مسئله قرار گرفته  اقتصاد و تجارت جهانی داشته، یکی از بخش

های باربری به دلیل اثرات ناشی از  مه ای متاثر از این بحران بیمههای بی صنعت بیمه است. در بین انواع رشته

های باربری  قرنطینه جهانی، شدیدا تحت تاثیر این بحران قرار گرفته است . این ویروس بر عوامل موثر بر بیمه

ونقل و تقاضای جهانی نفت بشدت تاثیر  همچون حجم تجارت جهانی و میزان واردات و صادرات، حمل

 و همین امر سبب آسیب پذیری شدید این رشته از صنعت بیمه شده  است . گذاشته

الملل و فرایند زنجیره تامین، در شرایط به وجود آمده  های باربری در تجارت بین با توجه به اهمیت بیمه

 گیری ویروس کرونا که سبب قرنطینه جهانی و در نتیجه تحت تاثیر قرار گرفتن فرایند کنونی ناشی از همه

های باربری  نقل شده است، در این بخش به بررسی تاثیرات ناشی از شیوع این ویروس بر بیمه و حمل

، تاثیر 2-4گیرد، بخش  های باربری در ایران مورد بررسی قرار می ، وضعیت بیمه1-4پردازیم. در بخش  می

های  تجارت جهانی، شرکتهای باربری را از بعد آثار آن بر  های بازار هدف بیمه کرونا بر حجم فعالیت

تاثیری که شیوع این ویروس بر شدت و  3-4دهد و در بخش  ونقل و بازار نفت مورد بررسی قرار می حمل

جمعبندی و پیشنهادات  4-4های باربری داشته است را بررسی نموده و در ادامه در بخش  تواتر ریسک بیمه

 شود. می حاصل از این پژوهش ارائه

 هایباربریدرایرانبیمهبررسیوضعیت-4-1

بیشتر ملزومات دنیای امروز ما از خوراک و پوشاک و وسایل منزل تا مواد اولیه کارخانجات، سوخت و غیره از 

رسند. بی شک زندگی ما در دهکده جهانی، بعد از تکنولوژی بر پایه  نقل و ترابری به دست ما می و طریق حمل

گونه تضمینی انجام شود، در این  که این حجم از تبادالت بدون هیچ ونقل استوار است. حال تصور کنید حمل

گیرانه در  انجام اقدامات ایمنی و پیش شود ها از حد تصور خارج می ها و ورشکستگی صورت میزان خسارت

تواند به صورت صددرصد از وقوع اتفاقات جلوگیری کند.  عین حال که بسیار موثر و تاثیرگذار است اما نمی

ونقل  ای که حوادث حمل بیمه  های وارده پس از حادثه را به حداقل برساند. تواند زیان بیمه است که میتنها 

                                                                                                                                                                                      
1
 ای های بیمه نظاممسئول میز تخصصی  -پژوهشگر پژوهشکده بیمه 
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شود خسارات وارده به اموال بیمه  گر متعهد می نامه بیمه های باربری است. در این بیمه دهد بیمه را پوشش می

ه خطرات تحت پوشش آن بر حسب شده در هنگام بارگیری، حمل و تخلیه را تحت پوشش قرار دهد. دامن

گر همه خطراتی را که منجر  متفاوت است. در کاملترین این شرایط بیمه A,B,Cاستفاده از مجموعه شرایط 

 Cluse)دهد  به جز موارد استثنا تحت پوشش قرار می شود به تلف شدن یا آسیب دیدن کاالی مورد بیمه می

A.) 

دارد. طبیق   صنعت بیمه ایران های باربری جایگاه مهمی در ان بیمهبا توجه به وسعت مرزهای آبی و خاکی ایر

میلییون   388،545،5معیادل   98ها از مقدار حق بیمه تولیدی در سیال   برآوردهای انجام شده سهم این بیمه

های باربری یک پرتفوی پر سیود   ای سبب شده بیمه ریال است. پایین بودن ضریب خسارت در این رشته بیمه

های بیمه محسوب شود، اما علیرغم نقش و جایگاه مهم این رشته در صنعت بیمه اییران بیاز هیم     برای شرکت

را به خود اختصاص  98درصد از کل حق بیمه تولیدی در سال  0.94رشد مناسبی نداشته و فقط  پوشش این

عوامل خیارجی کشیور،   باشد متاثر از  بیمه بیش از آنکه متاثر از نرخ حق باربری های دهد. تقاضا برای بیمه می

ها بیشیتر مربیوط بیه     های کالن اقتصادی و ... است. در ایران این بیمه درآمدهای ارزی ، واردات کاال ، سیاست

هیای   درصدی در پرتفیوی بیمیه   85کاالهای وارداتی است و بخشی از آن نیز مربوط به صادرات است. ترکیب 

توان گفت که در چنین شیرایطی   ( لذا در مجموع می1398باربری وارداتی موید این مطلب است )بیمه ایران، 

 گیرد.  نامه تحت تاثیر قرار می بیمه مشخص است که با کوچکترین تغییری در شرایط واردات و صادرات این

تبعات اقتصادی قابل توجهی بر دنییا داشیته تیا جیایی کیه بانیک        2020شیوع  ویروس کرونا در اوایل سال 

بینیی نمیوده     درصد پییش 5/1تا  1، کاهش رشد اقتصادی جهان را OECDلی پول و المل جهانی، صندوق بین

های باربری همچیون حجیم    است. با گسترش و شیوع این ویروس به دلیل تاثیراتی که بر عوامل موثر بر بیمه

 ، این بخش از صنعت بیمهه ونقل و تقاضای جهانی نفت داشت تجارت جهانی و میزان واردات و صادرات، حمل

پذیر نموده است، لذا در ادامه ضمن بیان تاثیر کرونا برحجم فعالیت بازار هدف و در نتیجیه   را به شدت آسیب

های باربری  ها در بخش بیمه های باربری به بیان اثراتی که این بحران بر شدت و تواتر ریسک تقاضا برای بیمه

 داشته است خواهیم پرداخت.

 هایباربریهایبازارهدفبیمهتاثیرکرونابرحجمفعالیت-4-2

های اقتصادی از جملیه بیازار نفیت، تغیییر      گسترش ویروس کرونا و نبود درمان قطعی برای آن، برخی متغیر

الملل، کسری بودجه دولتی، بازار  کنندگان و تولیدکنندگان و کاهش تولید و اشتغال، تجارت بین رفتار مصرف

بینیی آتیی اقتصیاد کشیور و وضیعیت       ا تحت تاثیر قرار داده و قدرت پیشارز، تورم و بازارهای مالی و سهام ر

وکارها را صلب نموده است. در این میان، به دلیل کاهش تجارت جهانی ناشی از تعطیلی کارخانجات در  کسب

ر اند. د های باربری به شدت از این بحران تاثیر پذیرفته های صنعتی دنیا و در نتیجه کاهش ترددها، بیمه قطب
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های باربری، اثیری را کیه    این بخش تالش خواهیم کرد تا ضمن بررسی تاثیر کرونا بر بازارهای هدف در بیمه

 ها خواهد داشت بیان نماییم. این اختالالت بر میزان تقاضا و فروش در این بیمه

 تاثیرکرونابرتجارتجهانی-4-2-1

جهانی کشورها ضربه وارد نموده و در همه جا تسری  تواند به اقتصاد می 19یکی از دالیلی که بحران کووید 

افتد که کاالیی در کشوری تولید و در کشور دیگر به  الملل است. تجارت زمانی اتفاق می پیدا کند، تجارت بین

فروش برسد، بنابراین طبیعی است که تجارت نسبت به کاهش تولید و کاهش تقاضا حساس باشد. کاهش 

ارخانجات تولیدی، ممنوعیت ترددها و بسته شدن مرزها همگی باعث کاهش تولید به دلیل تعطیلی ک

رود  های صورت گرفته توسط سازمان تجارت جهانی انتظار می بینی صادرات در جهان خواهد شد. طبق پیش

های اقتصاد به شدت سقوط کند. در یک  در اثر شیوع این ویروس تجارت در همه مناطق و در تمام بخش

% کاهش یابد و در صورت عدم کنترل 13رود حجم تجارت جهانی به میزان  بینانه انتظار می سناریوی خوش

% یا بیشتر باشد. اقتصاد دانان تجارت جهانی معتقدند که 32تواند تا حجم  این بیماری کاهش اتفاق افتاده می

خواهد بود )این   2008-2009فراتر از بحران مالی  19تاثیر اقتصادی و رکود ناشی از بحران بهداشتی کووید 

ها  نشان داده شده است(. آثار کاهش در فعالیت پاره ای از خدمات در طول اپیدمی 1-4مسئله در نمودار 

آوری  ممکن است برای همیشه باقی بماند اما در عین حال این بحران برای برخی از خدمات مانند خدمات فن

 (.WTO, 2020اطالعات زمینه ساز رونق بیشتر بوده است )

 2000-2022حجم تجارت جهانی کاال -1-4نمودار 

 

 WTO Secretariat 2020منبع: 
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الملل ایران نیز تاثیر چشمگیری  کاهش تجارت جهانی در شرایط کرونایی طبیعتا بر وضعیت تجارت بین

خواهد داشت. اختالل در حجم صادرات و واردات از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی ، کاهش تقاضای 

االهای صادراتی و اختالل در تجارت با شریک اول تجاری ایران یعنی چین همگی جریان واردات و صادرات ک

ترین عوامل در تقاضای  در ایران را دچار اختالل نموده است و از آنجا که واردات و صادرات یکی از اصلی

ای در فروش  ل مالحظههای باربری است لذا شوک وارده بر این بخش از اقتصاد سبب کاهش قاب پوشش

 های باربری خواهد شد. بیمه

 ونقلحملهایباربریوتاثیرکرونابرشرکت-4-2-2

شود. این ویروس  ارائه می 19هایی در مورد افزایش موارد ابتال به کووید  با گذشت زمان همچنان گزارش

اند،  در اثر این بیماری از بین رفتهگیر شده است. هزاران نفر  ها به جز قطب جنوب همه تقریبا در تمام قاره

ها  ها بسته اند،دولت ها نفر به طور دائم و یا موقت بیکار شده بازارهای مالی و سهام متالشی شده، میلیون

ها انسان در  حمایتی را تصویب نموده اند، بخش بهداشت به شدت آسیب دیده و شکننده شده است، میلیون

ونقل در  های حمل ها و سیستم شوند و زیر ساخت جاهای دیگر قرنطینه میهای خود یا  سراسر جهان در خانه

(. در اثر شیوع این forbes, 2020گیرند ) سراسر جهان در حال حاضر در کمترین سطح مورد استفاده قرار می

ها ممکن  گذاری ویروس سازوکارهای کشورهای مختلف در راستای گذر فوری از این شرایط است، اما سیاست

تواند اثر اقتصادی ناشی از این ویروس را  جایی کاالها شود، این مسئله می ای باشد که مانع جابه به گونه است

ونقل است. این اپیدمی به دلیل  های متاثر از این پدیده صنعت حمل ترین بخش ماندگارتر نماید. یکی از اصلی

های تجاری  کاهش شدید فعالیت های تولیدی و صنعتی باعث ای از فعالیت های گسترده تعطیلی بخش

شود. از آنجا که  می الملل در سراسر جهان و در نتیجه وارد آمدن شوک بزرگی بر صنعت حمل و نقل بین

های  ونقل از آغاز شیوع این ویروس به شدت تحت تاثیر آن قرار گرفته تمامی موسسات و سازمان صنعت حمل

راستای کنترل و کاهش اثرات مخرب این ویروس انجام هایی را در  ونقل محدودیت مرتبط با حوزه حمل

ونقل کمک نماید. بر این  تواند به شناخت اثار شیوع این بیماری بر بخش حمل اند که شناخت انها می داده

 منعکس شده است.  1-4ها  در جدول  اساس، بخشی از اهم این محدودیت

 ویروس کرونا ونقل از آغاز شیوع مهمترین اقدامات بخش حمل -1-4جدول 

 اقداماتانجامشده زمان ردیف

 ژانویه 27 1

دوازده مورد نخستین مبتالیان به کورونا در ووهان چین ثبت شد. در ادامه با  2019در دسامبر 

مورد ابتال در کمتر از یک ماه، در اواخر ژانویه، دولت چین تصمیم  600کشته و بیش از  25ثبت 

در ووهان گرفت. در همان روز ، سنگاپور مراحل کنترل دما و ها به بن به ممنوعیت ورود کشتی

های سالمت را در تمام بنادر خود آغاز کرد و چندین سفر دریایی به کشور چین را لغو  بازرسی

 .نمود
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 اقداماتانجامشده زمان ردیف

 فوریه 4 2
مسافر و خدمه کشتی دایاموند پرنسس به ویروس کرونا و قرنطینه این کشتی در  621ابتالی 

 فوریه 19تا  بندر یوکوهاما ژاپن

 فوریه 6 3

گسترش سریع ویروس در آن سوی مرزهای چین اقدامات پیشگیرانه را در بین شهرهای بندری 

یک اقدام اساسی در این جهت ، تصمیم هنگ کنگ برای  .و کشورهای همجوار آن تسریع کرد

ن خیلی زود تایوا .های کروز خود و قرار دادن همه مسافران چینی در قرنطینه بود بستن پایانه

 .اقدام مشابهی را اتخاذ کرد

 فوریه 10 4

های ناشی از شیوع ویروس  خطوط کانتینر به دلیل کاهش میزان تردد 1اینتلیجنس سیبه گزارش 

که  شوند این مطالعه نشان داد میلیون دالر در هفته متحمل می 350تا  300کرونا ضررهایی بین 

 ی( کنسل شده است.سفر دریایی)باربر 31هفته  1در کمتر از 

 فوریه 21 5

)دریانوردی  سازمان بین المللی
2
IMO)  و سازمان بهداشت جهانی (

3
WHO)  بیانیه مشترکی

اجرای اقدامات بهداشتی در راستای به حداقل رساندن ارتباطات "را در تالش برای اطمینان از 

 .منتشر کردند "ونقل و تجارت بین المللی غیر ضروری در حمل

 سمار 6 6

 با شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان، به منظور مقابله با این ویروس اتاق بین المللی کشتیرانی

(
4
ICS) ها را با همکاری مجموعه ای از دستورالعمل IMO  ،WHO  و سایر ارگانهای به منظور

 ها و اقدامات بهداشتی در راستای مدیریت بنادر ارائه داد. ارائه مشاوره

 مارس 12 7

وز پس از اعالم همه گیری کرونا توسط سازمان بهداشت جهانی، سازمان بین المللی حقوق یک ر

در همین زمان ، این سازمان  .کند بشر اعالم کرد که دفتر مرکزی خود در لندن را تعطیل می

کلیه جلسات خود از جمله کمیته حفاظت از محیط زیست دریایی را که به منظور بهره وری 

 .شد به تعویق انداخت نجام میبهتر از انرژی ا

 مارس 13 8

با شیوع ویروس کرونا در ایتالیا و قرار گرفتن آن در لیست بدترین کشورهای جهان از نظر تعداد 

مبتالیان ، این کشور در اوایل ماه مارس با توجه به بحران مواجه شده در زمینه فضاهای 

رستان شناور برای معالجه بیماران بیمارستانی قصد دارد یک کشتی مسافری را به یک بیما

 تبدیل کند.

 مارس 19 9

ICS و فدراسیون بین المللی کارگران حمل (ونقلITF)5  نامه ای به سازمان ملل ارسال کردند

که در آن به ضرورت حفظ زنجیره تامین و تجارت و حمل ونقل دریایی اشاره شده است. در این 

ها و به حداقل رساندن موانع در زمان بارگیری  شتینامه همچنین به ضرورت تسهیل در حرکت ک

 .و تخلیه کشتی اشاره شده است

 مارس 24 10

انگلستان به بسیاری از کشورهای اروپایی پیوست و در این کشور نیز مشابه اکثر کشورهای 

ونقل انگلیس ، ناتیلوس  اروپایی اعالم قرنطینه شد. در واکنش به این اقدام ، اتاق حمل

ونقل بیانیه مشترکی را  ونقل ریلی ، دریانوردی و حمل و اتحادیه ملی کارگران حمل 6نالاینترنش

منتشر کردند که از دولت خواسته است تا از منافع دریانوردان ملی حمایت کند. در این بیانیه 

ونقل  اعضای ما باید از سوی دولت مجاز باشند تا نقش اصلی لجستیک صنعت حمل"آمده است: 

                                                                                                                                                                                      
1
 SeaIntelligence 

2 - International Maritime Organization 

3 - World Health Organization 

4 - International Chamber of Shipping 
5
 - International Transport Workers' Federation 

6
 - Nautilus International 
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یه مواد غذایی ، دارو ، سوخت و تجهیزات مورد نیاز برای حفظ مردم و مشاغل انگلستان را در ته

 ".تأمین کند

 آوریل 2 11

IMO های مسافرتی  به بسیاری از نمایندگان صنعت دریانوردی پیوست و خواستار لغو محدودیت

بدون توجه به و آزادی ورود و خروج از کشتی برای دریانوردان،پرسنل کشتی و کارگران بنادر 

 ملیت آنها شد.

های جهانی بر اهمیت نگه داشتن بنادر و پشتیبانی از  این سازمان همچنین در نامه خود به دولت

 .زنجیره تأمین تأکید کرده است

 آوریل 8 12

ها را به منظور حمایت از  با افزایش تعداد مبتالیان ، کمیسیون اروپا مجموعه ای از دستورالعمل

 .م بازگرداندن مسافران کشتی مسافرتی و محافظت از خدمه کشتی راه ارائه کردها هنگا دولت

های حیاتی برای اقتصاد ما و حافظان  دریانوردان کانال"ونقل آدینه ووالن گفت:  کمیسیونر حمل

از کاالهای حمل شده  ٪30تجارت جهانی اتحادیه اروپا و  ٪75های تأمین هستند چرا که  زنجیره

های ارائه شده توسط این سازمان  دستورالعمل" ".شوند وپا از طریق دریا منتقل میدر اتحادیه ار

 ".هایی برای جابه جایی خدمه و چگونگی سفرها است شامل مشاوره بهداشتی ، توصیه

ای از اقدامات انجام شده  های صورت گرفته و نتای  بدست آمده از جدول فوق، بخش عمده با توجه به بررسی

ای مختلف در حوزه دریایی در راستای کاهش آثار منفی و مخرب ناشی از محدودیت در توسط کشوره

ترددها و قرنطینه کشورها از زمان شیوع ویروس کرونا است، همین امر مبین اهمیت توجه و حفظ فرایند 

زنجیره  الملل در زمان شیوع این ویروس به منظور حفظ و نگهداری بنادر در راستای پشتیبانی از تجارت بین

های  تامین است.چرا که عوارض جانبی ناشی از افت حمل بار در مرحله نخست باعث ضعیفتر شدن فعالیت

ونقل خواهد شد. طبیعتا کاهش تجارت جهانی و در پی آن کاهش  ای برای حمل تولیدی و سپس ضربه

ها به ویژه در بخش  جایی جابه گذار بوده کاهش در این ونقل بر مسئله نقل و انتقاالت در ایران نیز تاثیر حمل

های باربری باعث شده کشورمان در  ترین عوامل موثر بر تقاضای بیمه باربری دریایی به عنوان یکی از اصلی

های  ونقل وارد شرایط شبه قرنطیه شده، لذا در این شرایط شاهد کاهش در مقدار تقاضا برای بیمه حوزه حمل

 باربری در ایران هستیم.

 یرکرونابربازارنفتتاث-4-2-3

هیای اقتصیادی خواهید شید بیه       گسترش ویروس کرونا در سراسر جهان باعث محدودیت در سفرها و فعالیت

های تولیدی باعث کیاهش چشیمگیر تقاضیای     المللی انرژی کاهش در ترددها و فعالیت بینی آژانس بین پیش

شیود کیه ایین رقیم نشیان       که در روز میمیلیون بش 435به میزان  2020جهانی نفت در سه ماهه اول سال 

ای از بازارهای انرژی  باشد. البته این کاهش در طیف گسترده سال گذشته می 10دهنده بیشترین کاهش طی 

های تجدید پذیر تاثیر دارد، اما تاثیر آن در بازاهای نفت بسیار جدی است و  از جمله زغال سنگ، گاز و انرژی

ت وارد خواهد کرد. کاهش تقاضای نفیت چیین بزرگتیرین مصیرف کننیده      ضربه سنگینی را بر تقاضای سوخ
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انرژی در جهان که بیش از سه چهارم رشد تقاضای جهانی نفت در سال گذشیته را بیه خیود اختصیاص داده     

بر کاهش عرضیه   19(. تاثیر کووید IEA2020بیش از سایر کشورها بر تقاضای جهانی نفت تاثیر داشته است)

 قابل مشاهده است  3-4و  2-4نمودار و تقاضای نفت در 

رشد تقاضای نفت در چین و جهان -2-4نمودار  

 

 International Energy Agency منبع:

عرضه جهانی نفت در کشورهای عضو و غیر عضو اپک -3-4نمودار  

 
 International Energy Agency منبع:

تولید ناشی از شکست اوپک پالس و سقوط قیمت نفت در ایران به دلیل کاهش تقاضا و کاهش مقدار 

پذیری شدید این بخش شده است و به دلیل کاهش  ها سبب آسیب های صادراتی ناشی از تحریم محدودیت

تقاضای چین به عنوان بزرگترین مشتری نفت ایران حجم اندک صادرات نفت ما به این کشور با محدودیت 
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ی انرژی میزان تولید  نفت خام در ایران در سه ماهه بیشتری مواجه شده است. به گزارش آژانس بین الملل

 میلیون بشکه در روز رسیده است.  2.06هزار بشکه در روز کاهش یافته و به  40به میزان  2020نخست سال

های باربری محموالت نفتی و پتروشیمی تاثیر بسزایی  محدودیت در صادرات نفت طبیعتا بر مقوله بیمه

های صادره و در نتیجه حق بیمه های تولیدی در این  نامه سبب کاهش تعداد بیمهخواهد داشت و همین امر 

 بخش خواهد شد.

با توجه به موارد فوق الذکر، کاهش در تجارت جهانی به دلیل تعطیلی تعداد زیادی از کارخانجات بزرگ 

ونقل به دلیل  تولیدی در جهان، کاهش صادرات و واردات ناشی از قرنطینه کشورها و همچنین کاهش حمل

ونقل و در نهایت تاثیری که این ویروس بر کاهش تقاضای  محدودیت فعالیت تعداد زیادی از موسسات حمل

های باربری جهان شده است. طبیعتا این رویداد بازار  جهانی نفت خام داشته است، همگی سبب تاثیر بر بیمه

ز تحت تاثیر خود قرار خواهد داد .اگر چه در این های باربری را نی ونقل در ایران و به دنبال آن بیمه حمل

های صادره  زمان کوتاه نمی توان در مورد تاثیری که کرونا بر میزان حق بیمه تولیدی و تعداد بیمه نامه

های باربری در ایران دارد اظهار نظر نمود اما با استفاده از مقادیر بدست آمده از سامانه سنهاب بیمه  بیمه

ها قابل  تاثیر تغییرات آن به وضوح در این بخش 98و  97ه آن با مدت مشابه آن در سالهای مرکزی و مقایس

 مشاهده است.

 99و 97،98مقایسه حق بیمه تولیدی در ماههای دی، بهمن، اسفند و فرودین سالهای  -4-4نمودار

 
 منبع: سامانه سنهاب بیمه مرکزی
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هیای   هیای بیاربری در میاه    قابل مشاهده است، حق بیمه تولیدی در بخیش بیمیه    3-4دار همانطور که از نمو

نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشیته اسیت)البته رونید فزاینیده میذکور در       98دی،بهمن و اسفند 

در  اسفند ماه کاهش داشته است (اما این روند به یکباره با شیوع ویروس کرونا در جهان و شیدت گیرفتن آن  

با کاهش شدیدی مواجه بوده است، از دالیل اصلی این کاهش همانطور که در بیاال   99ایران در فروردین ماه 

به تفصیل توضیح داده شد، تعطیلی بنادر و محدودیت در تردد ناشی از قرنطینه کشورها،کاهش حجم تجارت 

م تقاضیا ، توقیف در فعالییت    های بیزرگ تولییدی جهیان و کیاهش حجی      بین الملل ناشی از تعطیلی کارخانه

نسبت به مدت 99و به دنبال آن فروردین  98های صادره در اسفند  های بیمه و کاهش تعداد بیمه نامه شرکت

قابل مشاهده اسیت. البتیه بیا توجیه بیه وجیود عامیل         4-4مشابه سال قبل بوده است. این کاهش در نمودار 

ملل ایران داشته است نمی توان به طور قطع اعالم کرد کیه  ها و تاثیر زیادی که بر حجم تجارت بین ال تحریم

های صادره و به دنبال آن حق بیمه تولیدی صرفا ناشی از عامل کرونا است اما قطعا  کاهش در تعداد بیمه نامه

 تاثیر این عامل بر دو مولفه مذکور قابل توجه بوده است.

 99و 97،98دی، بهمن، اسفند و فرودین سالهای مقایسه تعداد بیمه نامه صادره در ماههای  -5-4نمودار

 

 منبع: سامانه سنهاب بیمه مرکزی

 هایباربریتاثیرکرونابرشدتوتواترریسکبیمه-4-3

هیا بیه خصیوص صینعت و اقتصیاد       در دنیایی که به هم پیوستگی و ارتبیاط بیین کشیورها در تمیامی حیوزه     

طبیعی است که عامل مرگ آفرین و مخلی همچون کرونا باعث به وجود آمدن زنجیره ای از گریزناپذیر است، 

شود. چین به عنوان یکی از مهیم تیرین کشیورهای عرصیه      مشکالت از شرق دور تا غربی ترین نقطه دنیا می

هیا و   ینیک های اصلی این زنجیره است و شیوع عامل بیماری زا از این کشور، ل صنعت و اقتصاد، یکی از حلقه

ونقل و باربری هم یکی از این صینایع و بازارهاسیت کیه     پیوندهای زیادی را از هم گسسته است. صنعت حمل

هم از جنبه تجاری و هم از جنبه انسانی، شدیدا تحت تاثیر این مساله قرار گرفته و درگیر مشیکالت عدییده   

هیای   های جیانبی ایین صینعت کیه بیمیه      ونقل و بخش ای شده است طبیعتا تاثیر این ویروس بر مقوله حمل
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تواند ضمن کاهش  ترین آنها است، اثرات چشمگیری خواهد داشت. چرا که این بیماری می باربری یکی از مهم

 ها در این بخش را تحت تاثیر قرار دهد. های باربری شدت و تواتر پاره ای از ریسک تقاضا در بخش بیمه

های  راتی که شیوع ویروس کرونا بر شدت و تواتر ریسک در بیمهلذا در این بخش از گزارش به بیان تاثی

جایی  البته قطعا با توجه به کاهش حجم تجارت جهانی و در نتیجه جابه پردازیم. باربری خواهد داشت می

های باربری   های صادره، میزان خسارت وارده در رشته بیمه کاالها و به دنبال آن کاهش در تعداد بیمه نامه

ه مدت مشابه سال قبل کاهش خواهد داشت؛ بدیهی است مسئله کرونا روی ضریب خسارت نسبت ب

 های بیمه موثر خواهد بود  شرکت

 تعطیلیبنادروفقداننیرویکارمتخصص-4-3-1

درصد از کاالهای دنیا از  80شود چرا که حدود  جایی کاال محسوب می ترین روش جابه ونقل دریایی اصلی حمل

بنادر به مثابه نیروی محرکه اقتصاد و بازرگانی کشورها همواره نقش   شود . در این زنجیره مل میطریق دریا ح

کنند. با شیوع و گسترش ویروس کرونا تعداد زیادی از بنادر اقداماتی را در راستای محدودیت  می مهمی را ایفا

ردند و همین مساله سبب شد تعداد زیادی تردد کشتی ها به ویژه از کشورهای دارای تعداد زیاد مبتالیان اعمال ک

ها به دلیل تعطیلی بنادر و عدم حضور کارگران بندری نتوانند برای عملیات بارگیری و تخلیه وارد بندر و  ازکشتی

اسکله شوند . این مسئله باعث بروز مشکالتی مانند تاخیر در فرایند تحویل کاال و در نتیجه وارد آمدن خسارت به 

 .1شود آنها می

 تغییرمسیر-4-3-2

ها و تخلیه و تحویل کاال برای آنها را غیر ممکن و  تعطیلی بنادر در اثر بیماری کرونا امکان پهلو گرفتن کشتی

های  شود. تغییر مسیر، ریسک بیمه نماید و گاها سبب تغییر در مسیر سفر توسط ناخدای کشتی می دشوار می

دهد. البته الزم به ذکر است که  برای کاالهای مورد بیمه را افزایش می باربری را تشدید نموده و احتمال خسارت

های باربری در صورتی خسارت ناشی از تغییر مسیر تحت پوشش بیمه  از شرایط عمومی بیمه 10.1به موجب بند 

 د.باشد که بیمه گذار مراتب را فورا به بیمه گر اعالم نموده و حق بیمه اضافه را پرداخت نمای نامه می

 هایحملکاالکاهشتوانمالیشرکت-4-3-3

های تولیدی و صنعتی در اثر کرونا، افزایش لغو سفرها و کنسل شدن بسیاری از قراردادها  کاهش فعالیت

ای که آنها  سبب کاهش توان مالی و گاها ورشکستگی مالکان، مدیران و اجاره کنندگان کشتی شده، به گونه

های سوخت و تعمیر و نگهداری کشتی را نخواهند داشت. در نتیجه این مسئله  هتوان مالی در پرداخت هزین
                                                                                                                                                                                      

 خسارت ناشی از تاخیر حتی اگر ناشی از خطرات بیمه شده باشد قابل پرداخت نیست. 79استثنائات از آیین نامه شماره  5/4به موجب بند  - 1
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جایی کاال خواهد بود که احتمال رخداد حادثه و بروز  یکی از عوامل تشدید کننده ریسک در فرایند جابه

از  4.6نماید. البته الزم به ذکر است به موجب بند  گر را تشدید می خسارت را افزایش داده و ریسک بیمه

گزار از اعسار و ورشکستگی مالکان و صاحبان کشتی در زمان بارگیری  در صورتی که بیمه Aاستثنائات کلوز 

 شود. مطلع باشد جزء استثنائات جبران خسارت محسوب می

 خسارتناشیازضدعفونیکردنکاال-4-3-4

ا ضد عفونی کردن شناورها و کاالهایی ترین اقدامات انجام شده در راستای مقابله با ویروس کرون یکی از اصلی

شود. گندزدایی کاالهای موجود در کشتی ممکن است باعث وارد آمدن خسارت  است که توسط آنها حمل می

به محموله طی انجام فرایند ضدعفونی توسط متصدیان این امر شود. در عین حال استفاده از این مواد بر 

ی فله تاثیرگذار بوده و حتی ممکن است سبب ایجاد خسارت کلی بر روی کیفیت کاال به ویژه در مورد کاالها

های بیمه موثر  کاالهای مورد بیمه شود. این مسئله قطعا بر روی میزان خسارت پرداختی توسط شرکت

 نماید. خواهد بود و ریسک آنها را تشدید می

 تجمیعباردرانباربینراهی-4-3-5

هایی که این شرایط در فرایند حمل بار و تخلیه کاال در بنادر بین  حدودیتبا توجه به شیوع ویروس کرونا و م

شود حجم زیادی از کاالها در انبارها تجمیع  شود. ایین امیر یکیی از     راهی و گمرکات ایجاد نموده، سبب می

نموده  را خریداری Aگذار کلوز  دالیل وارد آمدن خسارت به کاالی مورد بیمه خواهد بود. در صورتی که بیمه

هیای بیمیه موظیف بیه      باشد با توجه به اینکه این خسارت به موجب این کلوز تحیت پوشیش اسیت، شیرکت    

 دهد. ها را افزایش می پرداخت خسارت هستند و این مسئله ریسک شرکت

 محدودیتدرفرایندبازدیداولیهوارزیابیخسارت-4-3-6

ها و  ونقل ر شیوع ویروس کرونا مانند محدودیت در حملهای ایجاد شده در اث با توجه به مشکالت و محدودیت

های جدی مواجه  تعطیلی بنادر فرایند بازدید اولیه و همچنین ارزیابی خسارت توسط ارزیابان با محدودیت

های صادره در اثر محدودیت در بازدید اولیه و همچنین تشدید  شده که این امر سبب کاهش تعداد بیمه نامه

 شود. سارت ناشی از به تاخیر افتادن فرایند ارزیابی خسارت میریسک و افزایش خ

 بندیوپیشنهاداتجمع-4-4

شیوع ویروس کرونا در تمام دنیا سبب شده بخش های مختلف اقتصاد با بحران های شدیدی مواجه شوند به 

کرد. هر  گونه ای که تمامی مناطق جهان کاهش دورقمی تجارت را در سال جاری میالدی تجربه خواهند
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( . بر اساس این WTO 2020چند صادرات منطقه آمریکای شمالی و آسیا دچار آسیب بیشتری خواهد شد )

پیش بینی ها، تجارت در بخش هایی که زنجیره ارزش پیچیده تری دارند کاهش بیشتری خواهد داشت . 

 بیشتر تحت تاثیر قرارهمچنین خدمات بازرگانی به دلیل این بیماری و محدودیت حمل و نقل و سفرها، 

گیرد. با توجه به تعطیلی کارخانجات تولیدی، کاهش سطح تولید، افزایش بیکاری و در نتیجه کاهش  می

تقاضا ضمن کاهش سطح تجارت جهانی مقدار تقاضا برای نفت و سایر سوخت های فسیلی به شدت کاهش 

دهه گذشته رسیده است. از آنجا که شیوع یافته به گونه ای که قیمت آنها به پایین ترین سطح خود طی دو 

ویروس کرونا تقریبا تمامی حوزه های کسب و کار را تحت تاثیر آثار مخرب خود قرار داده است شرکت های 

بیمه نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند. در بین انواع رشته های بیمه متاثر از این ویروس، بیمه های باربری 

لمللی آنها و اینکه به شدت تحت تاثیر وضعیت تجارت جهانی قرار دارد ، از این با توجه به ماهیت بین ا

 50شرایط شدیدا آسیب دیده اند. در بخش حق بیمه تولیدی در ایران از زمان شیوع این ویروس شاهد افت 

در کنار  شود. البته می درصدی بوده ایم و این روند کاهنده در بخش تعداد بیمه نامه های صادره نیز مالحظه

شود.ضمن  می مشاهده 99و فروردین  98آثار منفی مذکور کاهش در تعداد خسارات واقع شده نیز در اسفند 

تواند در عین  می تاثیری که شیوع ویروس کرونا بر بازارهای هدف در بیمه های باربری داشته این شرایط

دلیل،تعطیلی بنادر و فقدان نیروی  کاهش تعداد خسارات واقع شده بر شدت و تواتر ریسک های باربری به

های حمل کاال ، خسارت ناشی از ضد عفونی  کار متخصص، تغییر مسیر کشتی ها ، کاهش توان مالی شرکت

 کردن کاال ، تجمیع بار در انبار بین راهی، محدودیت در فرایند بازدید اولیه و ارزیابی خسارت  تاثیر بگذارد.

ونقل دریایی به منظور تحویل  ونقل به ویژه حمل و توانایی خدمات حملبا توجه به شرایط دشوار کنونی  

کاالهای حیاتی از جمله تجهیزات پزشکی و مواد غذایی در راستای پاسخگویی و غلبه بر این بیماری الزم 

است که جریان تجارت جهانی ضمن حفظ ایمنی ادامه داشته باشد برای این منظور به ارائه پیشنهاداتی 

های ناشی از این بیماری را به  های باربری، شدت و تواتر ریسک پرداخت تا ضمن حفظ بازار بیمهخواهیم 

 حداقل برساند.

گران به منظور طراحی  سازی جهت کاهش ریسک بیمه ای در راستای شفاف اقدام نهاد ناظر بیمه .1

 ؛لویدز  LMA5391 ،LMA5393،LMA5394 های کلوزهای مرتبط با این ریسک مشابه کلوز

 های باربری به صورت غیر حضوری؛ صدور بیمه نامه .2

 راه اندازی و توسعه فروش آنالین؛ .3

های باربری در ارتباط هستند مانند  آوری با مراجعی که مستقیما با بیمه فراهم نمودن ارتباطات فن .4

 ها و وزارت بازرگانی منظور تسهیل در فرایند صدور به صورت غیر حضوری؛ گمرکات، بانک

 های بیمه؛ تحقیقات بازاریابی ساختار یافته در راستای افزایش فروش توسط شرکتانجام   .5
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 در نظر گرفتن تخفیفات مقطعی برای برخی از محصوالت مانند باربری محصوالت بیمارستانی؛ .6

 تمدید مهلت پرداخت حق بیمه؛ .7

 های بیمه؛ بخشش جریمه دیر کرد پرداخت حق بیمه توسط شرکت .8

گذار تمایل به تمدید بیمه نامه داشته  های منقضی در صورتی که بیمه نامهادامه پوشش برای بیمه  .9

 باشد؛

 ها؛ های مجازی برای دریافت مطالبات و بازرسی استفاده از گزینه .10

 گزاران؛ افزایش بازه زمانی به منظور اعالم خسارت برای بیمه .11
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هایاتومبیلبیمه-5

 1آزاده بهادر

مقدمه

و لطمه به اقتصاد جهانی، بررسی بازارهای مالی اعم از بازار بیمه از  س کروناویروگیری  همه و با گسترش

باشد و در صنعت بیمه، رشته بیمه اتومبیل به دلیل سهم باال در پورتفو و سهم  اهمیت زیادی برخوردار می

به بل در راستای مباحث فصول ق ،باال در خسارات توجه زیادی را به خود جلب نموده است که در این بخش

 خواهیم پرداخت.ای  این رشته بیمهتاثیر ویروس کرونا بر  واتومبیل  بیمهرشته 

شده توسط  های اتومبیل، اقدامات انجام در این بخش سعی شده است تا به آثار شیوع ویروس کرونا بر بیمه

ونا پرداخته و های بیمه داخلی در راستای مقابله با ویروس کر شرکت و بیمه مرکزی ،های بیمه خارجی شرکت

 بر کرونا ویروس پیامدهای و اتومبیل در کشور ارائه شود. همچنین تاثیرات بیمه رشته تحلیلی بر وضعیت

است.  ارائه شدهاتومبیل  های بدنی بررسی شده و میزان فروش و خسارت در بیمه های خسارت تامین صندوق

توانند تا حدی با  های بیمه می شده که شرکت ها و تهدیدهای ناشی از ویروس کرونا شناسایی فرصتنهایتاً 

 گیری فائق آیند. ها بر تهدیدهای این همه استفاده از این فرصت

 اتومبیلدردنیاهایویروسکرونابربیمهتأثیر-5-1

بیمه وقفه در  عمر، درمان و های بیمه طور که در فصول قبلی این گزارش مشاهده شد، ویروس کرونا بر همان

 اند. نصیب نمانده های اتومبیل نیز از این آثار بی ای داشته است و بیمه در جهان تاثیرات گسترده 2وکار کسب

نماید و اکنون به دلیل کاهش در تعداد  به عنوان مثال فردی که با استفاده از خودروی خود کسب درآمد می

اشته باشد که بیمه وقفه در مسافران، بخشی از درآمد خود را از دست داده، ممکن است که این تصور را د

وکار، خسارات  باشد؛ در حالی که بیمه وقفه در کسب نامه اتومبیل می های بیمه وکار یکی از پوشش کسب

 هستند لوایحی تهیه دنبال به در آمریکا ها ایالت برخی حال، این ها را مستثنی نموده است. با مرتبط با ویروس

. ای قرار دهند بیمه تحت پوشش از خسارات، نوع این را برای گذاران های بیمه، بیمه شرکت شود می باعث که

شهری، حفظ فاصله اجتماعی و  شهری و برون شود که کاهش در میزان سفرهای درون بینی می از طرفی پیش

 ,Hallهای اتومبیل خواهد شد. ) دورکاری منجر به کاهش ریسک و بالتبع کاهش خسارات در حوزه بیمه

2020) 

                                                                                                                                                                                      
 ل در پژوهشکده بیمههای اتومبی ارشد علوم اکچوئرال و مسئول میز تخصصی بیمه . کارشناسی1

2. business Interruption 
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های اتومبیل نسبتاً قابل مدیریت باشد و  های بیمه بر خسارات در رشته ویروسرود که تأثیر این  یانتظار م

های  درس 2003در سال  SARS گران از شیوع گران تحمیل نماید. اکثر بیمه بیمه را به محدودی ریسک

های  ی واگیردار و بیماریها های اتومبیل؛ برای بیماری زیادی آموختند و استثنائاتی را در شرایط عمومی بیمه

 گیر قرار دادند. همه

شود که شیوع ویروس کرونا، تاثیر  بینی نمی بندی فیتچ، در حال حاضر پیش بنا به گزارشات موسسه رتبه

 (propertycasualty360, 2020) های بیمه اتومبیل بگذارد. معناداری بر رشته

هایاتومبیلدردنیاخساراتبیمهشدهوتاثیرآنبربررسیمیزانمسافتپیموده-5-1-1

 توان می مانند؛ در منزل می سفر از ترس یا دیگران از بیماری، مراقبت دلیل به مردم از زیادی تعداد که آنجا از

نیز استفاده  عمومی نقلیه وسایل از افراد از بسیاری به شدت کاهش یابد و ترافیک حجم که داشت انتظار

لذا در صورت کاهش . استفاده کنند شخصی خود های اتومبیل خروج از منزل از ننمایند و در صورت لزوم به

 خواهند تصادفات همچنان رخ حال، این با. کاهش یابد تصادفات نیز داشت که فراوانی انتظار توان می ترافیک،

 هشدر اثر این پاندمی کا پزشکی و خسارات بدنی احتماال شدیدتر خواهند شد؛ در صورتی که پرسنل داد

خسارات و کاهش  لذا با افزایش در شدت. پیدا کند افزایش پاسخگویی به افراد با جراحات بدنی زمان یا یابند

در فراوانی خسارات، در بلندمدت هنوز مشخص نیست که حجم خسارات کاهش خواهد یافت یا افزایش. 

(Tolle, et al, 2020) 

شده با اتومبیل شده و بعضاً در برخی از نقاط  یمودهشیوع ویروس کرونا، منجر به کاهش در میزان مسافت پ

این کاهش برای برخی از نقاط دنیا به  2020مارس  28درصد بوده است و در تاریخ  85دنیا، این کاهش تا 

 باشد: شرح می

 شده در نقاط مختلف دنیا پیموده مسافت بررسی میزان -1-5جدول 

 کشور/منطقه شدهکاهشدرمیزانمسافتپیموده

 آفریقای جنوبی 85%

 ایبریا 79%

 انگلستان 73%

 آلمان 59%

 آمریکا 53%

Source: Goldby, 2020 

شده و  های حمل و نقل اعالم شده، عمدتاً به دلیل اعمال محدودیت  این کاهش در میزان مسافت پیموده

شود،  ق مالحظه میگونه که در جدول فو باشد. همان همچنین درک جامعه از شرایط حاد این بیماری می

شده را به خود اختصاص داده و کمترین کاهش در  آفریقای جنوبی بیشترین کاهش در میزان مسافت پیموده

 باشد. شده مربوط به آمریکا می میزان مسافت پیموده
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های  باشد و عمده تصادفات به هنگام ترافیک از طرفی فراوانی تصادفات به شدت متاثر از الگوی ترافیکی می

اند؛ ضمن  میلیون نفر به سرکار نرفته و دورکاری کرده 10، 2020اند. از نیمه مارس  گین به وقوع پیوستهسن

اند که این موضوع تاثیر زیادی بر کاهش  اینکه عمدتاً در هیچ رویداد اجتماعی، ورزشی و ... نیز شرکت ننموده

 حجم ترافیک گذاشته است.

 حجم ترافیک فراوانی تصادفات در مقابل -1-5نمودار 


Source: valchoice, 2020 

توان ادعا کرد که با کاهش استفاده از اتومبیل )قابل  ها، می های تردد توسط دولت بنابراین با اعمال محدودیت

شده( و همچنین کاهش حجم ترافیک، تصادفات و خسارات ناشی از  پیموده مسافت سنجش با شاخص میزان

های ترددی، این احتمال وجود دارد  باید توجه داشت که پس از لغو محدویت یابد. از طرفی آن نیز کاهش می

ونقل عمومی، از خودروهای شخصی خود استفاده نمایند که  که افراد به دلیل ترس از استفاده از وسایل حمل

 در این صورت آمار تصادفات و خسارات به گونه دیگری تغییر خواهد کرد.

دهنده کاهش شدید و ثابت ماندن خسارات در بیمه اتومبیل  ت، نمودار زیر نشانبینی درصد خسارا در خصوص پیش

باشد و از ماه ژوئن به بعد، افزایش در خسارات را  و ژوئن؛ به دلیل کاهش فراوانی تصادفات می می های آوریل، در ماه

 باشند. ارات کمتر می، این خس2020خواهیم داشت؛ به نحوی که در بیشترین حالت به نسبت خسارات در ژانویه 

 بینی درصد خسارات در بیمه اتومبیل پیش -2-5نمودار 


Source: valchoice, 2020 
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هایاتومبیلدردنیاهایبیمهدرحوزهبیمهشرکتگذارانوواکنشبیمه-5-1-2

 حیوزه  در ای بیمیه  هیای  شیرکت   و گیذاران  شده توسط بیمیه  واکنش و اقدام انجام 10در این بخش به بررسی 

 دنیا پرداخته شده است. در اتومبیل های بیمه

 نامهبهدلیلکاهشاستفادهازاتومبیلفسخکاملبیمه -

گذاران به علت عدم استفاده از اتومبیل در دوران شیوع ویروس کرونا، تصمیم بیه فسیخ کامیل     برخی از بیمه

گیذاران ایین اسیت کیه در صیورتی کیه        های بیمه به این دسیته از بیمیه   اند که توصیه شرکت نامه گرفته بیمه

گذار، قصد استفاده از اتومبیل را دارد و لو این استفاده بسیار انیدک باشید و همچنیین بیه دلییل وجیود        بیمه

رسد و در صورتی کیه   نامه منطقی و مقرون به صرفه به نظر نمی ، فسخ بیمه«مسئولیت برای دارنده اتومبیل»

توانید بیا جریمیه، تعلییق      بدون بیمه شناسایی شود، ایین موضیوع میی   فرد در حین رانندگی با یک خودروی 

 گواهینامه و حتی زندان همراه باشد.

در صورتی که فرد تمایل به فسخ کامل قرارداد داشته باشد، به این معنا که از خودروی خیود در طیی میدت    

های فسخ )پرداخت حیق بیمیه    نههای اداری و هزی گذار هزینه کند؛ باید بیمه بیمه به هیچ عنوان استفاده نمی

برای مدت زمانی که تحت پوشش بیمه بوده است( را پرداخت نموده و در این حالت بیه میدت ییک سیال از     

 (forbes, 2020بهره خواهد شد. ) های آتی خود بی نامه تخفیف عدم خسارت برای بیمه

 نامهفسخموقتبیمه -

دهند که بیمه اتومبیل خیود را بیه طیور     تریان خود میهای بیمه امکان فسخ موقت را به مش برخی از شرکت

ای به صورت موقت است. این گزینه معمیوالً بیرای    این به معنای حذف پوشش بیمه نمایند و« تعلیق»موقت 

به عبارت دیگر، فسخ موقت به  شود که ممکن است بیش از یک ماه در مسافرت باشند. مشتریانی استفاده می

شرکت بیمه ممکین   رو به هیچ وجه در طی مدت اعالم شده، استفاده نخواهد شد واین معناست که این خود

است فرد را واجد صالحیت برای فسخ موقت نداند و اجازه ندهد که اگر در خانه بمانید و بیمه اتومبیل را بیه  

 .طور موقت فسخ کنید

بیل خود را فسخ نکنند؛ چرا که در نامه اتوم گذاران اتومبیل این است که بیمه های بیمه به بیمه توصیه شرکت

ای محدود به خسارات ناشی از تصادفات نبوده و خسیارات ناشیی از    های جامع اتومبیل، پوشش بیمه نامه بیمه

هیای   سوزی، سیل، گردباد و ... را نیز شرکت های درخت(، آتش سرقت، سقوط یک جسم خارجی )مانند شاخه

 (forbes, 2020بیمه پوشش خواهند داد. )
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 شدهگذارانبهدلیلکاهشدرمیزانمسافتپیمودهارائهتخفیفبهبیمه -

گران به دلیل کاهش استفاده رانندگان از اتومبیل و طبیعتاً کاهش ریسک تصادفات، تخفیفیاتی در حیق    بیمه

ی بیه  های بیمه در دنیا معتقدنید کیه کیاهش راننیدگ     اند. اکثر شرکت گذاران در نظر گرفته بیمه را برای بیمه

 گذاران بازگشت داده شود. ها به بیمه معنای کاهش تصادفات بوده و در نتیجه باید بخشی از حق بیمه

 50تا  35خودرو به میزان  از گذاران اندک بیمه استفاده بیماری کرونا و پاندمی دلیل به Allstate بیمه شرکت

 CBC) .دهند می ارائه خود مشتریان به ار اتومبیل بیمه در تخفیف درصد 15 می، و آوریل های ماه در درصد

NEWS, 2020) 

 گذارانبهدلیلعدماستفادهیکیاچندرانندهپرریسکازخودروارائهتخفیفبهبیمه -

تجربیه از خیودروی خیود     ها، بسیاری از رانندگان جوان، پر ریسک و کیم  ها و دانشگاه با تعطیلی مدارس، کال 

دهند. به این نحیو   این منظور ارائه میبه های بیمه، تخفیفی را  اری از شرکتکنند؛ لذا بسی دیگر استفاده نمی

سیال سین    25کننده از خودرو باید کمتیر از   که برای واجد شرایط بودن در این تخفیف، فرد محصل استفاده

 (forbes, 2020مایل باشد. ) 100داشته باشد و مسافت خانه تا مدرسه در حدود 

 نامهاتومبیلباکاربریشخصیتومبیلباکاربریتجاریبهبیمهنامهابسطشرایطبیمه -

 غیذا،  تحوییل » بیرای  خودرو از استفاده مانند تجاری، مقاصد برای شخصی نقلیه وسایل از استفاده صورت در

اضافی و بدون پرداخیت حیق    های پوشش خرید بدون شخصی اتومبیل بیمه مشتریان ،«دیگر کاالهای و دارو

 .بود خواهند کاربری تغییر این به جازم بیمه اضافی،

به عبارت دیگر، اگر فرد از خودروی خود برای اهداف داوطلبانه بیرای انتقیال دارو ییا میواد غیذایی اسیتفاده       

های بیمه اتومبیل تحت تأثیر قرار  کند تا از دیگران که تحت تاثیر ویروس قرار دارند حمایت نماید، پوشش می

باشید.   ای و پرداخت حیق بیمیه اضیافی نمیی     بروزرسانی مدارک، تغییر پوشش بیمهنخواهد گرفت و نیازی به 

(CBC NEWS, 2020 ،)(Boggs, 2020 و )(forbes, 2020) 

 امکانتاخیردرپرداختحقبیمه -

بیر روی   کرونیا  وییروس در صورت عدم استطاعت مالی برای پرداخیت حیق بیمیه اتومبییل بیه دلییل تیاثیر        

ای را بیرای   روزه 60های بیمه برای این شرایط به خصوص، مهلیت   بسیاری از شرکتوکارها و درآمدها،  کسب

 (forbes, 2020اند. ) پرداخت حق بیمه تعیین نموده

 نامهامکانتاخیردرتمدیدبیمه -

گیران تیاخیر در تمدیید     بیمیه  های اتومبیل با تاخیر مواجه شوند. طبیعی است که در این شرایط، تمدید بیمه

داننید؛   های تاریخ گذشته از زمان شیوع این ویروس را معتبر میی  نامه نمایند و بیمه را مجاز تلقی مینامه  بیمه
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-business( و )insurancejournal, 2020ای به تاخیر در تمدید نیز تعلیق نخواهید گرفیت. )    ضمن اینکه جریمه

standard, 2020) 

 نامهفاقداعتباربرایرانندگانباگواهیعدمدرنظرگرفتنجریمه -

گران با وجیود ایین    نامه رانندگی راننده، به دلیل تعطیلی مراکز تمدید نشده باشد؛ بیمه در صورتی که گواهی

کنند و در صورت وقوع تصادف، خسارت را پرداخت خواهند نمود و  نامه صادر می نامه فاقد اعتبار، بیمه گواهی

 (Boggs, 2020)گیرند.  گذار در نظر نمی بیمهای را برای  جریمه

 عدمنیازبهاخذمعاینهفنیبرایاتومبیل -

های بیمه برای افرادی که معاینه فنی خودروهایشان منقضی شده است، بدون توجه به این انقضیا بیه    شرکت

ماه تعیین شده است  6تا  3های اتومبیل ادامه دهند؛ که این معافیت بسته به نوع خودرو بین  نامه صدور بیمه

 (fsa, gov, 2020شود. ) ای برای این افراد در نظر گرفته نمی ضمن اینکه در طی این مدت جریمه

 کروناویروسدرهنگامشیوعبهصورتآنالینیاتلفنیادعایخسارت -

انحه اند، لیذا در صیورت وقیوع سی     های بیمه، حضور فیزیکی را در مراکز خود محدود نموده بسیاری از شرکت

های تلفن همراه و ییا   این کار را به صورت آنالین یا از طریق برنامه ندتوان رانندگی و نیاز به ثبت خسارت، می

گیذاران خیود    های بیمه این اطمینیان را بیه بیمیه    تماس با خدمات مشتریان انجام دهند، ضمن اینکه شرکت

 .شود ترین زمان ممکن انجام می خسارت در سریعگیری، فرایند ارزیابی و پرداخت  اند که در طی این همه داده

(forbes, 2020) 

هاایاتومبیالدرایااالتمختلافهایبیمهدرحوزهبیمهشدهشرکتاقداماتانجام-5-1-2-1

آمریکا

های اتومبیل در شرایط شیوع ویروس کرونا  ایالت آمریکا در حوزه بیمه 13شده در  در این بخش اقدامات انجام

بندی کلی طراحی  دسته 9شود؛ این اقدامات در قالب  باشد که همان گونه که مالحظه می می به شرح زیر

 اند: شده

 ایالت در آمریکا 13اتومبیل در  های بیمه حوزه در شده انجام اقدامات شرح -2-5جدول 

ایالت هایاتومبیلشرحاقداماتانجامشدهدرحوزهبیمه ردیف

 اند. ها را افزایش داده نامه ها و زمان تمدید بیمه بیمهگران مهلت پرداخت حق  بیمه -

 ها و جرائم اخیر خود معاف خواهند شد گذاران از هزینه بیمه -

که از وسایل نقلیه با کاربری شخصی برای تحویل غذا، دارو یا سایر خدمات ضروری  در صورتی -

 اولیه دارای اعتبار خواهد بود. نامه استفاده شود؛ بدون نیاز به خرید پوشش کاربری تجاری، بیمه

 1 آالباما

، توجه 2020مارس  16روز از  60های رانندگی برای مدت زمان  گران به انقضای گواهینامه بیمه

 نمایند. نمی

و  کالیفرنیا

 اورگان
2 
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ایالت هایاتومبیلشرحاقداماتانجامشدهدرحوزهبیمه ردیف

نامه اتومبیل با کاربری تجاری برای  ها مجاز خواهند بود که با بیمه در این ایالت، رستوران -

 نام را در این شرایط، راننده مجاز تلقی نمایند. ن مشخص، رانندگان جدید و بیرانندگا

نامه اتومبیل با کاربری تجاری نداشته باشند،  اگر وسایل نقلیه مورد استفاده این رستوران، بیمه -

آنگاه کارکنان رستوران مجاز خواهند بود که از بیمه اتومبیل با کاربری شخصی به جای بیمه 

 با کاربری تجاری برای تحویل غذا استفاده نمایند. اتومبیل

 3 کلرادو

های خودرو با کاربری شخصی به طور موقت به کاربری تجاری برای تحویل غذا، دارو یا  نامه بیمه

 سایر کاالهای ضروری، بدون پرداخت حق بیمه اضافی بسط داده خواهند شد.

فلوریدا، 

داکوتای 

شمالی، 

واشنگتن و 

 ویسکانسین

4 

هایی اجرایی برای رانندگان تحت پوشش بیمه اتومبیل با کاربری شخصی و رانندگان  دستورالعمل

 اند. خاص تحویل کاال صادر کرده
 5 کنتاکی

در این ایالت قبالً تحویل کاال از پوشش بیمه اتومبیل با کاربری تجاری مستثنی شده بود که هم 

 برداشته شده است.اکنون و در این شرایط اضطرار، این استثناء 
 6 مریلند

 ها مجاز خواهد بود. تاخیر در پرداخت حق بیمه -

 پوشی خواهد شد. ها و جرائم در این مدت چشم از هزینه -

 پذیر است. نامه امکان تاخیر در عدم تمدید بیمه -

 بازدید از خودرو و همچنین معاینات پزشکی به تعویق خواهد افتاد. -

 7 نیوجرسی

های اتومبیل، منازل مسکونی، غرامت کارگران و مسئولیت  پرداخت حق بیمه )در رشتهتاخیر در  -

 وکارهای کوچک مجاز خواهد بود. گذاران و کسب روز برای بیمه 60ای پزشکان( به مدت  حرفه

دیرکرد در پرداخت حق بیمه به عنوان سابقه منفی لحاظ نشده و به ادارات اعتباری گزارش  -

 شود. نمی

 8 نیویورک

 زمان پرداخت حق بیمه منعطف شده است. -

 تغییر کاربری برای انجام امور اورژانسی مجاز تلقی شده است. -

 اند. ساز و کاری برای بهبود فرایند پرداخت خسارات از راه دور را طراحی نموده -

 9 رود آیلند

 ناکروویروسبامقابلهبرایمرکزیبیمهسویازشدهاتخاذهایسیاست-5-2

 به و اجتماعی گذاری فاصله طرح اجرای راستای در آمده، پیش شرایط به توجه با هوشمندانه، اقدام یک در

 :مرکزی بیمه جدید بخشنامه اساس بر کرونا، ویروس شیوع منظور کاهش

 پیرو اساس این بر. نیست خود دفاتر در بیمه رسمی کارگزاران و ها نمایندگی فیزیکی حضور به نیازی»

 مراجعه خصوص در مرکزی بخشنامه بیمه به توجه با و کرونا ویروس کنترل راستای در دولت ماتتصمی

 ایجاد و کشور خاص شرایط به عنایت با و برخط نامه بیمه خرید و بیمه های شرکت سایت گذاران به بیمه
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حضور  به نیازی 1399اردیبهشت  15 تاریخ تا رساند می اطالع مشاغل، به برخی فعالیت محدودیت

 تمدید خودکار و آنالین نامه بیمه صدور و نیست خود دفاتر در بیمه رسمی کارگزاران و نمایندگان

 برای بیمه صنعت جمله تصمیمات از اردیبهشت پانزدهم تا نقلیه وسایل دارندگان ثالث شخص های نامه بیمه

 «است. بوده کرونا ویروس به هموطنان ابتالی از پیشگیری

شدهدربازاربیمهاتومبیلکشوردرشرایطوجودویروسبرخیازاقداماتانجاممروریبر-5-3

کرونا

 اقداماتی به شرح زیر در دو بخش صدور و خسارت، توسط صنعت بیمه انجام شده است:

 نامهبهصورتغیرحضوریصدوربیمه -

نامه به صورت خودکار  هنامه به صورت آنالین و صدور بیم اقدامات صورت گرفته در این حوزه صدور بیمه

 باشد. توسط نمایندگان می

 نامهبهصورتآنالینصدوربیمه 

 مراجعات کاهش راستای و در کرونا شیوع علت به ثالث شخص نامه بیمه آنالین فروش دستورالعمل

 ثالث شخص بیمه گذاران بیمه تمام کشور، سراسر در آنها های نمایندگی و بیمه های شرکت به مردم

 خط بر نامه یا تمدید بیمه خرید به نسبت بیمه های شرکت سایت به مراجعه با توانند می قلیهن وسایل

 .کنند اقدام

 نامهبهصورتخودکارتوسطنمایندگانصدوربیمه 

 از طرف بیمه مرکزی با آمده عمل به های اعالم رئیس کل بیمه مرکزی و همچنین هماهنگی طبق

 امکان که گذارانی بیمه از دسته آن برای شد مقرر اجتماعی تمسئولی راستای در بیمه؛ های شرکت

 های نامه بیمه تجدید به نسبت ربط ذی بیمه شرکت نیست، میسر آنالین طریق از نامه بیمه خرید

 اقدام این و اقدام یکساله صورت به شوند می منقضی 1399 اردیبهشت 15 تا که خود شرکت صادره

 موظفند دوره این در مذکور گذاران بیمه .کند اعالم خود ذارانگ بیمه به مقتضی های روش به را

 .کنند اقدام مربوط بیمه حق تسویه و نامه بیمه اخذ به نسبت 1399 سال اردیبهشت 15 تا حداکثر

بود  خواهد قبلی نامه بیمه انقضای تاریخ از و پیوسته صورت به ها نامه بیمه اینگونه پوشش شروع زمان

 شود، می ماه منقضی نامه آنان در نیمه اردیبهشت گذارانی که بیمه عبارت دیگر بیمه (. به1399)ایرنا، 

 به را نامه بیمه مجازند که بیمه های کنند و شرکت مراجعه ای بیمه های شرکت به که ندارد لزومی

 است ماه اردیبهشت نیمه از بعد ها آن بیمه انقضای که افرادی ولی کنند، صادر حضوری غیر صورت

 کنند. مراجعه ای بیمه های شرکت به یدبا
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 افزایشبازهاعالمخسارت -

 و کرونا ویروس شیوع از جلوگیری منظور ایران، به گران بیمه سندیکای اتومبیل کارگروه طبق اعالم دبیر

 اعالم را خود خودروی که خسارت داشتند فرصت روز 5 مدت این، از پیش که افرادی حضوری، مراجعه

نمایند.  خسارت اعالم بیمه شرکت بیشتری به زمان در مدت که دارند را امکان این فعلی شرایط در کنند؛

 (1399)خبر خودرو، 

 ثبتپروندهخسارتبهصورتالکترونیکی -

 شرکت مراجعه سایت به توانند می رانندگی حوادث از ناشی دیدگان به عنوان مثال در شرکت بیمه ایران، زیان

 باید مدارک مقصر و دیده زیان. کنند طی الکترونیکی صورت به را پروسه این احلمر مدارک، اسکن با و کرده

 .شود انجام ممکن شکل ترین کوتاه به خسارت پرداخت مراحل تا کرده را، بارگذاری سایت در شده مشخص

 اند، در کرده بارگذاری را خود اطالعات سایت طریق از که افرادی پذیرش برای خاص ای ضمن اینکه گیشه

 شود؛ می انجام ارزیابی مرحله این در صرفاً گردد و می حذف آنها برای فرآیندها از بسیاری که نظر گرفته شده

)بیمه ایران،  .گردد می دیده واریز مبلغ خسارت به حساب زیان ممکن، زمان ترین کوتاه در نحوی که به

1399) 

 سیارپرداختخسارتازطریقواحدهای -

در  سیاری را خسارت های بیمه، واحدهای مه ایران و همچنین برخی دیگر از شرکتبه عنوان مثال شرکت بی

 تماس پیشخوان تلفن با توانند می گذاران بیمه حادثه، بروز محض به راستا این در نموده که فعال کشور

 که کشور از ای نقطه هر در فرد هر طوری که به شود؛ می مدیریت کشوری صورت به بگیرند که این تلفن

 به را حادثه اجرایی، واحدهای و سیار خسارت تیم تا بگیرد تماس تلفن این با تواند باشد، می شده حادثه دچار

 انجام خسارت پرداخت و ارزیابی میدانی، مدیریت با ممکن زمان کمترین در و کرده مدیریت بهینه صورت

 (1399)بیمه ایران،  .شود

کشورپسازانتشارویروسکروناتحلیلوضعیترشتهبیمهاتومبیلدر-5-4

مرکزی در خصوص به تعویق انداختن پرداخت حق  بیمه سوی از شده اتخاذ های حال با توجه به سیاست

ها تاثیر گذاشته یا خیر، از اهمیت زیادی  ها، بررسی اینکه آیا این تصمیم بر روی نقدینگی شرکت بیمه

شهری  شهری و برون یز به دلیل کاهش ترددهای درونضمن اینکه بررسی میزان خسارات ن برخوردار است؛

ها  نامه ها، خسارات، تعداد بیمه باشد. در جداول زیر مروری بر آمارهای مربوط به حق بیمه نیز حائز اهمیت می

رشته ثالث، حوادث راننده و بدنه انجام شده که الزم به توضیح  3های رشد این در  و تعداد خسارات و نرخ

، برآوردی از نرخ رشد این متغیرها صورت گرفته و 1398یل عدم انتشار رسمی آمارهای سال است که به دل

 نمایش داده شده است. ↑و افزایشی بودن نرخ رشد با نماد  ↓سپس کاهشی بودن نرخ رشد با نماد 
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 مروری بر آمارها در رشته بیمه شخص ثالث و حوادث راننده و بیمه بدنه -3-5جدول 

 بیمهشخصثالث

سال
حقبیمهتولیدی

 )میلیونریال(

خسارتپرداختی

 )میلیونریال(

نامهتعدادبیمه

 صادره

تعدادخسارت

 پرداختی

1397 146،720.4 117،850.8 22،328،696 977،595 

نرخ رشد در سال 

1397 
16.3% 31.2% 4.5% 25.69% 

برآورد نرخ رشد در 

 ↓ ↓ ↓ ↑ 1398سال 

 بیمهحوادثراننده

سال
بیمهتولیدیحق

 )میلیونریال(

خسارتپرداختی

 )میلیونریال(

نامهتعدادبیمه

 صادره

تعدادخسارت

 پرداختی

1397 22،043.3 12،110.8 22،328،696 25،935 

نرخ رشد در سال 

1397 
32.9% 48.5% 4.5% 34.37-% 

برآورد نرخ رشد در 

 ↑ ↑ ↑ ↓ 1398سال 

 بیمهبدنه

سال
حقبیمهتولیدی

 یونریال()میل

خسارتپرداختی

 )میلیونریال(

نامهتعدادبیمه

 صادره

تعدادخسارت

 پرداختی

1397 29،313.5 14،715.3 3،649،614 478،612 

نرخ رشد در سال 

1397 
68.5% 32.6% 4.69% 12.74% 

برآورد نرخ رشد در 

 ↓ ↑ ↑ ↓ 1398سال 

 1397منبع: سالنامه آماری صنعت بیمه، سال 

های  در سال های رشد میزان نرخشود و با توجه به مقایسه  نه که در جدول فوق مالحظه میگو حال همان

را به شرح زیر بیان  1397به نسبت سال  1398های اتومبیل در سال  توان عملکرد بیمه ، می1398و  1397

 کرد:

 های تولیدی کاهش یافته است. حق بیمه -

 خسارت پرداختی افزایش یافته است. -
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 های صادره افزایش یافته است. نامه د بیمهتعدا -

 تعداد خسارت پرداختی افزایش یافته است. -

به شرح زیر  1398های اتومبیل را در سال  توان برآیند عملکرد صنعت بیمه در حوزه بیمه به عبارت دیگر می

 خالصه نمود:

 اتومبیل های بیمه حوزه در بینی عملکرد صنعت بیمه پیش -4-5جدول 

 عملکردصنعتبیمهبرآیند

سال

حقبیمهتولیدی

)مقداربهمیلیون

 ریال(

خسارتپرداختی

)مقداربهمیلیون

 ریال(

نامهتعدادبیمه

 صادره

تعدادخسارت

 پرداختی

1398 ↓ ↑ ↑ ↑ 

. 3. افزایش خسارات پرداختی و 2. کاهش حق بیمه تولیدی، 1فاکتور منفی،  3که با توجه به جدول فوق و 

به  1398های اتومبیل در سال  شود که نقدینگی در بیمه می بینی پیشتعداد خسارات پرداختی، افزایش 

کاهش یافته است. از طرفی باید به این نکته نیز توجه داشت که به دلیل  1397نسبت نقدینگی در سال 

گذاران و  از سوی بیمه  مجاز شدن تعویق پرداخت حق بیمه، 1398های رشد در سال  نرخبرآوردی بودن 

 بینی تغییر کند. در طی بحران کرونا، ممکن است این پیش مجاز شدن افزایش مدت اعالم خسارتهمچنین 

کرونا  ویروستوان نتیجه  های اتومبیل را کامالً نمی در بخش بیمه 1398ضمن اینکه کاهش نقدینگی در سال 

در کشور، برای بررسی  1398د ماه سال کرونا از اسفن ویروسدانست؛ به این دلیل که با توجه به جدی شدن 

های  ها و خسارات صنعت بیمه، نیازمند آمارهای ماهانه در ماه بیشتر در خصوص تاثیر این بیماری بر حق بیمه

ها و خسارات  به منظور مقایسه حق بیمه 1399و فروردین  1398، فروردین 1398، اسفند 1397اسفند 

عملکرد صنعت بیمه در کلیه  1399و  1398های  ین آمارها در سالا برآوردباشیم که با استفاده از  می

 باشد: های بیمه اتومبیل به شرح زیر می رشته

 های بیمه اتومبیل حق بیمه تولیدی در کلیه رشته -3-5نمودار 

 
 سامانه سنهاب بیمه مرکزیهای مستخرج از  نتای  تحقیق بر اساس دادهمنبع: 
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 ویروسپس از شیوع  ،های بیمه اتومبیل که حق بیمه تولیدی در کلیه رشتهشود  در نمودار فوق مالحظه می

گیری داشته است که شاید دلیل این امر، مجاز شدن  کرونا به نسبت ماه مشابه در سال قبل، کاهش چشم

 باشد. گذاران  ها از سوی بیمه تعویق در پرداخت حق بیمه

 های بیمه اتومبیل رشتههای صادره در کلیه  نامه تعداد بیمه -4-5نمودار 

 

 سامانه سنهاب بیمه مرکزیهای مستخرج از  نتای  تحقیق بر اساس دادهمنبع: 

شود؛ تغییر چندانی با شیوع  گونه که در نمودار فوق مالحظه می های صادره، همان نامه در خصوص تعداد بیمه

های قبل مشاهده  در سال های مشابه به نسبت ماه 99و همچنین فروردین  98کرونا در اسفند  ویروس

نامه به صورت  بیمهصدور و  ها از سوی نمایندگان  نامه بیمهخودکار صدور شود؛ که شاید دلیل این امر،  نمی

 اشد.آنالین ب

 های بیمه اتومبیل خسارت پرداختی در کلیه رشته -5-5نمودار 

 
 مرکزیسامانه سنهاب بیمه های مستخرج از  نتای  تحقیق بر اساس دادهمنبع: 
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در نمودار فوق مالحظه  ،های بیمه اتومبیل شده صنعت بیمه در کلیه رشته در خصوص خسارت پرداخت

شهری، خسارات پرداختی کاهش  شهری و برون گیر میزان ترددهای درون که با توجه کاهش چشم شود می

 قابل توجهی نیافته است.

 ه اتومبیلهای بیم تعداد خسارت پرداختی در کلیه رشته -6-5نمودار 

 
 سامانه سنهاب بیمه مرکزیهای مستخرج از  نتای  تحقیق بر اساس دادهمنبع: 

بندی  توان به این جمع از طرفی با توجه به کاهش قابل توجه تعداد خسارات پرداختی در نمودار فوق، می

شیوع پس از  قابل ذکر است کهمیزان خسارات،  قابل توجهکاهش عدم رسید که با توجه به کاهش ترددها و 

 افزایش یافته است.در رشته بیمه اتومبیل در کشور ، شدت خسارات کرونا

 بدنیهایخسارتتامینصندوقبرکروناویروسپیامدهایوتاثیرات-5-5

 اعالم به بنا. است داشته کاهش محسوسی 1399 نوروز در تصادفات که دهد می نشان کشور در آمارها بررسی

 فروردین 15 تا 1398 اسفند 25 زمانی بازه در ناجا، راهور پلیس ترافیک کنترل و اطالعات مرکز رئیس

 آمار و درصد 69 قبل سال مشابه مدت با مقایسه در کشور، در تصادفات رانندگی مجموع ،1399

شده  اتومبیل رشته بیمه در نسبی خسارات کاهش به منجر امر این داشته که کاهش درصد 56 باختگان جان

های قبل مالحظه شد، اگر چه تعداد تصادفات و فراوانی خسارات در  گونه که در نمودارهای بخش ناست. هما

به نحوی که در  ؛صنعت بیمه با شیوع ویروس کرونا کاهش پیدا کرده، اما شدت خسارات افزایش یافته است

 اند. ههای قبل این خسارات کاهش چشمگیری نداشت های مشابه در سال مقایسه با آمارهای ماه

امری  اتومبیل بدنه های نامه بیمه تعداد آمار کاهش و تمدید عدم خانوارها، درآمد کاهش دلیل به دیگر سوی از

 باعث امر این. شد خواهد افزوده ثالث شخص نامه بیمه فاقد های اتومبیل تعداد بر و رسد می بنظر محتمل
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محل  از خسارت پرداخت برای ها درخواست تعداد صندوق، درآمدهای از بخشی کاهش بر عالوه شود که می

 .افزایش یابد بدنی های خسارت تامین صندوق

اتومبیلپسازشیوعویروسکروناهایبررسیمیزانفروشوخسارتدربیمه-5-6

های  از جمله بیمه که ثالث شخص بیمه جز شیوع ویروس کرونا و اوضاع نامناسب اقتصادی، به شرایط در

 مانند های اختیاری بیمه فروششود که  بینی می باشد، پیش گذار مجبور به خرید آن می یمهبوده و ب اجباری

حق بیمه تولیدی در بیمه بدنه اتومبیل کاهش  و گرفت خواهد تاثیر این قضیه قرار تحت ،خودرو بدنه بیمه

 هر چه بیشتر فروش تسهیل امر، ارائه خدمات ویژه به مشتریان و این بروز از پیشگیری منظور لذا بهیابد. 

 شدید در تعداد به عبارت دیگر، افت .بود خواهد راهگشا زیادی حدود تا اتومبیل های نامه اقساطی بیمه

زیادی را به صنعت بیمه کشور  تهدیدات و مخاطرات امر، و این باشد می محتمل اختیاری های نامه بیمه

 تحمیل خواهد نمود.

های  ساختگی و تقلبات در رشته خساراتدلیل شرایط بد اقتصادی، شود که به  بینی می از طرف دیگر پیش

اینکه باید توجه داشت که به دلیل هراس مردم در استفاده از وسایل حمل و  اتومبیل افزایش یابد. ضمن بیمه 

نقل عمومی و افزایش استفاده از وسایل نقلیه شخصی، افزایش در تعداد و شدت خسارات نیز محتمل 

 باشد. می

درپیشیوعویروسکرونااتومبیلنامهبیمهخریدبروکارهاکسبوضعیتبررسیتاثیر-5-7

وکارها و به تبع آن اوضاع نامناسب اقتصادی آحاد جامعه، خرید  کرونا، تعطیلی کسب ویروسبا شیوع 

 شده است تا سعی زیر گذاران نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و در جدول های اتومبیل توسط بیمه نامه بیمه

 شرح داده شود. اتومبیل نامه بیمه خرید وکارها، وضعیت با بررسی وضعیت کسب

 اتومبیل نامه بیمه خرید بر وکارها کسب وضعیت تاثیر -5-5جدول 

نامهاتومبیلتاثیربرخریدبیمهوکارهاازلحاظشدتآسیبازویروسکروناوضعیتکسب

 ادامه خرید بیمه فعالیت ادامه خواهند داد. بدون مشکل و مانند سابق به -1گروه 

ها قادر به ادامه فعالیت  با تعدیل نیرو و واگذاری بخشی از سرمایه -2گروه 

 هستند.
 ای های بیمه تعدیل پوشش

 نامه/ انصراف بازنگری در هنگام تمدید بیمه های مالی، قادر به فعالیت خواهند بود. در صورت دریافت حمایت -3گروه 

 فسخ بیمه جاری/ حذف بیمه از سبد خانوار ورشکسته شده و قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود. -4ه گرو
 1399پژوهی شرکت بیمه ما،  منبع: گزارش مرکز آینده

کرونا، این  ویروسوکار پس از شیوع  شود، بسته به وضعیت کسب گونه که در جدول فوق مالحظه می همان

های اتومبیل داشته باشد و بازه این  گذاران در خرید بیمه می بر تصمیم بیمهتواند تاثیر مستقی قضیه می

 متغیر باشد. ،نامه تا حذف بیمه از سبد خانوار تواند از ادامه خرید بیمه تصمیمات می
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هایاتومبیلهاوتهدیدهایایجادشدهدرحوزهبیمهکروناوفرصت-5-8

 برخی است، داشته همراه به رونق دیگر برخی برای و یکساد وکارها، کسب برخی برای کرونا ویروس

 را دیگر بعضی و گسترش را ها فعالیت بعضی. است داده کاهش را دیگر برخی و افزایش را زندگی های هزینه

 را جدیدی های فرصت برخی و برده بین از را پیشرفت و رشد های فرصت بسیاری مجموع، در و داده کاهش

 داده نشان خود از منفی و مثبت چهره دو کرونا ویروس گفت که توان می کالن نگاه یک در. است کرده ایجاد

 .است

 باشد: کرونا برای صنعت بیمه به شرح زیر می ویروسایجاد شده ناشی از  های فرصتبرخی از 

 ای و بیمه خدمات نمودن الکترونیکی به ها شرکت اکثر اقدام از حاکی بیمه های شرکت اخبار بررسی -

 آمده، پیش شرایط به توجه است. لذا با مشتریان و گذاران بیمه به غیرحضوری خدمات ارائه اندازی راه

 موانع تجارت الکترونیک، قوانین کارگیری به با تا است شده فراهم بیمه صنعت برای مناسبی فرصت

 ته است راداش وجود الکترونیک( امضای )مانند الکترونیک بیمه خدمات توسعه راه سر بر که حقوقی

 راهگشا بیمه عالی مربوطه شورای های نامه در آیین بازنگری نمایند. ضمن اینکه در این خصوص برطرف

 (1399پژوهی شرکت بیمه ما،  )گزارش مرکز آینده .بود خواهد

های  باشد که با پیشنهادات و بسته های بیمه کوچک می شرایط فعلی فرصت خوبی برای شرکت -

 ,marketwatchگیرند؛ به بازاریابی و جذب مشتری بپردازند. ) ی مشتری در نظر میای که برا نوآورانه

2020) 

ها، ارائه تخفیفات  گذاران در راستای حفظ آنان، اعم از قسطی کردن حق بیمه ارائه تسهیالتی به بیمه -

 ای و ... در این شرایط بد اقتصادی. بیمه

های سایبری )دورکاری  ای مانند بیمه جدید بیمهشرایط فعلی فرصت خوبی برای طراحی محصوالت  -

های شرکت  های داخل خانه، ممکن است منجر به حمالت سایبری به داده کارکنان و ایمن نبودن سیستم

های بیمه، مربوط به بیمه  های داده شرکت بیمه شود و از آنجا که حجم زیادی از اطالعات در پایگاه

باشد(، بیمه وقفه در  ای از حساسیت بیشتری برخوردار می ن رشته بیمهباشد؛ این موضوع در ای اتومبیل می

وکار )به عنوان مثال برای رانندگانی که در شرایط موجود و کم شدن مسافرها، بخشی از درآمد خود  کسب

های اپیدمی و پاندمی یا اضافه کردن  اند( و به طور کلی طراحی محصوالتی خاص بیماری را از دست داده

 ای جدید به محصوالت موجوده پوشش

 باشد: کرونا برای صنعت بیمه به شرح زیر می ویروسایجاد شده ناشی از  های تهدیداز طرف دیگر برخی از 

های  ای در کلیه رشته شود به دلیل شرایط بد اقتصادی، خسارات ساختگی و تقلبات بیمه بینی می پیش -

 ای افزایش یابد. بیمه
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 تهدیدات و مخاطرات امر و این بود خواهد محتمل های اختیاری بیمه در ها نامه هبیم شدید در تعداد افت -

 زیادی را به صنعت بیمه کشور تحمیل خواهد نمود.

 افزایش احتمال حمالت سایبری -

گیریبندیونتیجهجمع-5-9

کرونا و  ویروسهای بیمه داخلی پس از شیوع  شده در بیمه مرکزی و همچنین شرکت با بررسی اقدامات انجام

توان اذعان داشت  اتومبیل، می های بیمه حوزه در های بیمه خارجی شده در شرکت مقایسه آن با اقدامات انجام

های بیمه در دنیا، از رویکرد حمایتی  های بیمه کشور به نسبت سایر شرکت شده در شرکت انجامکه اقدامات 

ر حق بیمه و مجاز نشناختن تغییر کاربری از کمتری برخوردار است که به عنوان مثال عدم تخفیف د

 باشد. مصادیق این موضوع می

شده در این تحقیق به شرح زیر،  های شناسایی گیری از فرصت توانند با بهره های بیمه می ضمن اینکه شرکت

 بر تهدیدهای ناشی از ویروس کرونا فائق آیند:

 الکترونیک بیمه خدمات توسعه اقدام در جهت -

 ای در شرایط فعلی های نوآورانه ابی و جذب مشتری از طریق پیشنهادات و بستهبازاری -

ها، ارائه تخفیفات  گذاران در راستای حفظ آنان، اعم از قسطی کردن حق بیمه ارائه تسهیالتی به بیمه -

 ای و ... در این شرایط بد اقتصادی بیمه

 ای طراحی محصوالت جدید بیمه -
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هایمسئولیتبیمه-6

 2مدریک پیرصاحب -1طمه آزادبختفا

مقدمه

در سده نوزدهم و همزمان با رشد وگسترش صنایع و در معیرض قیرار گیرفتن کیارگران بیا بیمیه مسیئولیت        

های مسئولیت در غرب، شروع و گسترش یافت و متعاقب آن بیمه مسئولیت آتش سوزی و پس   بیمه کارفرما،

 موتوری در قرن بیستم تدوین گردید. از آن بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه 

ن ایی   همگیامی  همراهی و ی مسئولیت وها  استفاده از بیمه، اجتماعی و فرهنگی جوامع، سیر توسعه اقتصادی

نمود؛ لذا با روند رو به گسترش صنایع و توسیعه اقتصیادی و    الزم وضروری ،را با فرایند توسعه ای رشته بیمه

ت از افیراد زیاندییده و تعییین حیدود مسیئولیت صیاحبان مشیاغل، سیایر         اجتماعی جوامع، به منظور حمایی 

ی میدنی  هیا   ثغیور مسیئولیت   ی قانونی، تعیین حدود وها فراهم شدن بسترایجاد و  های بیمه مسئولیت   رشته

ریسیک،  ی فنیی وکیاربردی ارزییابی    هیا   ی مسئولیت با استفاده از روشها  تدوین انواع بیمه تهیه و اشخاص و

 اجتماعی و، گاهی به دلیل مسائل حقوقی ،ی مسئولیتها  ارزیابی ریسک در بیمهیافتند؛ البته  ای ویژه اولویت

ن ایی   انگیر  ل و اشخاص است؛ بطوریکه بیمیه ی امواها  از محاسبات ریسک در بیمهتر  وپیچیدهتر  فنی، حساس

 د ضریب خسارت مواجه هستند.هی با تزای گا، در قوانین مترقی و جوامع توسعه یافته ای نوع رشته بیمه

بیمیه مسیئولیت    ماننید  د کیه برخیی از انیواع آن   نباشی  حائز اهمیت می در دنیا قدریه ب های مسئولیت بیمه

به جهت حمایت اجتماعی از افراد زیاندیده و جلیوگیری از تبعیات اجتمیاعی     دارندگان وسیله نقلیه موتوری،

 تلیف بصیورت اجبیار در آمیده اسیت و     در جوامیع مخ ی آن، های احتمال  ای و چالش ناشی از عدم پوشش بیمه

 نماید. می ن بیمه نامه مجبورای  را نسبت به دریافتها   گذار افراد و سازمان قانون

عنوان قانون بیمه شخص ثالث تصویب و اجرایی گردید؛ اما  به 1347ای در ایران نیز در سال  این پوشش بیمه 

هیای    هیای مسیئولیت و در قالیب بیمیه      الزم آمار آن مستقل ازبیمیه  به جهت حجم پرتفوی و نظارت کافی و

 اتومبیل جای گرفت.

ی امیوال و اشیخاص   هیا   در کنیار بیمیه  ، یکی از سه رشته اصلی بیمیه اسیت کیه    ی مسئولیتها  بیمه ،رانای در

میالی و   یهیا   بخیش خسیارت   ن نوع بیمه، زیان وارده به اشخاص ثالیث در هیر دو  ای قراردارد. براساس موضوع

 گردد. می باشد جبران گذاران بیمهی بدنی که ناشی از فعل یا ترک فعل غیر عمد ها  غرامت

                                                                                                                                                                                      
1
 عضو هیات علمی پژوهشکده بیمه 
2
 گران ایران ی بیمهکایسند تیمسئول یها مهیکارگروه ب ریدبو  رانیا مهیبشرکت خاص  یها طرح و تیمسئول یها مهیب مدیرکل معاون 
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بیه  از نظیر ماهییت فنیی     را ها  آن توان می باشد ولی می ی متعددیها  ی مسئولیت دارای تقسیم بندیها  بیمه

 ی اصلی زیر تقسیم بندی نمود:ها  گروه

 ابر کارکنان بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در بر-1

 بیمه مسئولیت عمومی-2

 بیمه مسئولیت تولید کنندگان -3

 ای بیمه مسئولیت حرفه-4

 بیمه مسئولیت قراردادی-5

های مسئولیت، در ادامه این مبحث با مروری بر وضعیت عملکرد بیمه مسیئولیت و   با معرفی اجمالی از بیمه

آثار و تأثیر شیوع ویروس کرونا بر عملکرد این رشته عوامل مؤثر بر این عملکرد طی سالهای گذشته، به بیان 

 ای طی مدت شیوع و پس از آن خواهیم پرداخت.   بیمه

 مروریبروضعیتعملکردبیمهمسئولیتطیسالهایگذشتهوعواملمؤثربراینعملکرد-6-1

طبق جدول زییر   1(1397تا  1388سال گذشته )از سال  10بیمه مسئولیت طی   با توجه به وضعیت عملکرد

 مشخص است که 

 )طبق سالنامه آماری( 1397 -1388های  طی سال های مسئولیت کرد صنعت بیمه در رشته بیمهعمل -1-6جدول 

 )میلیاردریال(بیمهمسئولیت

ضریبخسارت

)%(

خسارت

واقعشده

تعداد

خسارت

 حقبیمه

عایدشده

تعداد

بیمهنامه
سال

50.3 1.218.3 51.310 2.423.1 571.749 1388 

50.8 1.522.6 65.844 2.995.2 776.048 1389 

40.5 1.653.4 77.089 4.081.9 898.763 1390 

72.7 4.195.0 95.850 5.767.8 1.001.029 1391 

82.2 6.835.2 108.721 8.318.0 1.168.800 1392 

61.8 6.583.1 117.573 10.655.2 1.162.376 1393 

71.3 7.857.1 104.457 11.021.6 1.208.272 1394 

64.2 7.991.4 104.409 12.453.6 1.342.683 1395 

61.7 9.085.6 75.423 14.719.5 1.514.604 1396 

67.1 12.023.1 86.700 17.925.5 1.562.643 1397 

                                                                                                                                                                                      
1
زی ج.ا.ا تاکنون نهایی نگردیده است و به همین دلیل امکان بررسی عملکرد صنعت بیمه، در گزارشات آماری بیمه مرک 1398آمار عملکرد ساالنه  . 

پذیر  در صنعت بیمه امکان 1397اسفند ماه  باگیری ویروس کرونا و در قیاس  خصوصاً در اسفند ماه و از زمان همه 1398های مسئولیت در سال   بیمه

 باشد، نمی
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لیغ  هیای مسیئولیت از مب    که پرتفوی بیمه  ای روند رو به رشدی را تجربه کرده است؛ به نحوی این رشته بیمه

رسیده اسیت   1397میلیارد ریال در پایان سال  17ر925به مبلغ  1388میلیارد ریال در پایان سال  2ر423

های آتیش سیوزی در     ای است. این میزان رشد در بیمه این رشته بیمه برابری پرتفوی  7ر4که بیانگر افزایش 

این در حالی است  باشد،  برابر می 4ر4حوادث های   برابر، بیمه 4ر6های باربری   برابر، بیمه 6همان برهه زمانی 

هجیری شمسیی اسیت در     1370اییران از دهیه    های مسئولیت در صنعت بیمه   که شروع فعالیت اصلی بیمه

اییران بیر    ای و حتی آتش سوزی به قدمت شیرکت سیهامی بیمیه    های بیمه  حالیکه قدمت فعالیت سایر رشته

 1در زمینه بیمه مسئولیت نیز به طور نمونه در شرکت بیمه ایران های بیمه گردد. در مورد پرتفوی شرکت می

هیای حمیل و نقیل      های مسئولیت که مشتمل بر مسئولت حمل و نقل داخلی، مسئولیت شرکت  پرتفوی بیمه

هیای    ای پزشیکان، مسیئولیت پیمانکیاران و سیایر بیمیه      ، مسئولیت حرفیه FBL و CMRبین المللی در حوزه 

میلیارد ریال بوده است در حیالی کیه پرتفیوی همیین      17ایران مبلغ  در بیمه 1376ل مسئولیت است در سا

 باشد. میلیارد ریال می 8000قریب به  1397ایران در پایان سال  ای در بیمه  رشته بیمه

هیا،   توسعه کسب وکیار  بیمه مسئولیت طی ده سال گذشته، ناشی از عوامل متعددی همچونافزایش پرتفوی 

هیا در رابطیه بیا     کسیب وکیار   د زیاندیده به حقوق قانونی خود، تدوین قوانین و مقررات مشیاغل و آشنایی افرا

همزمان با افزایش  ،دیگر. البته از سوی مسئولیت اشخاص، شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی جامعه و.... است

هیای آتیش سیوزی،      های در همین دهیه، از رشیت   این رشته بیمه های مسئولیت، ضریب خسارت   پرتفوی بیمه

رابطیه مسیتقیم خسیارت     توان اشد که مهمترین عامل افزایش خسارت را میب بیشتر می نیز بری و حوادثربا

های مسئولیت با قانون مجازات اسالمی و پرداخت دیه به صورت یوم االداء دانست، چرا کیه در    جانی در بیمه

ت در صنعت بیمه را بیمه مسئولیت کارفرما درقبال های مسئولی  درصد پرتفوی بیمه 60حال حاضر نزدیک به 

ای، جبران صیدمات جسیمانی وارده بیه کارکنیان      این رشته بیمه دهد که ماهیت حوادث  کارکنان تشکیل می

های مسئولیت چه در بخش صدور و چه در بخش خسارت نشان از   باشد. در هر صورت تغییرات زیاد بیمه می

 باشد. ای می این رشته بیمه  پویایی

هایمسئولیتبیمهبرتاثیرشیوعویروسکرونا-6-2

توان به طور اجمالی به دو دسته کلیی تقسییم    را می های مسئولیت بیمهدر  ویروس کرونا و شیوع بروز آثار

تأثیر شییوع وییروس    -2ت در صنعت بیمه های مسئولی بیمه عملکرد تأثیر شیوع ویروس کرونا بر-1نمود: 

 ها. های مسئولیت در حمایت از آن های کشور و نقش بیمه  و کسب وکارکرونا بر صنایع 

                                                                                                                                                                                      
1
کردند وعمالً  شرکت بیمه دولتی در صنعت بیمه فعالیت می 4فقط  1376ایران آن است که در سال  مههای مسئولیت بی  آمار عملکرد بیمهذکر دلیل  . 

ایران  نزد شرکت بیمهدرصد آن  60بخش خصوصی در صنعت بیمه هنوز حضور پیدا نکرده بود و عالوه بر آن بخش اعظم پرتفوی صنعت بیمه و قریب به 

 متمرکز بود.
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هایمسئولیتدرصنعتبیمهوارائهبررسیتأثیرشیوعویروسکرونابرعملکردبیمه-6-2-1

 راهکارهایحمایتی

زیر توان به موارد  های مسئولیت می  در خصوص تاثیر شیوع ویروس کرونا بر صنعت بیمه کشور در حوزه بیمه

 اشاره کرد:

 هایبیمهشرکتتأثیربر-الف

های مسئولیت در مرحله اول نیاز به آمار و عملکرد صنعت بیمه   بررسی تاثیر شیوع ویروس کرونا بر بیمه برای

باشد، تا بر مبنای عملکرد واقعی بتیوان   از زمان شیوع ویروس کرونا و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل می

ای  های بیمه  تحلیل شیوع کرونا بر هر یک از موارد، اظهار نظر کرد، چرا که تاثیرپذیری رشتهنسبت به تأثیر و

شیود. بیا توجیه بیه زمیان شییوع        از هر عامل برونی، بر اساس شاخص کاهش یا افزایش پرتقوی سنجیده می

نتوان تحلیل درستی ها، شاید   ایران و تعطیلی تدریجی کسب وکار در 1398ویروس کرونا در اوایل اسفند ماه 

این برهه از زمیان   های مسئولیت در  این شرایط به خصوص به دلیل عدم استخراج آمار صنعت بیمه در بیمه در

عنیوان بزرگتیرین     اییران بیه   ارائه نمود، اما شاید بتوان با ذکر مقایسه آماری هرچند محدود از شیرکت بیمیه   

از سهم کل صنعت بیمه، چشم اندازی از موضیوع را ارائیه   درصد  35شرکت بیمه کشور و دارا بودن قریب به 

 نمود.

 20/1/99تا  1/12/98با حق بیمه تولیدی  20/1/98تا  1/12/97مقایسه حق بیمه تولیدی -2-6جدول 

 های بیمه مسئولیت در شرکت بیمه ایران در برخی رشته

مشاغلمدنیهایمسئولیت

حقبیمه

20/1/98تا1/12/97

حقبیمه

20/1/99تا1/12/98
تغییرات

درصد
مبلغ)ریال(تعدادمبلغ)ریال(تعداد

 قبال ساحلی در یها  استراحتگاه

استفاده کنندگان
69 1,227,724,875 3 13,438,537 %90 - 

 - 23% 675,828,489 31 988,992,746 54 ها رستوران

 - 75% 26,067,014 22 1,041,897,063 453 ها گاهمدیران اردو

 - 52% 1,079,824,784 13 2,239,647,773 45 ها یران و ناجیان استخرمد

 - 60% 191,979,827 6 477,513,875 62 سینما رانمدی

 - 60% 1,289,720,279 61 3,231,703,845 113 مدیران مراکز آموزشی

 - 18% 3,714,916,680 107 4,546,693,183 334 مدیران و مربیان مجموعه ورزشی

 - 62% 1,422,407,492 94 3,701,295,809 250 های اقامتی حدمدیران وا

 - 82% 50,801,846 6 285,022,973 23 ها مهد کودک مدیران و مربیان
 

، 6-2های مسئولیت طبق جدول شیماره    روزه بیمه 50از زمان همه گیری ویروس کرونا و بر اساس عملکرد  

هیا   ایجاد نماید. در برخی رشیته  کاهش حق بیمه صادره  ی درپر واضح است که کرونا توانسته است تاثیر زیاد



 

 

168 

بایسیت بیا رونیق بیشیتری همیراه باشیند ماننید اسیتفاده از اسیتراحتگاهها،           که در ایام تعطییالت عیید میی   

 90هیا کیاهش   های تفریحی، ورزشی، آموزشی و...........به علیت قرنطینیه و شیرایط ایین بیمیاری، گیا       مجموعه

 های مسئولیت صادره داشته است.. بنابراین همچنانکیه بییان گردیید؛     برخی از رشته درصدی حق بیمه را در

 کیاهش محسوسیی در پرتفیوی و حیق بیمیه      1398ها از اسفند ماه  تعطیلی یا محدودیت فعالیت کسب وکار

ای از  میه هیای بی   این رشیته   اند، البته این کاهش پرتفوی، کل تاثیر پذیری ای داشته های بیمه  تعدادی از رشته

های مسئولیت با قانون مجازات اسالمی، هر ساله بیا اعیالم نیرخ      علت رابطه مستقیم بیمه کرونا نیست، زیرا به

این میزان افزایش دییه   یابد که اگر دیه توسط قوه قضاییه به تبع آن نرخ پایه محاسبه حق بیمه نیز تغییر می

 ( عمالً میزان کاهش پرتفوی بیشتر خواهد شد. 1399 های صادره سال  نامه در آمار فوق لحاظ گردد )بیمه

گران در صورت تداوم شیوع بیماری کرونا، شاید در کوتاه مدت زیاد محسوس نباشد  تاثیر کاهش پرتفوی بیمه

تواند تاثیر عمیقی بر عملکرد موسسه داشته باشد، کیاهش صیدور بیمیه نامیه، میانع از       ولی در بلند مدت می

رسید بیا ورودی    های معوق زمانی که به مرحله پرداخت می  گردد؛ لذا خسارت قبلی نمیهای   پرداخت خسارت

ایین   گران با کیاهش نقیدینگی مواجیه خواهنید شید،       گران تناسب نخواهد داشت و عمالً بیمه حق بیمه بیمه

ا تاخیر در هان تعویق اقساط حق بیمه ی گذاران خوا کند که خیلی از بیمه موضوع زمانی بیشتر اهمیت پیدا می

گران در بخش اداری و پرسنلی کماکان و بر اساس شرایط  های بیمه  گردند، عالوه بر آن هزینه پرداخت آن می

رسد جهت  نماید، لذا به نظر می ایجاد می قبل، موجود و همین موضوع فشار مضاعفی را برای تامین نقدینگی 

جهت مقابله با شییوع بیمیاری و جلیوگیری از رکیود     گران  برون رفت از وضعیت فعلی عالوه بر استراژی بیمه

گران با نقدینگی بیشتر توان بهتری در مقابله با  صنعت، سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی کاهش یابد تا بیمه

های اتکایی را با فرجه   های اداری داشته باشند یا مهلت تسویه حق بیمه  های احتمالی و جبران هزینه  خسارت

گران دریافت نماید. مهبیشتری از بی

 تأثیربربیمهمرکزیج.ا.ا-ب

های بیمه، آثار مستقیمی بر بیمه مرکیزی ج.ا.ا دارد،   ای شرکت های بیمه هر گونه تاثیر کرونا بر عملکرد رشته

گران، حداقل در پذیرش اتکیایی   های بیمه و سهم اعظم اتکایی اختیاری بیمه  سهم اتکایی اجباری کل شرکت

شود؛ لذا هر گونه کاهش پرتفیوی صینعت بیمیه باعیث      ابله با تحریم توسط بیمه مرکزی انجام میصندوق مق

گردد، اما کاهش حق بیمه و مضاف بر آن مشارکت اتکایی  کاهش سهم بیمه مرکزی از میزان سهم اتکایی می

ی پرسینلی و  هیا   نماید چرا کیه حجیم هزینیه    در حوزه خسارت، کمتر بیمه مرکزی را دچار چالش و زیان می

ایین کیاهش    باشید ولیی   های پرداختی ناچیز می  های مکتسبه وخسارت  اداری بیمه مرکزی به نسبت حق بیمه

تواند ضریب نفوذ صنعت بیمه را کاهش دهد، که برای بیمیه مرکیزی ناخوشیایند خواهید بیود،       حق بیمه می
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عمل آید که در  توسط بیمه مرکزی به این زمینه اقداماتی بنابراین الزم است جهت جلوگیری از چالش آتی در

 گردد. مباحث بعدی به آن اشاره می

 تأثیربرشبکهفروش-ج

گردد، نقیش و اهمییت    بازاریابی و صادر میدرصد پرتفوی صنعت بیمه کشور توسط شبکه فروش 90بیش از 

یمه نامه و پرتفیوی  گران بر کسی پوشیده نیست اما کاهش صدور ب عنوان بازوان توانمند بیمهه شبکه فروش ب

های زیادی مواجه خواهد   ها را با چالش  زیادی بر شبکه فروش خواهد داشت و آن مکتسبه، آثار و تبعات منفی

 هزار نفر بصورت مسیتقیم و  200گران نمایان سازد، قریب به  تواند آثار خود را بر بیمه نمود که به تبع آن می

 هیای اداری، بازارییابی و پرسینلی در     نمایند، فشار هزینه ت میمستقیم در شبکه فروش صنعت بیمه فعالیغیر

های اتفاق بیفتد که دارای   این کاهش پرتفوی در بیمه باشد، بخصوص ایام بر شبکه فروش کامالً نمایان می  این 

گران جهت حفیظ تیوان شیبکه     های مسئولیت باشد، بنابراین الزم است بیمه  درصدی همانند بیمه 25کارمزد 

رسیند مهمتیرین و    بیه نظیر میی    ایین زمینیه بکیار بگیرنید،     هایی در وش و کاهش درآمد و نقدینگی راه کارفر

نگیزه برای شبکه فروش ارائه تسهیالت جهت چیرخش فعالییت کسیب وکیار و     اایجاد  ترین عامل درتاثیرگذار

ند بر مبنیای فعالییت سیال    توا این ارائه تسهیالت می  پرسنلی شبکه فروش باشد که های اداری و  تامین هزینه

ییا سیایر    سال گذشته و گذشته نماینده و مبلغ باز پرداخت آن نیز بر مبنای میانگین کارمزد دریافتی در طی

های طرف قرارداد   یا از بانکگران  بیمه تواند از منابع م میاین مه . گذار در باز پرداخت تعیین گرددتاثیر عوامل

 زپرداخت انجام پذیرد.های اطمینان بخش با  با راهکار

هاهایمسئولیتدرحمایتازآنهایکشورونقشبیمهوکارتأثیرشیوعویروسکرونابرصنایعوکسب-6-2-2

های زیادی در مورد صینایع    تحلیل های کشور، مطالب و ویروس کرونا بر صنایع وکسب وکار در خصوص تاثیر

آمده است و اقداماتی جهت برآورد و کاهش اثرات زیانبیار آن بیر   در ایران و جهان به رشته تحریر در   مختلف

این بخش نیز بررسی تاثیر کرونا بر صنایع مختلف نیست بلکه   باشد. هدف اقتصاد، تدوین یا در مرحله اجرا می

ایین وییروس در جهیت حماییت از      صرفاً بررسی صنایعی خواهد بود که صنعت بیمیه بتوانید از آثیار زیانبیار     

 ذاران آن صنایع بکاهد. گ بیمه

های مسئولیت با توجه به نقشی که در جبران خسیارت وارده بیه اشیخاص ثالیث، در       مهمترین خصیصه بیمه

 عبارتند از:نتیجه فعل یا ترک فعل شخص بیمه گذار دارند

ا زیرا زمانی کیه فیرد یی    :حمایت شغلی و به عبارت بهتر تأمین امنیت شغلی صاحبان مشاغل و کسب کار -1

این خسارت بعضاً چند برابر سرمایه ییا   شوند و  ای دچار خسارت می افرادی در جامعه بر اثر مسئولیت مؤسسه

تواند زمینیه ورشکسیتگی آن موسسیه را فیراهم      باشد، در صورت عدم وجود بیمه نامه، می درآمد موسسه می
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در یک گارگاه نجاری کوچیک، قطیع    نماید، بطور نمونه در یک پروژه ساختمانی فوت دو یا چند نقر کارگر یا

تواند امنیت شیغلی   عضو یک کارگر شاغل در کارگاه با توجه به میزان دیه مقرر در قانون مجازات اسالمی می

توانید ضیامن بقیاء وادامیه فعالییت       های بیمه می  کارفرما را به خطر بیندازد، لذا جبران خسارت توسط شرکت

 ها باشد.  کسب وکار

در صورت بیروز حادثیه و عیدم جبیران     : های مسئولیت از افراد زیاندیده  عی واقتصادی بیمهحمایت اجتما -2

ای، تبعیات آن گریبیانگیر فیرد     های سیرمایه   ای یا محدودیت علت عدم پوشش بیمه خسارت توسط کارفرما به

ی و فروپاشیی  هایی را در حیوزه اجتمیاع    گردد، پس عدم تمکن مالی کارفرما چالش دیده یا وارث وی می زیان

 کند. های اجتماعی را فراهم می ایجاد فقر اقتصادی و بروز ناهنجاری  ها ایجاد کرده یا زمینه اقتصادی خانوار

توانند اطمینان خیاطر را بیرای    گران در بخش بیمه مسئولیت کاال می بیمه: حمایت از تولید کنندگان کاال -3

ل تولیدی را فراهم و زمینه فروش بیشتر کاال را مهیا مصرف کنندگان از طریق پوشش بیمه کیفیت از محصو

هایی دارند  این موضوع در حال حاضر نمایان است زیرا افرادجامعه، بیشتر تمایل به خرید کاال نمایند، به وضوح

ای محصول را برای آن خریداری نموده باشند، بطور نمونه افراد  گذاران)فروشندگان کاال( پوشش بیمه که بیمه

ای هستند چرا که وجیود   های رطوبتی دارند که دارای پوشش بیمه  بیشتری به خرید آن دسته از عایقرغبت 

بیمه نامه اطمینان خیاطر بیشیتری بیرای مصیرف کننیده در جبیران خسیارت وارده دارد، بنیابراین حماییت          

شتغال بیشتر را فراهم های مسئولیت از تولید کنندگان کاال باعث فروش بیشتر، توسعه فعالیت و زمینه ا  بیمه

  نماید. می

های کیالن از بودجیه دولتیی وتوسیط       قریب به اتفاق پروژه های کالن و ایجاد اشتغال پایدار: احیای پروژه -4

های کالن کیه در نتیجیه قصیور      گردند لذا هر گونه خسارت وارده در زمینه پروژه های دولتی اجرا می  دستگاه

علت عدم وجود بودجیه   است باعث تطعیلی کارگاه و بیکاری افراد شاغل بهاشخاص مجری یا ناظرباشد ممکن 

توانید بیه احییای     های مسیئولیت میی    ها توسط بیمه این گونه خسارت گردد، لذا جبران  مجدد در کوتاه مدت 

پروژه، اشتغال پایدار در پروژه ودر نهایت به توسعه اقتصادی کمک نماید.

گیر بیا    های مسئولیت قاعدتاً نحیوه برخیورد بیمیه     علت تنوع وگستردگی بیمه بهبا توجه به آنچه که بیان شد، 

گذاران یکسان نخواهد بود؛ زیرا بعضی از مشاغل بر اساس دستور ستاد ملیی مبیارزه بیا کرونیا از دو میاه       بیمه

سیئولیت  پیش تعطیل و تعدادی نیز با محدودیت مواجه گردیده اند، لذا بایستی متناسب با نوع رشته بیمیه م 

باشد و بیمه  گذاران می گران در راستای رسالت شغلی خود که حمایت از بیمه به موضوع نگریسته شود و بیمه

گیذاران   عنوان متولی و دستگاه ناظر صنعت بیمیه، تمهییداتی را در جهیت تسیهیل امیور بیمیه       مرکزی نیز به

 وحمایت از آنان فراهم نمایند.
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 گذاران موارد زیر را تحقق نماید: در جهت حمایت از بیمهتواند  بر این اساس صنعت بیمه می

های مسئولیت از روز اول تصیمیمات دولیت،     گذاران بیمه تعدادی از بیمه تعلیقمدتاعتباربیمهنامه:-1

گیران ندارنید، بیمیه مسیئولیت میدنی میدیران ورزشیی،         ایام برای بیمه این  تعطیل و عمالً هیچ ریسکی را در

هیا و هیر مکیانی کیه       ها، هتیل   مدیران و مربیان غریق نجات استخر و سونا، مدیران رستوران مسئولیت مدنی

ایین   باشند، بنابراین الزم است برای مدت تعطیلی این قبیل مشاغل می ها زیاد است از  پذیری افراد در آن تجمع

 بیمه نامه افزوده شود. ها، الحاقی تعدیل اعتبار بیمه نامه صادر و مدت تعلیق به مدت اعتبار  بنگاه

گذاران در نتیجه تعطیلی یا محدودیت فعالیت با کمبود نقدینگی  خیلی از بیمهتعویقاقساطحقبیمه:-2

گیذارانی کیه بیا محیدودیت      ومنابع مالی مواجه خواهند شد، از طرف دیگر در صورت بروز حادثه بیرای بیمیه  

، بررسی و پرداخت خسارت با چالش مواجه خواهد شد، لذا اند بر اساس شرایط قراداد بیمه فعالیت روبرو شده

اند فرجه پرداخت حق بیمه را متناسب  گذارانی که با تعطیلی فعالیت مواجه شده گران بایستی برای بیمه بیمه

اند نسبت  گذارانی که با محدودیت فعالیت مواجه شده با میزان تعلیق بیمه نامه، به تعویق انداخته و برای بیمه

 گذاران مرتفع گردد.  توافق جدید پرداخت اقساط، موافقت نماید تا چالش پرداخت حق بیمه برای بیمهبه 

خیلی از مشاغل با محدودیت فعالیت روبرو  تخفیفدرحقبیمهتمدیدیمشاغلبافعالیتمحدود:-3

ییا بیا زمینیه رکیود     ها از مصرف کمی محصوالت غیذایی کاسیته    علت شرایط اقتصادی، خانوار اند و به گردیده

های جاری و ثابیت    این وضعیت باعت کاهش هزینه ای کاسته خواهد شد،  اقتصادی از خرید محصوالت واسطه

تواننید در جهیت حماییت از     گران می دهد؛ لذا بیمه ها را تقلیل می  گردد ولی میزان سودآوری آن ها نمی  بنگاه

گیذارانی کیه دچیار     تخفیف بیمه نامه برای آن دسته از بیمیه گذاران در زمان تمدید بیمه نامه، نسبت به  بیمه

هیای مسیئولیت     تواند برای بیمه این تخفیفات می اند اقدام نمایند،  محدودیت فعالیت و رکود اقتصادی گردیده

نماینید؛   ای نیز اعمال گردد، بطور نمونه خیلی از پزشکان و داندانپزشکانی که صرفاً در مطب فعالیت می حرفه

گیران   نمایند لذا عمالً ریسک بیمیه  علت تعطیلی یا محدودیت فعالیت، بیماران کمتری را معاینه و مداوا می به

گذاران از درآمد  این قشر از بیمه یابد ولی از طرف دیگر  ایام تعطیلی یا محدودیت فعالیت کاهش می در مدت 

گذاران را از مزایای تخفییف تمدیید    این بیمهتوانند  گران می اند براین اساس بیمه فعالیت خود محروم گردیده

 بهرمند گردانند.

خط مقدم مقابلیه بیا وییروس کرونیا، کیادر بهداشیتی و        تخفیفدرحقبیمهبرایمدافعانسالمت:-4

ها است که بیماری، کنترل و میدت زمیان همیه      های شبانه روزی آن خاطر زحمت باشد و به درمانی کشور می

این اقدام کادر  گردد،  ه تبع آن شرایط اقتصادی جامعه زودتر به شرایط معمول بر میگیری بیماری کاهش و ب
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گردد، از طرف دیگر اقدامات کادر درمانی  درمانی، باعث رونق مجدد اقتصاد و به تبع آن رونق صنعت بیمه می

فیراد فیوتی بیه    گردد چرا که با کیاهش تعیداد ا   های زندگی می  گر خصوصاً در بیمه باعث کاهش خسارت بیمه

اند زیرا تعدادی از فوت شیدگان ناشیی از بیمیاری کرونیا از کارکنیان بخیش دولتیی         صنعت بیمه کمک کرده

ایین تخفییف در    باشند و به عبارتی ارائیه   وخصوصی هستند که دارای پوشش بیمه عمر به اشکال مختلف می

 ت برای کادر درمانی نامید. توان پاداش جلوگیری از کاهش یا توسعه خسار صدور بیمه نامه را می

هیای تولییدی بیه      خیلیی از شیرکت   هایفعالدرشرایطکرونایی:تخفیفدرحقبیمهکسبوکار-5

های اجتماعی خیود نسیبت بیه راه انیدازی خطیوط        منظور جلوگیری از شیوع بیماری و در راستای مسئولیت

ای  بایست تخفیفات بیمیه  رسد می ه نظر مینمایند که ب تولید محصوالت بهداشی و حفاظت فردی فعالیت می

 کنند در نظر گرفته شود. گذاران که در جهت سالمت جامعه فعالیت می این دسته از بیمه برای 

مسیئولیت بیمیه مرکیزی ج.ا.ا شیاید از همیه      هاایاجتمااعی:گراندرمسئولیتایفاینقشبیمه-6

ای، تاثیر مستقیم بیر   یر بیماری کرونا بر کسب وکار بیمهتر باشد، چرا که هر گونه تاث های بیمه سنگین  شرکت

تواند در کاهش درآمد اتکیایی بیمیه مرکیزی ییا ضیعف در       این تاثیر می عملکرد بیمه مرکزی خواهد داشت، 

ایین شیرایط و در راسیتای     این بیماری تلقی گردد؛ بنابراین بیمیه مرکیزی در    عملکرد مدیریتی در برخورد با

بایست اعتباراتی را از منابع مالی خیود کیه عمیالً از حیق      گران می گذاران و بیمه د از بیمهوظایف حمایتی خو

تواند صرف شود که شرایط بیمه  هایی می ها در جا  این پرداخت هزینه  گذاران است هزینه نماید، های بیمه  بیمه

در خط مقدم مقابله بیا وییروس   گذارانی که  باشد، خصوصاً بیمه گذاران نمی نامه جوابگوی خسارت کامل بیمه

باشید،   این هدف تعیین معیار و شاخص بیرای چگیونگی پرداخیت میی     کرونا قرار دارند، که البته الزمه تحقق 

توانید   گیذاران نییز میی    های الزم تهیه و توزیع مواد بهداشتی و حفاظت فردی در بین بیمه  عالوه بر آن هزینه

ایفای مسیئولیت   های بیمه در   یمه مرکزی ج.ا.ا باشد؛ خیلی از شرکتایفای مسئولیت اجتماعی ب  راهکار دیگر

ایین    این مرحله و با ها منشاء آثار خوبی بوده است لیکن در  اجتماعی خود از قبل پیش قدم بوده و فعالیت آن

 طلبد. گران را بیش از پیش می گیری بیماری کرونا، همت بلند بیمه حجم از همه

هایمسئولیتهایحقوقیبیمهسکرونابرافزایشچالشتأثیرشیوعویرو-6-3

 شیوع ویروس کرونا در کشور، تعطیلی برخی مشاغل و دورکار شدن کارکنیان امیا  از دو ماه  گذشت بیش از با

ها با مالحظه جلوگیری از شیوع هر چه بیشتر ویروس کرونا و نحوه جبران  نحوه فعالیت این کسب وکار هنوز

اندیشیی   ای از ابهام قیرار دارد؛ اگرچیه هیم    هاله ت احتمالی در شرایط شیوع این بیماری در ها و خسارا آسیب

های بهداشتی در محافل  فعاالن اقتصادی برای کاهش مخاطرات احتمالی برای کارکنان و نحوه رعایت پروتکل
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هیا و   اخییرا پرسیش  علت فقدان یا عدم آگاهی افراد از قوانین مربوطیه،   بهبخش خصوصی در جریان است. اما 

های بیمه به وجود آمیده اسیت. بیه     های مسئولیت و پرداخت غرامت توسط شرکت بیمهابهاماتی در خصوص 

های مسئولیت، موضوع مسیئولیت کارفرمیا در    ترین ابهامات در زمینه بیمه طور مثال یکی از مهمترین و رای 

کارگران بر اثر بیماری کرونا است؛ بطوریکه  (دیه در صورت فوت )احتمالی های درمان یا هزینه پرداختقبال 

ولیت ئخواستار شیفافیت در مسی   ،تجارت و ای به وزیر صنعت، معدن انجمن زغال سنگ ایران طی نامهرییس 

پاسیخ بیه ایین سیؤاالت و      البتیه در  1.ه اسیت دیدگان بیماری کرونا در محیط کار شد حقوقی و کیفری آسیب

ت زمان از سوی مسئوالن و مدیران بیان شده است که در ادامه چند نمونیه  این مد ابهامات، اظهار نظراتی در

 شود:  ها بیان می از آن

ها در اثر ابتال به ویروس کرونا، بیمار، بستری، قرنطینه ییا فیوت شیوند،     چنانچه کارگران و کارکنان بنگاه -1

که سیازمان   طوری همان .نخواهد بودتکلیفی بابت پرداخت دیه و مزد آنان در دوران بیماری بر عهده کارفرما 

 هیر مکیانی در   در بهداشت جهانی هم این بیماری را به عنوان پاندمی و جهان شمول اعالم کرده هر انسیانی 

درصد جمعیت ایران هم احتمیال   80حتی تا  معرض ابتال به این ویروس است و بنا به گفته مقامات کشوری

، همانند سیایر  قانون کار، کارفرمایان در محیط کار 85به ماده  با توجه لذا ؛را دارند 19ابتال به بیماری کویید 

دهنید و   می های بهداشتی و اقدامات الزم برای ضدعفونی کردن محیط را انجام های جامعه دستورالعمل بخش

هراس  بنابراین ؛دار نخواهند بود به همین خاطر از باب ضمان و تسبیب مسئولیتی در قبال ابتال به کرونا عهده

کارکنان یا فوت احتمالی نییروی کیار، دییه آن بیه عهیده       یافکنی و طرح موضوع انحرافی که درصورت ابتال

ت رئیسه أورزی عضو هی حسین سالح) حقوقی است  و عوامانه و فاقد مبنای قانونی کارفرما خواهد بود صحبتی

.(کانون عالی کارفرمایی ایران و رئیس اتاق بازرگانی
2

 

حین کار است و نه حادثه حیین   رسد، بیماری کرونا، نه بیماری شغلی می نظر  به، د به مواد قانونیبا استنا -2

های  مفاد مذکور به طور مستقیم اشاره نشده است و بر اساس بررسی ،در هیچ یک از مقرره و الزامات زیرا کار

صالح بر اساس مقیررات   مراجع ذیکنون دستورالعمل یا پروتکلی برای بیماری کرونا از سوی  به عمل آمده تا

از سیوی   ینامیه مشخصی   . بنابراین تا زمانی که دستورالعمل ییا آئیین  تذکور برای محیط کار صادر نشده اسم

معاون کسب ) صالح براساس قانون صادر نشده باشد، مقصر دانستن کارفرما دارای ابهام خواهد بود مراجع ذی

 3(.و کار اتاق تهران

ازم بهداشتی و پیشگیرانه را در اختیار داشته باشد؛ اگر کارگر از آن استفاده نکرد، کارفرمیا  کارفرما باید لو -3

امکان شیکایت از کارفرمیا و   کنند،  در اثر ابتال به کرونا فوت میکه  شود. در نهایت در مورد کارگرانی مبرا می

کارفرمیا نییز الزامیاً    .ته باشید تواند موضوعیت داشی  ی علیه او برای پرداخت بخشی از خسارت دیه میأصدور ر

                                                                                                                                                                                      
1
 https://www.eghtesadonline.com/n/2C1k 

2
 www.irna.ir/news/83737359/ 

3
 http://www.ieis.ir/fa/news/5274/?l 

http://www.ieis.ir/fa/news/5274/?l
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تواند از بیمه مسئولیت مدنی برای پرداخت خسارت دیه کارگران استفاده کند. بازرسان کار در ایین اییام    نمی

د. البته باید دقت کرد که اثبات اینکه بیماری از محیط کار نباید در مورد فوت کارگران گزارش شفاف ارائه ده

های کاری که کیارگران   م است که بازرس کار باید به محیطت است اما مسلّگرفته شده یا بیرون کارگاه، سخ

در نهایت ایین مسیئله بیه     .کرونایی دارد، مراجعه کند و وسایل ایمنی و حفاظ بهداشت را در آن بررسی کند

 اما به هر حال کارگری که هشیت  ه؟قصور را متوجه کارفرما بکند یا ناستنباط مراجع قضایی بستگی دارد که 

حییدری دبییر   ) .ساعت در محیط کار شاغل است، احتمال اینکه از محیط کار کرونا گرفته باشد، زییاد اسیت  

 .1(اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

مطالبه دیه از سوی کارمندان و کارگران به طرفیت کارفرمایان در صورت ابتالی ایشان به بیمیاری کرونیا    -4

اگر در شرایط کار یعنی در زمانی که دولت اعالم اپیدمی کیرد کیارگران و    باشد، پذیر می در محیط کار امکان

رئیس ) کارمندان به کرونا مبتال شوند، آنها حق دارند که از شرکت متبوع خود شکایت و درخواست دیه کنند

 (.سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی
2

 

در زمان شییوع   ولیت حقوقی کارفرما در مقابل کارگرپیش آمده در مورد مسئ ها و ابهامات پرسش با توجه به

ویروس کرونا و نقش بیمه مسئولیت در این زمینه و اظهار نظرهای ارائه شده، در ادامه بیه طیور مختصیر بیه     

هیای آن   بیان سه مسأله اصیلی در میورد مسیئولیت حقیوقی افیراد در زمیان شییوع وییروس کرونیا و پاسیخ          

 پردازیم:  می

عنوانحکمران،متولیاصلیسالمتجامعهاستومسئولیتتمامیملتبرعهادهدولاتدولتبهآیا-1

است؟

لیت تمامی ملت بر عهده دولت دولت متولی اصلی سالمت جامعه است و به عنوان حکمران، مسئواز آنجا که 

های میرتبط   ینههایی مانند بیماری کرونا، کلیه هز باید در زمان شیوع بیماری رسد که چنین به نظر می ؛است

با آن را پذیرفته و پرداخت کند و نسبت به شیوع آن پیشگیری نماید و هر نیوع مسیئولیت کیارگران بخیش     

بیر عهیده    3جمهوری اسالمی ایران قانون اساسی 29اصل  طبق ،خصوصی در زمان بروز بیماری کرونا ویروس

هیای   ل درآمیدهای عمیومی کیه در حسیاب    از مح مربوطه راهای  بایست هزینه می  باشد. بنابراین دولتدولت 

هیای   اما اگر دولت کلیه هزینیه  نماید؛داری کل متمرکز است، به عموم مردم از جمله کارگران پرداخت  خزانه

دوران بحران و هزینه پیشگیری و بهداشتی مربوط به بیماری کرونا ویروس را به کارفرمایان پرداخت نموده و 

                                                                                                                                                                                      
1
 . asriran.com/0031rR  

2
 https://www.ilna.news 

مانیدگی، حیوادث و    سرپرسیتی، درراه  برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشتگی، بیکیاری، پییری، از کارافتیادگی، بیی     "قانون اساسی ج.ا.ا: 29.اصل 3

های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی اسیت همگیانی. دولیت موظیف اسیت طبیق قیوانین از محیل          سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت

 "آمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.در

https://www.asriran.com/0031rR
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ییا تجهییزات را در کارگیاه فیراهم نکننید، براسیاس قیوانین،        رگران قرار ندهند در اختیار کا کارفرمایان آن را

 .کارفرمای متخلف در قبال هرگونه خسارت از جمله فوت کارگر، مسئولیت حقوقی و کیفری دارد

ازجملهفوتکاارگردربیمااریکروناا،،کارفرمادرقبالهرگونهخسارتیبراساسالزاماتقانونآیا-2

وقیوکیفریدارد؟مسئولیتحق

مقیررات   ،شوند، از همین رو تیأمین اجتمیاعی   می قوانین کار و تأمین اجتماعی به عنوان قوانین آمره شناخته 

حمایتی خاصی برای روابط کارگر و کارفرما وضع کرده است و قوانین کار در تأمین ایمنی محیط کیار بسییار   

این امر غافل نبوده و در فصل چهارم برای ابالغ ضوابط ایمنی مؤثرند. قانون کار جمهوری اسالمی ایران نیز از 

های وزارت بهداشت، وظایف کارفرما را در جهت ایجاد چنین شرایطی روشین سیاخته    و اعتباردهی به ابالغیه

 1.است

ارگر و کارفرما بر مبنای قرارداد کار در مقابل یکدیگر دارای حقوق و تکالیفی هستند، لذا درصورتی که هیر  ک

یک از کارگران و کارفرمایان در انجام تعهدات قراردادی خود تقصیر کند و به گونیه ای موجیب ورود ضیرر و    

یا اشخاص ثالث شوند، مطابق قانون دارای مسئولیت مدنی و کیفری بوده زیان مادی و معنوی به طرف دیگر 

گفت وقوع حادثیه ییا بیمیاری در    به عبارت دیگر باید  .های ناشی از آن خواهند شد و ملزم به جبران خسارت

ییا   ممکن اسیت بیه دلییل تقصییر کیارگران     موارد  کار صرفاً به معنای مقصر بودن کارفرما نیست و در برخی

حوادث غیر مترقبه رخ بدهد. در صورت وقوع بیماری و حادثه ای اگر کارفرما بتوانید رعاییت ضیوابط فنیی و     

ییا سیوء عمیل     دالیلی مبنی بر غیر طبیعی بیودن  و همچنین نظارت کافی بر کار را از جانب خود اثبات کند

شود و کارگر و هر شخص دیگری که وقیوع حادثیه زییان بیار      می کارگر ارائه کند، کارفرما از مسئولیت مبری 

مسئولیت کیفری حادثه، حسب نظر بازرسان کار .ها خواهد شد قابل استناد به او باشد ملزم به جبران خسارت

 .سمی دادگستری و بر اساس رأی قضایی بر عهده مقصر یا مقصرین حادثه استیا کارشناسان ر

                                                                                                                                                                                      
فنیی( و   جهت تأمین حفاظیت  هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی ) برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل - 85ماده  1

کلییه   شیود، بیرای   ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محییط کیار( تیدوین میی     جهت جلوگیری از بیماری حرفه رمان و آموزش پزشکی )وزارت بهداشت، د

ایین قیانون مکلیف هسیتند بیر       85کارفرمایان و مسئوالن کلیه واحدهای موضوع ماده  - 91ماده  .ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است کارگاه

حفاظت و سالمت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات الزم را تهیه و در اختییار آنیان    مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمیناساس 

نییز ملیزم بیه     آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور الذکر را به قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق

مسئولیت اجرای مقیررات و ضیوابط    - 95ماده .باشند های مربوطه کارگاه می بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و

ثر عدم رعایت مقیررات میذکور از   خواهد بود. هر گاه بر ا این قانون 85فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 

هیای منیدرج در ایین قیانون      کیفیری و حقیوقی و نییز مجیازات     ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه

 مسئول است
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پرداخاتراخسارتهایناشیازبیمااریکروناا،آیابیمهمسئولیتمدنیکارفرمادرقبالکارکنان-3

 ؟کندمی

هرکس بیدون مجیوز قیانونی عمیدا ییا در نتیجیه بیی        : "در ماده یک قانون مسئولیت مدنی ایران آمده است

یا به هر حیق دیگیر کیه بیه موجیب       حتیاطی به جان یا سالمتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاریا

مادی ییا معنیوی دیگیری شیود مسیئول      ر قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضر

 506و  494میواد  قیانون میدنی و    335تیا   328همچنین مواد " .باشد می جبران خسارت ناشی از عمل خود

قانون مجازات اسالمی نیز به قاعده اتالف و تسبیب اشاره دارند که بر مبنای آن کسی که مباشرتاً ییا تسیبیباً   

 د.باش وارده می های موجب ضرر و صدمه دیگری شود، ضامن جبران خسارت

مل اجرایی وی در قبال یا عوا گذار صرفا مسئولیت مدنی بیمه ،بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

تحت پوشش بیمه در کارگاه )مکان فعالیت( بیه کارکنیان وارد شیود را     حادثهصدمات بدنی که به علت وقوع 

 . کند جبران می

هر " تعریف شده است: بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارگر نیز بدین شرح شرایط عمومی در ،حادثه

ارد نجام فعالیت تحت پوشش بیمه در مدت بیمه اتفاق افتاده و موجب ونوع رخدادی که حین یا به مناسبت ا

 ".یا فوت آنها شودآمدن صدمه بدنی به کارکنان 

های شیغلی   پرداخت خسارت های ناشی از بیماری ،شورای عالی بیمه 98آیین نامه  18طبق بند یک از ماده 

هیایی   بیماری .پذیر است رفا با رای دادگاه امکانشوند ص که کارکنان به مرور زمان و متاثر از محیط کار مبتال

کیه   همچون آسم ، ناشنوایی ناشی از کار، ضعف بینایی ناشی از کار، دیسک ستون فقیرات و ... امیا از آنجیایی   

های احتمالی  گنجد و دریافت خسارت در این تعریف نمی بیماری کرونا به مرور زمان و به تدری  رخ نمی دهد

 د.رس ی با رای دادگاه از شرکت های بیمه بعید به نظر میناشی از کرونا حت

بندیجمع-6-4

علیت   های مسئولیت بر کسی پوشیده نیسیت، امیا بیه     تاثیر ویروس کرونا بر صنعت بیمه و به خصوص بر بیمه

و های احتمالی آن تنها با نگرش سیستمی   بایست بر چالش ارتباط صنایع با یکدیگر از جمله صنعت بیمه، می

گران در راستای حمایت از  ای چیره شد؛ در این بخش برخی از اقداماتی که توسط بیمه نه صرفاً دیدگاه جزیره

ایفاء نماید به اجمال بیان گردیید کیه    این صحنه باید  گذاران و اقداماتی که صنعت جهت حضور فعال در بیمه

باشد تا اثرگیذاری آن کیامال    ضوابط بصورت فوری میاین اقدامات، تغییر یا اصالح  قانون یا  البته الزمه انجام 

این بیماری با توجه به رابطه ناگسستنی صنعت بیمه با  محسوس و در عمل بتواند مثمر ثمر واقع شود، شیوع 

 طلبد. ها، اقدام موثر صنعت بیمه را می  کسب وکار
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از کار نبوده و حادثه کیاری هیم   های ناشی  بیماری وجز موضوع کرونادر شرایط عادی چنین، طبق قانون،  هم

باشید و   شود و از همه مهمتر تشخیص علت و محل واگیری کارگر نیز به دقت امکان پذیر نمیی  محسوب نمی

ولیت ئربیط شیفافییتی در خصیوص مسی     هیای ذی  از سوی دیگر ارگیان . در قانون هم به آن اشاره نشده است

باشد امیا در هرصیورت بایید     هم در این زمینه مبهم میحقوقی و کیفری اعالم ننموده و جایگاه قانونی دولت 

د. بر این اساس از لحاظ حقوقی، حقوق قانونی کارگران و بازماندگان متوفی ناشی از بیماری کرونا مشخص شو

 های مسئولیت در شرایط شیوع کرونا قابل استنباط هستند: موارد زیر برای بیمه

بیاری بیه عنیوان     از سوی کارفرما هیچ فعل یا ترک فعل زیان های بهداشتی در صورت رعایت دستورالعمل -1

و به تبع آن منجر یکی از ارکان مسئولیت اتفاق نیفتاده است که منجر به محکومیت کارفرما به پرداخت دیه 

 به پرداخت دیه یا غرامت توسط بیمه مسئولیت کارفرما شود.

چرا که فوت کارگر ناشی از ابتال به  ؛ما وجود نداردرابطه سببیت بین فوت کارگر و فعل یا ترک فعل کارفر -2

ویروس کرونا بوده است نه فعل کارفرما و اساسا امکان اثبات این موضوع که کارگر قطعا در محیط کار به این 

با فرض اینکه بتوان این موضوع را اثبات کرد دلیل بر مقصر  حتیآلوده شده است یا خیر وجود ندارد  ویروس

هیای بهداشیتی را اجیرا نمایید و حتیی در صیورت        بایست دستورالعمل ا نیست، کارفرما صرفا میبودن کارفرم

هییا و در بییدترین حالییت ممکیین بییه دلیییل عییدم رعایییت   اجییرای اییین دسییتورالعمل کوتییاهی یییا تخطییی از

های بهداشتی و به خطر انداختن سالمت جامعه مرتکب جرم از جنبیه کیفیری شیده اسیت کیه       دستورالعمل

 105بنا به تشخیص بازرسان بهداشت محیط طبیق میاده    ند منجر به اعمال جرایم و یا تعطیلی کارگاهتوا می

فرما فقط مسئول پرداخیت حقیوق کیارگران بیکیار شیده      رقانون کار شود و طبق قانون در چنین شرایطی کا

 1.است

کارفرما و کیارگر اسیت و در   حضور کارگران در محیط کار به اجبار نبوده بلکه بر اساس قرارداد فی مابین  -3

یا تعلیق  امکان فسخ قرارداد توسط کارگر ،صورت عدم تمایل کارگر به ادامه فعالیت در شرایط خطرناک فعلی

در صورت ادامه اختییاری   قانون کار توسط وزارت کار وجود دارد بنابراین 15کلیه قراردادهای کار طبق ماده 

قانون کار توسیط دولیت نمیی تیوان کارفرمیا را مسیئول        15ای ماده قرارداد توسط کارگر و تا زمان عدم اجر

 . دانست

تا زمانی که قانون مشخصی در رابطه با قرنطینه یا تعطیلی بخش خصوصی و تعیین تکلییف قراردادهیای    -4

 های فعاالن اقتصادی ناشی از این بیماری توسط مجلس تصویب و ابالغ نگیردد  کار و نحوه جبران ضرر و زیان

در این شرایط . توان از کارفرمایان بخش خصوصی انتظار داشت تا فعالیت اقتصادی خود را تعطیل کنند نمی

ها، به عدم امکان مطالبه دیه از کارفرما، به خصوص  بایست با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات می
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د شیرایط قیانونی مبنیی بیر     کارفرمای بخش خصوصی نظر داشت، البته باید توجه داشت که در صورت وجیو 

اعطای مرخصی استعالجی، شرایط اندکی متفاوت با قبل خواهد بود. چرا کیه در ایین حالیت، عیدم موافقیت      

 .کارفرما با مرخصی استعالجی، نقض قانون و موجب ضمان خواهد بود

هیای   یمیاری نکته دیگر آنکه در نظام قانونگذاری فعلی، آنچنان که باید در خصوص جلیوگیری از شییوع ب   -5

شیود، امیری کیه همیت نهیاد قانونگیذاری را در        مسری از جمله کرونا، اقدامات تأمینی مناسیبی دییده نمیی   

 .نماید های واگیردار بیش از پیش به ذهن متبادر می بینی راهبردهای مناسب جلوگیری از شیوع بیماری پیش

جهیت  تبییین مقیررات و     های بیمیه  آتی شرکتریزی  شیوع ویروس کرونا تجربه خوبی است برای برنامه -6

کننیدگان   هایی که در شرایط مشابه بتواند پوشش مناسبی برای استفاده نامه هایی برای ارائه بیمه دستورالعمل

 های مسئولیت داشته باشد. از بیمه



 

 

179 

179 

 

 ای های بیمه فصل دوم: تاثیر شیوع ویروس کرونا بر رشته

هایانرژیبیمه-7

 1فاطمه عطاطلب

 مقدمه

ای در مورد تأثیر  سالمتی افراد، نگرانی فزاینده های بارز در مورد تهدید ویروس کرونا برای عالوه بر نگرانی

های خود برای شناسایی  نامه گذاران در حال بررسی بیمه اقتصادی احتمالی این ویروس وجود دارد. بیمه

 باشند. گران به دنبال ارزیابی میزان اکسپوژر احتمالی ویروس کرونا می های احتمالی و بیمه پوشش

، گاز، پاالیش آنها و سایر کارخانجات جانبی که در فرایند تولید نفت و گاز احداث استخراج نفت جهت

وجود ه شده و خسارات ب خطرات ایجاد نوان انرژی در صنعت بیمه مطرح است.ای تحت ع نامه شوند بیمه می

نامه انرژی  برداری توسط بیمه نفت، گاز و پتروشیمی چه در هنگام ساخت و چه در زمان بهره ایعآمده در صن

 گیرند.  تحت پوشش قرار می

های اضافی در صنعت  تواند منجر به ایجاد ریسک گسترش ویروس کرونا و تأثیر آن بر قیمت جهانی نفت می

کند، زیرا تأثیر زیادی بر  ویروس کرونا در حال حاضر بازارهای نفتی را تهدید می د.حمل و نقل دریایی شو

سطح تولید صنعتی چین و در نتیجه الزامات واردات نفت آن دارد. این امر در بازار جهانی نفت نیز اثرگذار 

می که قیمت کنند. طبیعی است هنگا های پایه سقوط می یابد و قیمت است، زیرا فروش نفت خام کاهش می

گران  های حمل و نقل دریایی برای حمل نفت نیز همانند آن باشد لذا معامله ثبات است، قیمت نفت خام بی

این تحوالت  گردند. نفت به دنبال جایی برای نگه داشتن نفت تازه تحویل شده )یا در حال تحویل( خود می

شد، از جمله بیمه حمل و نقل دریایی، بیمه بدنه اخیر ممکن است پیامدهایی برای بازار بیمه دریایی داشته با

کنندگان و پوشش حمایت و غرامت.  گران نفت، بیمه مسئولیت قانونی اجاره  کشتی، بیمه مسئولیت معامله

 باشد.  های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی می بر بیمه 19-هدف از این بخش بررسی اثر کوید

تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی،  974ت شده نفت، سومین و میلیارد بشکه ذخایر اثبا 136کشورمان با 

 ای از درآمدهای کشور را تشکیل دومین دارنده ذخایر انرژی در دنیاست. درآمدهای نفتی بخش عمده

 54درصد از درآمدهای ارزی کشور و  80باشد و حدود  ترین منبع درآمد ارزی کشور می دهند. نفت عمده می

سال گذشته از طریق درآمدهای حاصل از صادرات نفت تأمین  20کشور طی  از درآمدهای بودجه عمومی

شده است که همین امر موضوع نفت را به یک موضوع اساسی و حیاتی برای کشور بدل نموده است. به طور 

ای،  کلی کاهش درآمدهای نفتی موجب نامطلوب شدن وضعیت ارزی کشور و در نتیجه کاهش واردات واسطه

شود. با توجه به روند توسعه اقتصاد  گذاری می ای و کاهش سرمایه نیز کاهش واردات سرمایهافت تولید و 

                                                                                                                                                                                      
1
 های انرژی پژوهشکده بیمه یز تخصصی بیمهمسئول مسنجی دانشگاه شهیدبهشتی و  دانشجوی دکترای تخصصی بیم 
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های اخیر، تقاضای جهانی محصوالت نفتی، گاز و پتروشیمی در حال افزایش بوده است و  جهانی در سال

کالن در  های گذاری کشور عزیزمان ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. این موضوع منجر به سرمایه

های نفت، سکوهای گاز طبیعی مایع  های زیربنایی انرژی از جمله پاالیشگاه گسترش صنایع و تأسیسات حوزه

 (. 1396و مواد پتروشیمی شده است )حیدری و همکاران، 

هایموجوددرحوزهعملیاتنفت،گازوپتروشیمیریسک-7-1

 و پتروشیمی به شرح موارد زیر است:های موجود در زنجیره عملیات صنایع نفت، گاز  ریسک

ها، حمل و نقل  سازی مایعات گازی و فرآورده خام، پاالیش، ذخیره سازی نفت اکتشاف، تولید، انتقال، ذخیره

های اساسی در زنجیره عملیات در صنایع  ای و دریایی، از حلقه ها از طریق ریلی، جاده نفت خام و فرآورده

های  های جدی مواجه بوده و هست. از عدم اطمینان که همواره با ریسکباشد  نفت، گاز و پتروشیمی می

سازی و انتقال نفت از میادین نفتی همگی از مصادیق انواع  مرتبط با عملیات توسعه و تولید، ذخیره

های ناشی از تغییرات آتی  توان ریسک باشد. به این موارد می های موجود در زنجیره عملیات نفتی می ریسک

 (.1396های نوین و مانند آن را نیز اضافه کرد )حیدری و همکاران،  فت خام، استفاده از فناوریقیمت ن

از ای  های بیمه طیف گسترده های موجود در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، شرکت جهت پوشش ریسک

حلی و فراساحلی های سا های در حال انجام تا واحدهای در حال بهره برداری را در دو گروه عمده بیمه پروژه

 دهند. می پوشش

های نفییت و انییرژی  بیمهشورای عالی بیمه،  76نامه شماره  آیین 10ذیل ماده  2بر اساس تبصره 

دهنیید  های صنایییع هیدوکربییوری را تحییت پوشییش قییرار می های مختلف در زمینه پییروژه فعالیییت

 :شییوند بنییدی میکییه بییه دو نییوع اصلییی تقسیییم

 شییود های واقییع در خشییکی صییادر می کییه بییرای فعالیییت های بخییش سییاحلی نامییهبیمییه

ها، تأسیسییات،  و عملیییات مربییوط بییه اکتشییاف و اسییتخراج نفییت و گاز )شییامل چییاه

های نفییت،  یگاههای نفییت، توسییعه پاالیشی های حفییاری(، پاالیشییگاه عملیییات و دسییتگاه

-در حییال بهییره  های گاز، تأسیسییات پتروشیییمی های گاز، توسییعه پاالیشییگاه پاالیشییگاه

های تولییید روغیین  سییاخت و نصییب تأسیسییات نفییت، گاز و پتروشیییمی، کارخانییه بییرداری،

 .گیرد ا در بییر میبییرداری رموتییور، مخییازن نفییت و خطییوط لولییه در حال بهییره

 ها،  های دریایییی)شامل چاه بییرای پوشش خطرات فعالیییت های فراسییاحلی نامییه بیمییه

های حفاری دریایی(، سیییاخت سییکیییوهای حفییاری درییییایییی،  تأسیسات، عملیات و دستگاه

ها در محییل  و حمییل و اسییتقرار آن Barge بر روی …ها و Deckها،  بارگییذاری جکییت

نصییب در دریییا جهییت سییاخت سییکوهای حفییاری دریایییی، بازسییازی سییکوهای حفییاری 
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گییذاری در دریییا و  بییرداری، لولییه های حفییاری دریایییی در حییال بهییره دریایییی، سییکو

تبییط بییا عملیییات بییرداری در دریییا و سییایر مییوارد مر خطییوط لولییه در حییال بهییره

 .شوداکتشییاف و اسییتخراج نفییت و گاز در دریییا صادر می

 :های حوزه انرژی عبارتند از برخی عناوین بیمه

 های نفت و گاز در ساحل و یا فراساحل بیمه حفاری چاه 

  بیمه تمام خطر سکوهای نفتی 

 ساحلبیمه تمام خطر اموال، ابزار و ماشین آالت موجود در ساحل و فرا 

 ها در بخش خشکی و فراساحل  بیمه تمام خطر لوله گذاری 

 ها  بیمه تمام خطر پاالیشگاه 

  بیمه تمام خطر کارخانجات و تأسیسات پتروشیمی 

  بیمه تمام خطر تجهیزات حفاری 

 ی مسئولیت اعم از قانونی، قراردادی یا فنی  ها نامه انواع بیمه 

  بیمه آلودگی محیط زیست 

 خص ثالث در قبال قراردادها مسئولیت حقوقی ش 

  بیمه محموالت و انبارداری 

 النفع  بیمه عدم 

  بیمه تجهیزات زیر دریا 

 بیمه بیرون کشیدن سکوی غرق شده. 

گیرند. پوشش حوادث  برداری نیز به صورت سالیانه تحت پوشش بیمه قرار می ها در زمان بهره این پروژه

 ولیت در مقابل اشخاص ثالث، اموال مجاور، شکست طبیعی ناشی از اجرای کار در زمان نصب، مسئ

 .آالت و غیره در شمول بیمه نفت و انرژی استالنفع ناشی از شکست ماشین ، عدم آالت ماشین

( و عرصه بیش از حد آن، قیمت نفت با تقاضای 19-به دلیل رکود اقتصادی ناشی از ویروس کرونا )کوید

ای در  خیز رشد قابل مالحظه گران در اقتصادهای نوظهور نفت ضعیف روبرو شده است. به طور کلی بیمه

پذیر است. با  های بیمه اند که ناشی از افزایش ریسک بیمه طی چند دهه گذشته داشته درآمدهای ناخالص حق

رود  انتظار می 19-انداز رکود اقتصاد جهانی کوید این حال، با توجه به کاهش قیمت نفت و چشم

های بیمه نتوانند به رشد  ان قابل توجهی کاهش یابد. به این ترتیب ممکن است شرکتگذاری به میز سرمایه

 (. 2020بیمه در سطوح تجربه شده قبلی دست یابند )بیزینس وایر،  حق

ای یکی از مراحل اصلی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است که ابزار اصلی  سازی مواد خام و فرآوره ذخیره

اشند. مخازن با توجه به حجم قابل مالحظه مواد خام و محصوالت ذخیره شده همواره ب این مرحله مخازن می
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آبستن خطرات خاص بوده و در صورت بروز خسارت، فجایع کم نظیری به بار خواهند آورد. یکی از مشکالتی 

ع گیر صنعت نفت شده است، کاهش قیمت آن است. در این شرایط به جای فروش سری که این روزها گریبان

گران نفت ممکن است تصمیم بگیرند که نفت را نگه دارند و منتظر افزایش قیمت آن بمانند. یکی  آن، معامله

از راهکارهای بسیار متداول در هنگام رکود، اجاره تانکرها برای احتکار نفت خام است اما با این روش 

اهد بود. در ادامه این گزارش به این آید که بر صنعت بیمه نیز اثرگذار خو مشکالتی برای آنها به وجود می

 مطلب خواهیم پرداخت.

اثرنوسانقیمتنفتناشیازویروسکرونابرکشتیرانیوبیمه-7-2

های اضافی در صنعت  تواند منجر به ایجاد ریسک گسترش ویروس کرونا و تأثیر آن بر قیمت جهانی نفت می

کند، زیرا تأثیر زیادی بر  ضر بازارهای نفتی را تهدید میحمل و نقل دریایی شود. ویروس کرونا در حال حا

 سطح تولید صنعتی چین و در نتیجه الزامات واردات نفت آن دارد.

باعث شده است که  -از چین و سرانجام در سطح جهانی با افزایش تأثیر اقتصادی -ترس از تقاضای کمتر

برسد. در حال حاضر چین بزرگترین واردکننده  ترین قیمت خود در بیش از یکسال گذشته نفت خام به پایین

 -میلیون بشکه در روز 11نفت در جهان است. بر اساس گزارش اداره گمرک چین، در دسامبر گذشته حدود 

وارد این کشور شده است. به گزارش بلومبرگ، از آن زمان تقاضای نفت  -% کل تولید جهانی نفت10حدود 

 % از کل مصرف کاهش یافته است.20روز یا  این کشور حدود سه میلیون بشکه در

های پایه سقوط  یابد و قیمت این امر در بازار جهانی انرژی اثرگذار است، زیرا فروش نفت خام کاهش می

های نفتی آمریکای التین به تازگی متوقف شده است، در حالی که فروش نفت خام  کنند. فروش محموله می

 های چینی است، کند شده است. رای پاالیشگاهآفریقای غربی، که یک منبع سنتی ب

شود و بازار آتی بار دیگر به حالت بازار  این تغییرات به طور فزاینده ای در بازارهای معامالت نفت منعکس می

 (.2020کند )مارش، هایی را در بازار بیمه دریایی ایجاد می رود و نگرانی کنار می 1بینانه یا کونتانگو خوش

                                                                                                                                                                                      
1
 Contango  

 های جاری بازار برای دارایی پایه باشد. وضعیتی در بازار آتی است که در آن قیمت قراردادهای آتی بیشتر از قیمت
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 2020نوسان قیمت نفت خام برنت در ژانویه و اوایل فوریه  -1-7 نمودار

 

چیست؟کونتانگو

در  "ای نقطه"رود بازار آزاد آتی یا قیمت  کنند که انتظار می گذاران قراردادهای آتی را خریداری می سرمایه

ذاران هنگام فروش گ از این طریق معموالً سرمایه -زمان تحویل باالتر از قیمت توافق شده در قرارداد آتی باشد

 آورند. کاالی خود سود به دست می

1بازار بدبینانه"وضعیتی که غالباً آن را  -ها، معیار بازار است افزایش تدریجی و طوالنی مدت قیمت
توصیف  "

شود، هیچ تضمینی وجود  دهد که باعث کاهش تقاضا می می کنند. با این حال، هنگامی که حوادثی رخ می

 ای آتی باالتر از زمان تحویل باشد. هندارد که قیمت نقط

رود قیمت بازار کاال در  به حدی که انتظار می -ای ضعیف شده است هنگامی که یک بازار به طور غیرمنتظره

 شود. گفته می "کونتانگو"تر از زمانی باشد که در قرارداد آتی توافق شده است به آن  تحویل پایین

گیرد. بازار بزرگ  ده در بازارهای آتی جهانی مورد معامله قرار مینفت خام کاالیی است که به طور گستر

دالر کاهش یافت، در حالی  50، هنگامی که قیمت نفت خام برنت به زیر 2015کونتانگو آخرین بار در ژانویه 

 دالر بود، مشاهده شد. 100که فقط چند ماه قبل از آن حدود 

ای غرب  ر روند نزولی شدید قرار داشته است. معیار واسطه، قیمت نفت از هفته دوم ژانویه د2020در سال 

دالر در هر  42/49درصد کاهش یافت و به  2های نفت خام ایاالت متحده نزدیک به  تگزاس برای قیمت

ماه گذشته است. قرارداد معامالت  13بشکه در بورس کاالی نیویورک رسید که کمترین میزان آن در حدود 

المللی، در  کند. هر بشکه نفت برنت، معیار معامالت آتی بین خود را آغاز می آتی پنجمین کاهش هفتگی

 دالر در هر بشکه رسید. 42/49درصد کاهش به  2لندن با  ICEبورس 
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 Backwardation 

 موقعیتی که در آن قیمت آنی کاال یا ارز، باالتر از قیمت آتی آن است.
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اند ممکن  خریداری کرده "1دخری راهبرد"داران آنها که  گران و/یا سرمایه گذاران، معامله در نتیجه، سرمایه

پیدا کنند. هنگام رسیدن تاریخ تحویل، اگر آنها سعی کنند که نفت  "کونتانگو"در است ناگهان بازار خود را 

 خریداری شده خود را بفروشند، ممکن است با ضرر قابل توجهی روبرو شوند.

گران نفت ممکن است تصمیم بگیرند که نفت را نگه دارند و منتظر افزایش  به جای فروش سریع آن، معامله

 آید: با این روش مشکالتی برای آنها به وجود میقیمت آن بمانند. اما 

 دارند؟ می . در این مدت معامله گران، نفت را در کجا نگه1

ها یا مؤسسات دیگر داشته باشد،  . اگر در خرید نفت طبق قرارداد آتی، معامله گر نیاز به تأمین مالی از بانک2

ت نفت خام در دریا آگاه هستند؟ یکی از داران از خطرات ناشی از ذخیره طوالنی مد آیا این سرمایه

های قرارداد آتی این است که تا تاریخ تحویل، خریدار فاقد کاال است و نیازی به نگرانی در مورد  جذابیت

 شود تا زمانی که آن را بفروشند. ذخیره آن نیست. پس از رسیدن تاریخ تحویل، این دارایی آنها می

های حمل و نقل دریایی برای حمل نفت نیز  ثبات است، قیمت بی طبیعی است هنگامی که قیمت نفت خام

گران نفت به دنبال جایی برای نگه  همانند آن باشد )همانطور که طی چند هفته گذشته مشاهده شد(. معامله

نامه  گردند. این امر اغلب باعث ایجاد یک تقاهم داشتن نفت تازه تحویل شده )یا در حال تحویل( خود می

کنند و صاحبان کشتی راهی  های بیکار را برای ذخیره نفت خود اجاره می گران نفتی، نفتکش معاملهشود:  می

های غیرفعال را برای  زنند و کشتی کنند، فقط کشتی را لنگر می ارزان برای استفاده از تانکرهای خود پیدا می

 دهند. سازی شناور ارائه می استفاده به عنوان واحدهای ذخیره

ت اخیر ممکن است پیامدهایی برای بازار بیمه دریایی داشته باشد، از جمله بیمه حمل و نقل این تحوال

کنندگان و پوشش  گران نفت، بیمه مسئولیت قانونی اجاره  دریایی، بیمه بدنه کشتی، بیمه مسئولیت معامله

 حمایت و غرامت.

 بیمهحملدریایی-7-2-1

ها در میان چیزهای دیگر است و اگر  شماری از هیدروکربن بیترکیبات  2آن تعلیق -نفت خام، مایع نیست

 کند. برای مدت طوالنی ذخیره شود، نفت خام دست نخورده شروع به ته نشین شدن می

تر  های سبک شوند در حالی که هیدروکربن تر )مانند قیر( ته نشین و تجمیع می های سنگین هیدروکربن

کنند، به این  وند و در صورت امکان، به صورت بخار از نفت خام فرار میر )مانند اتان و متان( به سمت باال می

در  3تواند منجر به ادعاهای خسارت کیفیت و کسری کند. این امر می ترتیب، نفت خام شروع به تخریب می
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ن نتیجه ایجاد رسوب بیش از حد )لجن( در انتهای بار شود که غیرقابل پمپاژ خواهد بود و منجر به باقی ماند

 شود. محموله روی عرشه کشتی می

گیرند در شرایط لنگر انداختن در  سازی مورد استفاده قرار می تانکرهای نفتی که به عنوان واحدهای ذخیره

معرض شرایط آب و هوایی قرار دارند. در بسیاری از مناطق، تغییرات زیادی بین دمای روز و شب وجود دارد 

محموله به دلیل تخلیه گاز )از انتشار گازها به اتمسفر( شود. این امر که ممکن است منجر به از بین رفتن 

شود، زیرا حجم محموله روی عرشه به دلیل تغییر دمای ثابت به آرامی  "کسری بار"ممکن است باعث 

 یابد. هرچه نفت برای مدت بیشتری نگه داشته شود، میزان خسارت احتمالی آن بیشتر خواهد بود. کاهش می

های کسری یا تخریب محصول بر اساس  فت یا افراد مسئول آن باید بررسی کنند که آیا ریسکصاحبان ن

 گونه نیست. گیرد، که در اغلب موارد این تحت پوشش قرار می 1شرایط بیمه حمل و نقل دریایی

2آمیختگی"اختالط یا 
از مج 3المللی ایمنی جان اشخاص در دریا ها در دریا طبق کنوانسیون بین محموله "

نیست، اما ممکن است به طور تصادفی اتفاق بیفتد و منجر به ادعای خسارت در مورد تخلیه بار 

4غیراستاندارد"
های  های نفتی به دلیل تحریم المللی در مورد مبدأ محموله های بین شود. با نگرانی "

بوده به ویژه در مناطقی که المللی، هرگونه آمیختگی، اثبات این که محموله در مبدأ از نظر قانونی سالم  بین

های  شود. با هرگونه انتقال محموله بار بین کشتی تر می های نفتی تحریم باشند، سخت ممکن است محموله

های دریایی معموالً در رابطه با مناطق تحریم  نامه شود. بیمه دریایی، این خطر آمیختگی و آلودگی بیشتر می

 رد بررسی قرار گیرند، مستثنی هستند.هایی که باید مو شده، اشخاص یا فعالیت

گذارانآنهاگرانوسرمایهمعامله-7-2-2

اگرچه ممکن است به طور کلی صحیح باشد که مسئولیت ناشی از یک رویداد آلودگی در دریا بر عهده اپراتور 

برخی از  به عنوان مثال بر اساس کنوانسیون مسئولیت مدنی(، اما در -است )که معموالً چنین است 5کشتی

مشخص نیست که مسئولیت صریح بر روی اپراتورهای کشتی همواره اعمال شود. این امر  6های قضایی حوزه

به ویژه در کشورهایی مانند آمریکا که قوانین مربوط به مسئولیت نشت نفت دریایی تا حدودی متفاوت است، 

 صادق است.

داران  گران نفت و/یا سرمایه ت است رخ دهد، معاملهای که درگیر ذخیره نف های بزرگ نفتی از کشتی اگر نشت

توانند  شوند ممکن است اقداماتی را انجام دهند. آنها حداقل می آنها که به عنوان مالک نفت شناخته می
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 های عملیاتی، تعمیرات و درآمد کشتی باشد. اپراتور ممکن است صاحب کشتی باشد یا نباشد. هر واحد کسب و کار که مسئول هزینه
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پذیر باشند. با  های قضایی نیز ممکن است مسئولیت های دفاعی شوند، حتی در بعضی از حوزه متحمل هزینه

گران  کننده آنها به دنبال پوشش بیمه مسئولیت معامله های تأمین گران و بانک املهکمال تعجب، بیشتر مع

 نفت هستند.

بیمهبدنهکشتی-7-2-3

زمانی که بسیاری از  -1980و  1970های  در طی دوره رکود اقتصادی قبلی و رکودهای حمل و نقل در دهه

ها دوباره فعال شدند، مشکالت زیادی به  ه کشتیهنگامی ک -ها بیکار بودند تانکرها اغلب ماهها و گاهی سال

آالت )که برای  هایی به ناوگان کشتی )به دلیل رسوب بیش از حد و تخریب( و ماشین وجود آمد. خسارت

ها معموالً هنگامی که  بیکار ماندن برای مدت طوالنی طراحی نشده بودند( وارد شد. موتورهای اصلی و کمکی

های نفت که مدت طوالنی حمل  کنند. محموله کنند، مشکالت را آشکار می ار میها دوباره شروع به ک کشتی

دهنده  توانند صدمات قابل توجهی به مخازن موجود در آن وارد کنند. برخی از مواد تشکیل شوند نیز می می

هداری طبیعی نفت خام مانند سولفید هیدروژن ممکن است به ویژه به دلیل اثرات خورنده آنها مضر باشد، نگ

هایی که با آنها تعامل دارند آسیب برساند. نسبت سولفید  ها و پمپ تواند به لوله های طوالنی می در دوره

هیدروژن در نفت خام ذخیره شده بسته به مکانی که از آن حفاری شده، به طور قابل توجهی متفاوت است. 

های  ل نفت و گاز استخراج شده از چاه%( است اما به عنوان مثا4 -%2ها نسبتاً کم )بین  در اکثر مکان

 %( است.10قزاقستان حاوی سولفید هیدروژن بسیار بیشتری )گاهی اوقات بیش از 

سازی نفت فراساحلی به وجود  محموله در قسمت زیر مخازن بار، که در مدت طوالنی ذخیره "لجن"ایجاد 

برای استفاده عادی پس از آن شود و نیاز به تواند باعث ایجاد مشکالتی برای فعالیت مجدد تانکرها  آمده، می

 تمیز کردن قابل توجه و گرانی دارد.

های  اند که عملیات شستشوی نفت خام و سیستم گران بدنه در طی رکودهای حمل و نقل قبلی آموخته بیمه

واقع گیرند و تمیز کردن گسترده مخزن در  پس از عدم تحرک طوالنی در معرض خرابی قرار می 1گاز بی اثر

 تواند به مخازن آسیب برساند. می

همانطور که قبالً نیز اشاره شد، تغییر دما در داخل و اطراف کشتی ممکن است منجر به خالی شدن مخازن 

یابد  یا برعکس ایجاد فشار شود. در صورت عدم رعایت دقیق مراحل تخلیه مطبوع، خطر انفجار افزایش می

 تواند یک ترکیب بسیار انفجاری ایجاد کند. از محموله می زیرا مخلوط هوای خارجی با گاز ناشی

پذیری سنتی در بدنه شامل انتقال کشتی به کشتی نفت ذخیره شده بین تانکرها است. چنین  ریسک

تواند در شرایط خاص آب و هوایی و دریایی و  شوند، می عملیاتی که دو یا چند کشتی بسیار به هم نزدیک می

در نتیجه ریسک آسیب به بدنه کشتی و مسئولیت احتمالی آن  -خطرناک باشد های تصادم بسیار ریسک
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نسبت به کشتی دیگر )با فرض اینکه مسئولیت بدنه کشتی اول تحت پوشش بیمه بدنه قرار دارد( افزایش 

 یابد. می

ای و  دوره ها است زیرا آب و هوای بلندمدت تانکر با محموله در عرشه یکی دیگر از نگرانی 1قرارداد استراحت

های لنگرگاه خود قرار  ها را در معرض فشارهای غیرمعمول در سیستم شرایط دریایی ممکن است این کشتی

های آن باعث ایجاد مشکالت  دهد. اگر کشتی شناور باشد، خطرات ناشی از عدم فعالیت طوالنی مدت ماشین

دیگر از عوامل مهم است، مانند این که اند یکی  های ذخیره لنگر انداخته شود. جاهایی که کشتی دیگری می

های آرام ممکن است خطر تصادم کمتری را به همراه داشته باشد در مقابل فاقد خدمات کافی نجات  مکان

 افراد و نجات کشتی در دریا در نزدیکی خود هستند.

 پوششحمایتوغرامت)پیاندآی(-7-2-4

دهنده یک تغییر مادی در اطالعات  ازی شناور معموالً نشاناستفاده از تانکرها به عنوان واحدهای ذخیره س

توانند این را یک تغییر  گران می ای آگاه شود. بیمه است بنابراین کلوپ پی اند آی باید فوراً از چنین برنامه

توانند به دنبال اعمال حق بیمه، شرایط یا فرانشیز باشند.  می "مقررات"مادی در اطالعات تلقی کنند و طبق 

های مربوط به مدیریت ریسک وجود داشته باشد که باید با کلوپ مذاکره شود.  همچنین ممکن است نگرانی

تواند خطر پی اند  را لغو کنند. سفرهایی دریایی کمتر می 2توانند ورود در شرایط بسیار ویژه، مدیران کلوپ می

 وامل نیز باید مورد توجه قرار گیرد.آی را کاهش دهد. تا حدودی این استدالل قانع کننده است اما سایر ع

منافع مسئولیت حمل و نقل به دلیل کسری یک نگرانی اساسی است و اکسپوژر تنها با طول مدت ذخیره 

های قضایی اپراتور کشتی ممکن است به  یابد و همچنین مسئولیت احتمالی، در برخی از حوزه افزایش می

هایی است که مالکان  ها یکی دیگر از ریسک آلودگی محموله دلیل کسری بار جریمه شود. مسئولیت احتمالی

شوند. مسئولیت آلودگی تهدید دائمی برای تانکرهای  آنها( با آن مواجه می 3های پی اند آی کشتی )و کلوپ

تواند خطر بروز یک رویداد آلودگی را  ها برای ذخیره نفت فقط می باربر است و استفاده طوالنی مدت از کشتی

افتد یا ناشی از حوادث دیگر )مانند تصادم یا شکستن شناور در هوای بد یا زمین گیری( است،  ق میکه اتفا

یابد. اشتغال  افزایش دهد و اگر انتقال کشتی به کشتی انجام شود، خطرات ناشی از آلودگی بیشتر افزایش می

منجر به اختالفات در سازی شناور ممکن است  طوالنی مدت تانکرهای نفتی به عنوان واحدهای ذخیره

 نامه قرارداد اجاره کشتی شود. توافق

کنندگان ممکن است  در صورت ادامه وضعیت بازار کونتانگو یا حتی بدتر شدن آن در طی دوره اجاره، اجاره

به دنبال تمدید دوره اجاره باشند ولی مالکان کشتی ممکن است قبول نکنند در این صورت باید یک مکان 

                                                                                                                                                                                      
1
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2
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3
 Protection and Indemnity (P&I) 
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ذخیره شده پیدا شود. حتی اگر صاحب کشتی موافق تمدید دوره اجاره باشد، ممکن است  جدید برای نفت

ای که ممکن است نیاز به استفاده از  گونه های مرتبط با انبار طوالنی مدت ذخیره نفت تشدید شود به ریسک

 پوشش کرایه حمل، هزینه معطلی برای تخلیه و دفاع در صورت خریداری آن باشد.

کنندگان  ان کشتی ممکن است غالباً صاحب نفت باشند اما گاهی اوقات آنها ممکن است اجارهکنندگ اجاره

های مذکور نداشته  گونه حقوق مالکیتی در مورد نفت ذخیره شده در کشتی ای باشند و هیچ وسایل حرفه

کند(  ت میکننده )که به عنوان واسطه بین صاحب کشتی و صاحب بار فعالی باشند. در چنین شرایطی اجاره

شده آسیب ببیند یا اگر کشتی به وسیله آن آسیب ببیند،  ممکن است در صورتی که نفت ذخیره

توانند به  کنندگان کشتی می های احتمالی برای مالک کشتی و مالکین بار پیدا کند. بنابراین اجاره مسئولیت

صورت امکان، اطمینان حاصل کنند کنندگان را خریداری نمایند و در  طور جدی بیمه مسئولیت قانونی اجاره

دهد. بیماری ویروس کرونا یک ضرورت مهم  های آنها را پوشش می ای در این شرایط مسئولیت که چنین بیمه

 (.2020بهداشت عمومی جهانی است که تأثیر آن هنوز در حال آشکار شدن است. )مارش، 

بیمهصنعتنفت،گازوپتروشیمیاثرویروسکرونابرحق-7-3

 (GDP) بینی کاهش تقاضای نفت به کاهش تولید ناخالص داخلی پیشبر اساس پیش بینی ا.ام بست 

ثر مستقیم ا .کشورهای نفتی منجر شده که ممکن است به کاهش رشد صنعت بیمه در آنها منجر شود

در  های نفت و انرژی و باربری مشخص است. مثالً در بیمه صورت مستقیم خصوصاً نوسانات قیمت نفت به

های  بیمه های نفتی پایین آمده و بنابراین میزان حق های باربری با کاهش قیمت نفت، ارزش محموله بیمه

 .شود مرتبط با آنها نیز کم می

های بیمه برای جذب پرتفو  بیمه واصله از این صنعت، شرکت رسد با افت قیمت نفت و کاهش حق به نظر می

ریسک و ایجاد تعهداتی که از سوی انواع  پذیرشی خوبی برای گذاران خود، آمادگ رضایت بیمه جلبو 

یکی از نتای  این رغبت بیش از  .دهند عامالن صنعت نفت و گاز بر ایشان دیکته شده است از خود نشان می

گران، کاهش نرخ  های غیراصولی بیمه گران از بازار نفت و گاز و رقابت اندازه در وصول سهم هر یک از بیمه

بقای بسیاری از  شود که این امر مطمئناً ها و به تبع آن باال رفتن نسبت خسارت را موجب می بیمه حق

های بیمه در این عرصه را به خطر خواهد انداخت. قیمت نفت و گاز بر صنایع مربوط به خود اثر  شرکت

دهند.  ئه میگری ارا هایی است که خدمات بیمه ای دارند. یکی از این صنایع، صنعت بیمه و شرکت عمده

کمترین تاثیر آن اثر سوئی است که روی ساز و کار انتقال ریسک نمود پیدا کرده و بیشترین تاثیر بر میزان 

گران در شرایط فعلی استحکام و وحدت عمل  پرتفوی و درآمد صنعت بیمه است. بنابراین، مهم است که بیمه

نداردسازی تعهدات خود کنترل حداقلی بر میزان بیشتری از خود نشان دهند، با رسم توافقات داخلی و استا
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دستاورد هدایت صحیح این ناوگان،  تواند بر این صنعت وارد آورد، داشته باشند. لطماتی که بازار نفت می

 .(1399)دنیای اقتصاد،  تواند تغییر اوضاع به نفع صنعت بیمه و موفقیت بلند مدت آن باشد می

جمعبندی-7-4

ناپذیر و  ای از اتفاقات اجتناب شود تا زنجیره گذارد و موجب می ی آبشاری بر سیستم میسقوط قیمت نفت اثر

های تأمین صنعتی و همچنین در سراسر زنجیره ارزش رخ بدهد. این امر  بینی برای زنجیره گاه غیرقابل پیش

های مهندسی، تأمین  وژههای در حال انجام و پیشنهادی در پر بندی پروژه یابی و زمان منجر به تغییر در هزینه

 (. 2020شوند )گلوبال دیتا،  تجهیزات و ساخت می

ممکن است پیامدهایی برای بازار بیمه دریایی داشته باشد، از جمله بیمه 19-تحوالت اخیر ناشی از کوید

گان کنند گران نفت، بیمه مسئولیت قانونی اجاره  حمل و نقل دریایی، بیمه بدنه کشتی، بیمه مسئولیت معامله

تمرکز این بخش بر حوزه بیمه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بوده است.  (.P&I)و پوشش حمایت و غرامت 

های  بیمه سازهتمام خطر پیمانکاران و تمام خطر نصب،  های نامه در بسیاری از موارد با بیمهاین صنایع 

بر این  19-اثرات ناشی از کوید که دنگیر تحت پوشش قرار می... ولیت و ئهای مس تکمیل شده، انواع بیمه

بر  19-اند. لذا در این بخش اثرات ناشی از کوید های قبل مورد بحث و بررسی قرار گرفته ها در بخش رشته

حوزه انرژی که از کاهش قیمت نفت نشأت گرفته است مورد بررسی قرار گرفت. کاهش قیمت نفت موجب 

و عدم فروش آن باشند. این امر در طوالنی مدت موجب وارد گران نفت به دنبال ذخیره کردن  شود معامله می

آالت، آلودگی محیط زیست، تخریب نفت و کسری بار و بیمه مسئولیت  شدن آسیب به بدنه کشتی، ماشین

 ناشی از آن خواهد شد. 
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مقدمه

بر رشتههای بیمه ای مورد بررسی و تجزیه و تحلیل  19در بخش دوم این گزارش اثرات شیوع اپیدمی کوید 

رود بیا   گرانیی دارد کیه انتظیار میی     ای بیر بیمیه   قرار گرفت. عالوه بر این اثرات، شیوع این بیماری تاثیر وییژه 

های مختلف مواجه شوند. از طرف  اوی خسارت زیادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در رشتهها و دع درخواست

های بیمه با تغییر  های ارتباطی شرکت ها در مراکز تماس و کانال دیگر، ایجاد تعادل میان نیاز به انجام فعالیت

 ه و هستند.گران با آن درگیر بود سریع به سمت دورکاری نیروی کار، چالش دیگری است که بیمه

چنین، به دلیل مشکالت اقتصادی پدیدآمده برای بسیاری از مردم و عدم حصول درآمید در یکیی دو میاه     هم

های بیمه را دچار  های اجباری( کاهش زیادی داشت و برآوردهای شرکت اخیر، میزان فروش بیمه )حتی بیمه

ها و نیز تعطیلی بسیاری از  مسدودشدن راهوآمد و  تغییراتی کرد. از طرفی هم به دلیل مقررات محدودیت رفت

زمیان ایین دو وضیعیت،     ای رخ دادند که بروز هم های بیمه وکارها، خسارات کمتری در بسیاری از رشته کسب

ها و کارگزاران فروش، مشکالتی را برای  ابهاماتی را برای صنعت پدید آورده است. به عالوه، تعطیلی نمایندگی

ها به وجیود آورد و در مجمیوع، تغیییرات و تالطمیات حاصیله، آثیاری را بیرای اداره         ها و نیز برای شرکت آن

هیای بیمیه    گران پدید آورده است. لذا در این بخش از گزارش، آثاری که پاندمی کرونا بر وضعیت شرکت بیمه

 داشته، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
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وضعیتشبکهفروشومدیریتمنابعانسانی-1

 1رشاهین طیا

مقدمه

( 1 بیمه را تحت تأثیر قرار داده است:رسد شیوع بیماری کرونا از دو طریق شبکه فروش صنعت  به نظر می

فعاالن بخش صدور، بازاریابی و فروش صنعت بیمه که عموماً، مبنای کسب درآمد ایشان بر اساس حجم 

بیمه تولیدی  که منجر به کاهش حق گردد، از تغییرات تحمیل شده بر بازار بیمه نامه تعیین می فروش بیمه

گیرد و در  گردند. اینگونه تأثیرات بیشتر از سمت تقاضای بازار بیمه نشأت می شود متأثر می کل صنعت می

باشد. برای مثال کاهش حجم  اختیار شبکه فروش و بازاریابی صنعت بیمه )حداقل در کوتاه مدت( نمی

گذارد. در گزارش حاضر این تأثیرات  نامه باربری نیز تأثیر می یمهمبادالت تجاری، خواه ناخواه روی تقاضای ب

شود. اما شیوع بیماری کرونا به صورت  نامیده می "تأثیرات غیر مستقیم شیوع بیماری کرونا بر شبکه فروش"

گذاران همچنان قصد خرید  با فرض اینکه بیمه( 2 ؛مستقیم نیز بر شبکه فروش صنعت بیمه اثرگذار است

امه را داشته باشند و تقاضای بیمه تحت تأثیر بحران کرونا قرار نگرفته باشد، ممکن است انتخاب کانال ن بیمه

گذاران به  گذاری اجتماعی قرار گیرد و در این شرایط، تقاضای بیمه فروش بیمه تحت تأثیر شرایط فاصله

تری داشته باشند، هدایت سمت کانالهای عرضه دیجیتال یا کانالهایی که از نظر دسترسی مطلوبیت بیش

نامیده  "تأثیرات مستقیم شیوع بیماری کرونا بر شبکه فروش"شود. در گزارش حاضر این تأثیرات  می

 شود.  می

ابعاد  شبکه فروش در قالبمدیریت منابع انسانی و آثار غیر مستقیم شیوع بیماری کرونا بر  بخش حاضر،در 

آثار مستقیم در ادامه، گیرد.  مورد بررسی قرار می های بیمه بر مدیریت شرکتو فوری تاثیرگذار بلندمدت 

و  های خرید کاهش تعداد درخواستشامل  کرونا بر مدیریت منابع انسانی و شبکه فروش شرکتهای بیمه

نگاهی به وضعیت گیرد. در انتهای بخش نیز، با  مورد بررسی قرار می های نمایندگی اختالل در کار شبکه

راهکارهای پیشنهادی ارائه شده اء شبکه فروش بیمه، مقایسه حجم فروش اجز و ر ایرانشبکه فروش بیمه د

 است.

 

                                                                                                                                                                                      
1
 مسئول میز تخصصی مطالعات مدیریتی پژوهشکده بیمه 
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آثارغیرمستقیمکرونابرمدیریتمنابعانسانیوشبکهفروششرکتهایبیمه-1-1

ویروس کرونا با سرعت بسیار زیاد و در سطح وسیعی از شرق به غرب جهان گسترش یافته است. این ویروس 

به اروپا رسیده، و اکنون آمریکای  2020در چین ظهور یافت، در فوریه / مارس  2019اواخر سال  که از

شمالی را درگیر کرده است. اینکه تا چه حد به سایر نقاط جهان آسیب خواهد رساند هنوز هم مشخص 

ای که در آن قرار  لهکنیم، مرح گران در گوشه و کنار مختلف دنیا نگاه می که ما به واکنش بیمه هنگامی. نیست

. دارند تابعی است از مکان جغرافیایی آنها و اینکه تا چه حد از زمان شیوع ویروس در کشور آنها گذشته است

گران )به همراه  ترین موضوع، تأثیر ناگهانی و چشمگیر ویروس در نحوه عملکرد و حجم عملکرد بیمه بدیهی

اند تقریباً  و کارگزاران( بوده است. شرکتهای بیمه مجبور شدهانواع مشاغل وابسته به آنها شامل نمایندگان 

کل کار خود را به کار از راه دور منتقل کنند، در حالی که با افزایش قابل توجهی در دعاوی خسارت مواجه 

های شرکتهای بیمه در مواجهه با  ها و استراتژی . از آنجا که سیاست(Stephanie K. Jones, 2020اند ) شده

های مدیریت منابع انسانی آنها شامل کارکنان بخش فروش، فنی، ستادی و... را تحت  وضعیت، استراتژیاین 

 توان جزء آثار غیر مستقیم لحاظ نمود. دهد، همه آثار تحمیلی از این دست را می می الشعاع قرار

 ،آسیا و اقیانوسیه نحوه تأثیر بیماری کرونا بر بخشهای مختلف بخش بیمه دربر اساس گزارشی تحلیلی از 

گران نیز از این قاعده  تقریباً در همه بخشهای اقتصادی تأثیر عمده داشته و بیمه کرونابیماری همه گیر

ها را  گرهای آخر، آسیب ها با قرار گرفتن در کنار آنها به عنوان بیمه مستثنی نیستند. در حالی که دولت

یب دیده است. از آنجا که همه گیری هنوز در حال آشکار های آسیایی آس کنند، ارزش بازار بیمه محدود می

شدن است، در حال حاضر مشتریان بیشتر به جای اینکه به طور جدی ادعای خسارت کنند، بر حفظ 

رود تأثیر اساسی در  سالمتی خود متمرکز هستند. اما، با بهبود شرایط بهداشتی و اجتماعی، انتظار می

 (Oliverwyman, 2020). تر شود روشن گران گری بیمه عملکردهای بیمه

گران باید با تسریع در دیجیتالی  باشد، بیمه در حالی که پیامدهای احتمالی کرونا در حال آشکار شدن می

های کسب و کاری در آینده، برای آینده آماده شوند. برای انجام  ریزی برای فرصت شدن عملیات خود و برنامه

های مختلف  که رشته رود میاید تأثیر احتمالی این بیماری روشن شود. انتظار این کار به طور مؤثر، ابتدا ب

کسب و کار بیمه با گذر زمان به درجات مختلفی متأثر شوند و تأثیر مستقیم تا حد زیادی در سه موج تجربه 

خود را از یابند، زیرا مشتریان بالقوه درآمد  ها کاهش می شود. در وهله اول، تقاضای خرید در بیشتر رشته

شوند. در فاز دوم، دعاوی خسارت ناشی از حوادث بیمه پذیری که  دهند و دچار مشکالت مالی می دست می

هایی از جمله تجارت / اعتبار /  شود، افزایش خواهند یافت. این امر روی رشته از بیماری همه گیر ناشی می

های اشخاص  اوی خسارت در برخی رشتهضمانت، بیمه عمر و لغو رویداد تأثیر خواهد گذاشت. البته دع
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تواند شامل افزایش تقاضا برای محصوالت بیمه باشد: پس از همه  احتماالً کاهش خواهد یافت. موج سوم می

کنند. )شکل  شوند و برای محافظت از خود بیمه تهیه می ریسک گریز می اًگیری، مردم به احتمال زیاد نسبت

 (Oliverwyman, 2020)( را مشاهده نماییدزیر 

 
 نحوه تأثیر بیماری کرونا بر بخشهای مختلف بخش بیمه در آسیا و اقیانوسیه  -1-1 نمودار

 ((Oliverwyman, 2020)منبع: )

کرونا بر مدیریت منابع انسانی و شبکه فروش تر شدن موضوع، در ادامه، آثار غیرمستقیم  برای روشن

 گردد. مدت تشریح می اهدر دو گروه آثار بلند مدت و کوت شرکتهای بیمه

هایبیمهابعادبلندمدتتاثیرگذاریبیماریکرونابرمدیریتشرکت-1-1-1

باعث بحث مجدد در مورد اینکه بیمه دقیقاً چه نقشی در جهان در حال تغییر و  کرونا به طور کلی شیوع

یت بسیار خوبی را از ثبات ما باید داشته باشد شده است. بخش بیمه در این مدت چالش برانگیز حما بی

مشتریان و کسب وکارها خواهد داشت. اما مسئله اختالل در کسب و کارها، این سؤال را به ذهن متبادر 

توانند  گران چگونه می های اساسی ساختاری و اجتماعی را کاهش داد. بیمه توان ریسک کند که چگونه می می

با توجه به هزینه قابل پرداخت چقدر تمایل به این  هایی را قیمت گذاری کنند و مشتریان نامه چنین بیمه

گیرند؟ در ایاالت متحده، این یک بحث آشنا در زمینه  ها در کجای معادله قرار می ها دارند؟ دولت پوشش

سیل، به خصوص در فلوریدا و تگزاس است. دولت از طریق برنامه ملی بیمه سیل، پوشش اولیه را تأمین 

ت بیمهموج اثرات کرونا بر صنع 3  
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گران تخصصی، مجدداً تا حدود  دهد و سپس بیمه یی را در اختیار شما قرار میها کند، اما محدودیت می

کنند. این بدان معنی است که در نهایت دولتها )ایالتی و فدرال( در  معینی، پوشش اضافی را تأمین می

ارائه فقط یک پوشش کلی را  هادولتکنند. اما  شود، بستر حمایتی را فراهم می مواردی که منجر به فاجعه می

غیر قابل قیمت گذاری که  یتوانند در مقابل ریسکها ها می دهند و با لحاظ محدودیتهایی در پوشش می

های واگیر مانند کرونا  بیماریای برای  . ارائه پوشش بیمهسودآوری تجاری آن بسیار ناچیز است دوام بیاورند

. صنعت بیمه در گذشته خود را خالق هم ممکن است غیرقابل قیمت گذاری باشد و یا خیلی گران تمام شود

و پاسخگو نشان داده است و شکی وجود ندارد که دوباره این کار را انجام خواهد داد. بیمه سایبر نیز هنگام 

تر شدن  هایی را برای ارزان رسید، اما پاسخ این بود که محدودیت ظهور برای اولین بار بسیار گران به نظر می

های همه گیر را به  گرانی که پوشش بیماری بیمه :الگوی مشابهی را در اینجا ببینیمآن ایجاد کنیم. شاید ما 

دهند یا سوار بر محصوالت جدید، اما با پارامترهای خاص، و قیمت متناسب با آن.  صورت مجزا ارائه می

نان از درک ها به هر شکلی که ارائه شود، در اختیار خریداران خواهد بود. اطمی درنهایت، حق انتخاب پوشش

مشتری از نحوه مدیریت ریسکهای تجاری و ارزیابی اشتهای ریسک آنها در زمینه استفاده از پوشش بیمه یا 

 Laura J. )های دیگر مدیریت ریسک برای کسب و کارهای بزرگ یا کوچک در آینده بسیار مهم است گزینه

Hay, 2020) 

ها  گران و تنظیم کننده باشد این است که بیمه تأثیر دیگری که این بیماری همه گیر ممکن است داشته

توانست  ریزی ادامه کسب و کار خود داشته باشند. هیچ کس نمی تر به برنامه ای( نگاهی عمیق )ناظران بیمه

بینی کند، اما با این وجود تالش برای بقای کسب و کار، همه اذهان را به  اندازه و مقیاس این وضعیت را پیش

کرد. تاب آوری عملیاتی برای مدتی تحت کنترل رادارهای تنظیم کننده بوده است اما  خود معطوف خواهد

توان  کنند که از آن می اکنون درست در مرکز دید آنها خواهد بود. و همه یک تست استرس زنده را طی می

 (Laura J Hay, 2020. )گرفتفرا های بسیاری را  درس

هایبیمهرونابرمدیریتشرکتابعادفوریتاثیرگذاریبیماریک-1-1-2

اند و  های مهمی است که با شیوع ویروس کرونا مورد توجه قرار گرفته همه مباحث بخش پیشین جزء حوزه

گران  های آتی مد نظر قرار گیرند. در حال حاضر، در تعداد زیادی از کشورها، بیمه ریزی الزم است تا در برنامه

های فروش و شرکای خود حمایت کنند، زیرا آنها با مسائل  تریان، شبکهدر تالش هستند تا از مردم خود، مش

 (Laura J Hay, 2020)کنند.  حادی دست و پنجه نرم می
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بیماری کرونا صنعت بیمه را از چند طریق تحت تأثیر قرار داده است. از مسائل مربوط به مدیریت منابع 

اما برخی از موضوعات کلیدی وجود دارد  حث مالی. انسانی و امور اداری تا مالحظات خدمات مشتری و  مبا

 گران با آنها مواجهند و اقدامات عملی خاصی نیز جهت مقابله با این مسائل قابل انجام است.   که بیمه

در چند جبهه مختلف هستند.  از یک  بیماری کرونا گران در حال دست و پنجه نرم کردن با آثار شیوع بیمه

گذاران پرداخت کنند، از سوی دیگر به  باید مطالبات و خسارات ناشی از کرونا را به بیمهگر  سو به عنوان بیمه

های مرتبط با منابع انسانی خود را مدیریت کنند و در نهایت به عنوان مدیران فعال  عنوان کارفرما باید چالش

توجه به رکود بازارهای در حوزه مالی باید چالشهای مربوط به سرمایه گذاری شرکت را مدیریت کنند و با 

  های سرمایه گذاری را انتخاب کنند تا مانع از لطمه دیدن ارزش شرکت خود شوند.  سرمایه، بهترین گزینه

های  بیماری همه گیر کرونا یک شرایط اورژانسی در وضعیت بهداشت جهانی به وجود آورده که در طول نسل

ها دالر سرمایه را با تردید  ا مختل کرده و آینده میلیاردبشری بی نظیر است و در حال حاضر اقتصاد جهانی ر

 مواجه ساخته است. 

گران  های پاندمی و شوکهای اقتصادی به بیمه تر جهانی و سریعتر از سایر بیماری این بحران با مقیاس وسیع

بیمه در  های عملیاتی به دلیل مدیریت بحران در حال افزایش است، در حالی که حق زند. هزینه ضربه می

 یابد. به عنوان مثال: ای کاهش می های بیمه بسیاری از رشته

  یابد زیرا افراد به دلیل رعایت فاصله اجتماعی  های اتومبیل کاهش می تقاضای خرید جدید در بیمه

 کنند.  کمتر رانندگی می

  .بازده سرمایه گذاری به دلیل عدم ثبات در بازارهای مالی تحت فشار است 

  بوده است. ٪35در یک ماه اخیر های بیمه در جهان  ارزش بازار شرکتمتوسط کاهش 

 بوده  ٪41در یک ماه اخیر های بیمه در در اروپا و آمریکای شمالی  متوسط کاهش ارزش بازار شرکت

 (Accenture, 2020است. )
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 از شیوع کرونا ارزش بازار شرکتهای بیمه در بخشهای مختلف جهان در روزهای قبل و بعد  -2-1 نمودار

 ((Accenture, 2020)منبع: )

گران محافظت از سالمت و ایمنی کارکنان و همکاران شبکه فروش به  ترین نگرانی بیمه با این حال، فوری

اندازه حفظ و استمرار   ویژه نمایندگان و کارگزاران فروش است. قطعا سالمت و ایمنی کارکنان شبکه فروش به

ای را از شبکه فروش  گذارانی که خدمات بیمه از سوی دیگر الزم است تا برای بیمه کسب و کار اهمیت دارد. 

های  های بیمه برای بازنگری و به روزرسانی برنامه کنند، تدابیری اندیشیده شود. بنابراین شرکت دریافت می

اختالل ممکن  مدیریت بحران خود و تصمیم گیری در مورد نحوه ادامه عملیات بازاریابی و فروش با حداقل

اند، باید برای ایجاد  گران قبالً این کار را نکرده چنانچه بیمه شوند. اگر برای مشتریان، به چالش کشیده می

ای، تنظیم  های تصمیم گیری اضطراری چند وظیفه ین شرایط، ایجاد تیماهماهنگی در واکنش سازمان به 

همچنین باید یک سیستم  در دستور کار قرار دهند.  های جدید ایمنی و اطمینان از اقدام سریعتر را پروتکل

های  جامع ارتباطی برقرار شود تا کارمندان، شبکه فروش و مشتریان به طور کامل در مورد وضعیت برنامه

 (Fintexra, 2020)های مربوط به ایمن ماندن شخصی آگاه شوند.  ادامه فعالیت شرکت و دستورالعمل

ای که در  خص ثالث در حق بیمه تولیدی کشور، یکی از مهمترین شرایط ویژهبا توجه به سهم باالی بیمه ش

های  نامه تمدید بیمهعدم ضرورت  گیری برای داخل کشور بر میزان تقاضای بیمه مؤثر بوده است تصمیم

سایر محدودیتهای ذکر شده  بوده است که در کنارشخص ثالث دارندگان وسایل نقلیه تا پانزدهم اردیبهشت 

  باشد. از مصادیق اثرات غیر مستقیم کرونا بر شبکه فروش صنعت بیمه می ،خشهای دیگر گزارش حاضردر ب
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شرکتهایبیمهمدیریتمنابعانسانیوشبکهفروشکرونابرآثارمستقیم-1-2

 مورد منابع انسانی و شبکه فروش شرکتهای بیمهدر این بخش از گزارش، آثار مستقیم کرونا را در دو حوزه 

 گیرد. بررسی قرار می

آثارمستقیمکرونابرمدیریتمنابعانسانیشرکتهایبیمه-1-2-1

گذاری  های به وجود آمده ناشی از تهدید سالمت کارکنان از یک سو و محدودیتهای ناشی از فاصله نگرانی

کاری ایشان، اجتماعی و الزام کارکنان شرکتهای بیمه به دورکاری یا کاهش ساعات کاری و تغییر روال 

هایی مواجه کرده است. ابهام در آینده شغلی و امنیت شغلی کارکنان  مدیریت بهینه منابع انسانی را با چالش

های  بر انگیزه ایشان اثرات منفی خواهد گذاشت. از سوی دیگر مدیریت عملکرد کارکنان به دلیل تغییر روال

رزیابی عملکردی که تا پیش از این مبتنی بر کاری با مشکل مواجه شده است. برای مثال شاخص های ا

 حضور کارکنان بود، اکنون و با استفاده از دورکاری متحول شده است.

توانند  گران می بیمهتواند فرصتهایی را نیز به همراه داشته باشد. برای مثال  تغییر در شرایط کاری کارکنان می

گذاری اجتماعی شامل  نی مدت احتمالی برای فاصلهبینی یک دوره طوال ریزی و آموزش را برای پیش برنامه

ها با مشتریانشان، چگونگی مراجعات و نحوه خدمت رسانی به مشتریانی که  چگونگی حفظ ارتباط واسطه

ای  تواند دوره با ابزارهای دیجیتالی مناسب، این دوره می ممکن است فشار مالی را تجربه کنند انجام دهند. 

های مناسب و مشتریان  های ذینفع شرکت، واسطه وری، آموزش و دستیابی به گروه هریزی بهر برای برنامه

رسد که برای فعاالن صنعت بیمه و صنعت  در مواقع عدم اطمینان و فشار مالی، به نظر می جدید باشد.

 (Clive Buesnel, 2020تر خدمات مالی، حفظ ارتباطات و جایگاه از اهمیت زیادی برخوردار است. ) گسترده

پس از گذشت این بحران، تیم مدیریت ریسک هر شرکت بیمه باید ارزیابی کند که با چه سرعت و اثر بخشی 

تر  آنها همچنین باید اقدامات دیگری را برای انطباق سازمانهایشان جهت مقاوم اند.  قادر به پاسخگویی بوده

 (Clive Buesnel, 2020و برای مواجهه با حوادث آتی، انجام دهند. ) نمودهشدن مشخص 

توان در اجبار شرکتهای بیمه برای بکارگیری  اما از آنجا که مهمترین اثر کرونا بر مدیریت منابع انسانی را می

 شود. های دورکاری در نظر گرفت، ادامه بخش حاضر به شرایط دورکاری در صنعت بیمه پرداخته می روش

الاستفادهازدورکاریبهعنوانراهکاریدیجیتالف(

در حالی که این شرایط بحرانی دائمی نیست و شرکتهای بیمه بحرانهای قبلی را با مقاومت و نبوغ پشت سر 

های خود را با  گران سازمان اند، ما در حال حاضر شاهد یک واکنش قاطع در صنعت هستیم. بیمه گذاشته
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راتژیک برای حفظ بقای کسب وکار و های دیجیتال و یک برنامه ارتباطات است استفاده از دورکاری با فن آوری

 . سازند حفظ سالمت کارمندان و شرکای خود توانمند می

شرایطالزمبرایاستفادهازدورکاریب(

ها، فراهم آوردن ترتیبات کاری جایگزین برای کارمندان شرکت بیمه در صورت لزوم  یکی از بزرگترین چالش

های احتمالی دسترسی به دفتر است، همه این اقدامات  در  یتبرای محافظت از کارکنان و انطباق با محدود

عین اطمینان از استمرار کسب و کار و جلوگیری از لطمات احتمالی به ادامه فعالیتهای شرکت باید نجام 

 شود. 

کرونا ممکن است به معنای ایجاد امکان دورکاری برای کارکنان شرکت بیمه  تأکید بر تالش برای مهار شیوع

گران باید اطمینان  بیمه )از کارکنان اداری تا اکچوئری، بازاریابی و فروش، صدور و خسارت و. . . (. باشد 

های الزم دسترسی پیدا کنند و کارهای خود را از راه دور به  توانند به پرونده حاصل کنند که آیا کارمندان می

های جدید  پروتکل (CISO) ت اطالعاتعالوه بر این، ممکن است الزم باشد مدیران امنی انجام رسانند. 

امنیت سایبری تدوین کنند تا امکان تبادل ایمن اطالعات محرمانه در بین کارکنان شاغل در خارج از دفتر 

 فراهم شود. 

هایی را در مورد دسترسی از راه دور انجام  گذاری اجتماعی، سیاست ها برای رعایت فاصله بسیاری از سازمان

 های از راه دور، مدیران فناوری اطالعات، مدیران فناوری و ها به سمت پروتکل شرکت با حرکت دهند.  می

های  به قابلیت شرکتباید اطمینان حاصل کنند که کارکنان خارج از  (CISO) مدیران امنیت اطالعات

 :فناوری زیر دسترسی دارند

 یک لپ تاپ یا رایانه شخصی، ترجیحا از تجهیزات مورد تایید توسط شرکت 

 های مهم کاری یک شبکه خصوصی مجازی برای اتصال ایمن و از راه دور به نرم افزارها و برنامه 

 ابزارهای کار مشترک برای کمک به اشتراک گذاری صدا، فیلم و صفحه نمایش 

  یک تیم پشتیبانیIT  کامالً مجهز و پرسنلی برای پاسخگویی به سؤاالت کارکنان و کمک به آنها در

 از راه دور ادامه کار خود

گران ممکن است شرایط خاصی را برای پذیرش گزارش کار ارزیابان خسارت که اغلب برای انجام کار  بیمه

های  های خسارت محلی و چه پرونده خود مجبورند به مسافرت بروند،در نظر بگیرند، چه در مورد پرونده

خسارت در حوزه اموال یا اشخاص، مربوط به مناطق دورتر.  اگر یک ارزیاب خسارت برای بررسی ادعای 

 مجبور به ورود به مکانی شود که آلوده به ویروس باشد تکلیف چیست؟
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گران ممکن است مجبور شوند اقدامات ایمنی دیگری مانند تنظیم  برای جلوگیری از چنین شرایطی، بیمه

زیاندیدگان برای میسر های جدید برای تعامل حضوری با مدعیان یا درخواست مدارک مورد نیاز از  پروتکل

نمودن امکان بررسی از دفتر یا یک مکان از راه دور برای بررسی دعاوی خسارت نمایند.  حتی برای مواردی 

 (Clive Buesnel, 2020که به طور عادی نیاز به بازدید در محل دارند. )

هند داد، آنها باید نگاهی دقیق های خود را در طی سه تا شش ماه آینده ادامه خوا گران برنامه از آنجا که بیمه

 (Accenture, 2020) :به این موارد داشته باشند

  بهبود تجربه دیجیتالی کارمند و مشتری 

 را برای پشتیبانی از سالمت جسمی و روانی کارکنان بسی  کنید. بخش مدیریت منابع انسانی خود 

  بکی و اتوماسیون را با یک نیروی کار و فرآیندهای مربوط به مدیریت ارزش مشتری، چامدیریت

 ذهنیت انسانی بازنگری کنید. 

  کارمندان و مشتریان خود اعتمادسازی کنید. برای 

 .ارتباطات دیجیتال با مشتریان را تقویت کنید 

 های مربوط به آن را دیجیتالی کنید.  فرایندهای ارزیابی خسارت و پردازش 

بیمهآثارمستقیمکرونابرشبکهفروششرکتهای-1-2-2

شود. نمایندگان، کارگزاران بیمه  گران از شبکه فروش آغاز می آثار مخرب کرونا بر خدمات مشتریان بیمه

های بسیاری در ارتباط با مدیریت ریسک و پشتیبانی اداری کسب و کار خود  احتماالً همانگونه که با چالش

کنند به خصوص از  و پنجه نرم می مواجه هستند با چالشهایی در مسیر شغلی و امنیت شغلی خود هم دست

 (Clive Buesnel, 2020اند از داخل خانه به کار خود ادامه دهند.  ) زمانی که مجبور شده

اند، احتماالً در  های دیجیتالی خود سرمایه گذاری کرده گرانی که برای پیشبرد قابلیت در این شرایط، بیمه

توانند خدمات  کنند، زیرا می ، موقعیت بهتری پیدا میکوتاه مدت برای حفظ ارتباط با شرکای توزیع خود

 (Clive Buesnel, 2020تری را به مشتریان خود ارائه دهند. ) سریعتر و جامع
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 های بیمه فصل سوم: تاثیر شیوع ویروس کرونا بر مدیریت شرکت

هایخریدکاهشتعداددرخواست-1-2-2-1

درصدکاهشداشته30نامه)درخواستنرخ(اززمانشیوعکروناهایخریدبیمهتعداددرخواست

است.

کنندگان بیمه در این مدت اقامت اجباری در خانه و تعطیلی کسب و کارهای  ی که ممکن است مصرفدر حال

غیر ضروری که به دلیل شیوع بیماری کرونا در سرتاسر امریکا به وجود آمده است، زمان بیشتری برای 

 .Stephanie Kرند. )گی بررسی نیازهای بیمه خود دارند، لزوماً با برای  با نمایندگان بیمه خود تماس نمی

Jones, 2020) 

ITC براساس گزارشی که اخیراً توسط
های اشخاص از  ، منتشر شده میزان درخواست نرخ برای بیمه1

بوده  2020 مارسدرصد کمتر از میزان برآورد شده برای انتهای  30های مستقر در تگزاس بیش از  نمایندگی

های اشخاص برای نمایندگان، نشان داد  م مقایسه قیمت بیمه، یک سیست2 از توربوریتر   ITCهای  است. داده

درصد زیر حداقل مورد  4/32آوریل، حجم درخواست قیمت مشتریان به میزان،  3که در هفته منتهی به 

درصد کاهش  5/13انتظار بوده است. در حالی که حجم معامالت توربو ریتر برای کل ماه مارس در کل با 

درصد افزایش در میزان  6/2ی فقط در نیمه آخر ماه آغاز شد. در دو هفته اول مارس،یافته بود، منحنی نزول

درصد کاهش  3/28ها اتفاق افتاده بود، اما در نیمه دوم ماه، نسبت به هدف اولیه  درخواست نرخ از نمایندگی

 (Stephanie K. Jones, 2020درخواست نرخ مشاهده شد. )

ITC  های امریکا تفاوت معنی  سه میان تغییرات حجم درخواست نرخ میان ایالتابراز داشته است که در مقای

هایی مانند کالیفرنیا، واشنگتن و ایلینویز، که اولین ایالتهایی بودند  داری پیدا نکرده است. با این حال، ایالت

الم نرخ درصدی در حجم استع 30که تعطیل شدن کسب و کارها را آغاز کردند، پیش از بقیه ایالتها کاهش 

اند، در ابتدا به  را آغاز کردند. میزان استعالم نرخ در ایاالتی که  نسبت به همه گیری کندتر واکنش نشان داده

رفت اما در نهایت دچار افت بیشتری نسبت به میانگین کل کشور شدند.  صورت نرمال به پیش می

اند،  های خود سرمایه گذاری کرده ب سایتهای نرخ دهی و مشاوره آنالین در و هایی که روی قابلیت نمایندگی

های میزان استعالم نرخ در ماه مارس، بهتر از سایر نمایندگان عمل  از داده ITC در بازه زمانی مورد مطالعه

های نرخ دهی  ، در کل در ماه مارس، نمایندگانی که دارای سیستمITCاند. بر اساس نتیجه مطالعات  کرده

درصدی در  5/13دهند در حالی که افت  ی در رتبه بندی فروش را نشان میدرصد 3آنالین هستند، رشد 

                                                                                                                                                                                      
1
 Insurance Technologies Corp 

2
 TurboRater 
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اند، مشاهده شده است.  هایی که بیشتر به تلفن و  مراجعه حضوری بسنده کرده استعالم نرخ از نمایندگی

(Stephanie K. Jones, 2020) 

هاینمایندگیاختاللدرکارشبکه-1-2-2-2

های فروش و توزیع  یندگان بیمه به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از شبکهدر بسیاری از کشورهای جهان نما

نمایند. شیوع گسترده ویروس کرونا تأثیر اجتناب ناپذیری بر نمایندگان  های بیمه ایفای نقش می شرکت

 ای که معموالً برای فروش به جلسات چهره به چهره با مشتریان خود اتکا دارند گذاشته است.  بیمه

پیرو تصمیمات دولت در راستای کنترل ویروس کرونیا و بیا توجیه بیه بخشینامه شیماره        شور نیزدر داخل ک

گیذاران بیه سیایت     بیمیه مرکیزی در خصیوص مراجعیه بیمیه      1398اسفندماه  21مورخ  98/100/181276

نامه برخط و با عنایت به شرایط خاص کشور و ایجاد محدودیت فعالیت برخیی   های بیمه و خرید بیمه شرکت

نیازی به حضور نمایندگان وکارگزاران رسمی بیمه در دفیاتر   99اردیبهشت  15تا تاریخ  مقرر گردید ،مشاغل

 به صورت مستقیم بر شبکه فروش بیمه اثرگذار باشد. دتوان این محدودیت میلذا  .خود نیست

ن مورد استفاده استفاده از فن آوری، به عنوان مکمل و با هدف کمک به فروش حضوری توسط این نمایندگا

های فعال نگه داشتن شبکه  یکی از راه "فروش"های رایگان برای  نامه گیرد. در چین، ارائه بیمه قرار می

برای تحریک نمایندگان به جلوگیری از کاهش فروش  کارمزدهای افزایش  نمایندگی بود. سایر کشورها برنامه

های فروش را  ین بحران مطمئناً دیجیتالی شدن کانالاند. در طوالنی مدت، ا در این دوره را در پیش گرفته

کند، تا نمایندگان را قادر سازد کارهای خود را به جای ارتباطات چهره به چهره به صورت  تسریع می

های جدیدی که مستلزم فروش  دیجیتالی انجام دهند و البته به احتمال زیاد جا برای فعالیت در رشته

د کرد. مشتریان بسته به میزان تمایل به این تحوالت، متفاوت خواهند بود و باشد را باز خواه مستقیم می

شود که تعامالت  بینی نمی گستره وسیعی از سالیق از نظر جغرافیایی و محصوالت وجود دارد، بنابراین پیش

 . چهره به چهره به طور کامل از بین برود

. دهد شدن عملیات و تعامل با مشتریان سوق می گران را برای افزایش دیجیتالی بیمهکرونا  شکی نیست که

های  گران شبکه همچنین ممکن است بیمه. های دیجیتالی خود را فعال کنند های نمایندگی باید قابلیت شبکه

تواند تأثیر  این می .دفاتر فیزیکی خود را کاهش دهند و افراد بیشتری را به سمت دورکاری سوق دهند

تغالت داشته باشد زیرا ممکن است بیمه تنها صنعتی نباشد که به این نتیجه بسزایی در صنعت امالک و مس

همچنین، تمرکز . رسیده باشد. بنابراین احتمال عرضه امالک زیادی در بازار امالک دور از ذهن نیست
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 Laura J. )بینی خواهد بود بیشتری روی اتوماسیون فرایندها برای راندمان بیشتر و انعطاف پذیری قابل پیش

Hay, 2020) 

ایبرایتحولدیجیتالکرونا؛پیشرانه-1-3

های بشری از نظر مذهبی، نژادی و جغرافیایی در کشورها و  در جامعه کرونا در حالی که شیوع بیماری

تواند مدلهای کسب و کار، فرهنگهای کاری و تجارب  هایی را ایجاد کرده است، می های مختلف شکاف قاره

 . ای کسب و کارها نیز تغییر دهدتحول دیجیتال را بر

های  ها برای تحول در به کارگیری شیوه دهند و بسیاری از سازمان ها در برابر تغییر مقاومت نشان می انسان

اند. مقاومت از سوی مدیریت ارشد، مدیریت میانی یا کارکنان عملیاتی و  هایی روبرو شده دیجیتالی با چالش

اند و حتی اگر  شود. همچنین مصرف کنندگان هم کامالً دیجیتالی نشده یم مشاهدهیا در مجموع کارکنان 

های  های دیجیتالی به ایشان ثابت شده باشد، یک چسبندگی به استفاده از شیوه امکانات و راحتی گزینه

سنتی دارند. از آنجا که دیجیتالیزاسیون ضرورتی است که به دلیل عوامل رقابتی، تأثیر سرمایه گذاران، 

شود، بسیاری از میش رشد کسب و کارها، کاهش درآمد و. . . توسط سازمان / محیط به کارکنان تحمیل کاه

تواند از یک تغییرحداقلی مانند  کنند. این تغییرات می ها شروع به پذیرش تغییرات دیجیتال می بنگاه

ز شود و تا خودکارسازی همه های ارتباط با مشتری از طریق تلفن همراه یا سایر کانالهای ارتباطی آغا شبکه

فرایندهای تجربه مشتری ادامه یابد. با این وجود، بسیاری از تجارب در زمینه این تغییرات، رشد و توسعه 

 اند.  اند زیرا مصرف کنندگان نهایی / ذینفعان نهایی، این تغییرات را رد کرده کسب و کار را به همراه نداشته

های سخنگوی  تحول دیجیتالی را با انتقال پول الکترونیکی آنالین، ماشینبخش مالی و بانکها پذیرش اولیه 

خودکار، تراکنش از طریق مرورگر وب / موبایل، پردازنده دیجیتال مشتری، ذخیره اسناد به صورت دیجیتالی 

ه، اند. سایر صنایع از قبیل زنجیره تأمین دیجیتال، دیجیتالی شدن بیم و اتوماسیون گردش کار آغاز کرده

هواپیمایی و مسافرت، کاالهای مصرفی، وسایل نقلیه و حمل و نقل، تولید، خرده فروشی و امثال آن به دنبال 

ها و اکتشافات بیشتر و  اند. اگرچه دیجیتالی شدن سفری است همراه با نوآوری بخش مالی و بانکها بوده

ل وقوع است، اما مفهوم یک صنعت / ای در سراسر جهان که به صورت پویا در صنایع مختلفی در حا گسترده

بخش کامالً دیجیتالی یا کشور دیجیتال به دور از واقعیت است یا مفهومی است که هرگز برای بشر الهام 

 . بخش نبوده است

، یک تغییر اجباری برای انسان / جامعه است که برای انجام معامالت تجاری به یک شیوع ویروس کرونا

کنند، احتماالً در الگوی  تماس بپردازد. کشورهایی که این روش را اتخاذ میمکانیسم دیجیتال و بدون 

شوند. به جز کاالهای فیزیکی که نیاز به حمل و نقل بین طرفین دارند،  دیجیتالی جدید پساکرونا موفق می
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انی های انس های مبتنی بر دوری انسان از تماس های کاری اصلی دیجیتالی شده و از مکانیسم تمام جریان

کنند. در یک صنعت بانکی که تغییر دیجیتالی را آغاز کرده است، ضروری است که مجموعه  استفاده می

تکامل یابد. پول، کارت، کاغذ، چک و غیره به طور جزئی / کامل جایگزین /  بعدی تحول دیجیتال، پساکرونا

سافرتها محدود خواهند شد منقرض خواهد شد. مدلهای تجاری فروش و بازاریابی مجازی خواهند بود و م

مگر در موارد ضروری یا در جایی که اسناد قراردادهای دیجیتالی در معرض خطر اجرای آن باشند. صنایع 

کمی ممکن است وجود داشته باشد که به دلیل این تغییر تحت تأثیر قرار بگیرند، مگر اینکه کامالً 

 . ل و غیره باشددیجیتالیزه و بدون تماس مانند هواپیمایی / حمل و نق

جهان را به زانو درآورده و کسب وکارها و اقتصادهای جهان را خرد کرده است. با این حال، این کرونا 

ها فرصتی برای شکوفایی مشاغل جدید بر اساس یک واقعیت دیجیتال جدید کامالً دیجیتالی و بدون  چالش

های جدیدتری برسد. جهان  است به حوزه تماس است. دیجیتال سازی معنای جدیدی پیدا کرده است و قرار

ها برای به حداقل رساندن اختالل ایجاد شده در بشریت است. این زمان مناسب  ها و راه به فکر اجرای برنامه

تعامل مستقیم "برای تمرکز بر تحول دیجیتال با تحقق ضروریات تسریع در آن است. این البته به یک جامعه 

خواست از ما انتقام بگیرد.  می "طبیعت"اما ممکن است این روشی باشد که شود  منجر می "کمتر انسانی

اند. انسانها مانند گذشته روشهای جدیدی برای  انسانهایی که به هر طریق ممکن صدمه کافی به جهان زده

ی مقابله با این موضوع پیدا خواهند کرد، اما دنیای جدید دیگر به همین شکل نخواهد بود. احساسات و همدل

کنند.  شوند و راه را برای مکانیزه کردن روابط دیجیتال کامالً  هموار می موجود در روابط تجاری ناپدید می

(Fintexra, 2020) 

کند؟شمارامجبوربهتحولدیجیتالیمی کرونا آیا-1-3-1

حول دیجیتالی پرسد چه چیزی باعث ت به تازگی تصویری در توییتر و لینکداین منتشر شده که از افراد می

 آنها شده است؟ الف( مدیرعامل ب( مدیر فناوری اطالعات و ج( کرونا
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هایی که تحول دیجیتالی داشتند و یا در حال کار بر روی آن بودند، در مواجهه  از شرکت %70در حال حاضر، 

با سرعت بیشتری به  ها را وادار کرده است که اند. چند دلیل وجود دارد که کرونا شرکت کرونا موفق نبوده با 

کرونا نقطه عطفی در  "فوربس در ستون خود با عنوان  یکی از همکاران 1تحول دیجیتالی بپیوندند. اندروفالیو

. غذا و خدمات در لحظه 2. ارتباط از راه دور 1داند:  شدیدترین تحوالت را در چهار زمینه می "تحول دیجیتال

 . ابر. 4. رویدادهای مجازی 3

ی از شما که به یک روش دیجیتال کار عادت ندارید، ممکن است کرونا برنامه زمانی شما را برای برای بسیار

رسد تحول دیجیتال کلمه کلیدی فعلی  یک تحول دیجیتال تسریع کند و این چیز بدی نیست. به نظر می

 . شوند های دیجیتال به طور یکسان ایجاد نمی کسب و کار است. اما همه دگرگونی

 3. 1 حدود ازکه  شود تخمین زده می ،Harvard Business Review تحقیقات انجام شده دربراساس 

شده و میلیارد دالر هدر  900 حدود، هزینه شده استبرای تحول دیجیتالی  2018در سال  که تریلیون دالر

تمایل ندارد  خود را براورده نساخته اند. قطعاً هیچ شرکتیاهداف اجرا کنندگان  یی هستند کهطرحها شامل

 . دها باش دسته از شرکت جزء این

ها ناگزیرند که کل سازوکار  کنند، بسیاری از آن ها اهمیت تحول دیجیتال را درک می اگرچه اکثر شرکت

دیجیتالی خود را از نو بازسازی کنند بدون آنکه بدانند چگونه یک تحول را مدیریت کنند. آنها همچنین 

 . د، خطر از بین رفتن و جایگزینی آنها وجود دارددانند که اگر کاری نکنن می

هدف از تحول دیجیتالی استفاده از فناوری برای حل مشکالت سنتی است، که این به معنای استفاده از 

فناوری در هر حوزه از کسب و کار است. تحول دیجیتال هنگامی که درست انجام شود، به شرکتها امکان 

 . به مشتریان ارائه دهندای را  دهد ارزش بی سابقه می

کنند، اما هرگز به پایان نرسیده است. تحول دیجیتال واقعی یک  ها تحول دیجیتالی را شروع می شرکت

های دیجیتالی جدید را در داخل و خارج از شرکت  ذهنیت برای یک شرکت است که بطور مداوم راه حل

 اتخاذ کند.

نه باشد. همچنین انجام و کنترل لیستی از امور به صورت تحول دیجیتال الزم نیست بیش از حد و سختگیرا

چک لیست وار نیست، بلکه در عوض نوعی طرز فکر است که به بخشی از فرهنگ و تجربه سازمان تبدیل 

شود، یک تحول بسیار قابل مدیریت را  شود. وقتی یک شرکت با توجه به آن به یک تحول نزدیک می می

 (Forbes, 2020کند. ) ایجاد می

                                                                                                                                                                                      
1
 Andrew Filev 
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تغییراولویتهامسیرپیشرو:-1-3-2

پاسخگویی به نیازهای مشتری و کارمندان بوده است. کرونا  گران در طول بیماری همه گیر اولویت بیمه

اند راهکارهای به روز شده کسب  بنابراین آنها هنوز در حال ارزیابی تأثیر هستند، و بسیاری از آنها نتوانسته

 . درآمد را ارائه دهند

 :ا حتی قبل از اطالع از عواقب احتمالی، باید مراحل زیر را انجام دهندآنه

های  ای از سناریوها و تأثیری که بر کسب و کار آنها دارد را در نظر بگیرند. سپس برنامه مجموعه -1

 . پاسخگویی را تدوین کنند

 سترسی به مشتری را افزایش دهند. های توزیع دیجیتال و کار با شرکا  )استارتاپها(، د با استفاده از کانال -2

 . های چالش برانگیز را یادآوری کنند برای مشتریان واقعی و بالقوه، اهمیت بیمه در زمان -3

 تسریع در تحول دیجیتال -4

آیند، کسانی هستند که ضمن بازنگری در مدل کسب و کار  گرانی که با موفقیت از این بحران بیرون می بیمه

. ا، قادر خواهند بود تا در زمان مورد نظر مشتریان به ایشان ارائه خدمت نمایندخود برای پسا کرون

(Oliverwyman, 2020) 

نتایجدیجیتالیشدنشبکهفروش-1-3-3

غلبه کرده و جایگاه خود را در دنیای پسا دیجیتال رزرو  کرونا اگر شرکتهای بیمه بر تأثیرات کوتاه مدت

 (Accenture, 2020) :یر بهره مند شوندتوانند از فرصتهای ز کنند، می

الف(تغییرمنحنیهزینهازطریق:

 های تحویل چابک  با چارچوب 1های طراحی مبتنی بر صفر ترکیب روش 

  بهینه سازی عملیات موجود و مدرن سازی فناوری 

  مدرن شدن تدریجی کسب و کار و فناوری 

ب(رشدمبتنیبرسناریوبااستفادهاز:

 اتژی آینده طراحی و فروش محصوالت استر تعیین 

  تسریع در ساختار دهی مجدد برای مدیریت ریسک و محصوالت جدید 

 تقویت تاب آوری در برابر شرکای اکوسیستم و زنجیره ارزش 

                                                                                                                                                                                      
1
 zero-based design methodologies 
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 ها گسترش زیرساخت 

 ها تقویت امنیت تراکنش 

 ها عملیات تست استرس، فرایندها و فناوری 

ج(معماریمجددنیرویکارازطریق:

 های آموزشی سریع برای کارمندان و دو چندان نمودن هوش کسب و کار با رویکرد اجرای برنامه 

Human + Machine 

 های تجربه دیجیتال برای فروش و خدمات  بهینه سازی فرصت 

 های توزیع در کانال شخصی سازی خدمات و تجربه مشتری 

 سازگاری و پذیرش دیجیتال محصوالت و خدمات اضافی 

 های غیر طبیعی  ستم نظارت بر فعالیتایجاد سی 

 گیرد های محور را در بر می ایجاد یک فرهنگ دورکاری که بینش داده 

 های تداوم و بقای کسب و کار تقویت برنامه 

نگاهیبهوضعیتشبکهفروشبیمهدرایران-1-4

و  نمایندگان بیمه ،مؤسسات بیمهدر کشور توسط عرضه بیمه  قانون تأسیس بیمه مرکزی، 66ماده بر اساس 

شود. البته طی سالهای اخیر بازیگران جدیدی در قالب وب  )کارگزاران( انجام می دالالن رسمی بیمه

اند. اما  های فروش اینترنتی نیز به کمک شبکه فروش صنعت بیمه آمده های مقایسه قیمت یا اپلیکیشن سایت

بیمه در قالب هیچ یک از عوامل مورد تأیید در ماده  به دلیل اینکه فعالیت بازاریابان و فروشندگان اینترنتی

ای جهت تعیین نحوه فعالیت بازاریابان  آئین نامهج.ا.ایران اقدام به تهیه بیمه مرکزی مذکور نبوده است، 

آئین نامه پیشنهادی بیمه مرکزی در خصوص بازاریابی محصوالت آنالین بیمه نموده است. در حال حاضر 

ده است و در مسیر قانونی خود گران بررسی ش ین در کارگروه تخصصی سندیکای بیمهای بصورت آنال بیمه

  .جهت تصویب و اجرا قرار گرفته است

شبکه  به عنوانهای بیمه  ای، عمده نگرانی نمایندگان شرکت های بیمه از آنجا که از زمان ظهور استارتاپ

توزیع الکترونیک و به تبع آن از دست رفتن انتقال پرتفوی ایشان به کانالهای  ،فروش سنتی صنعت بیمه

لذا اولین و مهمترین اثر مستقیم قابل بررسی شیوع بیماری کرونا بر  سهم کارمزد ایشان بوده است،

های تویع دیجیتال بود. به  ها به سمت کانال های خرید بیمه از نمایندگی نمایندگان بیمه، انتقال درخواست

های  ضر در صدد گردآوری داده های مربوط به فروش بیمه از طریق کانالهمین منظور پژوهشگر در بخش حا

های مذکور امکان پیشنهاد راهکاری برای  توزیع دیجیتال، قبل و بعد از شیوع کرونا برآمده تا با تحلیل داده
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ت های بعمل آمده اطالعات قابل اتکایی در این زمینه یاف حمایت از نمایندگان حاصل شود. پس از پیگیری

سازی  نشد که همین موضوع نمایانگر ضعف اطالعاتی صنعت بیمه از تحوالت دیجیتالی است که بستر تصمیم

های  در شرایط بحرانی مانند وضعیت کنونی است و همه اینها از بالتکلیفی و به رسمیت شناخته نشدن کانال

 توزیع دیجیتال است.

 شورهایبیمهبازرگانیکمعرفیشبکهفروششرکت-1-4-1

 .داده شده استهای بیمه در چهار سال گذشته نشان  آمار شبکه فروش شرکت 1-1در جدول 

 شبکه فروش بیمه در کشور   -1-1جدول 

13931394139513961397واحدشرح

 32 32 32 29 29 شرکت های بیمه  شرکت

 35,717 33,462 32,699 31,131 27,933 نماینده های بیمه  نمایندگی شرکت

 28,344 21,266 13,684 6,782 4,557 نماینده نمایندگی تخصصی بیمه زندگی 

 834 616 563 605 479 کارگزار کارگزاران بیمه

 1,258 1,184 1,136 1,069 1,020 شعبه های بیمه  شعب شرکت

 19,849 18,809 18,759 18,910 19,109 نفر های بیمه  کارکنان شرکت

 1397سال  منبع: سالنامه آماری بیمه

بیمهتولیدیمقایسهحجمفروشاجزاءشبکهفروشبیمهبراساسحق-1-4-2

و  1397شبکه فروش بیمه طی سالهای مختلف اجزاء  بیمه تولید شده از مسیر نسبت حق 2-1در جدول 

ت ساله این بوده که فعالی 2نشان داده شده است . علت انتخاب بازه زمانی محدود  1399و فروردین  1398

بازاریابان آنالین طی دو سال اخیر به شکل جدی آغاز شده است و از آنجا که مهمترین راهکار گزارش حاضر 

باشد ترکیب پرتفوی فروش بیمه در  برای مقابله با آثار زیانبار شیوع کرونا، استفاده از راهکارهای دیجیتالی می

شود هیچ اطالعاتی از میزان  ه که مشاهده میهمانگون دوسال اخیر با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گرفت.

 فروش بیمه از مسیر کانالهای دیجیتالی وجود ندارد.
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 تا کنون 1397از سال  های تولیدی بیمه حق عرضه کنندگان بیمه از سهم -2-1جدول 

عرضهکنندگانبیمهسهم

 هایتولیدیبیمهحقاز
1399فروردینسال1398سال1397سال

های تولیدی  بیمه حق نسبت

  و... کارگزاران ،شعبمسیر 
0.90 0.74 0.59 

 تولیدی های بیمه حق نسبت

 نمایندگان توسط
0.10 0.26 0.41 

 1.00 1.00 1.00 جمع

 باشد: بیمه تولیدی اجزاء شبکه فروش بیمه در نمودار زیر بهتر قابل مشاهده می حقمقایسه میزان 

 ء شبکه فروش بیمه بیمه تولیدی اجزا مقایسه حق -3-1نمودار 

 
 های سنهاب منبع: داده

بیمه تولیدی صنعت بیمه توسط شعب و  همانطور که در نمودار فوق نشان داده شده است بخش عمده حق

و آیند. از سوی دیگر روند افزایشی سهم نمایندگان نسبت به شعب  بیمه به دست می های کارگزاری

  شود. در نمودار مشاهده میهای  کارگزاری
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 بندیوپیشنهاداتجمع-1-5

داشته است.  یادیز راتیتأث مهیب یو شبکه فروش شرکت ها یمنابع انسان تیریکرونا بر مد یماریب وعیش

 قرار گرفت. یمورد بررس میرمستقیو غ میشده مذکور در دو دسته اثرات مستق لیاثرات تحم

 : غیرمستقیمآثار

که به صورت غیر مستقیم بر وضعیت کلی مدیریت منابع اضر برخی از آثار و تبعات مورد بررسی در بخش ح

 : مورد تحلیل قرار گرفتبه شرح زیر  انسانی صنعت بیمه، از جمله شبکه فروش تأثیر گذار است

  کاهش تقاضای بیمه 

 گران  های بیمه اختالل در سرمایه گذاری 

 های بیمه کاهش ارزش بازار شرکت 

 تاب آوری عملیاتی شرکتهای بیمه 

 ئل مربوط به مدیریت منابع انسانی و امور اداری تا مالحظات خدمات مشتری و  مباحث مالیمسا 

 های بسیاری در ارتباط با مدیریت ریسک  کارگزاران بیمه احتماالً همانگونه که با چالش نمایندگان و

ود و پشتیبانی اداری کسب و کار خود مواجه هستند با چالشهایی در مسیر شغلی و امنیت شغلی خ

 کنند. هم دست و پنجه نرم می

 اند تقریباً کل کار خود را به کار از راه دور منتقل کنند شرکتهای بیمه مجبور شده 

و سایر های شخص ثالث دارندگان وسایل نقلیه تا پانزدهم اردیبهشت  نامه تمدید بیمههمچنین عدم ضرورت 

اثرات غیر مستقیم کرونا بر شبکه فروش  محدودیتهای ذکر شده در بخشهای دیگر گزارش حاضر از مصادیق

  باشد. صنعت بیمه می

  راهکارهایمقابلهباآثارغیرمستقیم:

های بیمه در مقابله با آثار غیر مستقیم شیوع  یکی از مهمترین راهکارهایی که برای بهبود وضعیت شرکت

های تخفیف فروش  تبلیغاتی و برنامههای  های ترفیع فروش، کمپین سازی برنامه گردد، پیاده کرونا پیشنهاد می

ای است تا از طریق رونق فروش و افزایش درآمدها، آثار غیرمستقیم شیوع کرونا  های بیمه برای برخی از رشته

 بر شبکه فروش کاهش یابد.

های انجام شده در بخش حاضر، اقدامات زیر  های بین المللی در بخش بیمه و بررسی بر اساس مطالعه واکنش

 باشند: ابله با آثار زیانبار بیماری کرونا قابل مالحظه میدر مق
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 های اساسی ساختاری و اجتماعی بازنگری در نقش صنعت بیمه در مورد مدیریت ریسک 

 ریزی ادامه کسب و کار  ها )ناظران بیمه ای( به برنامه گران و تنظیم کننده تر بیمه لزوم نگاه عمیق 

 های جدید ایمنی و اطمینان از  ای، تنظیم پروتکل چند وظیفههای تصمیم گیری اضطراری  ایجاد تیم

 اقدام سریعتر برای ایجاد هماهنگی در واکنش سازمان به ین شرایط

  برقراری یک سیستم جامع ارتباطی به منظور آگاه سازی کارمندان، شبکه فروش و مشتریان در مورد

 بوط به ایمن ماندن شخصی های مر های ادامه فعالیت شرکت و دستورالعمل وضعیت برنامه

 ریزی و آموزش استفاده از فرصت پیش آمده برای برنامه 

 های فروش  تسریع دیجیتالی شدن کانال 

 های دفاتر فیزیکی خود را کاهش دهند و افراد بیشتری را به سمت  گران شبکه ممکن است بیمه

  . دورکاری سوق دهند

 بینی خواهد  مان بیشتر و انعطاف پذیری قابل پیشتمرکز بیشتر روی اتوماسیون فرایندها برای راند

 بود

 بهبود شرایط و تجهیزات مورد نیاز برای دورکاری 

  بهبود تجربه دیجیتالی کارمند و مشتری 

 بسی  بخش مدیریت منابع انسانی برای پشتیبانی از سالمت جسمی و روانی کارکنان 

  ارزش مشتری، چابکی و اتوماسیون با  نیروی کار و فرآیندهای مربوط به مدیریتمدیریت بازنگری

 یک ذهنیت انسانی 

  کارمندان و مشتریان برای اعتمادسازی 

 .تقویت ارتباطات دیجیتال با مشتریان 

 های مربوط به آن  دیجیتالی کردن فرایندهای ارزیابی خسارت و پردازش 

بر خدمات مشتریان همانگونه که در خالل بخش حاضر اشاره گردید، آثار مخرب شیوع بیماری کرونا 

های بسیاری  شود. نمایندگان، کارگزاران بیمه احتماالً همانگونه که با چالش گران از شبکه فروش آغاز می بیمه

در ارتباط با مدیریت ریسک و پشتیبانی اداری کسب و کار خود مواجه هستند با چالشهایی در مسیر شغلی و 

اند از داخل خانه به کار  به خصوص از زمانی که مجبور شده ؛کنند امنیت شغلی خود هم دست و پنجه نرم می

های دیجیتالی خود سرمایه گذاری  گرانی که برای پیشبرد قابلیت خود ادامه دهند. در این شرایط، بیمه

کنند، زیرا  اند، احتماالً در کوتاه مدت برای حفظ ارتباط با شرکای توزیع خود، موقعیت بهتری پیدا می کرده

تری را به مشتریان خود ارائه دهند. برخی از شرایط و الزامات مورد نیاز  خدمات سریعتر و جامع توانند می

 برای استفاده از راهکار دورکاری در بخش حاضر ارائه گردید.
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غلبه کرده و جایگاه خود را در دنیای پسا دیجیتال رزرو  کرونا اگر شرکتهای بیمه بر تأثیرات کوتاه مدت

معماری مجدد نیروی کار  و تغییر منحنی هزینه، رشد مبتنی بر سناریو مانند ییاز فرصتها توانند کنند، می

 .بهره مند شوند

 : مستقیمآثار

شرایط به وجود آمده در  مهمترین تأثیر مستقیم شیوع بیماری کرونا بر شبکه فروش صنعت بیمه مربوط به

ی کنترل ویروس کرونا و با توجه به بخشنامه پیرو تصمیمات دولت در راستا باشد. میفضای داخلی کشور 

گذاران به سایت  بیمه مرکزی در خصوص مراجعه بیمه 1398اسفندماه 21مورخ  98/100/181276شماره 

نامه برخط و با عنایت به شرایط خاص کشور و ایجاد محدودیت فعالیت برخی  های بیمه و خرید بیمه شرکت

نیازی به حضور نمایندگان وکارگزاران رسمی بیمه در دفاتر  99هشت اردیب 15تا تاریخ  مقرر گردید ،مشاغل

 به صورت مستقیم بر شبکه فروش بیمه اثرگذار باشد. دتوان این محدودیت میلذا  .خود نیست

 راهکارهایمقابلهباآثارمستقیم:

گرفت. با  های بیمه و شبکه فروش بیمه در ایران مورد بررسی قرار در انتهای بخش حاضر وضعیت شرکت

بیمه تولیدی  بخش عمده حقشود که  بیمه تولیدی دو سال اخیر شبکه فروش مالحظه می توجه به آمار حق

آیند. از سوی دیگر روند افزایشی سهم  های شرکتهای بیمه به دست می صنعت بیمه توسط شعب و نمایندگی

 ها قابل مشاهده است. نمایندگان نسبت به شعب در داده

توان دلیل  ای و وب سایتهای مقایسه قیمت بیمه می های بیمه های استارتاپ ای فعالیت ند توسعهبا توجه به رو

های صادر شده توسط آنها در ذیل  بیمه روند افزایشی سهم نمایندگان بیمه نسبت به شعب را شمول حق

در فروردین سال  های صادر شده توسط نمایندگان در نظر گرفت. افزایش قابل توجه سهم نمایندگان بیمه حق

گذاری اجتماعی منجر به هدایت  کند که شرایط ناشی از بحران کرونا و فاصله این فرضیه را تقویت می 99

های  های فروش دیجیتال و افزایش سهم نمایندگانی شده است که با استارتاپ گذاران به انتخاب کانال بیمه

 کنند. ای همکاری می بیمه

در جهان به سمت تحول دیجیتال در صنعت بیمه و به خصوص شبکه فروش  از آنجا که روند توسعه بیمه

باشد، حمایت بیش از حد از نمایندگان و کارگزارانی که خود را با تحوالت تکنولوژیک هماهنگ  بیمه می

گردد. اما از آنجا که برخی از آثار و تبعات بحران کنونی به صورت غیر مستقیم بر  اند پیشنهاد نمی نکرده

گردد تمهیدات حمایتی در جهت کمک به معیشت ایشان از  یندگان بیمه تحمیل شده است، پیشنهاد مینما

برخی از گران صورت پذیرد. برای مثال یکی از اقدامات شایان توجه و کارشناسی که توسط  سوی بیمه
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زد به حساب بیمه انجام شد، واریز نسبتی از کارمزد سال گذشته به عنوان علی الحساب کارم های شرکت

های دیگری نیز با رویکرد حمایتی توسط شرکتهای بیمه بر اساس  باشد. بدیهی است شیوه نمایندگان می

گردد صنعت بیمه از بحران کنونی به  در آخر پیشنهاد می های کارشناسی ایشان قابل اجرا خواهد بود. بررسی

راستا پیگیری و تسریع در اجرایی سازی آیین  ای برای تحول دیجیتال استفاده نماید و در این عنوان پیشرانه

 باشد. در اولویت میای بصورت آنالین  بازاریابی محصوالت بیمهنامه 

 گردد: بنابراین راهکارهای مقابله با آثار مستقیم شیوع بیماری کرونا بر شبکه فروش به شرح زیر پیشنهاد می

 ای بصورت آنالین حصوالت بیمهبازاریابی میگیری و تسریع در اجرایی سازی آیین نامه پ 

  استفاده از فن آوری، به عنوان مکمل و با هدف کمک به فروش نمایندگان 

 برای تحریک نمایندگان به جلوگیری از کاهش فروش  کارمزدهای افزایش  برنامه 

 واریز نسبتی از کارمزد سال گذشته به عنوان علی الحساب کارمزد به حساب نمایندگان 
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قدینگیصنعتبیمهوضعیتن-2

 2لعبا ملکیان -1دکتر فرزان خامسیان

مقدمه

های بیمه جهت  کننده ثبات و توانگری شرکت ترین متغیرهای تعیین های بیمه یکی از مهم نقدینگی شرکت

گذاران است. به عبارت دیگر، پرداخت به موقع خسارت به  های بیمه در مقابل بیمه ایفای تعهدات شرکت

یت مناسب نقدینگی و وجوه نقد در دسترس شرکت بیمه وابسته است. از طرفی دیگر، مشتریان به وضع

های بیمه، درآمد یا ذخایر  دهد. معموالً شرکت های بیمه را کاهش می داری وجوه نقد زیاد، کارایی شرکت نگه

ع نیاز به دهند و برای رف های مختلف با سطوح مختلف نقدشوندگی سوق می گذاری ای را برای سرمایه بیمه

کنند. این امر باعث  های جاری نقد اتکا می ها به ورودی های شرکت اعم از خسارت نقدینگی جهت پرداخت

های جاری نقد  مدت به ورودی های بیمه به ویژه در کوتاه شود وضعیت نقدینگی و توانگری شرکت می

صادی و رخدادهایی نظیر به وجود های اقت وابستگی قابل توجهی داشته باشد. بنابراین در زمان ایجاد شوک

شود. لذا در این  های بیمه بسیار حساس می آمدن اپیدمی کرونا در حال حاضر، وضعیت نقدینگی شرکت

های اصلی توانگری و ثبات  های بیمه به عنوان یکی از رکن گزارش سعی شده است وضعیت نقدینگی شرکت

 ا ارزیابی و تحلیل شود.های بیمه با توجه به رخداد اپیدمی کرون مالی شرکت

 هایمالیهایبیمهواجزاءآندرصورتتعریفنقدینگیشرکت-2-1

های بیمه، تمرکز بر ریسک  ها و شرکت ، در موسسات مالی اعم از بانک2008مالی جهانی سال   بعد از بحران

ر ادای تعهدات خود نقدینگی افزایش یافت. در واقع ریسک نقدینگی، ریسک عدم توانایی مالی شرکت بیمه د

 توان آن را محاسبه نمود. است که با دو شاخص می

شاخص اول به بررسی ریسک نقدینگی در شرایط عادی )یعنی زمانی که ورودی های نقد شرکت ادامه داشته 

پردازد. شرایط  باشد و شرکت توان ادامه فعالیت خود را داشته باشد( لیکن تعهدات شرکت آنی شود، می

ی بررسی ریسک نقدینگی، زمانی است که شرکت بیمه قادر به جذب حق بیمه جدید یا به دست بحرانی برا

گذاری نیست و بدون توانایی در جریان نقدینگی ورودی، بایستی پاسخگوی تعهداتش  آوردن درآمد سرمایه

ر بیمه، های اداری و عمومی( باشد. )طرح تحلیل بازا ها و هزینه )جریان نقدینگی خروجی بویژه خسارت

1397) 

                                                                                                                                                                                      
1
 کالن بیمهعضو هیات علمی پژوهشکده بیمه و سرپرست گروه پژوهشی مطالعات  
2
 مسئول میز تخصصی مطالعات مالی بیمه -پژوهشگر پژوهشکده بیمه 
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های نقدی )حق بیمه سهم  شاخص مهم جهت محاسبه ریسک نقدینگی در شرایط جاری از تقسیم ورودی

گذاری از سایر منابع بعالوه سایر  گذاری از محل ذخایر فنی و درآمد سرمایه داری بعالوه درآمد سرمایه نگه

ی بعالوه ذخیره خسارت معوق پایان سال های نقد )خسارت پرداخت ای( به خروجی های بیمه درآمدها و هزینه

آید. )طرح تحلیل بازار  می منهای ذخیره خسارت معوق اول سال بعالوه هزینه صدور طی سال( به دست

 (1397بیمه، 

 1همانطور که از مفهوم شاخص نقدینگی ، مشخص است نسبت ورودی نقد به خروجی نقد در مرز آستانه ای 

کند. بدین ترتیب که چنانچه  می ن گزارش شرکتها و صنعت بیمه را تعیینوضعیت نقدینگی بنگاه یا در ای

این نسبت در یک دوره زمانی باالتر از هزینه ها در یک دوره مشخص بیشتر است ، در نتیجه شرکت توانایی 

را دارد و  نقد شونده مناسبی در ایفای تعهدات خود ) در این مطالعه پرداخت خسارتهای شرکت بیمه (

باشد نشان دهنده این است که ورودی های نقد به  شرکت به اندازه  1س چنانچه این نسبت کمتر از بالعک

بایست از مانده پولی نقد در شرکت که برای پوشش  می پوشش خروجیهای نقد نمی باشد. در نتیجه شرکت

حال این  شود جهت جوابگویی به تعهدات نقدی استفاده نماید. می ریسک نقدینگی در شرکت نگهداری

وضعیت صرفاً در کوتاه مدت تا سقف مانده ذخیره نقدی قابل انجام است و پس از اتمام این موجودی، 

 . شود می تعدات نقدی خود دچار مشکل، شرکت در ایفای نسبت ورودی به خروجی ترمیم نگرددچنانچه 

وه موجودی نقد به خروجی توان نتیجه گرفت نسبت ورودی نقد به عال می با توجه به مواردی که مطرح شد

باشد و چنانچه این  می نشان دهنده توانگری شرکت در ایفای تعهدات به روز شرکت 1نقد در مرز آستانه ای 

شود که تداوم این وضعیت  می نسبت کمتر از یک باشد شرکت در پرداخت خسارتهای جاری دچار مشکل

نمایند. منظور از  می ری و ناتوانی مالی واردبرای دوره چند ماهه مطمئناً شرکت را به سراشیبی اعتبا

سراشیبی وضعیتی است که در آن به علت باال رفتن ریسک اعتباری شرکت و کاهش اعتماد مشتریان به 

شود شدت کاهش  می شرکت ، ورودی نقد ) شامل حق بیمه های جدید ( با شتاب کاهش یافته و باعث

، خود باعث  1ده تر تداوم وضعیت شاخص نقدینگی کمتر از شاخص نقدینگی را افزایش دهد . به عبارت سا

شود . به همین  می کاهش بیشتر شاخص و افزایش وضعیت بی ثباتی نقدینگی شرکت تا مرز ورشکستگی

شود . روند آماری شاخص  می دلیل است که این شاخص یکی از مالکهای اصلی توانگری شرکت شناخته

 ی دو سال گذشته در نمودار زیر ترسیم شده است:نقدینگی شرکتهای بیمه و صنعت در ط
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 98و  97شاخص نقدینگی شرکتها و میانگین صنعت در آخر سال مالی  -1-2نمودار 

شود ، شاخص نقدینگی شرکتها و صنعت بیمه در سطح کامال امن قرار  می همانطور که در نمودار مشاهده

. همچنین این شاخص در طی دو سال گذشته ، روندی نزولی داشته ن استر نوساد 1ندارد و حول مقدار 

رسیده است  98در سال  0.921به میزان   97در سال 1.012است چنانچه، شاخص نقدینگی صنعت ازمیزان 

تواند ریسک نقدینگی شرکت ها را در  )کمتر از یک بودن شاخص نقدینگی( می . مسلما تداوم این شرایط

ثبات قرار دهد. هر چند شرکتها ) با توجه به نظارت کمیته ریسک شرکتها ( طبیعتاً در وضعیت  وضعیت بی

دارند تا دچار کمبود نقدینگی در شرکت نباشند. اما  می نرمال اقتصادی، این شاخص را حدود یک نگه

ا شرایط باشد و شرکت با توجه به درگیری ب می نگهداری این وضعیت در شرایط بحرانی اقتصادی سخت

دهد و در نتیجه اگر تمهیدات الزم  می بحرانی اقتصادی ، کنترل ثبات ورودی و خروجی های نقد را از دست

گردد. بدین منظور ، هدف  می برای بازه مناسب انعطاف پذیری نسبت نقدینگی را نداشته باشد، دچار بحران

می کرونا بر عناصر شاخص نقدینگی ،جهت این تحقیق ، تعیین میزان تأثیرگذاری شوک تولیدی ناشی از اپید

باشد تا تمهیدات الزم جهت کنترل این شاخص  می بدست آوردن میزان کاهش شاخص نقدینگی صنعت بیمه

 در شرکتهای بیمه پیشنهاد گردد. 

 آثاراولیهکرونابراقتصاد-2-2

های تاثیرگذاری نظری اقتصاد  برای آثار اولیه شوک اپیدمی کرونا بر اقتصاد و وضعیت بیمه از طریق کانال

 توان اثرات اولیه اپیدمی کالن با توجه به شواهد اولیه و گزارشات جهانی تدوین شده در این خصوص، می

 و( رفاه نماد عنوان به) کره تمثیل یا اصل به توجه با و نمود تحمیل جهانی اقتصاد به اول وهله در را کرونا

 ترکیب بر اندکی تاثیر اقتصاد، در( مرتبط های هزینه و پزشکی جهیزاتت همان یا جنگ ابزار عنوان به) توپ
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( آن مرتبط خدمات و پزشکی تجهیزات تولید سمت به سابق محصوالت از تولیدات تغییرات) جهان در تولید

 نتیجه در و تولید تابع در اصلی متغیرهای و ارکان از یکی عنوان به کار نیروی قرنطینه وجود باشد، داشته

 جمله از جهانی اقتصاد بر کرونا اثر اولیه شوک عنوان به را تولید توجه قابل کاهش تولید، اصلی عامل هشکا

المللی پول،  های منتشره توسط صندوق بین گرفت. شواهد آماری نیز با توجه به داده نظر در توان می ایران

OECDر آن میزان رشد ، بانک جهانی و ... موید این امر است. در ادامه نموداری که دGDP  با  2019در سال

 نمایید. مقایسه شده است را مالحظه می 2020میزان رشد برآوردی سال 

 
 جهانی GDPکاهش رشد  -2-2نمودار 

با توجه به نمودار باال، میزان کاهش رشد تولید در نتیجه کاهش سطح نیروی کار حدود نیم درصد در سال 

 2.4به  2019درصد در سال  2.9از مقدار  GDPشود رشد  رآورد میباشد )ب می 2019نسبت به سال  2020

 جهانی است. حداقل نیم درصدی در اقتصاد  تولیدی  برسد(. این امر نشان از شوک 2020درصد در سال 

با توجه به مطالب بخشهای قبلی، تاثیر اثر شوکی تولید بر متغیرهای کالن اقتصاد و در نتیجه بر صنعت بیمه 

 توان تشریح نمود: های تاثیرگذاری متغیرهای اقتصاد کالن را به صورت ذیل می ن از طریق کانالرا می توا

 های فردی مربوطه نامه چنین کاهش بیمه کاهش سطح اشتغال ناشی از کاهش سطح تولید و هم .1

 های اقتصادی کاهش یافته ای مرتبط با فعالیت های بیمه کاهش حق بیمه تولیدی شرکت .2

ای با توجه به کاهش سطح درآمد سرانه و در نتیجه  ورد باال ، کاهش تقاضای بیمهدر مجموع دو م .3

 ای کاهش قدرت خرید و غیرضروری بودن بسیاری از محصوالت بیمه
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افزایش سطح نقدینگی نامولد ناشی از خروج گردش پولی زنجیره تولیدی ، مربوط به تولیدات حذف  .4

های نقدی و اعتباری دولتی در  نگی ناشی از حمایتچنین افزایش سطح نقدی شده از اقتصاد و هم

 شرایط بحرانی کنونی

افزایش سطح ریسک اعتباری ناشی از اختالل در گردش پولی زنجیره تولید ) مربوط به وضعیت  .5

قرنطینه و کاهش سطح مبادالت و در نتیجه کاهش سطح مبادالت و کاهش توانگری کسب و کار در 

 نووار آن در کل چرخه اقتصادایفای تعهدات( و رفتار دومی

افزایش سطح نوسانات قیمتی خصوصاً بازار سرمایه به علت به وجود آمدن نقدینگی نامولد در چرخه  .6

 های بیمه در بازار سرمایه گذاری شرکت اقتصاد و افزایش سطح ریسک سرمایه

آمده از اپیدمی  ها و تورم ناشی از دو عامل کاهش تولید در اثر شرایط به وجود افزایش سطح قیمت .7

های پولی و مالی حمایتی دولت و نقدینگی  کرونا و افزایش سطح نقدینگی نامولد به دلیل سیاست

ای . که این امر موجب کاهش  خارچ شده از زنجیره تولید با توجه به پرکشش بودن محصوالت بیمه

ها   حق بیمه ها در مقابل افزایش ها به علت عدم تناسب افزایش خسارت سطح نقدینگی شرکت

 شود. می

کاهشقدرتایفایتعهداتوافزایشریسکاعتباری-2-2-1

های اعتباری است و با توجه به  طبیعتاً سهمی از نقدینگی در دست افرادیا بنگاه های اقتصادی، وام یا دریافتی

ایفای  شوک تولید و کاهش درآمد و چه بسا کاهش سطح اشتغال و قطع درآمد، بازپرداخت اعتبارات و

ای به حلقه دیگر منتقل و به کل  شود. عدم ایفای تعهدات در زنجیره تولید، از حلقه می تعهدات دچار آسیب

یابد. این امر باعث قطع یا آسیب به جریان وجوه زنجیره تولید گشته و  زنجیره تولید و مصرف گسترش می

شود. کاهش  نتیجه کاهش سطح عرضه می ای هر مرحله از تولید و در نتیجه آن عدم تامین نیازهای واسطه

شود و از طرف دیگر، عدم ایفای تعهدات در سطح بازار پول و  می هارا  تولید، باعث افزایش سطح قیمت

رود با کاهش قدرت بازپرداخت دیون  چنین انتظار می شود. هم ها می ها باعث کاهش سطح نقدینگی بانک بانک

همراه باشد، در نتیجه دو پیامد ذکر شده، انتظار افزایش نرخ بهره و ریسک ، نرخ ارائه تسهیالت نیز با افزایش 

اعتباری در سطح جامعه را دارد، که هر دو پیامد، در صورت بلندمدت بودن شرایط، آسیب جدی به زنجیره 

 دهد. تورمی را افزایش می –سازد و مارپیچ رکودی  تولید وارد می

ها به صنعت بیمه منتقل  بیمه صنعت بیمه از طریق پرداخت حقطبیعتاً کاهش قدرت ایفای تعهدات در 

های بیمه از بیمه گذاران و  شود و همین امر باعث کاهش سطح دریافتی مطالبات حق بیمه شرکت می

گردد. این امر باعث کاهش نقدینگی  های بیمه اتکایی می یکدیگر و همچنین پرداخت دیون شرکت
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دهد. در  شود و توانگری پرداخت خسارت را کاهش می می شرکتهای بیمه و کاهش سطح ثبات  شرکت

صورت افزایش سطح موجودی نقد توسط شرکت بیمه ای جهت جلوگیری از عدم توانایی پرداخت خسارت، 

های بیمه را در پی خواهد داشت. در صورت بلندمدت بودن این  گذاری شرکت کاهش بهره وری سرمایه

ها وجود ندارد و طبیعتاً کاهش توانگری شرکت های بیمه  نقد برای شرکت شرایط نیز امکان افزایش موجودی

 تواند از پیامدهای جدی این اثرات باشد. می

هایبیمهتغییردرخسارتپرداختیشرکت-2-2-2

های قبلی این گزارش مطرح شد، افزایش سطح تورم، افزایش ریسک  با توجه به مواردی که در بخش

های بیمه شود و از این  های پرداختی شرکت د منجر به افزایش شاخص قیمت خسارتتوان گذاری می سرمایه

های بیمه شود . اما با توجه به عامل اولیه شوک تولیدی وارد شده به  طریق باعث کاهش نقدینگی شرکت

سارت اقتصاد یعنی همان قرنطینه ، کاهش مبادالت ، حمل و نقل و ...، از طرف دیگر، انتظار داریم میزان خ

های شخص ثالث و بدنه و برخی از  ها شامل بیمه نامه مدت در رابطه با برخی از بیمه )تعداد( حداقل در کوتاه

ها  های حمل و نقل و شخص ثالث و بدنه و ... همراه با کاهش باشد. اما در رابطه با برخی بیمه نامه نامه بیمه

های شخص ثالث و بدنه  با توجه به سهم باالی بیمهنیز ممکن است اثر قرنطینه، افزایش خسارت باشد، ولی 

ای یا کاهش مبادالت و مراودات در اثر کاهش تولید، میزان  های بیشتر قرنطینه رسد با محدودیت به نظر می

های بیمه به  خسارت کاهشی باشد و در نتیجه اثر نهایی شوک مورد بررسی در مورد خسارت پرداختی شرکت

 یابد. مطرح شده بستگی میبرآیند و نیروی متضاد 

 بررسیتغییراتتولیدبراثرشوكکرونابرصنعتبیمه-2-3

باشد.  از آنجا که هدف از این مطالعه، بررسی آثار شوک اپیدمی کرونا بر وضعیت نقدینگی صنعت بیمه می

ی با این هدف صورت منطقاً بررسی تاثیر تغییرات تولید و سایر متغیر کالن در اثر کرونا بر صنعت بیمه بایست

های بیمه یا صنعت بیمه، میدانیم دو عامل اصلی  گیرد. با بررسی روش محاسبه وضعیت نقدینگی شرکت

تعیین کننده در شاخص نقدینگی شرکتهای بیمه )صنعت بیمه( ، حق بیمه های تولیدی شامل حق بیمه 

ورودی نقدینگی و خسارتهای واقع  دریافتی و مطالبات و همچنین درآمدهای سرمایه گذاری به عنوان منبع

 باشد. می شده شامل خسارتهای پرداختی و ذخایر خسارت

های بیمه باید تغییرات حق  با بررسی عوامل فوق مشخص است ، جهت بررسی تاثیر کرونا بر نقدینگی شرکت

مورد توجه قرار  گذاری، خسارت پرداختی و تعهدات اتکایی گذاری و درآمد سرمایه بیمه تولیدی، مقدار سرمایه
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بگیرد تا از برآیند اثرات این تغییرات، تغییرات شاخص نقدینگی مشخص شود. بر این اساس، در این بخش 

 گردد. چگونگی تغییرات متغیرهای کالن اقتصاد بر صنعت بیمه از طریق کانال متغیرهای ذکر شده بررسی می

کالناقتصاددراثرشوكکروناتغییراتتولیدحقبیمهبراثرتغییراتمتغیرهای-2-3-1

چنین  باشد. هم با توجه به فرضی که درابتدایاین  قسمت مطرح گردید، شوک اولیه اپیدمی کرونا بر تولید می

ساله است و تمدید قراردادها هم به صورت  ها(، حداقل یک نامه با توجه به اینکه قراردادهای صنعت بیمه )بیمه

ک مستقیم اپیدمی بر قراردادهای بیمه نیز منطقاً ناچیز و مورد بحث نیست. بر اینترنتی قابل انجام است، شو

این اساس شوک وارد شده به صنعت بیمه از کانال ارتباط صنعت بیمه و تولید ناخالص ملی و سایر متغیرهای 

ل تاثیرگذاری کالن باید مورد بحث قرار گیرد. از اینرو بایستی رابطه تولید حق بیمه با اقتصادرا مبنای کانا

 شوک در نظر گرفت.

های اقتصادی ارزش  بر اساس تعریف، قراردادهای بیمه ای دو کارکرد دارند. اول پوشش ریسک فعالیت

های زندگی و  باشد که این کارکرد برای بیمه های ناشی از خسارت فردی و بنگاهی می ها و هزینه دارایی

گذار را دارد که مختص  گذاری وجوه دریافتی از بیمه هغیرزندگی مشترک است. دومین کارکرد جنبه سرمای

توان نتیجه گرفت ، کانال تاثیرگذاری شوکهای  می بیمه های زندگی است. از برآیند دو کارکرد ذکر شده

توان ، یکی کاهش تقاضای بیمه از طریق کاهش تولید، به عنوان کاهش منبع  می تولیدی بر صنعت بیمه را

، دوم کاهش درآمد سرانه به عنوان کاهش منبع مالی تفاضای بیمه و سوم  افزایش  عامل وجودی مورد بیمه

تورم و طبیعتا کاهش بازده حقیقی سرمایه گذاریها به عنوان کاهش عامل جذابیت و کارکرد بیمه های عمر و 

 سرمایه گذاری نام برد.

ید حق بیمه )تقاضای بیمه( با درآمد و موارد ذکر شده در باال نشانگر رابطه تئوریک و در حقیقت بلندمدت تول

چنین با نرخ بهره یا تورم است. با توجه به تحقیقی که در این ارتباط ، همزمان با این گزارش در  ثروت و هم

درصد بر تولید حق بیمه  1.1حال انجام است ضریب تاثیرگذاری شوک تولید ناشی از اپیدمی کرونا برابر 

مه تولیدی بیمه های زندگی و غیر زندگی با در نظر گرفتن تغییرات سایر متغیر )شامل برآیند تاثیر بر حق بی

ها  بیمه های کالن اقتصاد (  ، بدست آمد. همچنین ، هم کشش درآمدی و هم کشش قیمتی در تولید حق

ای است و البته میزان لوکس بودن  دهنده لوکس بودن خدمات بیمه باالتر از یک بدست آمد. این امر نشان

های  ها )خصوصاً بیمه نامه های زندگی بیشتر است. در نتیجه در شرایط تورمی، افزایش قیمت بیمه یمهب

ها  بیمه شود و بر این اساس انتظار داریم در شرایط اقتصاد تورمی، حق نامه می زندگی( باعث کاهش خرید بیمه

 با توجه به افزایش سطح تورم، افزایش نداشته باشند. 
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بیمه تولیدی  نظر داشت که ضرایب به دست آمده، میزان تاثیرگذاری شوک تولید بر میزان حقالبته باید در 

صنعت است و نه حق بیمه دریافتی . تفاوت این دو شاخص در مطالبات حق بیمه است که در مورد 

 های بعدی مطالعه به آن پرداخته شده است. تاثیرپذیری آن توسط شوک تولید در بخش

هایبیمههایشرکتتولیدیناشیازاپیدمیکرونابرخسارتاثرشوك-2-3-2

های بیمه  ها و صنعت بیمه، تغییرات خسارت پرداختی شرکت دومین متغیر مهم تاثیرگذار بر نقدینگی شرکت

ها یکی از عوامل موثر  های پرداختی شرکت است. در نتیجه تاثیر شرایط به وجود آمده کنونی بر خسارت

های به وجود آمده در اثر اپیدمی کرونا، موضوع قرنطینه است. آن  نگی است. یکی از شوکتغییر وضعت نقدی

های اقتصادی شده است و در نتیجه حمل و نقل  دهد، قرنطینه باعث کاهش فعالیت طور که شواهد نشان می

یمه شخص ثالث ها از جمله ب های این فعالیت نامه بیمه  نیز کاهش یافته است که این امر باعث کاهش خسارت

ها دارند. البته باید توجه داشت که وضعیت قرنطینه  ای آن شود که سهم بزرگی در پرتفوی بیمه و بدنه می

تواند در بلندمدت اجرایی شود و همچنین با توجه به حداقل، یکساله بودن قراردادهای بیمه ای ، تاثیر  نمی

رو در این مطالعه از زاویه قرنطینه به کاهش حجم  شود. از این می آن در بلندمدت در رابطه نقدینگی حذف

های اقتصادی را مورد توجه قرار  های ناشی از کاهش حجم فعالیت نگریم، بلکه کاهش خسارت ها نمی خسارت

های وارد  های اقتصادی، حجم خسارت دهیم. یعنی انتظار داریم با وضعیت رکودی و کاهش تولید و فعالیت می

افزاری  ای سخت قتصادی نیز کاهش داشته باشد. از آنجا که رابطه تولید و خسارت، رابطههای ا شده در فعالیت

است و ماهیت رفتاری در ساختار نوع رفتارهای اقتصادی دارد، بنابراین انتظار داریم وقتی تغییر ساختاری در 

(، کاهش خسارت ناشی گیرد )مانند شرایط فعلی گذار انجام نمی های بیمه ماهیت احتیاطی تولیدی و فعالیت

 ها باشد.  های اقتصادی مانند روند گذشته داده از کاهش فعالیت

ضریب خسارت با تعریف نسبت خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده، همین مفهوم باال را در مورد رفتار 

یمه های ب به تفکیک شرکت ایران در صنعت بیمه نمونه صنعت بیمه از کل اقتصاد دارد. ضریب خسارت

 :است شده داده نشان زیر نمودار در 97تا  88 های سال طی دولتی و غیردولتی در
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 ضریب خسارت صنعت بیمه -3-2نمودار 

طور که در نمودار مشخص است، ضریب خسارت روندی صعودی دارد. دلیل احتمالی آن، تفاوت در تورم  آن

اند، این است که اثر  نسبت گذاشته نشده ها با نرخ ثابت در که قیمت خسارت و حق بیمه است. دلیل آن

طور که در بخش قبل گزارش اشاره شد،  تغییرات تورم را هم در برآورد خسارت احتمالی داشته باشد. همان

ای ، افزایش سطح  ها کاهش یابد ولی با توجه به پرکشش بودن محصوالت بیمه ممکن است میزان خسارت

 ها بیشتر شود.  ید ممکن است میزان ریالی خسارتها در اثر شوک کرونا و کاهش تول قیمت

باشد.  1400تا  1399درصد در سال  92 با توجه به  روند نسبی ضریب خسارت، انتظار داریم ضریب خسارت

 592925.1896از ضرب این نسبت در حق بیمه تولیدی به دست آمده ، میزان خسارت احتمالی صنعت 

 شود. بینی می میلیارد ریال پیش

بررسیتاثیرشوكجریاننقدیزنجیرهتولیددراقتصاددراثرشوكتولیدیناشیازویروسکرونا-2-3-3

گزارش به تفصیل بیان شد، کاهش سطح تولید ناشی از شوک کرونا به غیر از  4-1طور که در بخش  همان

شود. به  ید نیز منجر میها، به قطع بخشی جریان پولی زنجیره تول ها و زیربخش تاثیر مستقیم بر تولید بخش

شود جریان نقدی مربوطه به زیربخش و کل زنجیره تولید در اقتصاد ،  می تر، کاهش تولید باعث عبارت ساده

شود. از طرف دیگر، از آنجا که سهم قابل توجهی از این  1از زنجیره خارج شود و تبدیل به نقدینگی غیرمولد

تواند بر نقدینگی موبوط به مطالبات در آینده در زنجیره تولید  می جریان پولی چرخه تولید ، اعتباری است،

های مختلف زنجیره تولید، نقد نشود و در طول  تر، دیون اعتباری بخش نیز تاثیر بگذارد. به عبارتی ساده

 زنجیره تولید، دومینووار منتقل شود. این امر به معنای افزایش سطح ریسک اعتباری اقتصاد کشور است.

                                                                                                                                                                                      
های مختلف اقتصاد مانند  تواند به صورت اثرات شوکی بر تقاضا در بخش توضیح داده شد، این نقدینگی مرده یا غیرمولد می 4طور که در بخش  همان 1

گذاری و خرید مواد لولیه  ه وجود آمدن حباب و سپس شکست قیمتی و افزایش ریسک سرمایههای کاالیی ایجاد کند که نتیجه آن ب بازار سرمایه یا بخش

 ای در اقتصاد است. و واسطه
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دست آوردن دو اثر ذکر شده )افزایش سطح ریسک اعتباری و افزایش سطح نوسانات قیمتی( بر  برای به

توان با توجه به ماهیت اثر غیرپیوسته ریسک مذکور از سناریوسازی جهت  می وضعیت نقدینگی صنعت بیمه ،

تحقیق دو  های بیمه استفاده نمود. بر این اساس در این ها بر نقدینگی شرکت بررسی تاثیر این شوک

عدم دریافت "سناریوکلی نرمال و بحرانی در شرایط کوتاه مدت و بلند مدت برای در نظرگرفتن دو حالت 

برای  "عدم دریافت کوتاه مدت مطالبات در حالت بحرانی "و  "درصدی از مطالبات برابر کاهش تولید

ی حباب بازار سرمایه )مربوط به برا "بحرانی"و  "نرمال"چنین دو وضعیت  سناریوسازی ریسک اعتباری و هم

گذاری شده است(، برای سناریوسازی  های بیمه که در بازار سرمایه سرمایه بخش منابع موجودی نقد شرکت

 نوسانات قیمتی در نظر گرفته شود و تحلیل با توجه به سناریوهای ذکر شده ارائه گردد.

 بررسیوضعیتنقدینگیصنعتبیمهدرسناریوهایمختلف-2-4

مطابق تعریف شاخص نقدینگی، شاخص وضعیت نقدینگی صنعت بیمه در شرایط جاری از تقسیم 

گذاری از محل ذخایر فنی و درآمد  داری بعالوه درآمد سرمایه های نقدی )حق بیمه سهم نگه ورودی

رت پرداختی های نقد )خسا ای( به خروجی های بیمه گذاری از سایر منابع بعالوه سایر درآمدها و هزینه سرمایه

بعالوه ذخیره خسارت معوق پایان سال منهای ذخیره خسارت معوق اول سال بعالوه هزینه صدور طی سال( 

های تاثیرگذاری شوک تولیدی ناشی از اپیدمی کرونا بر اقتصاد  های گذشته، کانال آید. در بخش می به دست

های  یدی بر حق بیمه تولیدی و خسارتدر صنعت بیمه توضیح داده شد و چگونگی تاثیرگذاری این شوک تول

کننده رابطه نقدینگی( به صورت کمّی بررسی گردید. عالوه بر این  صنعت بیمه )به عنوان عامل اصلی تعیین

اشاره شد که دو متغیر دیگر رابطه نقدینگی شامل تفاوت حق بیمه دریافتی )در رابطه نقدینگی( با حق بیمه 

چنین  های بیمه است و هم لیدی محاسبه گردید(، همان مطالبات شرکتتولیدی )که تاثیر آن از شوک تو

گذاری شده  های بانکی و وجوه سرمایه های بیمه که ترکیبی از سپرده متغیر دیگر یعنی وجوه نقد در شرکت

شود. بر این اساس در  در بازار سرمایه است، در قالب سناریوهای مختلفی در تحلیل رابطه نقدینگی وارد می

شود با ارائه سناریوهای مختلف ، وضعیت نقدینگی صنعت بیمه در شرایط مختلف، مورد  بخش سعی می این

 گیرد. ارزیابی قرار می

جهانی از کرونا انجام داده است، در چهار سناریو  GDPدر تحلیلی که بلومبرگ از تاثیرپذیری مقدار رشد 

ت الف، ج. سرایت گستره و د. پاندمی جهانی، شامل الف. فقط شوک در چین، ب. شیوع بیشتر نسبت به حال

بانک جهانی، صندوق جهانی  1% برآورد کرده است.0.1% و 1.2%، 2.3%، 2.9را به ترتیب  GDPمقدار رشد 

اند که تقریباً نزدیک به  بینی کرده % پیش2.4جهانی را  GDPهای خود، مقدار رشد  در تحلیل OECDپول و 

                                                                                                                                                                                      
1
 https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-13/how-much-coronavirus-could-hurt-gdp 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-13/how-much-coronavirus-could-hurt-gdp
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-13/how-much-coronavirus-could-hurt-gdp
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بنابراین در این مطالعه، با توجه به سناریوهای مختلف تحلیل شده، تالش  %( است.2.3بینی بلومبرگ ) پیش

های بیمه بررسی کنیم که در  % را بر نقدینگی شرکت0.1% و 2.4به میزان  GDPشود تاثیر کاهش رشد  می

 0.5%، به ترتیب دارای کاهش  2.9در شرایط قبل از اپیدمی کرونا یعنی  GDPواقع نسبت به رشد برآوردی 

 درصدی است. 2.8صدی و در

شرایطنرمال-سناریواول-1-4-1

شود شوک کاهش تولید در اثر اپیدمی کرونا بر اقتصاد و صنعت وارد شده و  در این سناریو فرض می

رسد توسط سیاستمداران در نظر گرفته شده  های دیگر تحت کنترل است. )وضعیتی که به نظر می شوک

 است(.

درصد در  2.8تا  0.5قتصاد به دلیل کرونا را با توجه به روند تولید در این دوره ، اگر کاهش رشد تولید در ا

بیمه تولیدی زندگی و غیرزندگی، انتظار داریم اثر کامل  درصدی حق 1/1نظر بگیریم و با توجه به کشش 

اهش سطح درصد باشد. از طرف دیگر ، ک 3.08و  0.55کاهش تولید به دلیل کرونا بر صنعت بیمه به میزان 

 دریافت مطالبات حق بیمه تولیدی با توجه به کاهش تولید را نیزدر قالب کاهش تولید حق بیمه در نظر

یابد. در این سناریو که فرض بر  درصدی کاهش می 92 گیریم. خسارت نیز با توجه به ضریب خسارت می

ش ریسک اعتباری )شرایط ها در اثر افزای نرمال بودن شرایط است، شوک بورسی یا عدم توانگری بانک

گیریم، در نتیجه شاخص نقدینگی در وضعیت کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب  به  بحرانی( را در نظر نمی

( 0.921یابد. این میزان کاهش با توجه به شاخص نقدینگی صنعت ) می درصد کاهش  0.01و    0.05میزان 

ل ، اثر اپیدمی کرونا بر نقدینگی شرکتهای بیمه ، با نشان دهنده این است که انتظار داریم در شرایط نرما

اینکه تاثیر منفی دارد ، به اندازه ای نباشد که باعث ایجاد بحران در شرکتهای بیمه شود و شرکتها توانایی 

 را داشته یاشند. 1حفظ محدوده تغییرات در بازه 

ی از اپیدمی کرونا مدنظر بوده وگرنه با در تحلیل باال باید در نظر داشت که در این تحقیق کاهش تولید ناش

درصدی را باید برای اقتصاد ایران  -6المللی پول، کاهش رشد تقریبا  های صندوق بین توجه به پیش بینی

 درنظر بگیریم.

شرایطبحرانی-سناریودوم-2-4-2

ه علت ایجاد نوسانات شود غیر از شرایط نرمال پس از شوک اپیدمی کرونا بر تولید، ب در سناریو دوم فرض می

قیمتی ناشی از نقدینگی نامولد، خصوصاً در بازار سرمایه و با خروج نقدینگی موجود در بازار سرمایه به سمت 

چرخه کسب و کار )در صورت بهبود وضعیت ناشی از اپیدمی کرونا( و یا خروج نقدینگی به سمت طال )در 
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ه بسا کاهش انتظارات افزایش حبابی شاخص بورس بر صورت بدتر شدن وضعیت ناشی از اپیدمی کرونا( و چ

های بیمه وارد شود.  گذاری شرکت های بیمه، شوک منفی قیمتی بازار سرمایه به سرمایه موجودی نقد شرکت

در نظر بگیریم، و همچنین با  1درصد 30بر این اساس، اگر با توجه به روند گذشته شوک منفی بورس را 

صد حق بیمه تولیدی شرکتهای بیمه ، مطالبات است، با فرض عدم دستیابی به در 50توجه به اینکه حدود 

مطالبات در شرایط بحرانی( ، شاخص نقدینگی در شرایط بحرانی در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب با 

شود ، که نشان دهنده وضعیت خطرناک برای توانگری  می درصد در شاخص روبرو 34.14و 34.18کاهش 

 باشد. می مهشرکتهای بی

مدت و بلندمدت به صیورت   نتیجه محاسبات شاخص نقدینگی در دو سناریو نرمال و بحرانی در وضعیت کوتاه

  خالصه ، در جدول زیر آمده است:

 GDPمیزان کاهش شاخص نقدینگی به دلیل کاهش رشد  -1-2 جدول

  
  

 میزان کاهش شاخص نقدینگی صنعت )درصد(

 GDPدرصدی رشد  2.8اهش ک GDPدرصدی رشد  0.5کاهش 

 0.059 0.01 نرمال بلندمدت

مدت نرمال کوتاه  0.016 0.092 

 33.12 33.07 بحرانی بلندمدت

مدت بحرانی کوتاه  34.14 34.18 

 70توانگری شرکتهای بیمه در پرداخت آنی خسارتها به  بحرانی، شرایط در آمده، دست به نتیجه به توجه با

.  گیرد می بصورت قابل مالحظه ای تحت تاثیر قرار ها شرکت نقدینگی وضعیت یابد و ثبات می درصد کاهش

 .باشد می نیز مدت، بیشتر کوتاه فوق در شاخص محاسبه به توجه با مدت کوتاه در اثر این چنین هم

 وپیشنهاداتبندیجمع-2-5

آمده از آن در اقتصاد کشور، با توجه به شرایط به وجود آمده به دلیل اپیدمی کرونا در کشور و آثار بوجود 

رسد. با توجه به ارتباط  های آن ضروری به نظر می بررسی اثرات شوکی به وجود آمده در اقتصاد و زیربخش

ها در  های آن های اقتصاد با متغیرهای کالن اقتصاد و تاثیرپذیری از شوک صنعت بیمه به عنوان یکی از بخش

ی کرونا بر اقتصاد و صنعت بیمه مخصوصاً وضعیت نقدینگی این تحقیق به تاثیر شوک ناشی از اپیدم

های بیمه  های تعیین کننده ثبات و توانگری شرکت ترین شاخص های بیمه به عنوان یکی از حساس شرکت

 پرداخته شده است.

                                                                                                                                                                                      
1

 درصد بوده است. 30تقریبا  93میزان کاهش بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران در شوک سال  
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ترین  رسد ایجاد قرنطینه و کاهش مبادالت و مراودات تجاری و اقتصادی، مهم با توجه به شواهد به نظر می

انال تاثیرگذاری شوک کرونا بر اقتصاد است. بر این اساس در این گزارش، شوک ایجاد شده بر تولید را ک

 مبنای تغییرات متغیرهای کالن و صنعت بیمه در نظر گرفتیم.

با توجه به کانالهای ارتباطی متغیرهای کالن اقتصاد و صنعت بیمه، میزان کاهش تولید حق بیمه در صنعت 

درصد به دست آمد.  3.08تا   0.55برابر  درصدی در کاهش تولید 2.8به شوک نیم درصدی تا بیمه با توجه 

ها در جامعه به دلیل کاهش سطح مبادالت و مراودات اقتصادی  از طرف دیگر، با فرض کاهش سطح خسارت

تولید در  گری در جامعه با توجه به رفتار ثابت خسارت با توجه به چنین کاهش سطح بیمه و اجتماعی و هم

به دست  درصد 92 خسارت های گذشته و بررسی روند نسبت خسارت، میزان احتمالی کاهش اقتصاد در دوره

های ناشی از افزایش سطح ریسک اعتباری ناشی از خروج نقدینگی زنجیره تولید در  آمد و در نهایت، شوک

ناشی از افزایش سطح نقدینگی نامولد را اقتصاد به علت آثار ناشی از اپیدمی کرونا و همچنین نوسانات قیمتی 

چنین در  به صورت سناریوسازی در رابطه شاخص نقدینگی وارد کردیم و با دو سناریو نرمال و بحرانی و هم

مدت و بلندمدت وضعیت شاخص نقدینگی به صورت زیر به دست آمد و مورد تحلیل قرار  وضعیت کوتاه

 گرفت:

جهانی به میزان  GDPدر صورت کاهش رشد  نرمال و مدت کوتاه شرایط در نقدینگی شاخص کاهش. الف

 .است 0.019و  0.016درصد به ترتیب مساوی 2.8درصد و یا  0.5

 0.5جهانی به میزان  GDPنرمال در صورت کاهش رشد  و مدت بلند شرایط در نقدینگی شاخص کاهش. ب

 .است 0.059و  0.01مساوی درصد به ترتیب 2.8درصد و یا 

جهانی به میزان  GDPبحرانی در صورت کاهش رشد  و مدت کوتاه شرایط در نقدینگی شاخص کاهش. ج

 .است 0.342و  0.341مساوی  درصد به ترتیب 2.8درصد و یا  0.5

 0.5جهانی به میزان  GDPبحرانی در صورت کاهش رشد  و مدت بلند شرایط در نقدینگی شاخص کاهش. د

 است.0.331و  0.330مساوی  درصد به ترتیب 2.8درصد و یا 

با توجه به نتای  به دست آمده از تغییرات وضعیت شاخص نقدینگی در سناریوهای مختلف در اثر شوک 

های  ایجاد شده توسط اپیدمی کرونا در اقتصاد، موارد زیر جهت جلوگیری از کاهش سطح ثبات مالی شرکت

 شود: بیمه و صنعت بیمه پیشنهاد می

رو تا مرز  ساله پیش هایی با نقدشوندگی باال در دوره یک دارایی افزایش نسبت موجودی نقد و .1

 )برای اطمینان از پوشش ریسک شرایط بحرانی( 1.5افزایش شاخص نقدینگی به مقدار 
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های بیمه در قالب طال یا ارزهای باثبات  های نقدشونده در شرکت داری دارایی افزایش نسبت نگه .2

 خارجی

های  های با نوسان کمتر یا سهام های بیمه به سمت سهام تتغییر ترکیب پرتفوی بورسی شرک .3

 گذاری های سرمایه صندوق

 ای ای با ضریب خسارت کمتر در کل پرتفوی بیمه افزایش سهم پرتفوی بیمه .4
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ایهایبیمهتغییروتحولدربرخیریسک-3

 1عشری دکتر مریم اثنی

 مقدمه

میلییون   3کشور مشاهده شده، بییش از   200در بیش از  اشیوع ویروس کرون بنا به آمار رسمی کرونا تاکنون

های انسانی، میواردی   هزار نفر را به کام مرگ فرستاده است. در کنار هزینه 200 بیش ازنفر را مبتال نموده و 

سابقه بازارهای مالی، توقف  های بی نظیر توقف اجباری یا تبعی خطوط تولید، کاهش محسوس تجارت، ریزش

ای تامین جهانی، پدییدار شیدن بیکیاری ارادی و غییرارادی گسیترده، افیت شیدید پروازهیا و         ه کامل زنجیره

در  یماریگسترده باز اثرات و ...  سفرهای داخلی و خارجی، اعمال مقررات گسترده منع آمد و شد در کشورها

الی تحت تأثیر این یکی از بازارهایی که، مانند دیگر بازارهای م است. سراسر جهان یو اقتصاد یمالهای  بخش

تواند تأثیرات کوتاه مدت و بلندمیدت   باشد. ویروس کرونا می گیری جهانی قرار گرفته است، بازار بیمه می همه

توانید تغیییر در مییزان موجیودی نقید       زیادی بر بازار بیمه داشته باشد. از جمله تأثیرات کوتاه میدت آن میی  

هیای عملییاتی شیرکت )بیه      افیزایش هزینیه   -1توان  غییر میهای بیمه باشد. از مهمترین عوامل این ت شرکت

تواند باعث کاهش کارایی و سرعت افیراد   صورت دورکاری که می دالیلی مانند بیماری کارکنان، انجام کارها به

 -2گیران و ... (   های این تعویق بیه بیمیه   شود، به تعویق افتادن ارزیابی خسارت و درنتیجه سربار شدن هزینه

گیذاران، بیه دلییل تغیییر      تغییر در هزینه خسارات پرداختیی بیه بیمیه    -3و  های دریافتی حق بیمه تغییر در

 گری باشد. این بخش به نگاهی کوتاه به عامل سوم خواهد داشت. های بیمه ریسک

های بیمه دنییا   گیر مانند کرونا، متوجه بسیاری از شرکت ای که در ابتدای یک بیماری همه های عمده خسارت

های اموال و مسئولیت خواهد شد، خسارات ناشی از لغو یا به تعویق افتادن رویدادهای بزرگی ماننید   رشته در

طورمثیال،   النفع به دلیل تعطیلی کسب و کارها است. بیه  های عدم المپیک و خسارات ادعا شده از سمت بیمه

دالر بیرآورد شیده اسیت.    میلییون   800ری تقریبیا   بیرای شیرکت میونیخ    2020هزینه خسارت لغو المپییک  

(munichre.comاما هیچ ) شود و به همین دلیل درحال حاضر،  نامه در ایران فروخته نمی کدام از این دو بیمه

های ممکن در امان هستند. در ادامه این بخش، اثیرات ایین    های بیمه ایرانی از این بزرگترین خسارت شرکت

های بیمیه در کشیور اییران، میورد بحیث قیرار        ای شرکت بیمه های گیر را بر نوع و میزان ریسک بیماری همه

 دهیم. می

                                                                                                                                                                                      
1
 های اموال و مسئولیت پژوهشکده بیمه سرپرست گروه پژوهشی بیمهعضو هیات علمی پژوهشکده بیمه و  
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 کشورایرانبیمهبازاردرگریهایبیمهکروناوتغییرریسک-3-1

هیا )چیه بیه صیورت     همچنان که بیان شد، نتیجه گسترش بیماری کرونا در جامعیه کیاهش سیطح فعالییت    

های زیادی که در سیطوح  ساس با توجه به محدودیتداوطلبانه و چه به صورت دستوری( بوده است. بر این ا

ای بیا کیاهش   هیا بیمیه  در بسییاری از رشیته  بتوان انتظیار داشیت،    دیشاها تعیین شده است مختلف فعالیت

هیای مختلیف   ، مجمیوع رشیته  این ادعیا . به جهت سهولت در بررسی ویممواجه شها و میزان خسارات  ریسک

بدنیه  ، شخص ثالث و میازاد شامل سه رشته « اتومبیل»شود. گروه ی میبندای در چهار گروه کلی طبقهبیمه

واسطه ماهیت متفاوتشان نسیبت  به« زندگی»و « درمان»باشد. دو رشته فعالیت می حوادث رانندهو  اتومبیل

آتیش  هیای  ها هر یک به عنوان یک گروه در نظر گرفته شده است. نهایتا رشته فعالییت به دیگر رشته فعالیت

« سایر»باربری، حوادث، کشتی، هواپیما، مهندسی، پول، مسئولیت، اعتبار و نفت و انرژی نیز در گروه  ،سوزی

های بخش حاضر مبتنی بر آمار و اطالعات منتشیره معتبیر در   گردد. شایان ذکر است، بررسیبندی میدسته

 .1کشور و بر اساس وقایع نگاری به انجام رسیده است

 بیلکاهشریسکدربیمهاتوم

با یک روز عادی در  حتی در مقایسه 1399کشور در ایام نوروز  مقایسه تردد خودروها در محورهای مواصالتی

که تیا   شدها خالی از خودروهایی  خیابانها و بیانگر آن است که جاده، گذشته طی سال و نه ایام پرسفر نوروز

آرشیو آمیار از مییزان ترددهیا در    عنوان مثال  بهد. ها داشتن حضور پررنگی در معابر و راهقبل از انتشار بیماری 

 1398تاریخ پینجم فیروردین    درمیلیون تردد  10بیش از  حاکی از ثبت محورهای مواصالتی استان اصفهان

تیردد در محورهیای    آمیار  1399در حالی که بر اساس اعالمات صورت گرفته در تاریخ پنجم فیروردین   است

میلیون تردد رسییده   2نسبت به سال قبل به مرز درصد کاهش داشته  80د حدومواصالتی استان اصفهان با 

شایان ذکر است میزان سفر و تردد در کل کشور بر اساس اظهارات رئیس پلیس کشیور در اییام نیوروز     .است

 یو در راسیتا  یمیار یبه جهت مقابله بیا ب  یاصول بهداشت تیرعا، به دلیل 1398نسبت به نوروز  1399سال 

درصدی را تجربه نمیوده   60، کاهشی شهرها یورود یدر مباد یکنترل و غربالگر نیو همچن یتحفظ سالم

 (.tasnimnews.comاست )

با گسترش بیماری کرونا همزمان با کاهش تردد و سفر، کاهش تصادفات و تلفات نیز به وقوع پیوسته اسیت.  

 80نسیبت بیه سیال گذشیته بییش از       1399بنا بر اظهارات مسئولین میزان تصادفات و تلفات در ایام نوروز 

(. در asrekhodro.comدرصد کاهش یافته است )میزان تلفات این سال بصورت تقریبی مشخص شده است( )

                                                                                                                                                                                      
1
 های آن، به تفکیک در بخش سوم گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. ر رشته و ریسکشایان ذکر است که تبعات کرونا برای ه 
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مشخص شده (، فروردین همان سال 20الی  اسفند سال قبل 20در ایام نوروز )نمودار زیر میزان تلفات کشور 

 (:khabaronline.irاست )

 

  نوروز امیکشور در ا تصادفات تلفاتزان می -1-3نمودار 

 khabaronline.irمنبع: 
 

باید اذعان داشت، گسترش بیماری کرونا، کاهش سفر و تردد، کاهش اسیتفاده از خودروهیا و نهایتیا کیاهش     

تصادفات و تلفات را به دنبال داشته و با کاهش ریسک و کاهش میزان خسارت در کوتاه مدت منجر به ایجاد 

باشید،  ده میی زییان  گران گردیده است. با توجه به آنکه رشته بیمیه شیاخص ثالیث عمیدتاً    رای بیمهمنافعی ب

گیران تبیدیل کنید.    ای سودآور برای بیمهتواند این رشته را در کوتاه مدت به رشتهگسترش بیماری کرونا می

 های بیمه در کشورهای مختلف، امتیازاتی مانند  البته برخی شرکت

 نامه داخت اقساط بیمهتعویق زمان پر 

 نامه تعلیق بیمه 

 نامه های بعدی خرید بیمه عنوان اعتبار برای استفاده در دوره گذاران به ذخیره حق بیمه دو ماهه بیمه 

 ازای میزان رانندگی برحسب مایل  دریافت حق بیمه به 

توانند برخی از آنهیا   ی نیز میهای بیمه ایران که شرکت اند خود درنظر گرفته گذاران مهیب یبرا نهیزم نیرا در ا

 را برای جلب رضایت و وفاداری مشتریانشان در نظر بگیرند.

سازی در جهت  های پرداخت خسارت و فرهنگ ی اپلیکیشنحتوان به طرا از دیگر پیشنهادات در این بخش می

امکان کاهش یابنید   ها تا حد ها و تماس استفاده از آن اشاره نمود تا در چنین شرایطی مراجعات به نمایندگی

(cbc.ca ،marketplace.org ،abcnews.go.) 
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 :تغییرریسکدربیمهدرمان

کشیورها   یآن بیرا  راتیتیأث  رایی ز ؛اسیت  دهیچیپ یدر سطح جهان یدرمان مهیب گیری بر این همه ریتأث یبررس

تفیاوت باشید و   م اریبسی  توانید  یدر کشیورها می   ریی وم که تعداد موارد میرگ  لیدل نیمتفاوت خواهد بود. به ا

کشیورها،   یبرخی  درمختلف وجود دارد. به عنیوان مثیال    یدرمان در کشورها مهیتنوع پوشش در ب نیهمچن

 ریکیه در سیا   یدر حیال  شیود،  یارائه می  یبه صورت خصوص یبهداشت یها  مراقبت شتریمتحده، ب االتیمانند ا

 یبهداشت مل یها ستمیهم س ایدارد. در آسوجود  یباالتر اریبس یکشورها، مانند اروپا و کانادا، خدمات عموم

در حیال حاضیر در اکثیر     ی. مسیئله اصیل  شود یم دهید ایدر آس یادیز یغالباً نابالغ هستند و پوشش خصوص

و  سیالمتی  طیشیرا  یافیراد دارا  ایی ماننید سیالمندان    ریپذ بیاقشار آس ژهیافراد، به و عیسر شیکشورها، آزما

اسیت )توسیط    گانیرا شیآزما نیشده است. در اغلب کشورها، ا فیتضعآنها  یمنیا ستمیخاص که س یدرمان

 نیی . بیا ا شیود  یتقبل م گران مهیب ای یبهداشت یها آن توسط مسئوالن مراقبت نهیهز ای( شود یدولتها انجام م

 دارد. یادیز یها  نهیهزدر برخی کشورها و  ستین گانیرا در همه جای جهان درمانسیستم  حال،

و گسترش بیماری کرونا سبب گردید که در روزهای اولیه در هیر شیهر ییک بیمارسیتان بیه       در ایران، شیوع

های کشور موظیف  مبتالیان اختصاص یابد و متعاقبا با روند افزایش مبتالیان به این بیماری تمامی بیمارستان

ه برپیایی  به خدمات رسانی به بیماران شدند. رونید افیزایش مبتالییان بیه صیورتی دنبیال شید کیه منجیر بی          

سیار و صحرایی گردید )به عنوان مثال در رشت، شلمچه، کاشان و غیره( و سرانجام با توجیه   هایبیمارستان

های بیمارستانی دیگر کفاف بستری بیماران را ندارد بستری و قرنطینه بیماران با عالئم بالینی به آن که تخت

 (.mashreghnews.ir ،isna.irکمتر در منازل خود تجویز گردیده است )

زییر   نمیودار باشید. در  هیزار نفیر میی    70مطابق آخرین آمار و اطالعات تعداد مبتالیان کرونا در کشور حدود 

 های مختلف مشخص شده است:مجموع تعداد مبتالیان در پایان هفته
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 پایان هر هفته گیری تا به کرونا از ابتدای همه انیمجموع مبتال -2-3نمودار 

 www. Worldometers.info: ها منبع داده

همچنین متناسب با گسترش بیماری و نیاز بیه انجیام آزمایشیات پزشیکی بیه جهیت شناسیایی و تشیخیص         

های دولتی فعال در زمینه آزمایش تست کرونا افزایش یافته و طبق آخرین پیوسته تعداد آزمایشگاه ،مبتالیان

اند تا های خصوصی واجد شرایط نیز اجازه یافتهزمایشگاهآزمایشگاه رسیده است و نیز آ 60آمار و اطالعات به 

 (yjc.irهای شناسایی کرونا را انجام دهند. )تست

رسید.  های شناسیایی در کشیور بیه انجیام میی     هزار تست کرونا مبتنی بر کیت 6در حال حاضر روزانه حدود 

نی، انجیام آزمایشیات   مارسیتا چون بسیتری بی  یهایهای درمان )تکمیلی درمان( پوششبدیهی است، در بیمه

انید کیه   بر این اساس و در حالی که مقامات سیاسی کشور اظهیار داشیته   .گنجانده شده است پزشکی و غیره

گیرند، پر واضح است که در بعضی از قراردادهایی که های درمان بیماری کرونا را بر عهده میبخشی از هزینه

هیای  های درمان و درنتیجه مبالغ جبران خسیارت شیرکت  های کاملی دارند، ممکن است ریسک بیمه پوشش

بیمارسیتانها،   هیای پیذیرش   بخیش  گذاران در این زمینه افزایش داشته باشد؛ اما بنا به اظهیارات بیمه به بیمه

صورت چشمگیری کاهش یافته است تا جایی کیه   بسیاری از دیگر مراجعات به مراکز درمانی در این دوران به

ای را تجربه کردند. بنابراین شاید بتوان گفیت ایین وجیه میاجرا      ارستانی خلوتی بی سابقههای بیم سایر بخش

های بیمه شده است و نتیجه گرفت که فقط ماهیت ریسک بیمیه   سبب کاهش ریسک بیمه درمان در شرکت

سیر   درمان تغییر کرده است و میزان آن افزایشی نداشته است. الزم به ذکر است که این فرضیه پس از پشت

 های معتبر قابل بررسی و آزمون است. گذاشتن این دوران و حصول داده

 

 



 

 

233 

233 

 

 های بیمه فصل سوم: تاثیر شیوع ویروس کرونا بر مدیریت شرکت

 هایزندگی:تغییرریسکدربیمه

نفیر   500هیزار و  4مطابق آمار منتشره تعداد فوت شدگان ناشیی از شییوع بیمیاری کرونیا در کشیور حیدود       

 مشخص شده است: های مختلفمجموع تعداد فوت شدگان در پایان هفته نمودار زیرباشد. در  می

 
 گیری تا پایان هر هفته بر اثر کرونا از ابتدای همه مجموع فوت شدگان. 3-3نمودار 

 www. Worldometers.infoها:  منبع داده
 

تمیام  بیمیه  ، بیمه عمر مانده بدهکارهای زندگی اعم از بیمه عمر زمانی، الزم به توضیح است، همه انواع بیمه

، بیمه عمر و تامین آتیه و غیره همگی به شرط فوت بیمه عمر و بازنشستگی، ذاریگ بیمه عمر و سرمایهعمر، 

ها مرگ و میرهای ناشی از  نامه کنند. در اکثر موارد این بیمهنامه اعطا میگذار مزایایی را به ذینفعان بیمه بیمه

هیا   ز مانند سایر انواع میرگ دهند و با مرگ ناشی از کرونا ویروس نی هایی مانند کرونا را نیز پوشش می بیماری

( بدیهی اسیت بیا   firstpost.com ،nasdaq.comشود و در این رابطه استثنائات کمی وجود دارد. ) برخورد می

گسترش بیماری کرونا و خطرات ناشی از آن و احتمال فوت درصدی از مبتالییان بیه ایین بیمیاری، ریسیک      

های صادره تیا پییش از   نامهکوتاه مدت و مبتنی بر بیمههای زندگی افزایش یافته و در صورت تحقق در بیمه

تواند کاهش یافته ها میگران شده و سودآوری این بیمه گسترش بیماری کرونا سبب ایجاد بار مالی برای بیمه

مرگ و میر ناشی از و یا به زیان مبدل شود. البته در این قسمت نیز شاید بتوان ادعا کرد که در ایران، کاهش 

نوع مرگ و میرها و درنتیجه ریسک  درواقعدر این دوران شاید بتواند این زیان را جبران نماید و  ها علتسایر 

های ناشی از  عنوان مثال، تعداد فوت به ده است و نه تعداد و فراوانی آن.های زندگی تغییر کر مرگ و میر بیمه

را، که در باال بیه آن   99و نوروز  98نوروز  شیوع کرونا، هنوز هم فاصله تعداد مصدومین ناشی از تصادفات در

اند که بیه دلییل تغیییر سیبک      اشاره شد، پر نکرده است و یا اینکه مسئولین بهشت زهرای تهران اعالم کرده

بوده اسیت. امیا ممکین اسیت رکیود       97بسیار کمتر از اسفند  98ها در اسفند  زندگی شهروندان، تعداد فوتی
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از بیین تمیام   های زندگی شود. شاید بتوان گفت کیه   بازخریدها در بخش بیمهشرایط اقتصادی باعث افزایش 

 رو هستند.  ها روبه ترین چالش  زندگی هستند که با سخت هایهای بیمه، بیمه بخش

 ها:کاهشریسکدرسایربیمه

کسب  هایی درهای اقتصادی و اعمال محدودیت از جمله پیامدهای شیوع بیماری کرونا، کاهش سطح فعالیت

کیاهش ریسیک در رشیته بیمیه      افت شدید پروازها و سفرهای داخلی و خیارجی باشد. در حالی که و کار می

کاهش ریسک  ،توقف اجباری یا تبعی خطوط تولیدهای مسافرتی را به دنبال داشته، هوایپما  و همچنین بیمه

ره تامین مواد اولیه )با توقف و حوادث را رقم زده و همچنین کاهش تجارت و قطع رنجی آتش سوزیدر رشته 

های بیاربری و کشیتی همیراه شیده اسیت. در واقیع کیاهش        و یا کاهش تولید( سبب کاهش ریسک در رشته

باشد. شیایان ذکیر اسیت، در کشیور     گذاران میهای یاد شده همگی ناشی از کاهش سطح فعالیت بیمهریسک

های مختلیف کیم   مشاغل مختلف به گروه با کرونا ستاد ملی مقابلههای صادره مبتنی بر تصمیمات و اطالعیه

ثبیت نیام در   بیه  اصناف و مشاغل کم خطر مشیروط  خطر و پر خطر تقسیم شده است و در حالی که فعالیت 

اجرای دستورالعملهای بهداشتی مصوب وزارت بهداشت بیرای مقابلیه بیا    به سامانه سالمت و اخذ تعهد التزام 

ی بزرگ و زنجیره ای، پاساژها و مجتمع هیای تجیاری بازارهیای بیزرگ و     فعالیت فروشگاهاشده است،  کرونا

های رانندگی، رستوران، اغذیه فروشیی، طبیاخی و فسیت     مسقف، آرایشگاه ها و سالن های زیبایی، آموزشگاه

فود، گرمابه، استخر و سونا و سالن های ماساژ، روزبازارها و نمایشگاه ها، مراکز بازی و تفریحیی و گییم نیت،    

)بیه   های ورزشی و بدنسازی، تاالر پذیرایی و مراسم، قهوه خانه ها و سفره خانه ها، چایخانه هیا و ترییا   اشگاهب

ها و شرایطی به برخی از آنهیا   بود و پس از آن نیز طی پروتکلممنوع تا پایان فرودین  عنوان مشاغل پرخطر(

 (.iribnews.ir) اجازه فعالیت در ساعات محدودی داده شد.

شیود( تنهیا پوشیش    نامه آتش سیوزی عرضیه میی   رسد پوشش خطر زلزله )که عمدتا در ذیل بیمهظر میبه ن

 ها باشد که با وجود شیوع کرونا تغییری در ریسک آن رخ نداده است.ای در گروه سایر بیمه بیمه

ریسک در  رود ماهیتتوان نتیجه گرفت که با شیوع ویروس کرونا انتظار میدر مجموع مطالب این بخش می

باشد تغییر یابد و در کنار آن ریسک در گروه های زندگی و درمان که مرتبط به سالمتی افراد جامعه میرشته

ها )آتش سوزی، باربری و غیره( کیه متنیاظر بیا سیطح فعالییت افیراد جامعیه        های اتومبیل و سایر بیمهبیمه

سهم هر یک از چهارگروه مذکور در پرتفیوی بیمیه   توان باشد کاهش یابد. در برآیند تغییرات یاد شده، می می

درصد( را بیه عنیوان    17های زندگی، درمان و سایر با وزن حدود درصد، بیمه 50های اتومبیل با کشور )بیمه

 وزن هر گروه در نظر گرفت.
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 های بیمه فصل سوم: تاثیر شیوع ویروس کرونا بر مدیریت شرکت

 کروناوگفتارهاییدرتغییراتآتیصنعتبیمه-3-2

 هایدرمانوزندگیدرآیندهگسترشبیمه

گیر ممکن است باعث شود افراد بیشتری نسبت به نیازهای بیمه درمانی فردی خیود   به این بیماری همه ابتال

هیای   گیر سارس، افزایش میوقتی در فیروش بسیته    تجدید نظر کنند. به عنوان مثال، در پی بروز بیماری همه

افزایش فروش بیمیه خیدمات   با در سنوات آتی . ممکن است اتفاق افتاده استبیمه مرتبط با بیماری در آسیا 

 .باشیم مواجهو حتی پوشش زندگی در سراسر جهان،  گیری از نوع همههای  درمانی، بیماری

 النفعوعدمبیمهاعتبارتجاریگسترش

کننیدگان آنهیا    هایی که توسط مشتریان یا تیأمین  ای مشاغل در مقابل بدهی بیمه اعتبار تجاری، پوشش بیمه

هیای اعتبیار تجیاری در    ست از پیامدهای آتی شیوع کرونا اقبال بیشتر بیه پوشیش  ممکن ا شود. پرداخت نمی

ای از  اگیر تعیداد فزاینیده   البتیه بایید توجیه داشیت      های مشابه آینده باشد.جهت ایجاد پوشش برای وضعیت

 تواننید بیا دعیاوی حقیوقی روزافزونیی      گذاران می ها به دلیل اثرات کرونا ویروس ورشکست شوند، بیمه شرکت

های بحرانی، کسب  های بزرگ در بخش های خاصی وجود دارد که در کنار برخی از شرکت روبرو شوند. نگرانی

و کارهای کوچک و متوسط در بسیاری از بازارها به دلیل اختالل در زنجیره تأمین و ایجاد بحیران در سیطح   

 بیمیاری  این که دارد بستگی این هب زیادی حد تا آسیب این هزینه  اند. مشاغل، احتماال به شدت آسیب دیده

گذارد و اینکه چیه میدت     اقدامات مهار بیماری بر مشاغل مختلف تأثیر می میزان چه است، کشندهحد  چه تا

 .کشد زمانی طول می

گیرینتیجه-3-3

 رسد یشده در سطح جامعه به نظر م جادیا یها تیاز محدود یاریتوجه به بس باتوان گفت،  طور خالصه می به

پرداخت  زانیم کرونا رویجهت  نیو از ا میا رو به رو بوده سکیبا کاهش ر یا مهیب یها از رشته یاریدر بس

 مهیمانند ب یدر رشته ا ،به عنوان مثال .داشته استن یمنف ریتاث گذاران به بیمه مهیب یها خسارت شرکت

 اندهیز یقضا از رشته ها بردست  و دهد ث، که تقریبا نیمی از پرتفوی صنعت بیمه ایران را تشکیل میثال

اسفند ماه  20از روز راهور  سیفوت طبق آمار پل صدمه و فقط تصادفات منجر به ،باشد یم این صنعت یبرا

 .درصد کاهش داشته است 85تردد بالغ بر  یها تیبه علت محدود 99ماه سال  فروردین 20تا روز  98سال 

از  یاریبس تیو ... قاعدتا با محدود شدن فعال تیمسئول ،یربربدنه، با مهیمانند ب ییها در رشته نیهمچن

از  ی. هر چند در برخهای بیمه کاهش خواهد داشت های پرداختی توسط شرکت خسارتمشاغل و کارگاه ها 

؛ )که آن به همراه داشته باشد مهیب یها شرکت یبرا یعمر، ممکن است خسارات مهیرشته ها مانند درمان و ب
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ه دلیل تغییر سبک زندگی مردم و درنتیجه کاهش دیگر انواع مراجعات به مراکز درمانی و هم ممکن است ب

 یها نفوذ رشته بیاما با توجه به ضر همچنین کاهش دیگر انواع مرگ و میر در این مدت، جبران شود.(

مخرب بر صنعت کرونا واقعا آثار  ،در کوتاه مدت حداقل ایکه آ شود یسوال مطرح م نیا ایراندر  مهیمختلف ب

 ایآ تیپسا کرونا خود را آماده کنند و در نها طیشرا یاست که برا مهیب یها شرکت یبرا یفرصت ایدارد  مهیب

موضوع  نینه؟ ا ایت سصنعت شده ا نیبه ا انیکرونا منجر به صدمه و ز رانیدر ا مهیواقعا در صنعت ب

 .های واقعی و معتبر باشد دست آمدن داده به در آینده و پس از نهیزم نیادر  یمطالعاتتواند موضوع  می
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 های نوین فصل چهارم: فناوری
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مقدمه

وکار را  های اقتصاد و کسب ها و حوزه های فناوری اطالعات همه عرصه گسترش روز افزون کاربردها و قابلیت

نیز آثار آن در برخی موارد قابل احصا بود. بر این مبنا، در  19تحت تاثیر قرار داده و در دوران پاندمی کوید 

 های نوین اختصاص یافته است.  این گزارش نیز بخش حاضر به موضوع فناوری

گسترش استفاده از هوش مصنوعی موجب شده است تا با توجه به اهمیت بحران شیوع کرونا ویروس که طی 

ی جهانی قرار گرفته است،  متخصصان هوش مصنوعی و علم مدتی کوتاه در اولویت همه مسائل و دغدغه ها

داده نیز برای مقابله با اثرات مخرب این ویروس در کنار سایر محققان و دانشمندان به فعالیت و تالش در این 

حوزه ترغیب شوند. در این بخش از گزارش، مهمترین موضوعات مورد بررسی توسط این حوزه را که با 

ارتباط است به اختصار معرفی و مطرح خواهیم کرد. از جمله این موارد دستاوردهای صنعت بیمه نیز در 

هوش مصنوعی در تشخیص و درمان بیماری، مدلسازی نحوه گسترش و شیوع بیماری، دستاوردهای حاصل 

گیر با  های حاصل از بیماریهای همهای و پوشش ریسکجهت درمان بیماری و طراحی محصوالت جدید بیمه

 باشد.اده از علم داده میاستف

ها هم قابل  های نوین، بحرانی که کرونا برای صنعت بیمه به وجود آورد، از زاویه اینشورتک در حوزه فناوری

ها به وجود آمد نیز، مورد بررسی قرار  ها و تهدیداتی که برای اینشورتک بررسی است که در این بخش فرصت

 گیرند.  می
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 های نوین فصل چهارم: فناوری

هایآنالینهاوبیمهینشورتکتاثیرشیوعکرونابرا-1

 1دکتر سمیه میره

مقدمه

این ویروس و ادامه  شیوعویروس کرونا تاثیر بسیاری بر اقتصاد و به ویژه صنعت بیمه خواهد داشت. در واقع، 

ممکن است از یک طرف، دهد.  یا کاهش ها را افزایش تواند تقاضا برای انواع خاصی از بیمه میروند موجود، 

های درمان و عمر  ها و افزایش تقاضا برای پوشش بیمه بیمه برخیوس باعث افزایش آگاهی از گسترش ویر

و لغو یافته رفتن برخی مشاغل، افزایش  از دستبا توجه به  های بیکاری تقاضا برای بیمهطرف دیگر، شود. از 

. نموده استتبط را بیشتر های مر های تجاری نیز تقاضا برای بیمه ها، رویدادها و توقف برخی فعالیت همایش

تواند فرصت مناسبی برای  این افزایش تقاضا همگام با تمایل مشتریان به استفاده از خدمات آنالین، می

البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که (. McIntosh, 2020) وکارهای حوزه اینشورتک فراهم آورد کسب

چرا که نوع واکنش داشت؛ نخواهد کرونا ویروس انی از در همه جای جهان لزوماً تأثیر یکس اینشورتکصنعت 

 بستگی دارد. در ها میزان جذب سرمایه توسط شرکتبه  و متفاوت جغرافیایی های اقلیمبازار در هریک از 

شود. در  های آنالین در صنعت بیمه پرداخته می ها و بیمه ادامه، به بررسی تاثیر ویروس کرونا بر اینشورتک

، 3-4و  2-4شود، در ادامه، در بخش  ها در زمان شیوع این ویروس بررسی می ، آمادگی اینشورتک1-4بخش 

آنالین در بحران کنونی بیماری کوید های  ها و بیمه ها و تهدیدات موجود برای اینشورتک به ترتیب،  فرصت

 5-4گردد و در بخش  گران بیان می ها بر بیمه ، تاثیر اینشورتک4-4بیان خواهند شد. سپس در بخش  19

 شود. های سیاستی ارائه می بندی و توصیه جمع

هادربرابرتهدیداتویروسکروناآمادگیاینشورتک-1-1

 خدمات تیریمد و عیارائه، توز یبرا یکاربرد نوآورانه تکنولوژها،  نشورتکیابا توجه به این که منظور از 

های بیمه انجام دهند. در  توانند خدمات فراوانی برای شرکت است، در بحران کنونی ویروس کرونا، می یا مهیب

 اطالعات لیو تحل یآور ، به جمعایاش نترنتیا و یهوش مصنوع ،2ها داده کالن ککم باتوانند  ها می واقع، آن

بپردازند و همچنین، ارزیابی  جداگانه طور به یمشتر هر با متناسب یا مهیب بهتر خدمات ارائه یبرا انیمشتر

 وکار اخیر، کسب دیجیتالی تتحوالبا توجه به  بیمه را نیز انجام دهند.های  و پرداخت خسارت را در شرکت

 فروش و فنی زیرساختهای موبایل و  گسترش است و استفاده گسترده افراد از اپلیکیش حال در بیمه آنالین

                                                                                                                                                                                      
1
 دکتری آمار دانشگاه شهید بهشتی -پژوهشگر پژوهشکده بیمه 

2
 Big Data 

https://way2pay.ir/tag/%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/
https://www.investopedia.com/terms/i/insurtech.asp
https://way2pay.ir/tag/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-big-data/
https://way2pay.ir/tag/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-big-data/
https://way2pay.ir/tag/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C/
https://way2pay.ir/tag/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C/
https://way2pay.ir/tag/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7/
https://way2pay.ir/tag/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7/
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 حال دربه وجود آمده ایمن سازد به طوری که،  بحران برابر درها را  توانسته اینشورتک ،موجود مستقیم

 کار و کسب های مدل امیدوارترین از یکیو  جهان بازارهای بزرگترین از یکیها، به عنوان  ، اینشورتکاضرح

 یک عنوان به و تغییرات ایجاد شده توسط ویروس کرونا تحوالتاز  توان می ،حقیقت در. شوند مطرح می

ها  های مناسب در حوزه اینشورتک ها استفاده کرد. در این راستا، انتخاب استارتاپ اینشورتک برای کاتالیزور

 این، بر عالوههای بیمه را در ارزیابی و پرداخت خسارت تسهیل بخشد.  تواند فرایندهای موجود در شرکت می

 به در صنعت بیمه پی برد. دیجیتال تجاری مدل کتوان به ضعف یا قدرت ی می های پاندمی، آنحربا وجود ب

 نشان سنتی های بیمه به نسبتها در بیمه را  فناوریی استفاده از تواند برتر می کرونا ویروس خاص، طور

 .دهد

 ضررهاییهای اقتصادی متعاقب آن، ویروس کرونا موجب  از طرفی، با توجه به سقوط بازار جهانی و شوک

ها برای مواجهه و جبران خسارات وارد  گران شده است و در این راستا، آمادگی اینشورتک بسیاری به بیمه

 های هزینه و خساراتمیزان  ،آلمانای در  های بیمه اهمیت فراوانی دارد. به طور مثال، یکی از استارتاپشده 

ها به  است. از طرف دیگر، اینشورتک زده تخمین دالر تریلیون چهار حدود دررا  ویروس کرونا شیوع از ناشی

زان آمادگی خود را باال ببرند و ، باید میهای بهداشتی بیمه و مراقبتدلیل وجود ارتباط تنگاتنگ بین 

محصوالتی طراحی کنند که موجب رشد خود و صنعت بیمه گردند. به طور مثال، با توجه به ترس موجود از 

ای،  های بیمه در مراکز بهداشتی و درمانی و همچنین نقص در پوشش 19مبتال شدن به بیماری کوید 

توان با  شوند. در صورتی که می داشتن عالئم، منصرف می بسیاری از افراد از مراجعه به این مراکز حتی با

ها، نقش مفیدی در این زمینه داشته  های موجود، ارزیابی سالمت افراد را انجام داده و اینشورتک استارتاپ

 (.Sandle, 2020باشند )

هادرزمانشیوعویروسکروناهاوتهدیداتبرایاینشورتکفرصت-1-2

جهان، مردم در  مورد نیازهای  یک راهکار مناسب با استفاده از شاخصکرونا، تهیه  در زمان شیوع ویروس

های  مردم و سازمآنهایی برای محافظت از  های بیمه است. تعیین سیاست ها و شرکت وظیفه اینشورتک

 های دنیا در ترین رویکردهایی است که اینشورتک سالمت از مهمدر حوزه بحران مدیریت در زمان مختلف 

ها لحاظ  در ادامه، سعی بر این است که اینشورتک .باید به آن توجه داشته باشندبیمه های  همکاری با شرکت

 های پیش آمده و تهدیدات به وجود آمده در زمان شیوع ویروس کرونا مورد بررسی قرار گیرد. فرصت

 هانشورتکیایبراهافرصت-1-2-1

ن شیوع ویروس کرونا، میل به امنیت است که در برخی موارد، این از یک سو، یکی از اشتراکات مردم در زما

 که دهد می نشان سهام بازار به نگاهیاز سوی دیگر،  شود. های بیمه برآورده می نیاز به امنیت توسط شرکت
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 های نوین فصل چهارم: فناوری

 های بخش مثال، عنوان بهشته است. دا جهانی اقتصاد در ای گسترده تأثیر، 19بیماری کوید  بودن گیر همه

برای افراد  ای ویژه اهمیت امنیتبا وجود اینکه  حتی و اند خورده ضربه شدت به جهانگردی و ماییهواپی

است.  شدهAllianz و   Axaمانندگرانی  بیمه مهم سهامداران سهام قیمت شدید افتباعث  بحراناین  ،دارد

ی و فیزیکی دانست که با نامه به صورت سنت شاید بتوان یکی از دالیل این اتفاق را، تمرکز بر فروش بیمه

 های به وجود آمده در شرایط فعلی، باعث کاهش میزان فروش شده است.  توجه به دورکاری

و فرصت مناسبی  اینشورتک ها باشد برای بازار تواندکاتالیزوری می ویروس کروناآیا حال سوال اینجاست که 

توانند از  ها می مثبت است و اینشورتک پاسخ ،1-4طبق مطالب بیان شده در بخش  ؟ها فراهم کند برای آن

این فرصت به خوبی استفاده کنند و پیشرفت مطلوبی داشته باشند. به طور مثال، در ادامه برخی از 

 شوند: بیان می 19ها در بحران بیماری کوید  کاربردهای اینشورتک

 شرکت :آلمانکشور Getsafe روسیو وعیش زمان در ،استدر آلمان  یا مهیاستارتاپ ب کی که 

 عرضه بازار به زین را دیجد محصول کی یحت و باشد داشته دیجد یمشتر 10000 از شیب توانسته

 . کند

 ها نشورتکیو ا نینو یها یفرصت استفاده کرده و با استفاده از فناور نیکشور از ا نیا: نیچکشور 

 نینجات دادند. به ا شتریب را از وارد شدن خسارات مهیب یها و شرکت دندیرس گذاران مهیب ادیبه فر

 یرا طراح روسیو وعیش زمان در یا مهیب نینو محصوالت ها،  نشورتکیا از استفاده باصورت که 

 یانیکمک شا ها آنبه  یو دادن مشاوره روان گذاران مهیدر خانه ماندن ب به ق،یطر نیاز ا و ،نموده

 یطراح یمحصول IcarbonXندن، شرکت افراد به در خانه ما قیتشو یبرا. به طور مثال، است نموده

بدن  یخون و دما ژنیاکس زانیم ،یبند بلوتوث هر شخص بتواند با استفاده از دماسن  و مچ که کرد

. کند مراجعه مارستانیب به خود، یکند و در صورت مثبت شدن تست کرونا یریگ خود را اندازه

 یطراح CareVoiceبا نام  ینشورتکیا ،کرونا از دهید بیآس افراد به یروان مشاوره یبرا ن،یهمچن

پوست، ابرو،  تیوضع یو بررس شنیکیاپلاین تا با نصب  دهد یاجازه م گذاران مهیبه همه ب کهشده 

 مشاوره او به ازین صورت در و بپردازد گذار مهیب یاحساس تیوضع یبررس به بدن، یها لرزش و ها پلک

 (. 1398 پلنت، نشورتکیا)مجله  دهد یروان

 هانشورتکیایبراداتیتهد-1-2-2

 ،کروناویروس  بحرانناشی از  اقتصادی های چالش به نسبتممکن است  گران ها، بیمه برخالف استارتاپ

 را خود قراردادهای مشتریان و است بلندمدت تجاری الگوی یک؛ زیرا بیمه باشند داشته کمتری حساسیت

ها را در زمان وجود کرونا تحت تاثیر  تهدیداتی که اینشورتک یکی از. دارند می نگه ها دههحتی  و ها سال برای
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های تازه کار است. با این که،  دهد، مواجه شدن با کمبود نقدینگی و سرمایه مخصوصا برای اینشورتک قرار می

توانند از  نمی تنهایی بههای اخیر بوده است ولی  ها در سال منجر به موفقیت اینشورتک نوآوریخالقیت و 

 تجربه راشرایطی  چنین های موجود، ستارتاپرسد ا که، به نظر می کنونی نجات یابند و با توجه به این نبحرا

 کند.  عمل  ها آن برای استرس تست یک عنوان بهتواند  می بحرانباشند، این  نکرده

 آینده های اهم درها  آن بودجه رود می انتظار زیرا ؛است نامشخص وضعیت اعتبار، کم های استارتاپ مورد در

، (CVC) 1خطرپذیر شرکتی یگذار سرمایهگروه  بزرگ مانند گذاران سرمایههمچنین، . برود بین ازکم شده و 

عمل  انهمحتاط بسیاراست، وکارهای نوپا  بر روی استارتاپ ها و کسبمستقیماً  ها آن گذاری سرمایهکه 

ها، به ویژه  اینشورتک از برخی است کنمم وبا بحران مواجه شده  مالی بازارهایدر نتیجه  .کنند می

البته این امکان نیز وجود  .بخورند شکستکار و اولیه، به دلیل عدم کفایت سرمایه الزم،  های تازه اینشورتک

 راخود  مناسب بازار/محصول قبالً که هایی استارتاپها و  شرکت بهگذاران  دارد که با گذشت زمان، سرمایه

 گذاری کنند.  عالقه مند شده و در آن سرمایه دارند،سریعی  رشد انداز   چشم و اند کرده اثبات

هایآنالیندرزمانشیوعویروسکروناهاوتهدیداتبرایبیمهفرصت-1-3

به  داتیتهدآمده و  شیپ یها فرصت بهدر ادامه،  ،یفعل طیدر شرا نیآنال یها مهیتوجه به لزوم استفاده از ب با

 .میپرداز یم 19 دیکو یماریب وعیشزمان  در نینالآ یها مهیبوجود آمده 

 نیآنالمهیبیبراهافرصت-1-3-1

های جدید را  نوآوری امکانمردم را با اختالل مواجه کرده، اما  روزمره زندگیبا وجود اینکه ویروس کرونا 

تجارت هایی از  بخش رها د اینشورتک و بیمه های شرکت برایفراهم کرده است. تحوالت دیجیتالی 

بیشتر  مردم تا شود می باعثویروس کرونا  شیوعکند.  معنا پیدا می (B2C) 2الکترونیک بین سازمان و مشتری

این  ها بیمه و باشندی برای رسیدن به امنیت حل راه دنبال به و کنند فکرامنیت بدنی، سالمتی و ...  درباره

 (.Walker, 2020) ددهن می پاسخ اجتماعی و جسمی امنیت تامین برای مردم نیاز

ویروس  ها در زمان شیوع توان از منظر تغییر میزان فروش آن های آنالین را می فرصت ایجاد شده برای بیمه

گذاران به  این که به دلیل عدم تمایل بیمهبا شود.  رسی کرد که در ادامه به آن پرداخته میبر کرونا

فروش ، ، در میان مدت؛ ولیتاه مدت کاهش یابدبیمه در کوصنعت رشد های جدید، ممکن است  نامه بیمه

کند  های بیمه کمک می فناوری .رفت سمت فروش آنالین خواهدتغییر خواهد کرد و به فیزیکی های  نامه بیمه

                                                                                                                                                                                      
1
 Corporate venture capital (CVC) 

2 Business-to-consumer (B2C) 
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صورت آنالین ه بیمه بگذاران را حفظ کند و بر این اساس،  موجود، ارتباط با بیمه تا در شرایط فاصله اجتماعی

روند، در آینده و پس از بحران ناشی از ویروس کرونا نیز قابل استفاده خواهد بود و خریداری شود. این 

مدیریت کنند و به مرور استفاده های هوشمند خود  در تلفنای را  بیمههای  همه پوششتوانند  گذاران می بیمه

های خود را به صورت  نامه گران در تالشند بیمه یابد. لذا، بیمه نامه کاهش می های خرید سنتی بیمه از روش

به طور مثال، ارزیابی   ها خودداری کنند. آنالین ارائه دهند و حتی االمکان از حضور افراد در نمایندگی

 بدونهای سالمت موجود بدون مراجعه وی به مراکز مربوطه و  توان از طریق استارتاپ شده را می سالمت بیمه

همچنین،  . یابد کاهش درمانی مراکزتحمیل شده بر  ارب تا به صورت آنالین انجام داد پزشکی معاینه

توانند در خدمات آنالین خود، مشاوره روانشناختی و مشاوره در مورد انواع بیمه را نیز به  گران می بیمه

های خود اضافه کنند. در همین راستا، در زمان شیوع ویروس کرونا فروش بیمه آنالین در هند حدود  نامه بیمه

 رشد اینرشد چشمگیری دارد اما  2020های آنالین هر ساله در مارس  ایش یافته است. بیمهدرصد افز 40

بیشتر است. برای مثال  ،هر ساله وجود دارد که درصدی 10 رشد متوسط با مقایسه دردر زمان شیوع ویروس 

 بیمه ا افزایش یافته وکرون مثبت موارد تعداد افزایش بادر هند  درمان و زندگیهای آنالین  بیمه برای تقاضا

های  بر خالف بیمه(. Sharma, 2020ی داشته است )درصد 20رشد  عمر بیمهو  درصدی 40-35رشد  درمان

به صورت حضوری از نمایندگان بیمه  نامه بیمههای سنتی که در آن  نامه زندگی و درمان، تعداد بیمه آنالین

های آنالین در شرایط بحران ناشی از  که لزوم استفاده از بیمه ماه کاهش یافته استاین د، در شو خریداری می

بیشتر مردم از ویروس کرونا، خرید بیمه  های بعد، به دلیل آگاهی در ماه حال این . باکند اپیدمی را تقویت می

 های سنتی نیز افزایش یافته است.  

 نیآنالمهیبیبراداتیتهد-1-3-2

ه دهند تا کارهای خود را ب کارمندان خود اجازه میهای بیمه به  شرکتبه دلیل انتشار ویروس کرونا، اغلب 

. های آنالین استفاده کنند کردند از بیمه و به مشتریان توصیه می صورت دورکاری و از منزل انجام دهند

تر مورد حمله قرار دهند. شهمین امر باعث شده تا هکرها از این فرصت استفاده کرده و سیستم اشخاص را بی

و برای مهاجمین سایبری به فرصتی بسیار  یک تهدیدشیوع کرونا در دنیا برای مردم دنیا به در نتیجه 

 2020در آغاز سال افزایش بسیاری کرونا ساس، حمالت سایبری مرتبط با بر این امناسب تبدیل شده است. 

است که  بیشتر شده هکرهای سایبری فعالیت ویروس کرونا، شیوع زمان ازدر واقع،  .داشته استمیالدی 

 برداری بهره بر تمرکز ها و سیستم اینترنتی شرکت به نفوذ برای تالش حمالت گسترده فیشینگ،توان به  می

 . اشاره نمود رکاری کارمندان آن شرکتدو از

https://www.businesstoday.in/search.jsp?searchword=Aprajita%20Sharma&searchtype=text&searchphrase=exact&search_type=author
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هایبیمهدرزمانشیوعویروسکروناهابرشرکتتاثیراینشورتک-1-4

ها، با  های بیمه، این شرکت ای در اغلب شرکت های بیمه با شیوع ویروس کرونا و به واسطه کمبود فناوری

ها استفاده  و بزرگ( از این فناوری سنتی )کوچک، متوسط  های بیمه اند. اغلب شرکت مشکالتی مواجه شده

هایی نیز وجود دارد که خود  های حضوری و فیزیکی تکیه دارند و در مقابل شرکت کنند و بیشتر بر روش نمی

کنند. در ادامه،  روز کرده و از فرصت به وجود آمده در زمان شیوع کرونا استفاده می را با نیازهای مردم به

 های بیمه مورد بررسی قرار دهیم.  ای در شرکت های بیمه تفاده از فناوریسعی بر این است که تاثیر اس

 یسنتمهیبیهاشرکتبرکروناروسیوبحرانریتاث-1-4-1

ای استفاده  های بیمه ها و فناوری از امکانات اینشورتک متوسط و کوچکبیمه  های شرکتبا توجه به این که 

از یک طرف، به دلیل کمبود آموزش در زمینه بود.  خواهند وس کروناویر بحران بازنده ترین بزرگ، کنند نمی

 و یندهاافر ومتکی بوده  فیزیکیمحصوالت خود به صورت  فروشگران همچنان بر  کار آنالین، بیمه و کسب

 فروش فکر طرز و تجربه کارگزاران وبیمه  نمایندگان ،گران بیمه از بسیاریو  هستند کاغذ بر مبتنی اسناد

های بیمه را تحت   نمایندگی و کارگزاران ،گران بیمه از بسیاری ا،کرون ویروس بحرانلذا،  .ندارند را آنالین بیمه

های بیمه کوچک  از طرف دیگر، در شرکت .کرده است خود دفاتربه تعطیلی  مجبور را ها آن و تاثیر قرار داده

راه  از انمشتریو اطالعات  ها داده به توان های موجود، به راحتی نمی و سنتی، به دلیل عدم وجود زیرساخت

 به ،ی ندارندسازگار دیجیتالی ساختارهای باهنوز  هگرانی ک بیمهبنابراین، . کنند پیدا دسترسیدور و از منزل 

 از بیش را ها آن بحران اینو  شد خواهند خسارت بیشتری دچار ،متوسط و کوچک های شرکت خصوص

 . با مشکل روبرو خواهد کرد گذشته

 شبه یک ورشکستگی ترس به نیازی سنتی بزرگ گران بیمههای اپیدمی،  در زمان بحران ناشی از بیماری

 دو از بیش که دارند پوند میلیارد 80 بر بالغ ساالنه درآمد کدام هر جهانی بیمه های شرکت ترین بزرگ. ندارند

چنین سرمایه بزرگی  هها ب شورتکاین تا کشد می طول ها سال. است 2018 سال در بوک فیس درآمد برابر

 .(Wiens, 2020) آورند بدست را بزرگی نسبتا بازار سهم و دست یابند

 دارند،خود  فناوری تغییر به نیاز تنها نهبیمه،  های شرکتچیزی که مشخص است این است که  حال این با

 یافتن به قادر دیگر ها ارگزاریک ،آینده سال پن  طی بپردازند. زیرا نیزافراد  ذهنیت تغییرباید به  بلکه

 شد خواهند روبروجدی  مشکالتهای بیمه متوسط با  شرکت ،آینده سال دهطی . بود نخواهد جدید کارمندان

های کاغذی به شدت کاهش یابند و در برخی کشورها  نامه بیمه شود بینی می پیش ،آینده سال طی بیست و

 . به صفر برسند
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 (نشورتکیا)یامهیبیفناوریدارایهاشرکتبرروناکروسیوبحرانریتاث-1-4-2

 و فنی های زیرساخت دارای وشته ندا اعتماد  فروش و خدمات سنتی و حضوری بیمه بهها  اینشورتک

 در .دهند ادامه کارمندان، دورکاری شرایط در حتی را خود کار دهد می امکان ها آن بههستند که  پیشرفته

شیوع ویروس کرونا  مانند مواقعی در راخود  یها فعالیت مجبورند و کوچک سنتی بیمه های شرکت که حالی

 سختی بهکنند،  ها استفاده می آنالین و اینشورتک های ای که از بیمه های بیمه شرکت در مقابل، کنند، متوقف

مذکور کمتر های  در این شرایط، خسارت وارد شده به شرکت. گیرند می قرار های اینچنینی بحرآن تأثیر تحت

ویروس دیده از  صنایع آسیبتوان اینشورتک ها را در  های سنتی خواهد بود. به عنوان مثال، می از شرکت

، شبکه نوآفرینی پلنتای استفاده کرد ) مانند صنعت گردشگری، صنعت سرگرمی و صنعت ورزش حرفه کرونا

المت، سفرهای خود را حذف (. صنعت گردشگری به دلیل اینکه مسافران برای حفظ امنیت و س1398

توانند از   میهای بیمه  شرکتکردند بسیار آسیب دیده و خسارت زیادی متحمل شده است. در این صورت  می

را صنعت این ضرر مالی استفاده کرده و میزان های خاص بیمه مسافرتی  ای تعیین پوششبرها  اینشورتک

توانند به کم کردن خسارات  ی محصوالت جدید میهای بیمه با طراح . به همین ترتیب، شرکتدنکاهش ده

 پذیر بپردازند.  صنایع آسیب

های آنالین را  نامه و پوشش ها همیشه مورد عالقه جوانان بوده و معموالً، خرید بیمه استفاده از اینشورتک

 . ری نمایندو خریدا دهند تغییر ،ببینندمدنظر خود را  پوششدر هر زمانی  توانند زیرا می ،دهند می ترجیح 

 با. دنکن جذب کارمند یا گذار بیمه عنوان به را واناناند ج شده موفقهای بیمه از ابتدا  بر این اساس، شرکت

در  که دارند را فرصت اینو  دارند اختیار در را بازار سهم از کوچکی بخش هم هنوزها  اینشورتک حال، این

 . دهند تغییر ای های جدید بیمه به سمت استفاده از فناوری را مشتری رفتار آینده

بندیوپیشنهاداتجمع-1-5

های بیمه را در ارائه  تواند شرکت های نوین می ها و فناوری استفاده از اینشورتکهمانطور که بیان شد، 

 های شرکتای یاری دهد و اثرات دورکاری و فاصله اجتماعی را کاهش دهد. از یک سو،  محصوالت بیمه

 مسیرو  شده سازگاران مشتریجدید  انتظارات باکنند،  ها و اینشورتک استفاده می ستارتاپاز ا که ای بیمه

افراد برای  ذهنیت تغییر چالش بزرگترینهای بیمه،  برای این شرکت. دهند می ادامه را شدن دیجیتالی

 ویژهه ب وبیمه های  سای الزم انجام گیرد. از سوی دیگر، شرکت تواند فرهنگ استفاده از خدمات است که می

و  شد خواهند روبروجدی  مشکالت با ؛ نبوده سازگار دیجیتالی ساختارهای با که کارگزارانی و نمایندگان

با مشکل مواجه شوند. در این شرایط،  ها گری آن فرایندهای صدور و بیمه شود شیوع ویروس باعث می

و با ارائه  سنتی خود استفاده کنند رقبای از گرفتن پیشی رایها ب فرصتتوانند از این  می ،ها اینشورتک
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و فروش و های بیمه را در جذب مشتریان و افزایش  شرکتها،  ها و استفاده از اینشورتک خدمات آنالین بیمه

که استفاده از  . البته باید به این مسئله هم توجه داشتیاری رسانند سود قابل توجهدر نتیجه کسب 

یکی  که های بیمه به همراه داشته باشد تواند تهدیدی برای شرکت ین، میهای جدید و خدمات آنال تکنولوژی

های بیمه بایستی  لذا، شرکت از این تهدیدها، افزایش احتمال حمالت سایبری و سرقت اطالعات افراد است.

 د.های نوین فراهم نمایند تا از تهدیدهای اینچنینی جلوگیری شو بستر ایمن و الزم را برای ارائه فناوری

 های شرکت سوددهی میزان افزایش برای را زیر های توصیه توان می شده، ذکر موارد به توجه با و کلی طور به 

 : کرد مطرح بیمه

 های بیمه، ها جهت افزایش فروش و سود شرکت های آنالین در صدور و فروش بیمه استفاده از روش -

به صنایعی که بیشترین زیان را های جدید جهت کم کردن خسارات وارد شده  طراحی اینشورتک -

 اند، دیده

 طراحی اینشورتک در بیمه سالمت و درمان مانند اینشورتک مطرح شده در چین، -

 ها. طراحی اینشورتک جهت مشاوره به بیماران و راهنمایی درست آن -
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نقشهوشمصنوعیدرارتباطباظهورکروناوتاثیرآندرصنعتبیمه-2

 1دکتر فربد خانی زاده

 مقدمه

 و سازی خودکار منظور به 19کوید  زمان در را 2در هوش مصنوعی گذاری سرمایه گران بیمه رود می انتظار

گلوبال  ماهه سه نظرسنجی آخرین براساس .دهند افزایش پرونده های خسارت پردازش به بخشیدن سرعت

میزان  با این حال .کنند یم استفاده مصنوعی هوش از بیمه صنعت های بنگاه ٪67 حاضر حال در ،3دیتا

 های داده ( ،٪83) 4ابری رایانش جمله از دیگر، برتر فناوری چندین از تر پایین استفاده از این ابزار همچنان

 (.٪70) است 6اشیاء اینترنت ( و٪78) 5بزرگ

 هاستفاد مورد بیمه ارزش زنجیره مختلف مراحل در است ممکن و است گسترده مصنوعی هوش کاربرد اگرچه

 در گذاری تمرکز اصلی سرمایه رود می انتظار گیرد، ولی در حال حاضر با توجه به شیوع بیماری کرونا قرار

در  .باشد می 7و بررسی متن بیمه نامه تقلب کشف پرونده های خسارت، به بخشیدن سرعت برای فناوری این

 گیرند. می ادامه این سه مورد بیشتر مورد بررسی قرار

یخسارتهاپرونده-2-1

 بیمه جمله از رشته های مختلف بیمه ای پرونده های خسارت در تعداد افزایش به منجر کرونا شیوع تاکنون

با توجه به میزان کنسلی پروازهای  .است شده 8)وقفه در فعالیت( پوشش های بیمه ای عدم النفع و مسافرتی

ا وجود دارد. همچنین با توجه به قوانین که در برخی از بیمه نامه ه 9مسافرتی و پوشش لغو به هر علتی

قرنطینه و به تبع آن تعدیل نیرو توسط بسیاری از کسب و کارها، شرکت های بیمه با حجم عظیمی از پرونده 

 های خسارت مواجه شده اند که رسیدگی دقیق به آنها مستلزم صرف زمان زیادی است. 

                                                                                                                                                                                      
1
 عضو هیات علمی پژوهشکده بیمه 

2
 Artificial Intelligence  

3
 GlobalData 

4
 Cloud Computing  

5
 Big Data 

6
 Internet of Things 

7
 Policy Wording 

8
 Business Interruption  

9
 Cancelation For Any Reason (CFAR) 
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ب رضایت آنها نیاز دارند که به پرونده های خسارت از طرفی بیمه گران برای حفظ بیمه گذاران خود و جل

دریافتی در کوتاه ترین زمان رسیدگی و آنها را تسویه کنند. استفاده از هوش مصنوعی در دستیابی به این 

 مهم بسیار تاثیرگذار است. 

ز ابزار از طرف دیگر با توجه به محدودیت های کنونی در ارتباط با رفت و آمدهای غیر ضروری، استفاده ا

 چهره به چهره تماس هرگونه به نیاز تقریباً مصنوعی هوش باشد. در واقع می هوش مصنوعی راه حلی بهینه

فاصله  اقدامات با توجه به آنکه .برد می بین از درخواست خسارت ارائه برای را نمایندگان و مشتریان بین

 دیجیتال صورت به و پرونده های خسارتمطالبات  ارسال باشد، می حال اجرا در همچنان 1گذاری اجتماعی

 .است اساسی و مهم امری

شرکت  با دهند می ترجیح مصنوعی هوش استفاده از برای که داشتند اظهار شرکت ها ٪76 در همین راستا،

 به گران بیمه اینکه به دنبال شیوع کرونا، بینی پیش با .کنند همکاری و مشارکت دهنده فناوری های ارائه

 برای اخیراً 2اینشورتک پکت گلوبال رسیدگی به پرونده های خسارت خود خواهند بود، روند حاصال دنبال

بستر پرداخت خسارت با محوریت هوش مصنوعی طراحی  یک آن، کاهش و خسارت پردازش سرعت افزایش

  کرده است.

پرداخت خسارت  دیگری که در این شرایط امکان استفاده از هوش مصنوعی را در فرآیند استارت آپی شرکت

 جمع دالر میلیون 2/5، فرآیند اختصاص بودجه دوم دور درنام دارد. این شرکت   Sprout.aiفراهم کرده 

 گذاران بیمه بستر پرداخت خسارت خود را سریعتر راه اندازی کند. این بستر به بتواند تا است کرده آوری

 .کند تسویه را پرونده های خسارت ساعت 24 مدت ظرف دهد می وعده

تواند فرصتی مناسب برای ارائه خدمات متفاوت و با کیفیت  می شایان ذکر است که شرایط مزبور از یک زاویه

 به بیمه گذاران باشد.

 تقلباتبیمهای-2-2

از این دوران  منت  مالی مشکالت ،موارد اشاره شده در باال در ارتباط با حجم پرونده های خسارت بر عالوه 

همواره هدف از ارتکاب اعمال متقلبانه در صنعت  .شود ادعاهای متقلبانه ی بیشتری به منجر تواند می نیز

بیمه سوء استفاده و کسب منفعت مالی از شرکت های بیمه بوده است. در همین راستا فشارهای اقتصادی 

پیش از این نیز هیچ این دوران نیز انگیزه ای قوی برای نه تنها باندهای حرفه ای تقلب بلکه برای افرادی که 

 باشد.   می گونه سابقه رفتارهای کالهبردارانه نداشتند

                                                                                                                                                                                      
1
 Social Distancing  

2
 Pact Global 
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شرکت های بیمه  ی چنین مواردی بیش از پیش دغدغهدر همین راستا دقت و سرعت در کشف و شناسای

کند و  های زیادی به صنعت بیمه تحمیل می های تقلب در صنعت بیمه هزینه گشته است. هر ساله پرونده

شود این روند دچار افزایش چشمگیری شود. بنابراین استفاده  می ارد اشاره شده در باال پیش بینیبراساس مو

 شود می باعث و ، سازد می پذیر امکان را مشتری های داده تر دقیق و سریعتر پردازش ،مصنوعی هوشاز 

 .شود با احتمال صحت باالتری انجام و تر ساده پرونده های متقلبانه نیز شناسایی

یکی از موارد تقلب که در دوران شیوع بیماری رو به افزایش است و فرصت مناسبی را برای کالهبرداران 

ی است. با توجه به اینکه در این کند ایجاد تصادفات ساختگ می فراهماستفاده مالی از شرکت بیمه   جهت سوء

باشد و  می ی تصادف راحت تر دوران خیابان ها خلوت تر بوده ، توجیه عدم حضور پلیس و شاهد در صحنه

 بدون گزارش و کروکی پلیس ،افراد دست به صحنه سازی تصادف زده و اقدام به تشکیل پرونده خسارت

 نمایند. می

تواند ابزاری باشد برای بروز تقلب در بیمه  می دستورالعمل های بهداشتی در ارتباط با ویروس کرونا نیز

در رشته ی اتومبیل تبانی با فرد تعمیرکار برای افزایش هزینه های  موارد تقلباز اتومبیل. در واقع یکی 

ضدعفونی کردن و  باشد. در همین راستا در این دوران برخی از تعمیرگاه ها برای تمیزکردن می تعمیر خودرو

ز کنند که به دلیل شیوع کرونا نیاز است خودرو چند رو می کنند. همچنین ادعا می خودرو هزینه ها را اضافه

 گردد. می به آن اضافهنیز در تعمیرگاه نگهداری شود و به تبع آن هزینه های مربوط به نگهداری 

با توجه به نمونه های اشاره شده در باال و سایر نمونه های مشابه، هوش مصنوعی و روش های داده کاوی به 

تواند از میان  می تقلبات همشوند تا الگوی تقلبات رای  در این دوران را کشف کنند. الگو  می کارگرفته

الگوهای شناخته شده ی گذشته باشد که در شرایط فعلی میزان آنها افزایش یافته و هم احتمال دارد با 

تقلباتی مواجه شویم که تا پیش از این نمونه ای از آن را مشاهده نکردیم. شایان ذکر است کشف الگوهای 

 گردد. می وریتم های داده کاوی میسرجدید تنها از طریق کاربرد هوش مصنوعی و الگ

بررسیمتنبیمهنامه-2-3

همانطور که اشاره شد یکی از چالش های جدی و پیش روی بیمه گران هجوم زیاد بیمه گذاران برای دریافت 

باشد. در واقع شاید بتوان گفت در هیچ  می خسارت و یا مشورت درباره شفاف سازی پوشش های بیمه نامه

ات مربوط به شرایط بیمه نامه ها و کلوزهای موجود در آن تا این اندازه مورد توجه و حساسیت دورانی جزیی

 قرار نگرفته بود.
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شود که پی ببریم تعداد افراد و متخصصانی که به این شروط تسلط و  می این موضوع زمانی چالش برانگیزتر

از طرفی شرکت های  رایط بسیار اندک است.اشراف دارند در مقایسه با تعداد تقاضای بیمه گذاران در این ش

به چه کنند تا مشخص کنند که  می خود تکیه بیمه نامه های 1به طور عمده به بررسی دستی بیمه  همچنان

 12تواند بین شش تا  می این امر در شرایط حاضر .گذارد می روی پوشش تأثیرمیزان نگارش و زبان بیمه نامه 

  .ماه طول بکشد

که به شرکت های فعال در رشته بیمه اموال ومسئولیت ، 2تا شرکت اینشورتک ریسک جنیوسدر همین راس 

متن کلیه بیمه نامه های پرتفوی خود را تجزیه   هوش مصنوعیفن آوری های با استفاده از کند تا  می کمک

کرونا  و تحلیل کنند، آخرین تکنولوژی خود شامل چک لیستی مختص پوشش ها و کلوزهای مرتبط با شیوع

 ارائه داده است. 

، مدیر عامل شرکت ریسک جنیوس،  تکنولوژی و هوش مصنوعی به کار 3بر اساس گفته های کریس چیتام

آید چک  می )مانند کرونا( به وجود 4و ریسک نوظهوریک خطر  هر زمان کهگرفته شده توسط این شرکت 

صدها یا حتی  بر رویفهرست سپس این کند.  می های بالقوه ایجاد پوشش  بررسیلیست و فهرستی برای 

  شود. می شود و بندها و کلوزهای مرتبط از هر بیمه نامه  استخراج می بیمه نامه اعمالهزاران 

شرکت  .نوظهور انباشته استهای در حال حاضر تجربیات قابل توجهی را در فضای ریسک  ریسک جنیوس

 .برای بیمه های مسئولیت استفاده کردند 2019در سال ابزار هوش مصنوعی این  های بیمه برای اولین بار از

شرکت  50در حال حاضر این شرکت، تکنولوژی خود را برای بررسی شرایط مربوط به شیوع کرونا در اختیار 

 بیمه قرار داده است. 

بندیجمع-2-4

با  مشارکت طریق از یا مستقیم گذاری سرمایه به تصمیم گران بیمه اینکه از نظر صرف ظهور ویروس کرونا،

 را خسارات پردازش در مصنوعی هوش از استفاده سرعت نیاز به ، باشند داشته را فن آوری شرکت های

شفافیت  تر، ساده فرآیندهای از گذاران مندی بیمه بهره باعث نهایت در ها گذاری سرمایه این کند. می تسریع

 گردد. می سریعتر پرداخت و بهتر

                                                                                                                                                                                      
1
 Manual  

2
 RiskGenius  

3
 Chris Cheatham 

4
 Emerging Risk 
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باکمکهوشمصنوعی19ناشیازویروسکوویدبررسیآثاراقتصادی-3

 1دکتر محمدرضا اصغری اسکوئی

مقدمه

در مدت کوتاه اثرات عمیقی بر زندگی انسان از جمله اقتصاد خرد و کالن داشته است. یکی  19ویروس کوید 

اتخاذ سیاست  های مقابله با شیوع ویروس، جلوگیری از انتقال آن است. تقریبا تمام کشورها ناچار به از راه

حفظ فاصله اجتماعی یا قرنطینه شدند. اتخاذ این سیاست، با دعوت افراد به ماندن در خانه و کاهش احتمال 

انتقال ویروس، سبب تعطیلی کسب و کارها، افزایش بیکاری، کاهش درآمد خانوار و نتیجتا رکود اقتصادی 

ینه سالمت که پیرامون بررسی اولویت سالمت یا پردازان به موضوع چالشی هز گردد. لذا گروهی از نظریه می

الویت اقتصاد است، پرداختند. از این جهت، مطالعه آثار اقتصادی سیاست فاصله اجتماعی و قرنطینه اهمیت 

محور به  سازی آثار اقتصادی با کمک مدل عامل و به طور خاص شبیه 2ای پیدا کرد. هوش مصنوعی ویژه

 این مهم مطرح بوده است. عنوان یک رویکرد برای بررسی 

در این پژوهش آثار اقتصادی سیاست حفظ فاصله اجتماعی یا قرنطینه بر درآمد خانوار و میزان شیوع ویروس 

سازی چندین سناریوی مختلف است. بررسی آثار اقتصادی و نرخ  شود. این بررسی شامل شبیه بررسی می

های بیمه  مه دارد. افزایش نرخ مبتالیان بر هزینهشیوع بیماری تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر صنعت بی

درمان تاثیر مستقیم و رکود اقتصادی تاثیر غیرمستقیم بر صنعت بیمه دارد. در عین حال کاهش جابجائی و 

 تواند سبب کاهش تصادفات و حوادث شود. تعطیلی برخی کسب وکار می

است.  19ت بیشتر از بیولوژی ویروس کووید دهی در مسیر شناخ از دیگر موارد کاربرد هوش مصنوعی، شتاب

ها به کادر درمانی امکان کاهش  بینی، سنجش همبستگی و نمایش دیداری داده مندی از ابزارهای پیش بهره

 48حدود  PCRدهد. زمان استاندارد برای پاسخ یک تست  سازی سریعتر را می زمان پاسخ تست و تصمیم

 1000پی در شهر نیویورک با استفاده از هوش مصنوعی، نتیجه تست ساعت است، که اخیرا یک گروه استارتا

دهد. کاهش زمان تشخیص سبب نجات جان بیماران زیادی  ساعت ارائه می 2بیمار را به صورت همزمان در 

های درمان داشته است. این راه حل در حال تجاری سازی است. استفاده  شده و اثر مستقیم در کاهش هزینه

اسکن و رادیولوژی از قفسه سینه بیماران از دیگر  تی های هوش مصنوعی در تحلیل تصاویر سی از آلگوریتم

های بسیار دقیق برای شناسائی الگوی صدمات در  موارد کاربردی در تشخیص و درمان ویروس است. روش
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 های کاربردی اثرات شود. این روش سیستم تنفسی باعث کاهش درصد خطا و افزایش سرعت تشخیص می

 غیرمستقیم بر هزینه درمان و هزینه خانوارها دارد.  

191سازیآثاراقتصادیوبهداشتیناشیازویروسکوویدشبیه-3-1

اثرات عمیقی در زندگی فردی و اجتماعی داشته و دارد. تنوع عوامل تاثیرگذار و  19پدیده ویروس کووید 

نماید. در واقع با یک  می این پدیده را بسیار مشکلبدیع بودن آن امکان تحلیل و پیش بینی اثرات آینده 

پدیده پیچیده با ماهیت پویا مواجه هستیم و در عین حال نیاز مبرم داریم اثرات آن بر سالمت و اقتصاد 

یک رویکرد کارآمد در حوزه هوش مصنوعی  2محور سازی عامل جامعه و فرد را مطالعه و بررسی کنیم. مدل

دف اصلی شبیه سازی و بررسی نحوه گسترش ویروس و اثرات اقتصادی اعمال برای این منظور است. ه

 سیاست محدودیت جابجائی، حفظ فاصله اجتماعی و قرنطینه است. 

ها را  از آنجا که افراد عامل انتقال ویروس هستند، داشتن دموگرافی جمعیتی کشور، توزیع جغرافیائی عامل

ری است و طبق گزارش منابع بهداشتی به طور متوسط هر به شدت مس 19کند. ویروس کووید  مشخص می

(. هر عامل در یکی از حالت های 5/3تا  5/1کند )با دامنه احتمالی  فرد دیگر را آلوده می 6/2فرد مبتال 

کند و  درصد افراد مبتال و بهبودیافته را مشخص می 3تواند باشد. شرایط آغازین مظنون، مبتال و بهبودیافته می

شده نیز برای افراد مبتال که به شرایط حاد رسیده و  شوند. حالت فوت ها مظنون محسوب می ملمابقی عا

 شود.  اند در نظر گرفته می بهبود نیافته

با فرض سرایت ویروس از طریق تماس نزدیک افراد، جابجائی بیشتر افراد به معنی احتمال بیشتر سرایت 

شود.  حداقل فاصله که انتقال ویروس رخ دهد، تعریف می سازی فاصله انتقال معادل است. لذا در شبیه

نیاز  کند. برای هر فرد مبتال یکی از سه حالت بی سیستم بهداشتی و درمانی هر روز شرایط بهتری پیدا می

شود. با توجه به ارتباط حاالت  ازبستری )بدون عوارض حاد(، نیازمند بستری و مراقبت ویژه در نظر گرفته می

شود. این مدل یک مدل احتمالی است و نرخ بهبود به تفکیک سن برای  فضای حالت ترسیم میمختلف مدل 

هر یک از حاالت فوق بر اساس آمار استخراج و در جدول نمایش داده شده است. در هر شبیه سازی حد 

 . کند ها را مشخص می بحرانی تعریف شده که ظرفیت پذیرش همزمان مبتالیان به ویروس در بیمارستان
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اند، انجام  ها طبق شرایط اغازین در آن توزیع شده مدل در یک فضای دوبعدی که عامل 1الگوی جابجائی

های  شود. اندازه جابجائی در ابعاد مختلف با توزیع نرمال و میانگین صفر بازاء هر عامل )به استثناء عامل می

 شود.  بستری، مراقبت ویژه و فوت شده( تعریف می

گیرد. در این مدل، درآمد  سازی شامل درآمد و دارائی افراد مورد بررسی قرار می ر این شبیهآثار اقتصادی د

شود، گرچه در مواردی این فرض )مثال کار در خانه( چندان دقیق  افراد تابعی از جابجائی آنها فرض می

د براساس آمارهای نیست، اما با اغماض قابل قبول است. در شرایط آغازین شبیه سازی، توزیع دارائی افرا

های اقتصادی جامعه به پن  گروه  گردد. اقشار جامعه در قالب چارک اجتماعی و افتصادی جامعه لحاظ می

سازی توزیع دارائی هر  شوند. در شبیه شامل خیلی فقیر، فقیر، متوسط، دارا و خیلی دارا تقسیم بندی می

شود. در این  هر یک از اقشار فوق الذکر تهیه میگروه در قالب منحنی لورنز و نمونه برداری یکنواخت از 

توزیع حداقل درآمد برای چارک اول به عنوان واحد در نظر گرفته شده و درآمد سایر اقشار به صورت ضریب 

 شود.  صحیحی از آن مشخص می

عامل  شود. هزینه هر می ، دارائی هر عامل به اندازه ضریبی از حداقل واحد هزینه ثابت کسر2در هر تکرار

شود. همچنین دارائی هر عامل متناسب با درآمد روزانه آن  متناسب با قشر اجتماعی آن عامل مشخص می

یابد. درآمد یک مقدار تصادفی متناسب با میزان دارائی، میزان جابجائی و یک ضریب ثابت که  افزایش می

توان اضافه  بیشتری را میشود. در مدل فرضیات  مشخص کننده میزان تاثیرپذیری شغل است، تعیین می

نمود، از جمله تاثیر محدودیت جابجائی روی محیط زیست، کاهش آلودگی، سطح گرمایش زمین، کاهش 

 توان نام برد.  مصرف سوخت و انرژی و میزان صرفه جوئی عمومی حاصل از سیاست محدودیت جابجائی را می

 نتایجشبیهسازی-3-2

ازین، بازاء مقادیر تصادفی، یکتا و اختصاصی است. با وجود تغییرات سازی براساس شرایط آغ نتای  شبیه

های مختلف پراکندگی زیادی ندارد. لذا براساس اصول شبیه  تصادفی نتای  کلی و رفتار سیستم بازاء سیاست

سازی و روش عددی مونت کارلو با تجمیع نتای  چندین شبیه سازی، رفتارها و عواض حاصل از هر سیاست 

های محدودیت جابجائی و  و اعمال سیاست 19شود. هفت سناریو برای مطالعه اثار پدیده کوید  یمشخص م

 فاصله اجتماعی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. 

  )سناریو اول: بدون اعمال محدودیت )اولویت حفظ اقتصاد به جای حفظ سالمت انسان 

 مبتال شده  سناریوی دوم: اعمال محدودیت فقط برای افراد 
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  سناریوی سوم: اعمال محدودیت جابجائی برای تمام افراد 

  جامعه 95% جامعه و پایان محدودیت تا 10سناریوی چهارم: اعمال محدودیت جابجائی بعد ابتالء %

 سالم باشند. 

  سناریوی پنجم: جمعیت کنترل شده در تماس با جمعیت کنترل نشده 

  سناریوی ششم: فاصله گذاری عمودی 

 ناریوی هفتم: اجبار استفاده از ماسک عمومی  س 

 برخی سناریوها در کشور بریتانیا در اشکال زیر نمایش داده شده است.   ه ازایسازی ب نتای  شبیه

ول
ی ا
یو
نار
س

 

 

وم
 د
ی
یو
نار
س

 
 

وم
 س
ی
یو
نار
س

 

 



 

 

255 

255 

 

 های نوین فصل چهارم: فناوری

رم
ها
 چ
ی
یو
نار
س

 

 

جم
 پن
ی
یو
نار
س

 

 

شم
 ش
ی
یو
نار
س

 

 

تم
هف
ی 
یو
نار
س

 

 

بندیجمع-3-3

دهی در فرایند  دارد. از جمله شتاب 19هوش مصنوعی کاربردهای متنوعی در مواجه با پدیده کووید 

های بالینی و تصاویر اسکن و  تشخیص و درمان، شناخت بیولوژی ویروس جهت یافتن واکسن، تفسیر داده

ار اقتصادی این پدیده توان نام برد. در صنعت بیمه، مطالعه آث سازی مدل شیوع ویروس در جامعه را می شبیه

ریزی بسیار مهم است. سیاست فاصله اجتماعی و  گذاری و برنامه و مدل شیوع این بیماری در حوزه سیاست

اعمال محدودیت جابجائی ضمن مهار سرعت شیوع بیماری، آثار اقتصادی بر درآمد خانوار و جامعه داشته و 
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سازی سناریوهای مختلف اعم از اعمال  با شبیه لذا ارتباط مستقیم و غیرمستقیم بر صنعت بیمه دارد.

توان این اثرات را مورد مطالعه قرار داد. در  محدودیت کامل، محدودیت کنترل شده تا آزاد سازی کامل، می

شده و همچنین تغییرات درآمد  سازی، تغییرات نرخ جمعیت افراد نیازمند خدمات درمانی و فوت نتای  شبیه

سازی  شود این روش شبیه شود. پیشنهاد می ت سناریوهای مختلف ارائه و مقایسه میاقشار مختلف جامعه، تح

 با توجه به توزیع جمعیتی، توزیع درآمد اقشار و ظرفیت درمانی کشور ایران بازخوانی و عملیاتی شود. 
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بااستفادهازعلمدادهریگهمهیهایماریبوعیشطیدرشرایامهیمحصوالتبیطراح-4

 1پور مهناز منطقیدکتر 

مقدمه

با بهره گیری از هوش مصنوعی تالش های بسیاری برای مقابله با ویروس کرونا در سطح جهان انجام شده 

است. این تالش ها شامل موارد بسیاری از قبیل مدلسازی نحوه شیوع بیماری، تسهیل و تسریع در تشخیص 

همه گیری بیماری و پیش بینی مرگ و میر حاصل بیماری، پیش بینی تبعات اقتصادی و اجتماعی حاصل از 

از آن از جمله مهمترین این موارد است. در عین حال راهکارهای هوش مصنوعی منتقدین بسیاری نیز دارد از 

 جمله اینکه هوش مصنوعی که با تخصص های پزشکی همراه نباشد موثر نخواهد بود. 

برخوردار است، تأثیر نسبت به هوش مصنوعی ه شکاکانه از یک دیدگا (Engler, 2020)  مقاله که در حالی

 ، در حالی که تشخیصبه عنوان مثال داند.  می روشن را آینده هوش مصنوعی در بسیاری از این برنامه ها

 یربرداریتصو بر AI ا سی تی اسکن در حال حاضر از اهمیت باالیی برخوردار است، تأثیرب  -کرونا ویروس

توانند بدخیم بودن ناهنجاری های بافتی را مورد  می . برنامه های در حال ظهور ستا مالحظه قابل یپزشک

به عنوان   .های تهاجمی را کاهش دهندارزیابی قرار دهند، ساختار اسکلتی را مطالعه کرده و نیاز به بیوپسی

استفاده از نین کرده اند همچآزمایش های انسانی را آغاز به تازگی  AI شده توسط یطراح یمثال ، داروها

 همچنین ممکن است اکتشافات پزشکی مربوط به یقاتیهزاران مقاله تحق هوش مصنوعی برای خالصه کردن 

COVID-19  در درک واقع  که هوش مصنوعی یک فناوری بسیار کاربردی است  نیبنابرا .را سریعتر کند

  د.بینانه از محدودیت های آن باید از مزایای آن محافظت شو

های ایجاد شده و قابل بررسی با استفاده از تکنیک های علم داده را به صورت کوتاه فرصت بخش در این

 جهت ارائه محصوالت جدید بیمه ای را معرفی خواهیم کرد.

 هایصنعتبیمهدرمواجههباکروناویروسهاوچالشفرصت-4-1

و کرونا ویروس را میتوان یکی  ها از اجتماع و اقتصاد استمهمترین وظیفه صنعت بیمه جذب شوک

های اخیر دانست که تقریبا تمام کشورها اعم از پیشرفته و توسعه های بین المللی در سالبزرگترین شوک

یافته  را تحت تاثیر خود قرار داده است. پیش از این نه تنها شرکت های بیمه، بلکه بیمه گذاران نیز کمتر به 
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توان گفت برای مواجهه با آن ای چنین شوکی توجه کرده بودند و میضرورت تحت پوشش قرار دادن ریسکه

های توان برای ارائه دهندگان بیمهآماده نبودند. بیشترین زیان ناشی از این شوک در صنعت بیمه را می

بیکاری و بیمه های خدمات درمانی عمومی متصور بود که اغلب بیمه های اجتماعی هستند، اگرچه در 

 دقیق در این حوزه است.آمار الزمه اظهار نظر  اختیار داشتن

ای جدید باشند. یکی از هایی برای طراحی محصوالت بیمهتوانند فرصت می هاییدر عین حال چنین شوک

مندی محصول از قانون اعداد بزرگ است، به عبارتی  ای، لزوم بهرهمهمترین ارکان طراحی محصوالت بیمه

مه گذاران متعدد دارد و اینکه  افراد بسیاری در مورد محتمل بودن وقوع یک ای نیاز به بییک محصول بیمه

های محتمل را خطر هم عقیده باشند. در چنین شرایطی است که افراد از خرید بیمه نامه ای که این ریسک

 دهد استقبال خواهند کرد. می تحت پوشش قرار

ریسک ها و اندازه گیری میزان احساس خطر و نحوه بنابراین مهمترین فرصت برای صنعت بیمه از آنالیز این 

 عکس العمل مردم جامعه حاصل خواهد شد. 

شرایطناشیهایجهتپوششریسکایاستفادهازعلمدادهبرایطراحیمحصوالتبیمه-4-2

درفعالیتکسبوکارهااعمالمحدودیت

توان محاسبه کرد که در شرایط اعمال  می های بیمههای شرکتبا استفاده از علم داده و بررسی داده

ها چگونه بوده است و محدودیت های دولتی و کاهش ترددهای شهری و بین شهری، تغییرات پرتفوی شرکت

های اند و به این ترتیب میزان همبستگی میان هزینهچه رشته هایی به چه میزان کاهش خسارت داشته

از شیوع بیماری اندازه گیری شود. زیرا با بروز ریسک  های اعمال شده برای جلوگیریشرکت و محدودیت

رود با یابد. به عنوان مثال انتظار می می ها کاهششیوع یک بیماری همه گیر، احتمال وقوع بسیاری از ریسک

های اتومبیل  که در حال حاضر حجم قابل نامههای بیمهها، خسارتها در تردد اتومبیلافزایش محدودیت

دهند، به طرز معناداری کاهش یابد. بنابراین با توجه به میزان  می تفوی شرکتهای بیمه را تشکیلتوجهی از پر

هایی از قبیل ناتوانی توانند بیمه نامه هایی برای پوشش ریسکهای بیمه میاین کاهش در هزینه ها، شرکت

پرداخت اجاره بهای محل  در پرداخت اجاره بهای محل کسب، ناتوانی در تامین هزینه خوراک، ناتوانی در

تواند به  می باشند،  ارائه کنند. تعهد یک شرکت بیمهسکونت را که ناشی از عدم فعالیت کسب و کارها می

صورت اعطای اعتبار خرید با بهره کم در همکاری با یک بانک نیز ارائه شود. با توجه به نتای   مقاله 

(Tamura & Sawada, 2009)   هایی در یکی از فقیر ترین مناطق ویتنام سط پرسشنامهکه داده های آن تو

پیرامون بررسی اثرات شیوع آنفوالنزا گرد آوری شده است  بهتر است با ارائه وام های کم بهره از خانوارها در 
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 های نوین فصل چهارم: فناوری

تواند از مخاطرات اخالقی تا حد قابل برابر شیوع بیماری حمایت شود. زیرا این نحوه پرداخت خسارت می

یری کند. از جمله مخاطرات اخالقی آن است که افراد ممکن خود را بیشتر در معرض توجهی جلوگ

 های تحت پوشش بیمه قرار دهند. ریسک

ها نشان دهد که همبستگی هزینه پوشش  ریسکهای حاصل از شیوع یک بیماری همه هچنانچه بررسی داد

تواند همراه با آن رشته ها میپوششای خاص،  منفی است؛ این گیر با هزینه های خسارت یک رشته بیمه

دهد به فروش رسانده شود و البته  ماهیت چنین ها نشان میای خاص که بیشترین کاهش را در هزینهبیمه

 های بیمه بازرگانی به فروش رسانده شود.  تواند توسط شرکتای  به گونه ای است که میبیمه نامه

شرایط مجدد یک اپیدمی و یا پاندمی از ذهن افکار عمومی دور  کرونا ویروس، بروزبا تجربه همه گیری 

 نیست و اقدام به هنگام شرکت های بیمه جهت ارائه این پوشش ها و محصوالت جدید بسیار مهم خواهد بود

(Goodell, 2020)تواند به تسریع طراحی دقیقتر چنین محصوالتی کمک شایانی ها می. استفاده از داده

تواند این گونه باشد که ابتدا با سناریوهای مختلف، میزان شیوع  می ه طراحی این محصوالتنماید. نقشه را

بیماری و نحوه اثر گذاری آن بر کسب و کارهای پر خطر و میزان کاهش در آمد کسب و کارها با استفاده از 

در هر رشته  هاخسارتروند مدل های مبتنی بر داده پیش بینی شود و سپس برای هر سناریو تغییرات 

های بیمه ارزیابی شود و پوشش هایی مناسب و مقرون به صرفه برای بیمه گذار و ای برای شرکت بیمه

 گر با نرخ منصفانه طراحی گردد. بیمه
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مقدمه

بحرانی که به مرور همه جهان را در بر گرفت، تقریبا همه صنایع شیوع جهانی ویروس کرونای جدید و ایجاد 

های آینده نیز ادامه داشیته   رسد تبعات آن در سال های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد که به نظر می و بخش

های بهتر و معتبرتر، موسسات و نهادهای مختلف داخلی و  گیری باشد. به همین دلیل و برای کمک به تصمیم

وکیار پرداختنید و    های مختلیف اقتصیاد و کسیب    المللی به بررسی تبعات و آثار فراوان این بحران بر حوزه بین

گران  های مختلفی در این خصوص ارائه شد. در این میان، یکی از صنایعی که بسیار مورد توجه تحلیل تحلیل

هیایی کیه بیرای افیراد،      و زییان های میالی   باشد. چرا که در زمینه مدیریت ریسک بوده است، صنعت بیمه می

شد. بر همیین اسیاس، پژوهشیکده     ای روی آن باز می ها به وجود آمد، حساب ویژه وکارها و حتی دولت کسب

تحلیلی را تهیه کیرد کیه در آن ضیمن     -بیمه نیز به عنوان مغز متفکر صنعت بیمه ایران، این گزارش مروری

 ای ایران تحلیل شد.  دی و بیمهبررسی وضعیت اقتصاد و بیمه جهان، شرایط اقتصا

توانند بر صنعت بیمه داشته باشند، ابتدا تاثیر بحران  در این گزارش، به سبب آثاری که تالطمات اقتصادی می

های بیمه و انیواع   بر اقتصاد جهان و ایران بررسی شد و در ادامه آثار این پاندمی بر مدیریت شرکت 19کوید 

چیه در   ای از آن بنیدی و خالصیه   و تحلیل قرار گرفیت. در ایین بخیش، جمیع     ای مورد تجزیه های بیمه رشته

 های سیاستی و پیشنهاداتی بیان خواهند شد.  های قبلی مطرح شدند، ارائه و سپس توصیه بخش

بندیجمع-1

الف(تاثیرشیوعکرونابراقتصادجهانوایران

 اقتصادجهان (1

س برای کل اقتصاد جهانی بسیار حائز اهمیت است؛ این ویرو ناشی از گسترشهای اقتصادی  خسارت

کیه میدیریت    در صیورتی و   بیننید  وکارها در این شرایط آسیب جدی می بدون شک بسیاری از کسب

میدت   ، در کوتیاه کند وارد می جهانهایی که ویروس کرونا به اقتصاد  جدی و پیشگیرانه نباشد آسیب

 خواهد بود.غیرقابل جبران 

 یناشی  یتیو امن یاقتصاد ،یاسیمختلف و تبعات س یبر اقتصادها روسیواین  وعیش یاثرگذار زانیم

راهکارهیای متفیاوتی را بیرای مقابلیه بیا      هیا   دولیت . لذا، نخواهد بود کسانی ،یماریب نیاز گسترش ا

 . اند پیامدهای اقتصادی آن ارائه داده

 ها قرار گیرد: ها و سازمان ر دولتبرای مواجهه با بحران شیوع کرونا، اقدامات زیر باید در دستور کا
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اتحاد کشورها برای پاسخ فوری و هماهنگ برای متوقف کردن انتقال ویروس و پایان دادن بیه   -

 گیری آن  همه

های مالی و پولی که با تامین مستقیم منابع برای خانوارها و کارگران، با تامین  طراحی سیاست -

وکارها از ورشکستگی و زیان گسترده  یت از کسببیمه سالمت و بیکاری برای اجتماع، و با حما

 شغلی جلوگیری کنند.

برای تامین نقدینگی برای بازارها و حفیظ  ها  ها و دولت المللی اقدامات بانک لزوم هماهنگی بین -

 عملکرد آنها

المللیی   های ذخایر بیین  انتشار داراییافزایش منابع مالی در کشورهای در حال توسعه از طریق  -

 المللی پول و همچنین تزریق توسط سایر موسسات مالی صندوق بین

 .2020های بهره در سال  پوشی از پرداخت کاهش بدهی، از جمله چشم -

 اقتصادایران (2

کرونا ضمن تعطیل کردن رونق ادواری بازار شب عید، در بدترین شیرایط اقتصیاد کیالن خیود را بیه      

وری ماننید  لمللی و رویکردهای ارتقای بهیره تقسیم کار بین اهر چند که  اقتصاد کشور تحمیل نمود.

بوده و عمده تعامالت، محدود به واردات کاالهیای فاقید مشیابه    اثر  کم ،حذف موجودی انبار در ایران

 باشد.داخلی و صادرات محصوالتی با تنوع بسیار کم می

شید. البتیه   سرانه هزینه درمان به ازای هر بیمار، رقمی در حیدود ییک میلییون تومیان با    چنین،  هم

هیای انسیانی بیه    بایستی هزینه کاهش کیفیت زندگی به خاطر بیماری، هزینه از دست دادن سرمایه

های روانی ناشی از فقدان فیرد بیرای اطرافییان و    خاطر مرگ زودرس در اثر کرونا و همچنین هزینه

 ا افزود.های کرونخصوصا عدم امکان برگزاری ترحیم و تداوم تالمات روحی را نیز به هزینه

کرونا و اقدامات پیشگیرانه مربوط به آن، سبب کاهش تقاضای کل به میزانی چشیمگیر خصوصیا در   

های خدمات و کاالهای لوکس و غیرضروری شد، عرضه نیروی کار را منقبض نمود و تمهییدات  حوزه

هش های کوچک و متوسط را تعطیلی موقت و کیا پیشگیرانه، بسیاری از واحدهای خدماتی و شرکت

تر( کشانید و فشار تقاضا بر واحدهای درمانی کشور را به باالترین سیطح  ای بلندمدتفعالیت )در بازه

 ممکن رساند.

است که این  0.35های اقتصادی حدود میزان تاثیرپذیری مستقیم بیمه از رشد یا رکود سایر فعالیت

دهد. تاثیرپذیری کل )مسیتقیم و  ار میها قراز نظر تاثیرپذیری از سایر فعالیت 38فعالیت را در رتبه 

ام از نظر حساسیت بیه تقاضیای سیایر    35باشد که بیمه را در رتبه می 1.61غیرمستقیم( نیز معادل 

 دهد.ها قرار میبخش
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و  2/6، ارزش افزوده بیمه در یک دوره سه ماهه، به ترتیب معادل بر مبنای دو سناریوی کاهش تقاضا

درصدی در حق  56/16و  07/15واهد کرد. این کاهش، معادل کاهشی درصد کاهش را تجربه خ 8/6

 بیمه تولیدی در دوره مذکور خواهد بود. 

ایهایبیمه(رشتهب

 زندگی (1

توان به دو دسته اثرات مسیتقیم و اثیرات    های زندگی را می اثرات شیوع ویروس کرونا بر صنعت بیمه

هیای بیمیه    فروش و خسارت وارده بیه شیرکت   غیر مستقیم تقسیم کرد که اثرات مستقیم مربوط به

هیای زنیدگی وارد    است و اثرات غیرمستقیم، از طریق نوسانات موجود بیر اقتصیاد بیر صینعت بیمیه     

هیای   ریسیک های زندگی شامل مواردی چون  بر بیمه 19شود. مجراهای تاثیرگذاری شیوع کوید  می

 توسط زندگی های بیمه بازخرید یزانزندگی، م های بیمه فروش های زندگی، میزان تحت پوشش بیمه

 در شیده  بیمیه  پزشکی معاینات زندگی، انجام های بیمه در گری بیمه و صدور گذاران، فرایندهای بیمه

کیه  زندگی هستند  های بیمه گذاران بیمه توسط بیمه حق پرداخت در زندگی و وقفه های بیمه صدور

مدت ییا بلندمیدت بیروز یابنید. بیر ایین        کوتاهتواند در  هر یک از اثرات مطرح شده در این بخش می

 شوند: اساس، اقدامات زیر برای کنترل آثار این بحران پیشنهاد می

 شدگان گذاران و بیمه ها در راستای حمایت از بیمه وضع مقررات و دستورالعمل -

 وناهای ناشی از ویروس کر بیمه در فوت های شرکت تعهدات انجام از طریق بخشی در جامعه اطمینان -

 کرونا ویروس شیوع از ناشی های دغدغه رفع یا های زندگی به منظور کاهش توسعه بیمه -

ها و سابقه بیماری  گری شتابان و جایگزینی معاینات پزشکی با پرسش استفاده از فرایند بیمه -

 شدگان بالقوه بیمه

 های سررسید شده در نظر گرفتن مهلت بیشتر برای پرداخت حق بیمه -

 های پاندمی سناریوهای مختلف بر اساس مدلدر نظر گرفتن  -

 درمان -

های بیمه درمان تاثیر قابل توجهی خواهد داشت؛ چون  ، بر هزینه19مشخص است که پاندمی کوید 

دهید. همچنیین بیر اسیاس      نامیه را تحیت تیاثیر قیرار میی      های ارائه شده در این بیمیه  اغلب پوشش

های درمان بیمیاران کرونیایی بایید شیامل دارو و      ههای وزارت بهداشت و درمان، برآورد هزین پروتکل

انیدازی و نوسیازی    های دارویی درمان بیماران بستری و سرپایی، تجهییزات پزشیکی بیرای راه    هزینه

، لوازم مورد نیاز برای حفاظت فردی پرسنل بخش درمان و بهداشت، لوازم مصیرفی  ICUهای  تخت
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تهییه کییت تشخیصیی بیمیاری کرونیا، هزینیه تکمییل        مورد نیاز برای بیماران، هزینه آزمایشیگاه و  

هیای دولتیی دانشیگاهی و فضیای      های عمرانی، جبیران کیاهش درآمید اختصاصیی بیمارسیتان      طرح

 نقاهتگاهی باشد که قطعا رقم قابل توجه و تاثیرگذاری خواهد بود.

شیته باشید.   برخی معتقدند که این بحران ممکن است آثار بلندمدت و میان مدت زیادی به همراه دا

مثال در این ایام درخواست برای خدمات پزشکی از راه دور افزایش یافته و احتمال دارد که این روند 

 گران تمهیداتی را برای پوشش چنین خدماتی بیاندیشند. تداوم یابد. بنابراین شاید الزم شود که بیمه

 لغیو  را دندانپزشیکی  تیا  وتراپیفیزیی  از انتخیابی  و جراحیی  درمان نوع شدگان هر از سوی دیگر، بیمه

 گفیت  تیوان  می احتیاط بنابراین، با است. کرده پیدا کاهش شدت به بیمارستان به مراجعه و اند کرده

 اند. نشده متضرر بحران چندان این از اینجا تا و استثنائا ایران در بیمه های شرکت

 شیده  ها شرکت نصیب سود این فتگ توان برگردد، می کرونا دوران از قبل به مردم مصرفی رفتار اگر

 معنیای  بیه  )مصرف کند پیدا افزایش مصرف و کند پیدا تغییر هم مدتی برای رفتار این اگر اما است.

 از اسیتفاده  ای، مییل بیه   جیاده  تصیادفات  مییزان  افیزایش  طبعیاً  و مسافرت حجم مانند افزایش عام،

 اینکه بینی پیش یا تحلیل شرایط ...(، و تهگذش به نسبت تر کوتاه زمانی دوره در درمان های نامه بیمه

 بایسیت  میی  بیمیه  هیای  شرکت شرایطی چنین در شد. خواهد سخت نه یا کردند سود واقعاً ها شرکت

 در را شیود  میی  پرداخیت  به منجر که تقاضایی حجم که باشد داشته برنامه کرونا از پس دوران برای

 پرداخیت  سیونامی  با برخورد احتمال صورت این غیر در کنند؛ چراکه پخش بلندمدت زمانی های بازه

 .داشت خواهند هم را خسارت

چراکه شییوع بیمیاری    ؛های بیمه درمان است یکی دیگر از اثرات محتمل در این بخش، تاثیر بر نرخ

. بدیهی است اگیر شییوع ایین    کند تحمیل میکرونا هزینه زیادی بر سیستم بهداشت و درمان کشور 

تواند منجر به افزایش چشمگیر حق بیمه در سال آینده باشید. در  ل نشود میبیماری به سرعت کنتر

واقع به احتمال زیاد، اگر این بیماری در سال جاری کنترل نشود، یکی از مهمترین متغیرهای تعیین 

 کننده حق بیمه سال آینده، همین موضوع خواهد بود.

 مسافرتی (2

تعامل و همفکری متقابل در جهت ارایه خیدمات  نقش بیمه در کنار صنعت گردشگری و با توجه به 

تأثیرات صنعت گردشگری و کیاهش سیفرها بیه طیور متقابیل بیر         ،بهینه و افزایش ابعاد مثبت سفر

های مرکز آمار، شاهد کاهش چشیمگیر   های مسافرتی اثرگذار است. در ایران نیز با توجه به داده بیمه

های مسافرتی  است که بر بیمه 19-ا پیامد دیگر کوویدلغو پروازه ایم. سفرهای داخلی و خارجی بوده

دهید کیه در بسییاری از     های بیمه در ایران نشان میی  های شرکت تأثیر چشمگیری دارد. برآورد داده
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است. تحلییل  بوده و نزدیک به صفر داشته های بیمه، فروش بیمه مسافرتی کاهش چشمگیر  شرکت

کاهش چشمگیری  98نسبت به اسفند  99صادره در فروردین نامه  دهد، تعداد بیمه می ها نشان  داده

متوجیه کیاهش    97و  98، 99نامه صادره فیروردین میاه    داشته است. همچنین با مقایسه تعداد بیمه

 نیز اتفاق افتاده است. 96و  97، 98شویم که این روند برای ماه اسفند  می 99صدور در فروردین 

 های مسافرتی داشته است، به شرح زیر هستند: ر بیمهطور کلی، آثاری که این پاندمی ب به

های جدید و تغییر بازار  نامه تغییر در بازار فروش و خسارت: توقف فروش، محدودیت بیمه -

نامه به سمت ثبت درخواست  ، تغییر از ثبت فروش بیمه"لیبه هر دل سفر لغو" مهیب

ه دلیل ماندگار شدن در مقصد و های مسافرتی ب نامه خدمات انتقال تاریخ سفر، تمدید بیمه

 های لغو سفر عدم امکان بازگشت، افزایش خسارت

 نوع پوشش بیمه مسافرتی -

 کنندگان بیمه مسافرتی استفاده -

 های توزیع بیمه مسافرتی کانال -

 جغرافیای فروش بیمه مسافرتی -

ت در شرایط توان برای مدیریت این شرایط و پیشگیری از مشکال بر این اساس برخی اقداماتی که می

 مشابه آینده انجام داده، به شرح زیر هستند:

های   ها برای فروش بیمه کننده های جدید فناوری، تحول دیجیتال و تجمیع استفاده از شیوه -

 مسافرتی. 

 های مسافرتی  های پاندمی و اپیدمی برای بیمه های بیماری شناسایی ریسک -

 های مسافرتی هنام بازبینی دقیق استثنائات شرایط عمومی بیمه -

ای برای پوشش  سازی فاجعه، بیمه اتکایی، اوراق بهادار بیمه استفاده از ابزارهای مدل -

 های پاندمی و اپیدمی.  های مسافرتی مرتبط با بیماری خسارت بیمه

 باربری (3

به سبب شیوع کرونا، تمامی مناطق جهان کاهش دورقمی تجارت را در سال جاری مییالدی تجربیه خواهنید    

تری دارند کاهش بیشتری خواهد داشت. در بین انیواع   هایی که زنجیره ارزش پیچیده تجارت در بخش کرد و

المللی و اینکیه بیه شیدت تحیت      های باربری با توجه به ماهیت بین های بیمه متاثر از این ویروس، بیمه رشته

 اند: تاثیر وضعیت تجارت جهانی قرار دارد ، از این شرایط شدیدا آسیب دیده
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درصدی پیش آمده و و جود این روند  50ق بیمه تولیدی: از زمان شیوع این ویروس افت ح -

 شود می کاهنده در بخش تعداد بیمه نامه های صادره نیز مالحظه

 کاهش در تعداد خسارات واقع شده -

تغییر شدت و تواتر ریسک های باربری: به دلیل تعطیلی بنادر و فقدان نیروی کار متخصص،  -

های حمل کاال، خسارت ناشی از ضد عفونی  ها، کاهش توان مالی شرکت کشتی تغییر مسیر

 کردن کاال، تجمیع بار در انبار بین راهی و محدودیت در فرایند بازدید اولیه و ارزیابی خسارت.

های ناشی از شیوع بیماری، برخی اقدامات قابل  های باربری و به حداقل رساندن ریسک برای حفظ بازار بیمه

 ام به شرح زیر هستند:انج

گران به منظور طراحی  سازی جهت کاهش ریسک بیمه ای در راستای شفاف اقدام نهاد ناظر بیمه -

  LMA5391 ،LMA5393،LMA5394 های کلوزهای مرتبط با این ریسک مشابه کلوز

 لویدز؛

ز های آنالین( و استفاده ا های باربری به صورت غیر حضوری )مانند روش صدور بیمه نامه -

 ها های مجازی برای دریافت مطالبات و بازرسی گزینه

 های باربری در ارتباط هستند؛ آوری با مراجعی که مستقیما با بیمه فراهم نمودن ارتباطات فن -

 در نظر گرفتن تخفیفات مقطعی برای برخی از محصوالت مانند باربری محصوالت بیمارستانی؛ -

های  دیر کرد پرداخت حق بیمه توسط شرکتتمدید مهلت پرداخت حق بیمه و بخشش جریمه  -

 بیمه؛

 گذار به تمدید بیمه نامه؛ های منقضی در صورت تمایل بیمه ادامه پوشش برای بیمه نامه -

 گزاران؛ افزایش بازه زمانی به منظور اعالم خسارت برای بیمه -

 اتومبیل (4

های تیردد توسیط    محدودیتگذاری همراه بود، با اعمال  در دوران شیوع کرونا که با قرنطینه و فاصله

توان ادعا کرد که بیا کیاهش اسیتفاده از اتومبییل و همچنیین کیاهش حجیم ترافییک،          ها، می دولت

یابید. از طرفیی بایید توجیه داشیت کیه پیس از لغیو          تصادفات و خسارات ناشی از آن نیز کاهش می

ونقیل   از وسایل حمل های ترددی، این احتمال وجود دارد که افراد به دلیل ترس از استفاده محدویت

عمومی، از خودروهای شخصی خود استفاده نمایند که در این صورت آمار تصیادفات و خسیارات بیه    

 گونه دیگری تغییر خواهد کرد.
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اتومبییل   هیای  بیمیه  حیوزه  درگذاران کشورهای مختلیف   در این ایام، برخی اقداماتی که توسط بیمه

ه دلییل کیاهش اسیتفاده از اتومبییل، فسیخ موقیت       نامیه بی   فسخ کامل بیمهانجام شده است، شامل 

شده، ارائه تخفیف بیه   گذاران به دلیل کاهش در میزان مسافت پیموده نامه، ارائه تخفیف به بیمه بیمه

نامیه   گذاران به دلیل عدم استفاده یک یا چند راننده پرریسیک از خیودرو، بسیط شیرایط بیمیه      بیمه

اتومبیل با کاربری شخصی، امکان تاخیر در پرداخت حق بیمه،  نامه اتومبیل با کاربری تجاری به بیمه

نامه فاقد اعتبار،  نامه، عدم در نظر گرفتن جریمه برای رانندگان با گواهی امکان تاخیر در تمدید بیمه

عدم نیاز به اخذ معاینه فنی برای اتومبیل، ادعای خسارت به صورت آنالین یا تلفنی در هنگام شیوع 

 وده است. ویروس کرونا ب

صیدور  توان بیه   ها می ترین آن در ایران هم اقداماتی در این خصوص صورت گرفتند که از جمله مهم

افیزایش بیازه اعیالم    ، نامه به صورت غیرحضوری )آنالین، به صورت خودکار توسیط نماینیدگان(   بیمه

سییار   پرداخیت خسیارت از طرییق واحیدهای    و  ثبت پرونده خسارت به صورت الکترونیکی، خسارت

 اشاره کرد.

مرکیزی در خصیوص بیه تعوییق      بیمیه  سیوی  از شیده  اتخاذ های بر این اساس و با توجه به سیاست

هیا و بررسیی مییزان     ها، بررسی تاثیر این تصمیم بر روی نقدینگی شرکت انداختن پرداخت حق بیمه

بنیابراین بیا    باشید.  شهری نیز حائز اهمیت می شهری و برون خسارات به دلیل کاهش ترددهای درون

هیای   ها و تعیداد خسیارات و نیرخ    نامه ها، خسارات، تعداد بیمه مروری بر آمارهای مربوط به حق بیمه

 رشته ثالث، حوادث راننده و بدنه، نتای  زیر احصا شدند: 3رشد در 

 های تولیدی کاهش یافته است. حق بیمه -

 خسارت پرداختی افزایش یافته است. -

 ه افزایش یافته است.های صادر نامه تعداد بیمه -

 تعداد خسارت پرداختی افزایش یافته است. -

در کشور، برای بررسی  1398به این دلیل که با توجه به جدی شدن ویروس کرونا از اسفند ماه سال 

ها و خسارات صنعت بیمه، نیازمند آمارهای ماهانه  بیشتر در خصوص تاثیر این بیماری بر حق بیمه

به منظور مقایسه حق  1399و فروردین  1398، فروردین 1398اسفند  ،1397های اسفند  در ماه

حق  ها، طبق یافته .ردی استفاده شده استکه بدین منظور از آمار برآو باشیم ها و خسارات می بیمه

های بیمه اتومبیل، پس از شیوع ویروس کرونا به نسبت ماه مشابه در  بیمه تولیدی در کلیه رشته

یری داشته است که شاید دلیل این امر، مجاز شدن تعویق در پرداخت حق گ سال قبل، کاهش چشم

 98های صادره، تغییر چندانی در اسفند  نامه در خصوص تعداد بیمه باشد. گذاران  ها از سوی بیمه بیمه
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شود؛ که شاید دلیل  های قبل مشاهده نمی های مشابه در سال به نسبت ماه 99و همچنین فروردین 

 نامه به صورت آنالین باشد. و صدور بیمه ها از سوی نمایندگان  نامه ر خودکار بیمهاین امر، صدو

های بیمه اتومبیل، با توجه کاهش  صنعت بیمه در کلیه رشته شده خسارت پرداختدر خصوص 

شهری، خسارات پرداختی کاهش قابل توجهی نیافته  شهری و برون گیر میزان ترددهای درون چشم

بندی  توان به این جمع ، میقابل توجه تعداد خسارات پرداختی توجه به کاهشاز طرفی با  است.

رسید که با توجه به کاهش ترددها و عدم کاهش قابل توجه میزان خسارات، قابل ذکر است که پس 

 از شیوع کرونا، شدت خسارات در رشته بیمه اتومبیل در کشور افزایش یافته است.

 نیوروز  در تصیادفات  کیه  دهید  می نشان کشور در آمارها بررسی، نیصندوق خسارتهای بددر رابطه با  -

 رشیته بیمیه   در نسیبی خسیارات   کیاهش  بیه  منجر امر این است که داشته کاهش محسوسی 1399

 تعیداد  آمیار  کیاهش  و تمدیید  عیدم  خانوارها، درآمد کاهش دلیل به دیگر سوی شده است. از اتومبیل

 شیخص  نامیه  بیمه فاقد های اتومبیل تعداد بر و رسد می بنظر امری محتمل اتومبیل بدنه های نامه بیمه

 تعداد صندوق، درآمدهای از بخشی کاهش بر عالوه شود که می باعث امر این. شد خواهد افزوده ثالث

 .افزایش یابد بدنی های خسارت تامین محل صندوق از خسارت پرداخت برای ها درخواست

بیوده و   هیای اجبیاری   از جملیه بیمیه   کیه  ثالیث  شخص بیمه جز در این اوضاع نامناسب اقتصادی، به -

 بیمیه  ماننید  هیای اختییاری   شود که فروش بیمه بینی می باشد، پیش گذار مجبور به خرید آن می بیمه

حق بیمه تولیدی در بیمه بدنه اتومبیل کاهش  و گرفت خواهد تاثیر این قضیه قرار تحت خودرو، بدنه

هیر چیه بیشیتر     تسهیل امر، ارائه خدمات ویژه به مشتریان و این بروز از پیشگیری منظور لذا بهیابد. 

شیدید   به عبارت دیگر، افت .بود خواهد راهگشا زیادی حدود تا اتومبیل های نامه اقساطی بیمه فروش

زیادی را به صینعت   تهدیدات و مخاطرات امر، و این باشد می محتمل اختیاری های نامه بیمه در تعداد

 یل خواهد نمود.بیمه کشور تحم

های بیمه  شود که به دلیل شرایط بد اقتصادی، خسارات ساختگی و تقلبات در رشته بینی می پیش -

اتومبیل افزایش یابد. ضمن اینکه باید توجه داشت که به دلیل هراس مردم در استفاده از وسایل  

د و شدت خسارات نیز حمل و نقل عمومی و افزایش استفاده از وسایل نقلیه شخصی، افزایش در تعدا

 باشد. محتمل می

گذاران در  تواند تاثیر مستقیمی بر تصمیم بیمه وکار پس از شیوع ویروس کرونا، می وضعیت کسب -

نامه تا حذف  تواند از ادامه خرید بیمه های اتومبیل داشته باشد و بازه این تصمیمات می خرید بیمه

 بیمه از سبد خانوار، متغیر باشد.
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 مسئولیت (5

تأثیر شیوع -1گیرند:  های مسئولیت در دو دسته کلی قرار می ار بروز و شیوع ویروس کرونا در بیمهآث

تأثیر شیوع ویروس کرونا بر صنایع و  -2های مسئولیت در صنعت بیمه  ویروس کرونا بر عملکرد بیمه

 ها. های مسئولیت در حمایت از آن های کشور و نقش بیمه  کسب وکار

روزه  50گیری ویروس کرونا و بر اساس عملکرد  از زمان همهکه دهند  نشان می آمارهای در دسترس

ایجیاد نمایید. در    کرونا توانسته است تاثیر زیادی در کاهش حیق بیمیه صیادره     ،های مسئولیت  بیمه

بایست با رونق بیشتری همیراه باشیند ماننید اسیتفاده از      ها که در ایام تعطیالت عید می برخی رشته

به علت قرنطینه و شرایط ایین بیمیاری،   ریحی، ورزشی، آموزشی و ... های تف اهها، مجموعهاستراحتگ

. بنیابراین  داشیته اسیت  های مسئولیت صادره   درصدی حق بیمه را در برخی از رشته 90کاهش بعضا

کیاهش   1398هیا از اسیفند میاه     همچنانکه بیان گردید؛ تعطیلی یا محدودیت فعالییت کسیب وکیار   

 اند. داشتهای  های بیمه  رتفوی و حق بیمه تعدادی از رشتهمحسوسی در پ

های ناشی از کار نبیوده و   بیماری وجز موضوع کرونادر شرایط عادی طبق قانون، که  مساله دیگر این

شود و از همه مهمتر تشخیص علت و محل واگیری کارگر نیز به دقت  حادثه کاری هم محسوب نمی

ربیط   هیای ذی  از سیوی دیگیر ارگیان   . ون هم به آن اشاره نشیده اسیت  باشد و در قان امکان پذیر نمی

ولیت حقوقی و کیفری اعالم ننموده و جایگاه قانونی دولیت هیم در ایین    ئشفافییتی در خصوص مس

  کنند. ابهامات و مشکالت حقوقی ایجادتوانند  میو این موارد،  باشد زمینه مبهم می

 انرژی (6

است پیامدهایی برای بازار بیمه دریایی داشته باشد، از جمله ممکن 19-تحوالت اخیر ناشی از کوید

گران نفت، بیمه مسئولیت قانونی   بیمه حمل و نقل دریایی، بیمه بدنه کشتی، بیمه مسئولیت معامله

تمرکز این بخش بر حوزه بیمه صنایع نفت، گاز و  (.P&I)کنندگان و پوشش حمایت و غرامت  اجاره

تمام خطر پیمانکاران و تمام  های نامه در بسیاری از موارد با بیمهصنایع پتروشیمی بوده است. این 

. دنگیر تحت پوشش قرار می... ولیت و ئهای مس های تکمیل شده، انواع بیمه بیمه سازهخطر نصب، 

گران نفت به دنبال ذخیره کردن و عدم فروش آن باشند.  شود معامله کاهش قیمت نفت موجب می

آالت، آلودگی محیط زیست،  مدت موجب وارد شدن آسیب به بدنه کشتی، ماشین این امر در طوالنی

 تخریب نفت و کسری بار و بیمه مسئولیت ناشی از آن خواهد شد. 
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هایبیمه(مدیریتشرکتج

 ایهایبیمهتغییروتحولدربرخیریسک (1

 یا مهیب یها از رشته یاریدر بس رسد یشده در سطح جامعه به نظر م جادیا یها تیتوجه به محدود با

 مهیب یها پرداخت خسارت شرکت زانیم کرونا رویجهت  نیو از ا میا رو به رو بوده سکیبا کاهش ر

 : داشته استن یمنف ریتاث گذاران به بیمه

 دهد ث، که تقریبا نیمی از پرتفوی صنعت بیمه ایران را تشکیل میثال مهیمانند ب یا در رشته -

از فیوت   صیدمه و  فقط تصادفات منجر بیه  ،باشد می این صنعت یبرا ده انیز یاز رشته ها و

تیردد   یهیا  تیبه علت محدود 99ماه سال  فروردین 20تا روز  98اسفند ماه سال  20روز 

  .درصد کاهش داشته است 85بالغ بر 

 یاریبس تیو ... قاعدتا با محدود شدن فعال تیمسئول ،یبدنه، باربر مهیمانند ب ییها در رشته -

 . های بیمه کاهش خواهد داشت های پرداختی توسط شرکت خسارتمشاغل و کارگاه ها  از

 میه یب یهیا  شرکت یبرا یعمر، ممکن است خسارات مهیها مانند درمان و ب از رشته یدر برخ -

 .به همراه داشته باشد

 هایبیمهنقدینگیشرکت (2

ترین کانال  ری و اقتصادی، مهمکه ایجاد قرنطینه و کاهش مبادالت و مراودات تجا با توجه به این

تاثیرگذاری شوک کرونا بر اقتصاد است، تغییرات متغیرهای کالن و صنعت بیمه بر مبنای شوک 

 ایجاد شده بر تولید به شرح زیر هستند:

با توجه به کانالهای ارتباطی متغیرهای کالن اقتصاد و صنعت بیمه، میزان کاهش تولید حق  -

  0.55برابر  درصدی در کاهش تولید 2.8به شوک نیم درصدی تا  بیمه در صنعت بیمه با توجه

 درصد. 3.08تا 

ها در جامعه به دلیل کاهش سطح مبادالت و مراودات اقتصادی و  با فرض کاهش سطح خسارت -

گری در جامعه با توجه به رفتار ثابت خسارت با توجه به  چنین کاهش سطح بیمه اجتماعی و هم

 های گذشته و بررسی روند نسبت خسارت، میزان احتمالی کاهش هتولید در اقتصاد در دور

  درصد. 92 خسارت

مدت و  شاخص نقدینگی صنعت بیمه بر مبنای دو سناریوی نرمال و بحرانی در دو وضعیت کوتاه -

 مدت: بلند
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o در صورت کاهش رشد  نرمال و مدت کوتاه شرایط در نقدینگی شاخص کاهشGDP  جهانی

 .است 0.019و  0.016درصد به ترتیب مساوی 2.8یا درصد و  0.5به میزان 

o نرمال در صورت کاهش رشد  و مدت بلند شرایط در نقدینگی شاخص کاهشGDP  جهانی

 .است 0.059و  0.01مساوی درصد به ترتیب 2.8درصد و یا  0.5به میزان 

o بحرانی در صورت کاهش رشد  و مدت کوتاه شرایط در نقدینگی شاخص کاهشGDP  جهانی

 .است 0.342و  0.341مساوی  درصد به ترتیب 2.8درصد و یا  0.5میزان به 

o بحرانی در صورت کاهش رشد  و مدت بلند شرایط در نقدینگی شاخص کاهشGDP  جهانی

 است.0.331و  0.330مساوی  درصد به ترتیب 2.8درصد و یا  0.5به میزان 

 

 شبکهفروشومنابعانسانی (3

گذاری اجتماعی، شبکه فروش صنعت  مقررات قرنطینه و فاصلهبه دلیل تعطیلی اجباری ناشی از 

طور خاص نمایندگان و کارگزارانی که به صورت فیزیکی فعالیت داشتند، دچار مشکالتی  بیمه و به

همچنین عدم ضرورت های بیمه به وجود آمد.  چنین مشکالتی برای منابع انسانی شرکت شدند. هم

مشکالتی را های دیگر نیز،  نامه و برخی بیمهندگان وسایل نقلیه های شخص ثالث دار نامه تمدید بیمه

های دیجیتالی خود  گرانی که برای پیشبرد قابلیت در این شرایط، بیمهبرای شبکه فروش پدید آورد. 

بودند، احتماالً در کوتاه مدت برای حفظ ارتباط با شرکای توزیع خود، موقعیت   گذاری کرده سرمایه

 تری را به مشتریان خود ارائه دهند. ند خدمات سریعتر و جامعا ه؛ زیرا توانستنندک میبهتری پیدا 

این فرضیه را تقویت  99در بررسی آماری، افزایش قابل توجه سهم نمایندگان در فروردین سال 

گذاران به  گذاری اجتماعی منجر به هدایت بیمه کند که شرایط ناشی از بحران کرونا و فاصله می

ای  های بیمه های فروش دیجیتال و افزایش سهم نمایندگانی شده است که با استارتاپ نالانتخاب کا

کنند. از آنجا که روند توسعه بیمه در جهان به سمت تحول دیجیتال در صنعت بیمه و  همکاری می

باشد، حمایت بیش از حد از نمایندگان و کارگزارانی که خود را با  به خصوص شبکه فروش بیمه می

گردد. اما از آنجا که برخی از آثار و تبعات بحران  اند پیشنهاد نمی الت تکنولوژیک هماهنگ نکردهتحو

گردد تمهیدات  کنونی به صورت غیر مستقیم بر نمایندگان بیمه تحمیل شده است، پیشنهاد می

 گران صورت پذیرد. حمایتی در جهت کمک به معیشت ایشان از سوی بیمه

ای برای تحول دیجیتال  ود صنعت بیمه از بحران کنونی به عنوان پیشرانهش چنین، پیشنهاد می هم

بازاریابی محصوالت استفاده نماید و در این راستا پیگیری و تسریع در اجرایی سازی آیین نامه 

 .قرار گیرددر اولویت ای بصورت آنالین  بیمه
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هاینویند(فناوری

 هایآنالینهاوبیمهاینشورتک (1

های بیمه  وکارها از جمله کار شرکت گذاری اجتماعی، بسیاری از کسب قرنطینه و فاصله در دورانی که

 با که کارگزارانی و نمایندگان گذاران، ها را به تعطیلی و دورکاری کشاند، بیمه و شبکه فروش آن

توانستند  ها، شدند. اما اینشورتک جدی روبرو مشکالت با نبودند، سازگار دیجیتالی ساختارهای

سنتی خود  رقبای از گرفتن پیشی هدید این بحران را به فرصت تبدیل کرده و از این فرصت برایت

ای به ارائه خدماتی مانند  ها عالوه بر خدمات بیمه استفاده کنند. در این دوران، بعضی از اینشورتک

ادی در اغلب مشاوره روانشناسی نیز به مشتریان صنعت بیمه پرداختند. البته با توجه به رکود اقتص

گذاران، ممکن است در ادامه این بحران،  وکار و کاهش منابع مالی سرمایه های کسب حوزه

 ای با مشکلی به نام کمبود دسترسی به سرمایه مواجه شوند.  های بیمه استارتاپ

 کاویهوشمصنوعیوداده (2

 بیمیه  ارزش زنجییره  مختلیف  مراحیل  در است ممکن و است گسترده مصنوعی هوش کاربرد اگرچه

تمرکیز   رود میی  انتظیار  گیرد، ولی در حال حاضر با توجه به شیوع بیمیاری کرونیا   قرار استفاده مورد

و  تقلیب  کشیف  پرونده های خسیارت،  به بخشیدن سرعت برای فناوری این در گذاری اصلی سرمایه

 بررسی متن بیمه نامه باشد.

لو بیا تجمییع نتیای  چنیدین شیبیه      براساس اصول شبیه سازی و روش عددی مونت کیار چنین،  هم

شود. هفت سناریو برای مطالعه اثار پدییده   سازی، رفتارها و عواض حاصل از هر سیاست مشخص می

  تعیین شدند:های محدودیت جابجائی و فاصله اجتماعی  و اعمال سیاست 19کوید 

 ن( سناریو اول: بدون اعمال محدودیت )اولویت حفظ اقتصاد به جای حفظ سالمت انسا -

 سناریوی دوم: اعمال محدودیت فقط برای افراد مبتال شده  -

 سناریوی سوم: اعمال محدودیت جابجائی برای تمام افراد  -

% 95% جامعه و پایان محدودیت تا 10سناریوی چهارم: اعمال محدودیت جابجائی بعد ابتالء  -

 جامعه سالم باشند. 

 کنترل نشده سناریوی پنجم: جمعیت کنترل شده در تماس با جمعیت  -

 سناریوی ششم: فاصله گذاری عمودی  -

 سناریوی هفتم: اجبار استفاده از ماسک عمومی   -
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توان محاسبه کرد که در  های بیمه میهای شرکتبا استفاده از علم داده و بررسی دادهبه عالوه، 

های دولتی و کاهش ترددهای شهری و بین شهری، تغییرات پرتفوی  شرایط اعمال محدودیت

اند و به این ترتیب ها چگونه بوده است و چه رشته هایی به چه میزان کاهش خسارت داشتهکتشر

های اعمال شده برای جلوگیری از شیوع های شرکت و محدودیتمیزان همبستگی میان هزینه

بیماری اندازه گیری شود. زیرا با بروز ریسک شیوع یک بیماری همه گیر، احتمال وقوع بسیاری از 

 یابد. می ها کاهشریسک

توانند رخ دهند، تسریع در  گونه که در آینده می های این ها به مدیریت ریسک کمک دیگر داده

طراحی محصوالت جدید است، بدین صورت که ابتدا با سناریوهای مختلف، میزان شیوع بیماری و 

ا با استفاده از نحوه اثر گذاری آن بر کسب و کارهای پر خطر و میزان کاهش در آمد کسب و کاره

ها در هر خسارتروند مدل های مبتنی بر داده پیش بینی شود و سپس برای هر سناریو تغییرات 

های بیمه ارزیابی شود و پوشش هایی مناسب و مقرون به صرفه برای بیمه ای برای شرکترشته بیمه

 گر با نرخ منصفانه طراحی گردد.گذار و بیمه
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1آیندهپیشنهادمحصوالتیبرای-2

مقدمه

هیا مشیخص    چیه از بررسیی   صرف نظر از آثار مثبت و منفی شیوع ویروس کرونای جدید بر صنعت بیمیه، آن 

ای در جهان وجود دارند که اگر در ایران هم بیازاری داشیتند ییا     شود این است که برخی محصوالت بیمه می

ن پاندمی کمک شایانی بکننید. برخیی از   توانستند به مدیریت ریسک و خسارات ناشی از ای شدند، می ارائه می

النفع گرچه در ایران برقرار هستند، اما یا پورتفوی بسیار محدودی دارند یا بیه   این محصوالت نظیر بیمه عدم

های پارامتریک پاندمی یا اوراق بهادار  ترینشان بیمه . اما برخی دیگر که مهم2شوند صورت مستقل فروخته نمی

 شوند.  طور کلی در ایران ارائه نمی باشند، به آمیز( می خاص اوراق قرضه فاجعهطور  متصل به بیمه )به

انید، امیا    های بیمه جهیان، اپییدمی و پانیدمی مسیتثنی شیده      در محصوالت دسته اول، در بسیاری از شرکت

کیه   اند. هیر چنید   آمیز، از اصل و اساس برای چنین شرایطی طراحی شده های پارامتریک یا اوراق فاجعه بیمه

دهند عدم وجود تجربه قبلی مانند این پاندمی کیه تقریبیا همیه کشیورهای دنییا را       ها نشان می برخی تحلیل

اند، با اقبال مناسیبی از   کرده هایی را ارائه می هایی که چنین بیمه درگیر کرده، باعث شده بود که حتی شرکت

توانید   خ و عجیب برای همه کشورهای دنیا، میسوی بازارهای بیمه جهان مواجه نشوند. اما وقوع این تجربه تل

النفع که به صیورت عیادی فروختیه     های عدم هایی را افزایش دهد. حتی برای بیمه نامه تقاضا برای چنین بیمه

النفیع   های عیدم  تواند خالء ناشی از موارد تحت پوشش بیمه شوند نیز، نوع پارامتریکی طراحی شده که می می

دهنید و تعییین دقییق     سوزی را پوشیش میی   ها صرفا حوادثی مانند آتش که این بیمه متعارف را پر کند؛ چرا

برد. البته در  ها، امکان تفسیر و ادعای خسارت ناشی از شیوع بیماری را از بین می ریسک تحت پوشش در آن

ازار ه بی توانند خالقیت به خرج داده و تهدید را تبدیل به فرصت کنند تا ضیمن توسیع   ها می این مسیر شرکت

هتری را از خود نشان دهند. مثال در این زمینه، شیرکت بیمیه یونیکیو در ییک     خود، از نظر اجتماعی وجهه ب

ای بیا    ، محصیول بیمیه  19-وکارهای کوچک به سبب شیوع کوید ابتکار و در واکنش به تعطیلی اجباری کسب

قیمت بیوده و پوششیی    که ارزان  دهکند. این محصول طوری طراحی ش را ارائه می 3عنوان بیمه توقف عملیات

% کمتیر از قیمیت متعیارف هزینیه دارنید و پوشیش ناشیی از        75ها تقریبیا   نامه دهد. این بیمه را ارائه می  پایه
                                                                                                                                                                                      

1
 ئول میز نوآوریسپژوهشگر پژوهشکده بیمه، م -وحیده نورانی 

2
شود که اموال مورد بیمیه را در قبیال    دیگری صادر مینامه  آالت، یا هرنوع بیمه سوزی یا بیمه شکست ماشین النفع به تبع پوشش بیمه آتش نامه عدم یمه 

% ارزش اضیافی بیرای کیاالی خیود را بیه عنیوان       10توانید   گیذار میی   های باربری نیز بیمیه  نامه های مستقیم، تحت پوشش قرار داده باشد. در بیمه خسارت

گردد، پیس بیا    گذار دچار ضرر مالی می مجدد کاال و عرضه به بازار بیمهالنفع در نظر بگیرد، به این معنا که از زمان خسارت تا دریافت خسارت و تهیه  عدم

النفع برای رانندگان نیز وجود دارد که در آن، درآمد از دسیت رفتیه    چنین بیمه عدم تواند خسارت خود را جبران نماید. هم % ارزش اضافی می10خریداری 

سوزی و انفجار( امکان تردد و کار کردن را ندارد و بایید میدت زمیانی را در     صادف، سقوط، آتشها بدلیل حادثه )ت رانندگان و مالکان خودرو، که خودرو آن

 شود. تعمیرگاه باشد یا استراحت پزشکی داشته باشد، جبران می
3
 Suspended Operations insurance 
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وکارهیا آمیاده    کنند. وقتیی کسیب   آیند، مستثنی می خطراتی را که نوعا در حین تعلیق عملیات به وجود نمی

مدت بسیط یافتیه و تبیدیل بیه      ای به میان توانند با الحاقیه ها می نامه هازسرگیری عملیات خود شوند، این بیم

های متعارف شوند. هدف از ارائه این محصول، کمک به افراد به ویژه در پاسخ  های متعارف با پوشش نامه بیمه

بیرای   توانید  نامیه میی   کننید. ایین بیمیه    ای است که به سرعت تغییر می ها و نیازهای بیمه به شرایط فعلی آن

 ,Cheldin) سیازی شیود   اند نیز ویژه اند، اما تعلیق نشده وکارهایی که تغییر زیادی در عملیات خود داده کسب

2020.)   

ایمتعارفمحصوالتبیمه-2-1

های متعارف در سیطح   ها اشاره شد، برخی محصوالت در طبقه بیمه به جز مواردی که در بندهای قبلی به آن

و بیمیه زنجییره   1توان به بیمیه لغیو روییداد    شوند. از آن جمله می در ایران ارائه نمی جهان موجود هستند که

ها مستثنی هستند، اما میثال   ها و پاندمی های متعارف، اپیدمی . البته در بسیاری از این بیمه2تامین اشاره کرد

 دهند.  ت پوشش قرار میها وجود دارند که این موارد را هم تح نامه در مورد بیمه لغو رویداد، برخی بیمه

شیود، بیمیه لغیو     ای که در کشورهای مختلف جهان ارائه میی  یکی از محصوالت بیمه بیمهلغورویداد:الف(

شیود. ایین    محسوب میی  19-ها در ایام شیوع ویروس کوید ترین رشته ای که جزء پرچالش رویداد است؛ رشته

کند. ایین خسیارات بایید     گذار خسارت پرداخت می یمهمحصول در صورت لغو یا به تعویق افتادن رویداد، به ب

وهیوایی، تروریسیم و    گذار باشند، ماننید روییدادهای آب   مستقیما ناشی از وقوع شرایطی خارج از کنترل بیمه

های واگیردار. هدف این پوشش تخصصی، بیمه کردن اشخاص در برابر زیان میالی از جملیه از دسیت     بیماری

تواند بسته  ، می3«ها کلیه علت»نامه لغو رویداد  های مرتبط با رویداد است. یک بیمه رفتن درآمد و سایر هزینه

هم فراهم کند. البته، بسیته   19-نامه، پوشش را برای لغو رویداد به سبب یک پاندمی مانند کوید به متن بیمه

گیردار، پاندمی ییا قرنطییه   های مسری یا وا ها ممکن است استثنائاتی را برای بیماری نامه به تاریخ صدور، بیمه

هیای لغیو    گیران در بیمیه   چه بر اساس تجربیات بیمه آن (.insurance journal, 2020)اجباری در نظر بگیرند 

هیای سیارس،    رویداد رای  است، این است که لغو رویداد به دلیل اجبار دولت یا ترس ناشی از شیوع بیمیاری 

هیای   های آنفلوآنزا، و در کیل شییوع بیمیاری    الریه یا سایر پاندمی آنفلوآنزای خوکی، آنفلوآنزای پرندگان، ذات

هیایی هسیتند کیه     نامیه  مسری عفونی، از پوشش مستثنی هستند. اما برخیی روییدادهای بیزرگ دارای بیمیه    

های ممتاز صورت  نامه دهند که این کار از طریق الحاقیه یا فروش بیمه ها را هم پوشش می ها و پاندمی اپیدمی

                                                                                                                                                                                      
1
 event cancellation 

2
تواند در صورت بروز اخیتالل در   شده می وکار بیمه شود. یعنی کسب ع هم پوشش داده میالنف ها، ذیل بیمه عدم البته بیمه زنجیره تامین در بعضی شرکت 

 النفع خود خسارت دریافت کند.   زنجیره تامین و توقف تولید به دلیل عدم تامین مواد اولیه، از بیمه عدم
3
 “allcause”eventcancellationpolicy 
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ترین رویدادی که قرار بود در سیال جیاری رخ دهید امیا لغیو شید، المپییک توکییو بیود کیه            د. بزرگگیر می

ای داشته است. البته بیمه لغیو روییداد در    میلیارد دالر پوشش بیمه 2زنند که حدودا  گران تخمین می تحلیل

ل متعهد است اموا سارتخ و هوایی و آب مشکالت تروریسم، ی،سوز تنها در شرایط آتشمعموال  بسیاری موارد

. دهید  پوشیش نمیی   ،که بحران کنونی را به وجود آورده استرا  گیر کرونا خاطر ویروس همه به هاو لغو رویداد

هیای   گران هزینیه  جا مقداری از این بار را به دوش خواهد کشید، زیرا بیمه احتماال، بخش بیمه اتکایی، در این

گران بیزرگ اتکیایی جهیان،     طالبه خواهند کرد. مثال، یکی از بیمهها م پوشش را تا یک آستانه مشخصی از آن

میلیون یورو برای رویدادهایی دارد که به دلیل پاندمی لغو  500بیان کرده است که اکسپوژری معادل بیش از 

کننیده   هیای ارائیه   های تجاری، شیرکت  شود که سازمان بینی می در سطح جهان، پیش (.Hay, 2020) اند شده

ای و افرادی که مجبور به لغیو   ها و برگزارکنندگان مسابقات ورزشی حرفه ها، تیم ها، مجریان کنسرت سرگرمی

اند، ممکن است به دنبال بازییابی خسیارات ناشیی از لغیو آن      رویداد شخصی خود )مانند مراسم ازدواج( شده

موجودی کیه از   ایط از پیشبه عنوان شر 19-رویداد باشند. عالوه بر احتمال مستثنی بودن، ممکن است کوید

هیای پیس از ایین تیاریخ، معتبیر نباشید        نامیه  به بعد وجود داشته، در نظر گرفته و بیرای بیمیه   2020ژانویه 

(insurancejournal, 2020)  . 

در ایران هم در ایام شیوع ویروس کرونا، همه رویدادهای هنری )اعم از کنسرت، سیینما، تئیاتر( روییدادهای    

هیای   های مختلف(، رویدادهای علمیی )ماننید همیایش    قهرمانی و آماتور در سطوح و رشته ورزشی )مسابقات

دهد پتانسییل خیوبی بیرای     اند که نشان می های آموزشی( و البته رویدادهای شخصی لغو شده علمی و کارگاه

ثنی بیودن  های لغو رویداد در ایران وجود دارد کیه مغفیول مانیده اسیت. البتیه بیا توجیه بیه مسیت          ارائه بیمه

تیوان بیا    های رای  از این دسته، باید بررسی شود که آیا میی  های عفونی در بیشتر بیمه های بیماری گیری همه

هیای   گییری  های ممتاز یا ویژه، روییدادها را تحیت پوشیش ایین همیه      دریافت حق بیمه بیشتر و ارائه پوشش

 های عفونی و مسری نیز قرار داد یا خیر.  بیماری

النفع یا توقف تولید بدون نیاز به خسارت  ای، پوشش عدم این محصول بیمه: کزنجیرهتامینبیمهریسب( 

تواند پوشش خود را به خسارات ناشی از تاخیر یا اختالل در دریافت محصوالت،  کند و می فیزیکی را ارائه می

تواند شیامل پوشیش    ین میکننده هم توسعه دهد. بیمه زنجیره تام قطعات، مواد اولیه یا خدمات از یک تامین

است و شورش، اقدامات غیرنظامی یا نظامی، ریسک سیاسی، اقدامات   برای پاندمی هم بشود، چرا که گسترده

قانونی یا سایر تاخیرهای قابل توجه تامین مواد و ملزومات، به سبب رویدادهایی مانند فجایع طبیعیی را نییز   

 دهد. پوشش می
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ای دارند که دربرگیرنده  هایی مفید و ارزشمند است که زنجیره تامین پیچیده این پوشش به ویژه برای شرکت

مثال در ایامی که شیوع ویروس کرونا محدود به  (.IMA, 2020)کنندگان داخلی و خارجی است  شرکا و تامین

در  شیود و تولیید   که مواد اولیه بسیاری از صنایع از طرییق چیین تیامین میی     کشور چین بود، با توجه به این

بسیاری از مناطق این کشور به ویژه ووهان متوقف شده بود، صنایع وابسته به این مواد اولیه و قطعات، دچیار  

توانند بخشیی از   های زنجیره تامین می توقف تولید و سایر مشکالت مرتبط شدند. در این موارد است که بیمه

 ها و خسارات واحدهای تولیدی و خدماتی را کاهش دهند.  ریسک

هایپارامتریکپاندمیبیمه-2-2

ای تعریف کرد کیه در آن، پرداخیت نهیایی ییا      توان به عنوان قرارداد بیمه یک محصول بیمه پارامتریک را می

شیده رخ   شود ]یعنی اگر شاخص تعییین  ها یا پارامترهای مشخصی تعیین می تسویه قرارداد بر اساس شاخص

های بیمه پارامتریک مبتنی بر ارزیابی خسارت  شد[. پرداخت دهد، خسارت به صورت خودکار پرداخت خواهد

 .(Ibarra and Securities, 2012)شود  هر فرد نیست، بلکه بر اساس سنجش یک شاخص تعیین می

دهد. مزیت اصلی بیمه پارامتریک این است کیه   شده را پوشش می تعیین این بیمه، ریسک رویدادهای از پیش

کند و احتمال اختالفیات و منازعیات در آن کیم     شی دقیق و شفاف را فراهم میامکان پردازش خسارت به رو

ی سینتی شیامل انتخیاب نامسیاعد و      نامیه  . در واقع در این بیمه دو ریسیک بیمیه  (Bouyé et al., 2019)است 

ن شود. زیرا نیازی به اطالعات انفرادی هر موضوع بیمه نیست که ای مخاطرات اخالقی تا حد زیادی مرتفع می

شیود   امر به جز کاهش مخاطرات اخالقی، موجب کاهش هزینه اجرایی بیمه و حق بیمیه پرداختیی نییز میی    

 (.1392و همکاران،  یابیافراس)

کیه وقیوع روییداد     کیه، بیه دلییل ایین     مزایای بالقوه زیادی در استفاده از بیمه پارامتریک وجود دارد. اول این

گیییرد.  ی تعیییین شییود، پرداخییت نسییبتا سییریع صییورت میییتوانیید تقریبییا بییه صییورت فییور آمیییز مییی فاجعییه

رسید.   کنندگان، ظرف مدت چند روز، از مقدار پرداخت آگاه خواهند شد و کاغذبازی به حیداقل میی   مشارکت

(Young, 2008)نامیه   شیده در بیمیه   تعییین  های ازپیش . ثانیا، مبلغ خسارت به صورت عینی و بر اساس فرمول

گونه کاغذبازی برای اثبات خسارت وجود ندارد. ]مثال  ای با ارزیابان خسارت و هیچ شود. هیچ مذاکره معین می

تواند تعداد بیماران مبتال شده در یک بازه زمانی مشخص باشد[.  پارامتر مورد نظر برای پاندمی یا اپیدمی، می

ها در  دهد که حق بیمه یای را کاهش داده و بنابراین اجازه م های مبادله برای پوشش بیمه این رویکرد، هزینه

های اداری. سومین مزیت این است که در ایین نیوع    وهله اول به پرداخت خسارت اختصاص یابند و نه هزینه

 ,Van Nostrand and Nevius)شود، زیرا متغیرهای نامطمئن کمتری وجود دارند  بیمه، ریسک بهتر تعریف می

شده اصال خسارتی رخ ندهد، اما بیه   ن است برای یک بیمهها این است که ممک . نکته مهم در این بیمه(2011
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هیا بیرای تیامین میالی      گییرد. در واقیع، ایین بیمیه     شده، پرداخت به او صورت میی  دلیل وقوع شاخص تعیین

 شوند.  آمیز ارائه می رویدادهای فاجعه

. گردشیگری،  1ائیه شیوند  هیای مختلفیی ار   توانند در حوزه ها می ها یا اپیدمی های پارامتریک برای پاندمی بیمه

توانند  پارامتریک پاندمی می های آموزش، رویدادها، خدمات بیمارستانی و ... از جمله مواردی هستند که بیمه

 وشش ریسکشان کمک کنند.به پ

های ناشی از یک  تواند شامل تعداد کل فوتی و شرط اصلی و اولیه پرداخت خسارت می  در این شرایط، محرک

فراد مبتال در یک محدوده زمانی مشخص، تعداد روزهای درگیری کشور یا منطقه یا جهان ییا  پاندمی، تعداد ا

هایی از این قبیل باشد. سپس برای هر رشته یک محرک ثانویه مخصوص آن حوزه نیز در نظر گرفته  شاخص

ری خیاص  تواند کاهش تولید، تغییر در قیمت یک کاال یا ماده خام و شاخص دیگی  شود که این محرک می می

توانند  که خسارات حاصل از اپیدمی/ پاندمی در صنایع مختلف، می صنعت مورد نظر باشد. در واقع، نظر به این

وکار مربوطه، کاهش درآمد سرانه خانوارهیا و ...( هیم رخ    به دالیل دیگری )مانند رکود اقتصادی، ضعف کسب

خسارت بیمه پارامتریک ناشی از شییوع بیمیاری،   دهند، الزم است اطالعات الزم برای به کار افتادن پرداخت 

( محرک اولیه یعنی تعداد افراد مبتال یا فیوتی در ییک منطقیه معیین و     1حداقل مبتنی بر دو شاخص باشد: 

وکیار.   ( شاخصی ثانویه مختص هر حیوزه کسیب  2دهد و  وکارها را تحت تاثیر قرار می زمان مشخص که کسب

های تابعه یا سازمان جهانی  ادهای معتبری چون وزارت بهداشت و سازمانسایت نه تواند از وب شاخص اول می

بهداشت دریافت شوند. اما برای ثبت اطالعات ثانویه الزم است زیرساخت الزم مهییا شیده و نهیادی معتبیر و     

 رسمی آمار مرتبط را ثبت و امکان یا بروز خسارت را تایید کند و سپس داده مورد نظر به شبکه اجرای بیمیه 

های مربوط به هر  پارامتریک )که معموال زنجیره بلوکی است( وارد شود. در نهایت پس از دریافت و تایید داده

 دو شاخص، مبلغ بیمه قابل پرداخت خواهد بود. 

هیای   شان با بیمه پارامتریک پاندمی قابیل پوشیش اسیت و محیرک     ها که ریسک ، برخی حوزه1-2در جدول 

 اند. ی، نمایش داده شدهی و احتمالثانویه پیشنهاد

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      
1
هیا و صینایع    هیای پیارامتریکی را بیرای حیوزه     (، بیمهMetabiota( و متابایوتا )Marshسات مارش )( با همکاری موسSwissReری ) اتکایی سوییس 

 اند.   مختلف ارائه کرده است که اطالعات زیادی در بروشور معرفی این محصوالت ارائه نشده
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 های قابل پوشش توسط بیمه پارامتریک برخی حوزه -1-2جدول 

شاخصمحركثانویهبرخینتایجریسکناشیازاپیدمی/پاندمیصنعتردیف

 آموزش 1

 ها تعطیلی خوابگاه -

 تعطیلی موسسات آموزشی آزاد -

 حذف ترم یا و.احد درسی توسط دانشجویان -

ها ییا   شی و پژوهشی )مانند کارگاهلغو رویدادهای آموز -

 ها( همایش

هیای   تعداد واحدهای درسیی ییا تیرم    -

 شده حذف

 تعداد افراد انصرافی از خوابگاه -

تعداد روییدادهای لغوشیده ییا تعیداد      -

 افراد

 گردشگری 2

 ها لغو رزرو اتاق -

 عدم رزرو اتاق جدید -

جیایی   لغو رویدادهای وابسیته بیه گردشیگری و جابیه     -

 ها( یشگاهمسافر )مانند نما

هیا،   کاهش یا توقف کامل عملیات و فیروش رسیتوران   -

هیای   های بازی و سرگرمی )مانند اتیاق  ها و محل موزه

 ها و ...( بازی، شهربازی

هییای برگییزاری  کییاهش یییا لغییو رزرو تاالرهییا و سییالن -

 مجالس

هیای رزروشیده    تعداد مسافران یا اتاق -

 یا لغوشده

 های لغوشده تعداد بلیط -

 درآمدمیزان فروش یا  -

 ونقل حمل 3

 ها ها و اتوبوس لغو پروازها، حرکت قطارها، کشتی -

 جایی مسافران منع دولتی برای جابه -

 کنسل کردن بلیط توسط مسافران -

 عدم خرید بلیط جدید -

 های لغو شده تعداد بلیط -

شیان   هیایی کیه ارسیال    تعداد محموله -

 لغوشده

 تولید 4

 افزایش قیمت مواد خام -

 کاهش تولید -

 ونقل د خام به دلیل لغو یا منع حملنرسیدن موا -

 منع فعالیت توسط دولت -

 درصد تغییر قیمت مواد خام -

 میزان تولید -

 درآمد یا فروش -

5 
خدمات 

 1سالمت

افزایش شدید بار کاری و نیاز به نیروی کار بیشیتر ییا    -

 های اضافی پرداخت

 افزایش نیاز مالی   -

تعییداد بیمییاران مبییتال بییه بیمییاری    -

 شده شایع

هییای ناشییی از اپیییدمی/  تعییداد فییوتی -

 پاندمی

 کاهش شدید فروش و درآمد - ها فروشگاه 6
مقییدار )ریییالی یییا حجمییی( درآمیید    -

 روزانه، هفتگی یا ماهانه

 های تحقیق منبع: یافته

باشند( و زمانی  های پارامتریک مبتنی بر خسارت نیستند )و مبتنی بر وقوع رویداد می در مجموع، چون بیمه

گیرد و در شرایط بحرانی که نیاز میالی   شان بسیار سریع صورت می شود، پرداختی میصرف ارزیابی خسارت ن

                                                                                                                                                                                      
1
ت برخی ارائه دهندگان خدمات غیرضیروری سیالمت،   در زمینه خدمات سالمت، این نکته نیز قابل توجه است که در شرایط اپیدمی و پاندمی، ممکن اس 

هیای غییر اورژانسیی ماننید      های تشخیص طبی )به دلیل کاهش انجام آزمایش های زیبایی، آزمایشگاه وکارهایی مانند کلینیک النفع شوند. کسب دچار عدم

النفیع   غیراورژانسی( و ... که برای این موارد هم بیمه پارامتریک عیدم  ها )تعویق یا لغو موارد آپ سالیانه یا به تعویق افتادن آن(، دندانپزشکی آزمایشات چک

 قابل ارائه است.  
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هیا در قالیب اوراق    تواند به کاهش مشکالت کمک کند. البته این بیمیه  وکارها وجود دارد، می شدید در کسب

 گیرند. های بعدی مورد بررسی قرار می شوند که در بخش بهادار هم ارائه می

هیا،   ها وجیود دارد ایین اسیت کیه بهتیرین بسیتر بیرای اداره و اجیرای آن         ین نوع از بیمهنکته مهمی که در ا

توافقات تجاری در یک زنجیره در قراردادهای هوشمند، قراردادهای هوشمند مبتنی بر زنجیره بلوکی هستند. 

شوند.  نجام میها به صورت خودکار ا گیرند و وقتی شرایط مشخصی به وقوع بپیوندند، پرداخت بلوکی قرار می

محور که در کدها نوشته  طور کامل توسط فناوری و از طریق یک عملیات قاعده کل فرایند به صورت کارا و به

 . (WNS, 2018)شود  شده است، بدون مداخله دستی مدیریت می

تقلیل « اهگ آن -اگر»بیشترین کارایی قراردادهای هوشمند، برای قراردادهایی است که بتوانند به عبارات ساده 

طور خودکار اجرا شوند  توانند به ها، به کدهای کامپیوتری آسان است و می یابند، زیرا تبدیل شرایط و مفاد آن

(Cohn et al., 2017)تواننید در بیمیه اسیتفاده شیوند کیه شیرایط        . بنابراین، قراردادهای هوشمند زمانی می

ارد، مانند پوشش بیمه امیوال در برابیر طوفیان و    پرداخت، روشن است و احتمال کمی برای منازعات وجود د

کننده مربوط به پردازش خسارات اجتناب کننید؛   توانند از فرایندهای خسته گران می زلزله. از این طریق، بیمه

آوری شواهد و بررسی و تایید یک فاجعه طبیعی، صرفا به وسیله قراردادن شرایط تسویه در یک  از جمله جمع

 .(WNS, 2018)رای انجام خودکار پرداخت در صورت وقوع رویداد تاییدشده قرارداد هوشمند ب

های مورد نیاز برای اجرای یک قرارداد هوشمند، ممکن است خارج از زنجیره بلوکی واقع شده باشند. در  داده

شیود، ایین اطالعیات را در زمیان      شناخته می 1این صورت، یک نوع جدید از شخص ثالث که به عنوان اوراکل

خوانید و بیر آن اسیاس     ها را میی  فرستد. قرارداد هوشمند، داده معینی، به جایگاه خاصی در زنجیره بلوکی می

 . (Adam-Kalfon et al., 2017)کند )اجرا یا عدم اجرا(  عمل می

سایت وزارت بهداشت، سازمان جهانی  توانند از وب در قراردادهای پارامتریک اپیدمی/ پاندمی، این اطالعات می

 های معتبر مورد تایید نهادهای رسمی و ناظر هر حوزه صنعتی خاص گرفته شوند. سایت بهداشت و وب

                                                                                                                                                                                      
1
  oracleآوری کرده و به قیرارداد   های خودکار هستند که اطالعات را جمع ها در واقع واسطه : اوراکل، عنصری اساسی در هر قرارداد هوشمندی است. آن

افیزاری،   هیا بیه سیه دسیته نیرم      شوند و بر مبنای تعامل با جهان بیرونی، اوراکل آوری می اساس اطالعاتی که جمع کنند. بر هوشمند وارد یا از آن خارج می

افزاری مسئول استخراج اطالعات، اغلب از منابع وب هستند؛  های نرم شوند. اوراکل ( تقسیم میinbound/outboundسو ) سو/ برون افزاری و درون سخت

سو، اطالعات را وارد زنجییره بلیوکی    های درون گیرند. اوراکل افزاری، اطالعات را از دنیای فیزیکی )مثال از طریق حسگرها( می ختهای س که اوراکل درحالی

 دهند اطالعات را به دنیای بیرونی بفرستند.   سو به قراردادهای هوشمند اجازه می های برون که اوراکل کنند، درحالی می
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ایاوراقبهاداربیمه-2-3

ای مدیریت ریسیک بیه    تواند به عنوان یک راهکار بیمه آمیز، می ابزار دیگری که در صورت بروز حوادث فاجعه

تیر   یسک رویدادهای نادر امیا بسییار شیدید بیه بازارهیای وسییع      ای است. انتقال ر کار بیاید، اوراق بهادار بیمه

هیا بیر    چنیین بیار آن   شوند محدود کیرده و هیم   ها متحمل می تواند خساراتی را که افراد و شرکت سرمایه، می

ای  شود، وسیله بهادارسازی ریسک گفته می  بودجه عمومی کشورها را کاهش دهد. این فرایند، که به آن اوراق

 تواند با آن به بازارهای سرمایه منتقل شود.  ریسک می است که یک

توانند به تناسب برای انیواع بالییا و فجیایع میورد      شوند که می ای در انواع مختلفی صادر می اوراق بهادار بیمه

شیوند. دو   استفاده قرار گیرند. این اوراق به دو صورت مبتنی بر خسارت و مبتنی بر وقوع رویداد، عرضیه میی  

ومیر و جبران زیان صینعت )هیر دو    آمیز مرگ ر مهم در صورت بروز اپیدمی/ پاندمی، شامل اوراق فاجعهراهکا

، بانک جهانی اوراق قرضه پاندمی )از نوع مبتنی بر وقوع 2018چنین، در سال  مبتنی بر خسارت( هستند. هم

پییش آمید، وجیود     19 -ویید رویداد( را منتشر کرد که چون قبال تجربه پاندمی به شکل وضعیتی که برای ک

، 19 -رسد که پس از فروکش کردن بحران کوید نداشت، با استقبال زیادی مواجه نشد. با این حال به نظر می

شرایط برای این اوراق تغییر کند. این اوراق برای تامین مالی مبارزه با شیوع بیماری و درمان بیماران حاصله 

 گیرد.  مورد استفاده قرار می

1ومیرآمیزمرگاقفاجعهالف(اور

 عمیر  طیول  طیاعون،  آنفیوالنزا، ماالرییا،   مانند واگیردار و خاص های بیماری مانند هایی ریسک اوراق نوع این

 آن گیذاران  سیرمایه  و بازار سیرمایه  به را، شوند می منطقه یک در شدید ومیرهای مرگ باعث که ... و افراطی

 اوراق هسیتند،  میالی  تیأمین  ابزار نوعی که زندگی های بیمه بهادار اوراق انواع سایر برخالف .کنند می منتقل

 هیای  بیمیه  بهادارسیازی  اوراق بیه  تبیدیل  بیه  زیادی شباهت ومیر شدید، مرگ اوراق یا ومیر مرگ آمیز فاجعه

 آمییز  فاجعیه  اوراق اسیت.  سرمایه بازار به ریسک انتقال شان هدف اصلی که حوادث( دارد و اموال(غیرزندگی 

 به ومیر مرگ آمیز فاجعه اوراق فروش و خلق طریق از را )افراطی(شدید  ومیر مرگ ریسک واقع در میرو مرگ

 ایین  شیوند.  میی  طراحیی  ومیر مرگ های شاخص آستانه شرایط بر مبنای غالبا و کنند می منتقل سرمایه بازار

                                                                                                                                                                                      
1
در پژوهشکده بیمه « ی با رویکرد نیاز بازار بیمه کشور ایرانا اوراق بهادار بیمه»ها در طرحی پژوهشی با عنوان  ی و سازوکار آنا انواع اوراق بهادار بیمه 

 انجام شده است که در نشانی زیر قابل دسترسی است:
http://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/4944/Articles/view/14641/21/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-

%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-

%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-
%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-

%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86  

http://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/4944/Articles/view/14641/21/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/4944/Articles/view/14641/21/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/4944/Articles/view/14641/21/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/4944/Articles/view/14641/21/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/4944/Articles/view/14641/21/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 سیطح  بر مبنای پرداخت این که است ثابتی های پرداخت دارای و سررسید مشخص با اوراق صورت به اوراق

 (.1397گیرد )خامسیان و همکاران،  ومیر صورت می مرگ شاخص افزایش از خاصی

ب(اوراقتضمینزیانصنعت

 حفاظت آمیز فاجعه حوادث شدید های زیان در مقابل اتکایی بیمه و بیمه صنعت از که دلیل این این اوراق، به

 بیازار  زییان  تضمین به چنین هم اوراق این اند. معروف شده صنعت زیان تضمین اوراق به کند، می پشتیبانی و

 بیمیه  ییا  بیمیه  هیای  شرکت که اوراق این که خریداران است صورت این به اوراق این سازوکار اند. معروف نیز

 نیز فروشنده عوض در و کنند می فروشنده از این اوراق خرید به اقدام وجهی پرداخت مقابل در هستند اتکایی

 اثیر  در بیمه صنعت زیان هرگاه اوراق، این در قرارداد شده تعیین های شاخص به توجه با که کند می تضمین

 زیان که این از نظر صرف رود، فراتر حدی از شود( اعالم می صالح ذی مراجع توسط که(آمیز  فاجعه حادثه یک

 قراردادهیای  کنید.  تضیمین  را قاورا قرارداد در تعیین شده زیان محدوده باید باشد، چقدر اوراق این خریدار

 همان(.)گردند  تنظیم مشتقات اتکایی یا بیمه شکل به توانند می صنعت زیان تضمین اوراق

ج(اوراققرضهپاندمی

آمیز و از نوع پارامتریک، اما مبتنی وقوع روییداد   ها مشابه اوراق فاجعه اوراق قرضه پاندمی هم در اغلب ویژگی

گیذاران   فروشد که در طول زمیان، سیودی را بیه سیرمایه     انک جهانی(، اوراقی را میهستند. یک نهاد )مانند ب

گاه سرمایه اصیلی از فیروش اوراق بیه سیرعت بیه سیمت        کند. اگر محرک مشخصی رخ دهد، آن پرداخت می

شود تا به فرونشاندن بیماری کمک کنند. به این ترتیب، مناطق تحت تاثیر شیوع،  اقدامات پزشکی هدایت می

 بور نیستند منتظر کمک مالی بمانند. مج

هیای اوراق   آمیز متعیارف تفیاوت نییز دارنید. محیرک      با این حال، اوراق قرضه پاندمی، تا حدی با اوراق فاجعه

های جبران غرامت(، که ایین حالیت در زمینیه     ای هستند )محرک آمیز معموال مبتنی بر خسارات بیمه فاجعه

ست مدتی طول بکشد تا میزان خسارت تعیین و نهیایی شیود. امیا بیرای     شیوع بیماری معنی ندارد و ممکن ا

شیوع بیماری، زمان محدود است و باید سرمایه به سرعت به مناطق تحت تاثیر برسد. بنابراین، اگیر محیرک   

 تواند به سرعت صورت گیرد. های سرمایه هم می گاه پرداخت بتواند سریعا تعیین شود، آن

هایی  راق پاندمی با مواردی مانند تعداد بیماران یا سرعت انتشار بیماری )که محرکبه همین دلیل است که او

های پارامتریک معموال به صورت عینی قابیل شناسیایی    شوند. محرک شوند(، فعال می پارامتریک محسوب می

فعال شود، که محرک  اند. به محض این هستند، مانند تعداد بیمارانی که در یک دوره زمانی معین گزارش شده
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دهند و اصالحات و تعدیالت دیگری )مانند ارزیابی خسارت( مورد  افتند و پرداخت را انجام می اوراق به کار می

  (.McMahon, 2019)نیاز نیست 

کیه   جیایی  از آن .به دلیل همین سرعت است که اوراق پاندمی برای رسیدگی به شیوع بیماری جذابیت دارنید 

شوند، بلکه مبتنی بر گسیترش واقعیی و بالدرنیگ بیمیاری هسیتند، سیرمایه        نمیاین اوراق با خسارت فعال 

تواند نسبت به زمانی که باید متتظر تعیین خسارت شد، با سرعت بسیار بیشتری جریان یابد که این یعنی  می

 رسان و مراکز درمانی. ها، کارکنان کمک حمایت مالی فوری برای کلینیک

های تیامین و   ها بسیار حیاتی است. زنجیره برای واکنش اضطراری، در پاندمیدر واقع، سرعت جریان سرمایه 

تیر   تواند بسیار سریع المللی هستند و این یعنی شیوع بیماری می مبادالت جهانی، مستلزم انجام سفرهای بین

گسترش یابد و موجب خسارات بسیار بیشتری نسبت به گذشته شود. هر چه یک بیمیاری در مراحیل اولییه،    

 بیشتر تشخیص داده شود، افراد کمتری مبتال خواهند شد و فاجعه کمتری رقم خواهد خورد. 

بانک جهانی منتشر و عرضه شد که توضیح مختصری پیرامیون آن   توسط 2018نمونه اوراق پاندمی در سال 

 گزارش بیان شده است.  1در پیوست 

های مختلف صنعت  هایی که برای اقتصاد و بخش بحران کرونا در کنار تمام درستوان گفت که  در مجموع می

بیمه داشت، این موضوع را هم برای صنعت بیمه ایران آشکار کرد که نوآوری محصول و ارائه محصوالتی کیه  

هیای حاصیل از ایین     توانست عالوه بر توسعه بازار بیمه، به میدیریت ریسیک   در جهان بسیار رای  هستند، می

وکارهای مختلیف کمیک کنید. محصیوالتی ماننید اوراق بهیادار        مالی برای کسببار  بحران و کاهش آثار زیان

هیا بیه درازا کشیید و بیه پوشیش       انید، امیا اجیرا و ارائیه آن     هاست که در ایران مورد توجه بوده ای، سال بیمه

 های این بحران هم نرسید.  ریسک

اص بیرای شیرایط وییژه و بحرانیی     طور خی  های پارامتریک که به ، بیمهچه در این بخش گفته شد بر اساس آن

ها هستند و الزم اسیت توسیط    ها و اپیدمی های بسیار خوبی برای تامین مالی پاندمی شوند، گزینه طراحی می

هیای   آمیز مورد اشاره هیم گزینیه   ای مورد توجه و بررسی قرار گیرند. اوراق فاجعه دهندگان خدمات بیمه ارائه

که در شیرایط شییوع بیمیاری، اکثیر      دهند، حال آن یمه را پوشش میمناسبی هستند، اما فقط زیان صنعت ب

 ها از محصوالت پارامتریک استفاده کرد. وکارها تحت تاثیر قرار گرفته و باید برای رفع مشکالت مالی آن کسب

هیایی نظییر    نامیه  النفیع )بیا فیروش مسیتقل از بیمیه      های لغو روییداد، عیدم   چنین، محصوالتی مانند بیمه هم

هیایی، حتیی ایین     توانند بازار خوبی داشته باشند و با انجام نیوآوری  وزی( و بیمه زنجیره تامین نیز میس آتش

 گیر را هم پوشش دهند. های همه ریسک
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ها ایفا کند. چرا  تواند نقش مهمی در بازاریابی و توسعه بازار آن در ارائه این محصوالت جدید، سرعت عمل می

وکارهیا   رایط بحرانی به وجودآمده فراموش شوند یا بیا فعیال شیدن کسیب    که با گذشت زمان، ممکن است ش

وکارها برای خرید محصوالت  ها جبران شوند که در این صورت متقاعد کردن افراد و کسب برخی خسارات آن

قطعی نشده  19-تواند دشوار باشد. البته در حال حاضر آمار مربوط به ابتال و فوت ناشی از کوید شده، می گفته

المللی تا چه حید واقعیی اسیت کیه      های بین شده از سوی کشورها و سازمان داند که آمار ارائه کس نمی و هیچ

هایی بیرای   حال در این شرایط فرصت بتوان بر مبنای آن تحلیل ریسک و محاسبات اکچوئری انجام داد، بااین

های بیمه وجود دارند که نباید نادیده گرفته شوند. شرکت
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اوراققرضهپاندمیبانکجهانی-پیوست

، اوراق قرضه پاندمی را منتشیر کیرده   1، تحت تسهیالت تامین مالی فوری پاندمی2018بانک جهانی در سال 

توانید   میی  PEF بدین صورت است که در صورت وقوع شیوع ییک بیمیاری عفیونی،    PEF است. ساختار مالی

کشور حائز شرایط فراهم کنید کیه ایین کیار ییا از طرییق        امکان تامین وجوه را برای پشتیبانی از اقدامات در

هیا،   هیا، فیلیوویروس   هایی نظیر آنفلوآنزا، کرونا وییروس  شود. بیماری انجام می 3یا پنجره بیمه 2پنجره پول نقد

تحت پوشیش ایین اوراق هسیتند. البتیه      5، ویروس تب کریمه کنگو و ویروس تب دره ریفت4ویروس تب لسا

 های عفونی دیگر هم به این فهرست وجود دارد.  یمهامکان اضافه شدن ب

برای فعال شدن پرداخت اوراق قرضه پاندمی، باید معیارهای خاصی به وقوع بپیوندند. این معیارها بیر اسیاس   

)مثال تعداد موارد ابتال یا فوت(، رشد شییوع )ماننید رشید شییوع بیمیاری در ییک دوره زمیانی         6اندازه شیوع

باشیند. پوشیش بیمیه/ اوراق قرضیه      ه شیوع )مثال تعداد کشورهای تحت تاثیر شیوع( میی شده( و دامن تعریف

هیای در دسیترس عمیوم و قابیل مشیاهده )میثال        شیده بیر مبنیای داده    توافیق  های از پیش پاندمی، از محرک

د. کنی  سازی استفاده میی  های سازمان جهانی بهداشت( برای تعیین زمان رسیدن به آستانه معیار فعال گزارش

های مربوطه اسیت.   ها و شیوع شناختی بیماری های اپیدمی سازی، مبتنی بر ویژگی های معیارهای فعال آستانه

 های مورد انتظار مربوطه، به شرح زیر هستند: سازی و پرداخت اصول مورد استفاده برای معیارهای فعال

 برای آنفلوآنزا -

شود( در یک دوره  ورهای جهان شمارش میمورد تاییدشده )که در همه کش 5000الف( باید حداقل 

 روزه وجود داشته باشد. برای این موارد، ویروس باید حائز شرایط زیر باشد: 42

است )یا از طریق یک بیانییه ییا بیا     Xبیان کند که این ویروس، آنفلوآنزا نوع  WHOگزارش  (1

 شده(؛ قبل از زیرگروه ژنتیکی آنفلوآنزای شایع Xقراردادن نشانه 

 بیان کند که یا: WHO گزارش (2

  ویروس آنفلوآنزایX      یک آنفلوآنزای جدید با زیرگروه ژنتیکیی جدیید اسیت و هییچ

)قبل از جوالی  WHOهای منتشرشده  مورد ابتال یا فوتی قبال در هیچ یک از گزارش

 ( گزارش نشده است؛ یا2017

                                                                                                                                                                                      
1
 Pandemic Emergency Financing Facility (PEF)  

2
 Cash Window  

3
 Insurance Window  

4
 Lassa Fever virus  

5
 Rift Valley Fever virus 

6
 outbreak size  
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 این ویروس آنفلوآنزای X      ی جیای  یک ویروس آنفلوآنزاست کیه بیه سیبب ییک جابیه

هیای آنفلیوآنزای    ژنی متمایز از وییروس  آن از لحاظ آنتی هماگلوتینینژنی، ژن  آنتی

  اند. داشته چرخه 2017ساله قبل از جوالی  35 طی دوره فصلی است که در

، به صورت موثر ییا پاییدار در حیال انتقیال     X بیان کند که ویروس آنفلوآنزای WHO گزارش (3

 انسان است.  به انسان

روز، میانگین نرخ  42روز اول، باید بیشتر از صفر باشد و برای هر روز بعد از  42س از ب( نرخ رشد پ

 باشد.  265/0 حداقلرشد باید 

 275% پوشیش حیداکثر   100ج( وقتی شرایط الف و ب برآورده شدند، پاندمی آنفلوآنزا تایید شده و 

 میلیون دالری آزاد خواهد شد. 

 برای غیرآنفلوآنزا -

 ته از تاریخ شروع رویداد گذشته باشد.هف 12د( حداقل 

مساوی  حداقلهای تایید شده هر کشور،  ه( شیوع باید در بیش از یک کشور واقع شده و تعداد فوتی

 باشد. 20

و( نرخ رشد باید بیشتر از صفر باشد تا اطمینان حاصل شود که شیوع در یک سطح اطمینان آمیاری  

 مشخص، در حال رشد است.

 باشد. 250 حداقلهای تاییدشده باید  ز( تعداد کل فوت

 باشد. 250 حداقلح( کل موارد در حال چرخش باید 

ت( تعداد موارد تاییدشده در حال چرخش باید حداقل درصدی از تعداد کل موارد در حال چیرخش  

 را تشکیل دهد.

هیای   فیوتی  ای، که دو تا هفت کشور را تحت تاثیر قرار دهند، با افزایش تعیداد  های منطقه ی( شیوع

های جهانی که هشت کشیور و بیشیتر را    کنند. شیوع ها را در سه مرحله فعال می تاییدشده، پرداخت

کنند، اما امکان دسترسی به تامین  ها را در سه مرحله فعال می دهند نیز، پرداخت تحت تاثیر قرار می

 نمایند. در دو تحریک اول فراهم میمالی بیشتری را 

 

 1(WorldBank, 2018) منبع:

                                                                                                                                                                                      
1
 ترس هستند:مبالغ پرداختی، نحوه  مراحل پرداخت، نحوه تامین مالی اوراق و اطالعات مبسوط در این مورد، در وب سایت بانک جهانی به آدرس زیر در دس 

https://www.worldbank.org/en/topic/pandemics/brief/pandemic-emergency-financing-facility  

https://www.worldbank.org/en/topic/pandemics/brief/pandemic-emergency-financing-facility
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(. اثرات متغیرهای اقتصادی بر تقاضای بیمه 1390پیکارجو، ک.، غفاری، ف.، شاهانی، ف. ف. )  .14
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https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/01/17/2236449/ 
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https://www.khabaronline.ir/news/1377494/%D9%87%D8%B2%DB%

-8C%D9%86%D9%87

-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1

%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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1070046-eqtesad.com/fa/tiny/news-e-https://www.donya< 
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https://www.khabaronline.ir/news/1377494/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%D9%88-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.khabaronline.ir/news/1377494/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%D9%88-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
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انداز در  های عمر و پس نامه ، شناخت علل بازخرید بیمه1383عباسی، ابراهیم و سازگار، احمد،  .28
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 1399اردیبهشت  6سوم، 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران .30

 قانون کار جمهوری اسالمی ایران .31

 قانون مجازات اسالمی جمهوری اسالمی ایران .32

 قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران .33

 .554، چاپ دوم، ص 76قره باغیان، مرتضی؛ فرهنگ اقتصاد و بازرگانی، تهران، درسا،  .34

های زندگی، گزارش پژوهشی، گروه  ، راهکارهای کاهش تاثیر تورم بر بیمه1399قنبرزاده، میترا،  .35

 های اشخاص، پژوهشکده بیمه. پژوهشی بیمه

(. تاثیرپذیری 1396محق زاده، ف.، شیرین بخش، ش.، نجفی زاده، ع.، دقیقی اصلی، علیرضا. ) .36

ی و غیرزندگی. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، رشد اقتصادی از بیمه های زندگ

6(23 :)230-205. 

 1390جدول داده ستانده برای سال  -مرکز آمار ایران .37

 های ملی حساب -مرکز آمار ایران .38

خدماتی )نتیجه -( تاثیر شیوع کرونا بر واحدهای صنفی تولیدی1399های مجلس )مرکز پژوهش .39
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 اول(.
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 http://www.iribtv.ir/portal/newsview/31876و آدرس  10/2/1399

( آثار اقتصادی کرونا و راهکارهای پیشگیری، وزارت صنعت، معدن و 1398معاونت طرح و برنامه ) .43

  .پاورپوینت سیاستگذاری 1398تجارت، اسفند 

http://www.iribtv.ir/portal/newsview/31876
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(. کاربرد روش گشتاور تعمیم یافته در بررسی تأثیر ضریب نفوذ بیمه 1394موحد منش، ص. ع. ) .44

 .65-78: 24بر تولید ناخالص داخلی، مطالعه ایران. فصلنامه علمی پژوهشی، سال ششم، شماره 

( سند نقشه راه توسعه صادرات کشور، قابل 1398های بازرگانی )موسسه مطالعات و پژوهش .45
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آثار سوء اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا )مطالعه تطبیقی کشورها و شناسایی صنوف 

 26/12/1398پذیر(، پاورپوینت، ویرایش پنجم مورخ آسیب

 شماره گزارش بیمه، صنعت بر کرونا ویروس شیوع آثار مقدماتی ، بررسی1399یده، نورانی، وح .47

  .بیمه پژوهشکده، 1

 و مداخالت اثرگذاری (، ارزیابی1399) 19-وزارت بهداشت، کمیته تحلیل اپیدمیولوژیک کوید .48

  (.3رو )گزارش شماره  پیش هفته های در وضعیت تحلیل
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